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 CNG سوختمعرفي 

 :اثرات مصرف بي رويه سوخت

 
 :با است خود برابر نوبه به نيز اين و زيست محيط و هوا آلودگي با است برابر سوخت ويهر بي مصرف

 شهري زندگي هزينه افزايش 

 سردرد 

 لباسها شدن كثيف 

 عضالت درد و نفس تنگي 

 عصبانيت و بدخلقي 

 سبز فضاي رفتن بين از 
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 :سوخت رويه بي مصرف مخرب اثرات كاهش روشهاي

 عمومي نقليه وسايط از استفاده 

 جايگزين سوخت انتخاب 

 خودرو موتور موقع به تنظيم 

 تلفن،  مثل شهري سفرهاي دهنده كاهش عوامل از بيشتر استفاده... 
 طبيعي گاز معرفي

 چيست؟ طبيعي گاز

 زيـرزمين  عظيم هيدروكربني مخازن در است؛ زيرزميني هاي اليه در ارگانيك مواد تجزيه حاصل كه طبيعي گاز

 كمتر متان، درصد 80 از بيش ملي گاز؛ شركت استاندارد اساس بر طبيعي گاز تركيب . يابد مي تجمع و تشكيل

كربن آلكانهاي و بوتان پروپان، متناسب درصدهاي و اتان درصد 12 از  گـاز  اسـت  نيتـروژ  و اكسيد دي سنگين، 

 : طريق سه به طبيعي

  متراكمCNG )COMPRESSED NATURAL GAS( 

 مايع   LNG)LIQUITRED NATURAL GAS( 

 شده  جذبANG )ABSORBED NATURAL GAS( 

شده  متراكم طبيعي گاز از استفاده حاضر حال در گيرد كه قرار استفاده خودروها مورد در سوخت بعنوان تواند مي

)CNG (است رايج. 

 جديدي انتخاب شد، خواهد ناميده CNG (Compressed Natural Gas) اختصار به اينجا در كه طبيعي گاز

مـايع   گـاز  همچنـين  و و گازوئيل بنزين قبيل از مايع، هاي سوخت همانند فعلي رايج هاي سوخت جايگزيني براي

)LPG (است. 

 

 

ن
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :سوخت جايگزينبعنوان  CNGعلل استفاده از 

 در بيشتر مناطق كشور در دسترس است 

 سوزد و كمترين آاليندگي را دارد بسيار پاك مي 

 گيرد اق كامل انجام ميشده و احتر با هوا بخوبي مخلوط 

 بسيار ارزان و با صرفه است 

 كند هزينه مصرفي كمتري بر اقتصاد كشور تحميل مي 

 : CNGمزاياي اقتصادي سوخت 

 در دسترس بودن ذخاير عظيم گاز طبيعي 

 هزينه استحصال و پااليش كمتر اين سوخت نسبت به ساير فرآورده هاي مايع سوختي 

 بيعي دركشور پهناور ايرانوجود شبكه توزيع گسترده گاز ط 

 ايجاد اشتغال 

 كاهش آلودگي هوا 

 قيمت بسيار اندك اين سوخت در مقايسه با ساير سوختهاي رايج 

 بنزين كاهش واردات سوخت 

 هاي سوخت كاهش يارانه 

 : CNGمشخصات گاز طبيعي 

 اجزا، ديگر وخت وس ذخيره مخزن از گاز نشت صورت در دليل، همين به و است سبكتر هوا به نسبت طبيعي گاز

بنـزين   برابـر  دو درجه سيلسـيوس، تقريبـاً   650 طبيعي گاز اشتعال دماي .كند مي حركت باال سمت به سرعت به

 شـدت  بـه  گازسوز خودروهاي سوزي آتش يا خطر انفجار گردد مي باعث همين است، كه )سيلسيوس درجه 350(

 اسـتحكام  بـا  CNGطبيعـي   گـاز  ذخيـره  مخازن طبيعي، شيميايي گاز و فيزيكي مشخصات از جدا. يابد كاهش
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 بـه  گـاز  اين ذخيره مخازن كليه .شودمي ساخته خودروها در شده استفاده معمولي باكهاي با مقايسه در بيشتري

 .كنند مي اقدام گاز قطع به نسبت ،خروج گاز  بيش از حد نياز   صورت در كه بوده گاز مجهز خروج اطمينان شير

نسـبت بـه    انـرژي  كمتـري  مقدار كيلوگرم هر در نسبت به بنزين كمتر بوده يعني طبيعي گازميزان چگالي انرژي 

 گـاز  كيلـوگرم  هـر  ،ديگـر  طـرف  از و باشـد  نمايد ولي ارزش حرارتي آن نسبت به بنزين بيشتر مي بنزين توليد مي

 حـائز  شـده  گازسـوز  تـور مو هـاي  ويژگي با رابطه در امر اين و دارد احتياج بيشتري هواي به براي احتراق طبيعي

 .باشد اهميت مي

 تراكم نسبت و محفظه احتراق حجم طراحي در امر اين و باشدمي بنزين و مايع گاز از باالتر طبيعي گاز اكتان عدد

 .است مهم موتور

 
كنـد   پيـدا  كـاهش  آن حرارت درجه حتماً بايد آن كردن مايع براي بصورت گاز بوده وعادي  شرايط در طبيعي گاز

  .شود نمي تبديل مايع به فشار افزايش با تنها و )درجه -2 حدود ات(

 اتمسـفر  200 آن تـا  فشارافزايش  به گاز احتياج اين سازي ذخيره براي طبيعي، گاز كم مخصوص وزن به توجه با

 .اهميت است حائز گاز سازي ذخيره براي نوع مخازن انتخاب در امر اين و باشد مي

 ليتـر  5 يا و نرمال شرايط در گاز مكعب متر يك به احتياج ليتر گازوئيل يك جايگزيني براي ذكر است كه الزم به 

 .داريم اتمسفر 200 فشار با گاز

6

1

1
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 (MJ/m3)انرژي نسبي چگالي (MJ/kg)چگالي انرژي سوخت به هوا نسبت سوخت

 0,84 3,21 34 هيدروژن
 0,89 3,40 17,2 متان

 0,96 3,68 15,6 پروپان
 1 3,83 14,7 بنزين
CNG 16,5 3,36 0,88 

 

 :و بنزينCNG  سوختهاي احتراق مشخصات

 است تر پايين درصد 10 ميزان به CNGسوخت  در شعله سرعت

 :اشتعال قابليت

 :CNG5  درصد 15الي  

 درصد 7,6الي  1: بنزين

 :اشتعالي دماي خود

:CNG 540 درجه سانتيگراد  

 درجه سانتيگراد 482تا  232: بنزين

 :استوكيومتريك سوخت به هوا نسبت

:CNG 15,7  درصد 17,3الي  

 درصد 14,7الي  14,5: بنزين

 .باشد مي ثانيه بر مربع سانتيمتر 0,2 هوا در CNGگاز  انتشار قابليت

 .گيرد مي صورت بهتر ،شكل گازي حالت در هوا و سوخت تركيب
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

LPG چيست؟ 

 منبـع  يك عنوان به گاز اين LPGعبارات  مخفف "Liquefied Petroleum Gas" . باشد مي نفتي مايع گاز معني به

 نسـبتهاي  بـا  كه بوتان و پروپان  :از گاز عبارتند اين اصلي تركيبات .شود مي شناخته اقتصادي و مطمئن انرژي اوليه

 .شوند مي تركيب هم با خاص

 نفت پااليش جريان LPGدر  زهاگا اين. هست نيز اثر بي گازهاي ساير و هيدروكربنها از كمي مقادير داراي همچنين

 .گردند مي اضافه گاز به مختلف مسيرهاي و ها لوله از عبور اثر در يا و

 .دارد را شدن مايع قابليت عادي شرايط درولي  است گازي شكل به تركيب اين عادي حالت

LPG است زيست محيط براي ضرر بي سوختي بنزين يا سرب توليد عدم علت به. 

 :يعيآاليندگي گاز طب

توجيه قابـل  باشد كه  اين گاز مينظير  بي و توجه قابل مزاياياز  CNGها، ناشي از سوختن گاز  ميزان توليد آالينده

 :آورد مي فراهم را جايگزيني اين سوخت در خودروها قبولي در

 است جايگزين سوخت ترين پاك هيدروژن از بعد طبيعي، گاز. 

 است گرديده لتشكي متان از سوخت اين درصد 80 از بيش. 

 گازوئيل سـوز  يا بنزيني خودروهاي از كمتر طبيعي گاز سوخت با خودروهاي از منتشره آالينده گازهاي 

 .است مشابه

 در خودروهـاي  گيـري  سـوخت  زمـان  در درو، خو باك از بنزين تبخير از ناشي سمي هاي آالينده انتشار 

 .پيوندد نمي وقوع به سوز دوگانه

 كمتـري  كـربن ) گازوئيل بنزيني،(مايع  هيروكربني سوختهاي ساير به نسبت يعيطب گاز انرژي، واحد در 

 كمتر گازسوز از خودورهاي يكسان مسافت يك طي در اكسيدكربن دي انتشار ميزان از اين رو كه داشته

 .است
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 ادايج اليه ازن در خورشيد نور مجاورت در ديزلي و بنزيني خودروهاي از شده منتشر انتشارهيدروكربنهاي 

درصـد   80 از ميـزان بـيش   بـه  گازوئيل يا بنزين به نسبت را HCانتشار  طبيعي گاز اما كنند، مي اختالل

 .دهد مي كاهش

 و ديزلي نسبت به خودروهاي )PM(معلق كمتري  ذرات مراتب به كنندمي كار طبيعي گاز سوخت با كه موتورهايي

 خطرنـاكترين  از دارد، بـه دنبـال   را ريـوي  بيماريهاي و رطانس به ابتال خطر كه ذرات اين. نمايند مي توليد بنزيني

 كـاهش  درصـد  95 از بـيش  ميـزان  به سوز خودرو گاز يك در ذرات اين كه شوند را مي محسوب هوا هاي آالينده

 .يابد مي

 CO NOx HC Co2 PM آاليندگي
 %95 %20 %80 %70 %65 ميزان كاهش

 

 :كانورتور كاتاليست و زيست محيط بر يك هر تاثير و گاز و بنزين هاي آالينده مقايسه

 :تركيبات شيميايي بنزين
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 : CNGتركيبات شيميايي

 
 را ذيـل  تفاوتهاي ها آالينده نظر از فشرده طبيعي گاز و بنزيني سوختهاي شود، مي مشاهده جداول در كه همانطور

 :دارند

 10حـدود   بنزين در آن تركيبات و گوگرد باشد، ميزان داشته اتاليستك عملكرد بر سويي تاثيرات تواند مي گوگرد

ppm  500تا ppm  ) PPM: PARTS PER MILLION (50حداكثر حدود  گاز در ppm  گـاز  بنـابراين . باشـد  مـي 

 .است كاتاليست براي ضررتر بي سوختي

) حجمـي  درصـد  14تـا   12 حـدود  بنزين در(فاقد آنها است  CNGباشد و  مي سمي گازهاي داراي بنزين سوخت

 .باشد مي آن فاقد CNGولي  سرطانزاست كه است بنزن داراي همچنين بنزين

 دهنآالي ماده اين كه باشد مي) MTBE )METHYL TERTIARY BUTYL ETHERتركيبي  ماده داراي بنزين سوخت

 .است آن فاقد CNGو  باشد مي مضربراي محيط زيست نيز بسيار بسيار قوي و 

 وجـود  اتان درصد حجمي 8تا  0,5خنثي است و حدود  گازي كه دارد وجود Co2گاز  درصد 3اكثر حد CNGدر 

 .زا است سرطان گازي كه دارد

 .گردد مي سطوح زدگي يخ و خورندگي باعث كه دارد وجود آب كمي مقدار CNGسوخت  خروجي در
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :چند نكته

 از خاصـيت ضـدكوبش بهتـري    ها  هاي گازي، اين سوخت به لحاظ باال بودن عدد اكتان سوخت

 .پذير است و احتراق كامل به وسيله آنها امكان  برخوردارند

 احتراق آنها كاملتر است، انتظار  هاي گازي فاقد خاكستر ومواد زائد هستند و از آنجا كه سوخت

 .رودكه با كاربرد آنها در خودروها ،آلودگي هوا ناشي از حمل و نقل كاهش يابد مي

  هـاي   سوخت در هنگام استارت موتور در حالت سردباشند،  صرفا گازسوز ميدرموتورهايي كه

الزم بذكر . (هاي مايع نيازي به تبخير آنها نيست كنند، زيرا برخالف سوخت گازي بهتر عمل مي

سوز بوده و شـروع بكـار آنهـا در حالـت      وگانهدروهاي گازسوز داخل بصورت دواست كه تمام خ

 ).بنزيني است

 گازسوز دروهايخو با آشنايي

داشـته   موتـور  سـوخت  عنـوان  بـه  را طبيعي گاز از استفاده توانايي كه گردد مي اطالق خودرويي به سوز گاز خودرو

يـا   و جداگانـه  سـوخت  دو از اسـتفاده  قابليـت  كه گردند مي تجهيز و ساخته اي گونه به معموال خودروها اين .باشد

 :نمود بندي دسته زير صورت به ميتوان را گازسوز خودروهاي .باشند داشته را همزمان هاي سوخت

 ( Dedicated)سوخته  تك خودروهاي -الف

 .را ندارند ديگري سوخت از استفاده قابليت و نموده استفاده گاز سوخت از فقط كه هستند خودروهايي

 (Bi fuel)سوز  دوگانه خودروهاي -ب

 امـا  انـد  طراحي شده گاز سوخت از استفاده ظورمن به ابتدا از ها خودرو اين : سوز گاز پايه خودروهاي 

) مايع گاز يا بنزين(سوخت ديگري  از توانند مي راننده انتخاب صورت در كه هستند تجهيزاتي به مجهز

 .نمايند استفاده نيز

 امـا  انـد  شده بنزين طراحي سوخت از استفاده منظور به ابتدا از خودروها اين : بنزيني پايه خودروهاي 

 .نمايند استفاده نيز سوخت گاز از توانند مي راننده انتخاب صورت در كه هستند جهيزاتيت به مجهز
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 (Dual fuel)دوسوخته  خودروهاي -ج

 .نمايند مختلف استفاده اختالط درصدهاي با سوخت دو از همزمان طور به توانند مي كه هستند خودروهايي

 
 

 فشرده طبيعي گاز سوختگيري جايگاه با آشنايي

 بنـابراين  نمود تزريق خودروها مخازن به سپس و نموده فشرده بايد ابتدا را طبيعي گاز ،صنعت در اينكه به توجه با

 گـاز  جايگاه سوختگيري يك تجهيزات اين مجموعة. رسد مي نظر به ضروري گاز سازي فشرده تجهيزات از استفاده

 .دهد مي تشكيل را طبيعي

و  سـريع  سـريع،  فـوق  جايگاههاي آن، جملة از كه گردند مي تقسيم لفيمخت هاي دسته به سوختگيري جايگاههاي

از  بيشـتر  و دقيقـه  پـنج  تا سه بين دقيقه، سه از كمتر طي در را خودرو يك هستند قادر ترتيب به كه هستند كند

 .نمايند سوختگيري يك ساعت

 .نمود بندي دسته نيز آنها ظرفيت و كمپرسور نوع اساس بر را ها جايگاه توان مي همچنين

 :است گرديده تشكيل زير اصلي قطعات از طبيعي گاز سوختگيري جايگاه يك

 لزوم مواقع در گاز جريان وصل و قطع منظور به :برقي و دستي ورودي شير 

 استاندارد ميزان به آن رساندن و طبيعي گاز در موجود آب گرفتن منظور به :گاز كن خشك 

 ـ  تالطـم  گـرفتن  جهـت  كه :آرامش مخزن  روي فشـار  دادن كـاهش  و كمپرسـور  بـه  ورودي گـاز  انجري

 .گيرد مي قرار استفاده مورد آن شدن خاموش هنگام در كمپرسور هاي مراحل پيستون
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 و رفـت  هـاي  پيسـتون  از اسـتفاده  بـا  و داشـته  عهده به را ورودي گاز سازي فشرده وظيفه كه: كمپرسور 

 .دهند مي انجام را كار اين نمايند حركت عيشعا يا و افقي عمودي، صورت به توانند مي برگشتي كه

 الكتريكـي،   موتـور  يـك  شـكل  بـه  ميتوانـد  و داشـته  عهده به را كمپرسور گرداندن وظيفه: محرك موتور

 .باشد داشته وجود گازي يا و هيدروليكي

 دارد را ميگردد مخلوط گاز با كه كمپرسور روغن سازي جدا وظيفه: ها جداكننده. 

 را بـار  250 فشـار  تحـت  گـاز  ذخيـره  وظيفه و شده استفاده سريع هاي جايگاه در بيشتر :ذخيره مخازن 

 .دارند

 فشـار  و مقـدار  تواننـد  مـي  و بـود  دارا را خـودرو  بـه  سـوخت  توزيـع  وظيفه دستگاهها اين :توزيع كابين 

 .نمايند كنترل سوختگيري را

 در فرمـان  مدارهاي و دقيق گيري اندازه ابزارهاي و تجهيزات وصل و قطع فرمانهاي كليه :كنترلي كابين 

 .ميگردد تعبيه ها كابين داخل اين

 :ميدهد نشان را سوختگيري جايگاه يك از اي نمونه زير شكل
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 رساني معرفي سيستم گاز به عنوان يك سيستم سوخت

 :مقدمه

 سـاده  بسـيار  ليههاي او سيستم. اند گذاشته سر پشت را بسياري تحوالت تاكنون آغاز از رساني سوخت هاي سيستم

 . انـد  شـده  بسياري تحوالت انرژي، دچار منابع نيز و محيطي زيست هاي محدوديت اثر بر زمان مرور به ولي بودند

 اي پيشـرفته  بسـيار  هـاي  تكنولوژي از به استفاده را گازسوز هاي كيت سازندگان آلودگي، سختگيرانة استانداردهاي

 .است نموده ملزم

 كـه  كرد بندي نسل دسته چهار به را گازسوز هاي سيستم توان مي تحوالت اين سير در موجود عطف نقاط براساس

  .شودپرداخته مي نسل هر معايب و ياامز همراه به آنها از يك هر تشريح به ادامه در

 اول سلن

ين بـد . اشـد ب مـي  سـاده  بسـيار  و مكـانيكي  بطور عمده رساني، سوخت براي رفته بكار تجهيزات تمامي اول نسل در

 روش در بـه اينكـه   توجه با. شود مي استفاده منظور اين براي كاربراتور ونتوري از گاز و هوا اختالط براي كه ترتيب

 نسـبت  .شـود  استفاده مي ميكسر از نسل اين گاز در و هوا اختالط جهت شود، مي تغيير دستخوش كاربراتور مذكور

 وجـود  مداربسته كنترلي سيستم هيچ و گردد مي انجام والتوررگ در اولية تنظيم با ها سيستم اين در سوخت به هوا

 .ندارد

 :است شده بيان زير در اختصار به نسل اين هاي ويژگي و مشخصات از برخي

  شودمي رگوالتور، انتخاب فشار ترين پايين گيري اندازه و ورودي گاز ميزان براساس)  ميكسر(ونتوري. 

 هستند بار بي حالت رد سوخت تنظيم و اصلي تنظيم پيچ داراي. 

 ندارند سوخت به هوا نسبت كنترل سيستم. 

 هستند برخوردار پاييني قيمت از ساختار، سادگي به دليل. 

  باشد بار مي 1تا  8/0فشار گاز ورودي به موتور حدود. 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 توليـد   كمتـري  آلـودگي  قـديمي  بنزينـي  خودروهـاي  بـه  نسـبت  ها سيستم اين با شده تبديل خودروهاي

 ).به باال Euro1استاندارد (نيستند  ها آالينده جديد استانداردهاي گذراندن به قادر اام كنند مي

 در  هـا  كاتاليسـت  از تـوان  نمـي  گـردد،  نمـي  كنتـرل  هـا  سيسـتم  ايـن  در سوخت به هوا نسبت كه آنجا از

 .نمود مؤثري استفادة تبديلي خودروهاي

 شود مي هاستفاد جرقه انداز پيش از جرقه آوانس ميزان تصحيح براي. 

 اول نسل هاي كيت عملكرد تشريح

 .است شده داده نشان كاربراتوري خودروي روي اول نسل كيت از استفاده شماتيك طرح شكل زير در

 ) :1شكل (طرح شماتيك كيت نسل اول روي خودروي كاربراتوري 

 
 (Dr) Distributor دلكو (Gt) Gas tank مخزن گاز 

(Eng) Engine موتور (Pt) Petrol tank باك بنزين 

(Sp) Spark plug شمع (Tv) Tank valve شير سر مخزن 

(Tb) Throttle body دريچه گاز (Gsv) Gas solenoid valve شير برقي گاز 

(Mi) Mixer ميكسر (Reg) Regulator رگوالتور 

(Psv) 
Petrol solenoid 

valve 
 لكليد تبدي Change over switch (Cs) شير برقي بنزين

(A) Air filter فيلتر هوا (Ex) Exhaust اگزوز 

(Cr) Carburetor كاربراتور (Ti) 
Timing advance 

processor 
 ادوانسر
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 خالء اثر بر اين ونتوري در هوا و سوخت جريان . است ونتوري يك در هوا و سوخت اختالط سيستم اين كار اساس

 .گيرد مي شكل منيفولد

. اسـت  شـده  اسـتفاده   (Mi)ميكسـر  از گاز سوخت و براي (Cr)كاربراتور  در موجود وريونت از بنزين سوخت براي

 .است آن مجاورت در و كاربراتور از قبل ميكسر نصب محل

 تعبيه شيرهاي سولونوئيدي كاربراتور، تا  (Pt)باك از بنزين مسير مانند ميكسر تا (Gt)گاز  مخزن از گاز مسير در

 شـير برقـي   و كند كار مي بنزينوقتي كه خودرو در حالت  گازجريان  قطع براي  (Gsv)شير برقي گاز .است شده

 .رود كند، بكار مي كار مي گازجريان بنزين وقتي كه خودرو در حالت  قطع براي (Psv)بنزين 

 نآ از .است خاصي الزم مالحظات ،)اتمسفر 200 حدود( مخزن در گاز باالي بسيار فشار دليل به گاز مسير مورد در

 تا گاز فشار كاهش براي) Reg(رگوالتور  و ايمني شرايط براي حصول) Tv(مخزن  اطمينان شير به توان مي جمله

 .كرد اشاره اتمسفر فشار حدود

 در تبديل هرگاه سوئيچ. دارد بستگي) Cs(تبديل  سوئيچ وضعيت به مذكور سولونوئيدي شيرهاي بودن بسته يا باز

 براسـاس  ورودي گـاز  ميـزان  .بـالعكس  و شـود  مي بسته بنزين سوخت مسير شود، دهدا قرار گاز از استفاده حالت

 .گردد مي تعيين ميكسر پايين دست خالء فشار و رگوالتور اولية تنظيمات

 از گـاز،  از حالت استفاده در جرقه زاوية اصالح براي .است  (Tb)گاز دريچة موقعيت تابع زيادي حدود تا فشار اين

 از استفاده حالت در تبديل از سوئيچ سيگنال دريافت محض به وسيله اين .گردد مي استفاده (Ti)جرقه  انداز پيش

 .كند مي را، آوانس (Sp)ها  شمع براي (Dr)دلكو  از خروجي سيگنال گاز،

 با سيستم سـوخت  بنزيني خودروي يك روي كه شود مي ديده اول نسل هاي سيستم از ديگر نمونة يك 2 شكل در

 در آنچه با كار اساس. دهد مي را نشان كيت اين كاركرد اصول شماتيك طرح اين. است شده نصب وريانژكت رساني

 ساز شبيه گردد، مي اضافه گازسوز كيت به كه اي تنها قطعه .ندارد زيادي تفاوت شد، بيان كاربراتوري خودروي مورد

 از قطعـه  ايـن  .رود مي كار به گاز از استفاده حالت در (In)بنزيني  انژكتورهاي قطع جهت كه است (Em)پاشش 

 در سـولونوئيدي  شـير  يك با تنها كاربراتوري خودروهاي در .كندمي جلوگيري نيز بنزين ECUدر  خطا كد توليد

 .كرد قطع گاز از استفاده حالت در را سوخت جريان توان مي بنزين مسير
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ):2شكل (طرح شماتيك كيت نسل اول روي خودروي انژكتوري 

 

(Em) Injector 
emulator اموالتور (Gt) Gas tank مخزن گاز 

(In) Injector كتورژان (Pt) Petrol tank باك بنزين 
(Sp) Spark plug شمع (Tv) Tank valve شير سر مخزن 
(Tb) Throttle body دريچه گاز (Gsv) Gas solenoid valve شير برقي گاز 
(Mi) Mixer ميكسر (Reg) Regulator توررگوال 
(Os) Oxygen sensor سنسور اكسيژن (Cs) Change over switch كليد تبديل 
(A) Air filter فيلتر هوا (Ex) Exhaust اگزوز 

(Cc) Catalytic 
converter كاتاليست (Ti) Timing advance 

processor ادوانسر 

(ECUp) Petrol ECU ECU بنزين (Rp) Rail Pressure 
فشار ريل 

 سوخت

(Rpm) Engine Speed 
sensor 

 & Intake pressure (Ipt) سنسور دور موتور
temperature sensor 

سنسور فشار و 
 دماي ورودي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 خـالء  اثـر  گـاز در  بلكـه  نـدارد  وجود سوخت به هوا نسبت روي كنترلي نيز مدل اين در است مشهود كه همانطور

 سـوخت  ميـزان  كننـده  رگوالتـور، تعيـين   اوليـة  يماتتنظ تنها و شود مي كشيده ميكسر ونتوري داخل به منيفولد

 .است هوا با شده مخلوط

 جـاي  بتـدريج  برآورده سـازند،  را خودرو صنعت هاي نيازمندي و الزامات توانند نمي هايي كيت چنين اين كه آنجا از

 .اند داده دوم نسل هاي كيت به را خود

 )نوع ميكسري(دوم  نسل

 ايـن  در .سوخت اسـت  به هوا نسبت مداربستة كنترلي سيستم به مجهز شدن ليقب نسل با نسل اين اساسي تفاوت

 ميكسر به ورودي گاز مقدار براي تصحيح الزم پردازش. گردد مي تأمين اكسيژن حسگر توسط الزم بازخورد سيستم

 .گيرد مي انجام گازECU در

 روش ايـن  بـا . گردد مي اعمال دارد، رقرا ميكسر به ورودي گاز مسير در كه اي پله موتور يك توسط تصحيحات اين

 .كرد كنترل خوبي دقت با را سوخت به هوا نسبت توان مي

 .كند مي فراهم ها را كيت از نسل اين به مجهز خودروهاي در ها كاتاليست از استفاده براي مساعدي زمينة مسأله اين

 خودروهـاي  در نسـل  ايـن . است گير چشم اول نسل به مجهز خودروهاي به نسبت آالينده ها كاهش سطح بنابراين

 انژكتـوري  خودروهـاي  روي هـا  سيسـتم  ايـن  از اسـتفاده  كه بـراي  است ذكر شايان. ه استدبرده ش بكار انژكتوري

 .نمود اشاره )اموالتور( پاشش ساز شبيه نصب به توان مي آنها از جملة. است الزم خاصي تدابير و مالحظات

 :است شده قيد رزي در سيستم اين هاي مشخصه از بعضي

 هوا به سوخت نسبت بستة مدار كنترل 

 اول نسل هاي كيت به نسبت كمتر آلودگي سطح تأمين 

 بندي  پيكرECU باشد مستقل يا فرعي -اصلي صورت به تواند مي بنزين به نسبت گاز.  

 هوا و سوخت اختالط براي ميكسر از استفاده 

 الكترونيكي افزارهاي سخت و قطعات از استفاده 

 بار 1تا  8/0حدود : ر گاز ورودي به موتورفشا 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 :دوم نسل هاي كيت عملكرد تشريح

 .است شده داده نشان 3 شكل در شماتيك صورت به نيز سيستم اين عملكرد

 .شود مي استفاده ميكسر از هوا و گاز اختالط براي نيز نسل اين در

 همدار بست سيستم كنترلي يك از استفاده دارد، وجود قبل هاي نسل با سيستم اين كار نحوة در كه اي عمده تفاوت

 .است سوخت به هوا نسبت تنظيم براي

 فرمانرا دريافت نموده و پس از پردازش، ) Os(ارسالي از سنسور اكسيژن  سيگنال (ECUg)گاز  ECUواقع  در

 .كند مي ارسال دارد، قرار ميكسر از قبل كه (Sm)اي  پله موتور براي را الزم
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ):3شكل (كيت نسل دوم روي خودروي انژكتوري طرح شماتيك 

 
 

(Em) Injector 
emulator 

 مخزن گاز Gas tank (Gt) اموالتور

(Pi) Prtrol Injector كتور  باك بنزين Petrol tank (Pt) ان

(Sp) Spark plug شمع (Tv) Tank valve شير سر مخزن 

(Tb) Throttle body دريچه گاز (Gsv) Gas solenoid valve شير برقي گاز 

(Mi) Mixer ميكسر (Reg) Regulator رگوالتور 

(Os) Oxygen 
sensor 

 Change over (Cs) سنسور اكسيژن

switch 
 كليد تبديل

(A) Air filter فيلتر هوا (Ex) Exhaust اگزوز 

(Cc) Catalytic 
converter 

 Timing advance (Ti) كاتاليست

processor 
 ادوانسر

(ECUp) Petrol ECU ECU بنزين (Rp) Rail Pressure فشار ريل سوخت 

(Rpm) Engine Speed 
sensor 

 (Ipt) سنسور دور موتور
Intake pressure & 

temperature sensor  

سنسور فشار و دماي 

 ورودي

(ECUg) Gas ECU ECU بنزين (Sm) Step motor اي موتور پله 

 

ژ
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

قرار داده بنزين  ECU بين سنسور دور موتور و جرقه انداز پيش موعةمج ،3 شكل در شده داده نشان سيستم در

 هـاي  سيسـتم  از بعضي در.كند مي عمل شد، تشريح دوم نسل در آنچه مانند كامالً هم پاشش ساز شبيه.است شده

 به هاحسگر از ورودي هاي داده محسوس با تغيير لذا گردد مي استفاده كنترل، تطبيقي الگوهاي از بنزيني انژكتوري

 از نـوع  ايـن  كـردن  دوسوخته براي. گردد مي اعمال بنزين ECUخروجي  در تصحيحاتي اكسيژن، حسگر خصوص

 سازي شبيه بايد اكسيژن حسگر هاي داده گاز، از استفاده حالت در مثال براي. الزم است خاصي مالحظات خودروها

 كيت در. نشود اعمال كنترل الگوريتم بر ست،ا بنزين سوخت از استفاده فرض با كه بنزين ECUتا اصالحات  شوند

 .دارد قرار گاز ECUداخل  در اكسيژن سنسور ساز شبيه 3 شكل در شده داده نمايش

 

 ) :نوع انژكتوري(سوم  نسل

جـاي   به گاز انژكتورهاي پاشش از استفاده قبل، نسل به نسبت سوم نسل هاي سيستم در پيشرفت ترين توجه قابل

 معنـاي  بـه  ايـن . بـود  خواهند قطعاتي الكترونيكي رساني، سوخت سيستم تجهيزاتاكثر  تغيير اين با. است ميكسر

 .است بهتر كنترل قابليت و بيشتر دقت

و  انژكتورهـا  در سوخت جريان بودن منقطع ميكسر، با انژكتور وسيله به رساني سوخت كليدي تفاوت

 .است مشابه تجهيزات يا ميكسر در آن پيوستگي

 بـاالرفتن  به كه منجر دهد مي قرار كننده كنترل واحد اختيار در را آن ميزان و سوخت پاشش زمان لكنتر امر اين

 عيـب  امكـان  قطعات،اكثر   بودن الكترونيكي علت به نسل اين در. شود مي ها سيستم اين در كنترل كيفيت و دقت

 .گردد مي فراهم بنزين و هاي گازECUتوسط  خودكار، يابي

 :نمود خالصه زير صورت به توان مي را سلن اين هاي ويژگي

 گاز جريان كنترل براي پيشرفته الكترونيكي قطعات از استفاده 

 است اي چندنقطه يا اي نقطه تك ها كيت از نسل اين در گاز پاشش سيستم. 

 است گروهي صورت به انژكتورها در سوخت ميزان تنظيم و پاشش زمان. 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

محاسـبه  گـاز   ECUت براي تمام سيلندرها بطور يكسان توسـط  ميزان سوخ و ميزان پاششدر اين نسل (

 )شود مي

 الكترونيكي يابي عيب قابليت بودن دارا 

 بندي  پيكرECU باشد مستقل يا فرعي -اصلي  صورت به تواند مي بنزين به نسبت گاز. 

 سوخت به هوا نسبت دقيق كنترل 

 كمتر افت با توان توليد و ها آالينده كاهش در باال قابليت 

 بار 3تا  2حدود : فشار گاز ورودي به موتور 

 

 سوم نسل هاي كيت عملكرد تشريح

 سيسـتم . نـدارد  زيـادي  تفـاوت  دوم نسـل  بـا  ها كيت از نسل اين عملكرد است مشهود 4 شكل در كه طور همان

ـ  موتـور  جـاي مجموعـة   بـه  كه است اين در تفاوت تنها. كند مي عمل مشابه طور به نيز مداربسته كنترلي  و اي هپل

 .شود مي استفاده (Gi)گاز  انژكتورهاي از ميكسر
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 ):4شكل (طرح شماتيك كيت نسل سوم 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 

 .گاز نيز باشند ECUتوانند در داخل  سر و اموالتور ميدر اين نسل ادوان :توجه

 چهارم  نسل

 نـوع  سـازندگان ايـن   توسـط  شـده  ارائـه  گازسـوز  مجموعـه  و قطعات ترين پيچيده و ترين پيشرفته شامل نسل اين

 ،بنزين با رقابت قابل توان توليدي نيز و آلودگي جديد استانداردهاي سخت شرايط به رسيدن براي. است ها سيستم

 الكترونيكـي،  دقيـق  تجهيـزات  شـامل  اي مجموعـه . اسـت  شـده  گرفتـه  كار به نسل اين در موجود امكانات تمامي

 .اند كرده فراهم را ها ازسيستم دسته اين زمينة ظهور يابي عيب نوين الگوهاي و كنترلي كارآمد هاي الگوريتم

 ويژگي . ها است ازسيستم نوع اين در شده، مامت قيمت و هزينه افزايش بهاي به توجه قابل مزاياي اين كسب البته

 ايـن  در. اسـت  اي نقطـه  نوبتي چند سوخت پاشش سيستم تكنولوژي از استفاده سوم نسل به نسبت نسل اين بارز

 پاشش زمان و شود مي كنترل جداگانه به طور انژكتور هر انژكتورها، در گروهي پاشش از استفاده جاي به سيستم

(Em) Injector 
emulator اموالتور (Gt) Gas tank مخزن گاز 

(Pi) Prtrol Injector بنزين كتورژان (Pt) Petrol tank باك بنزين 
(Sp) Spark plug شمع (Tv) Tank valve شير سر مخزن 
(Tb) Throttle body دريچه گاز (Gsv) Gas solenoid valve شير برقي گاز 

(ECUg) Gas ECU ECU گاز (Reg) Regulator رگوالتور 

(Os) Oxygen 
sensor سنسور اكسيژن (Cs) Change over 

switch كليد تبديل 

(A) Air filter فيلتر هوا (Ex) Exhaust اگزوز 

(Cc) Catalytic 
converter كاتاليست (Ti) Timing advance 

processor ادوانسر 

(ECUp) Petrol ECU ECU بنزين (Rp) Rail Pressure فشار ريل سوخت 

(Rpm) Engine Speed 
sensor 

 & Intake pressure (Ipt) سنسور دور موتور
temperature sensor  

سنسور فشار و 
 دماي ورودي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ايـن  در سـوخت  بـه  هـوا  نسـبت  كنترل دقت لذا گردد، مي گاز تعيين ECUوسيلة  به نژكتورا هر در آن ميزان و

 .باالست بسيار موتورها

 

 :برد نام نسل اين اصلي مشخصات عنوان به توان مي را زير موارد

 است اي چندنقطه ها كيت از نسل اين در گاز پاشش سيستم. 

 جداگانه  صورت به ژكتور،ان هر براي سوخت ميزان تنظيم و پاشش زمان كنترل 

 سوخت به هوا نسبت دقيق كنترل براي دقيق الكترونيكي تجهيزات از استفاده 

 پيشرفته الكترونيكي يابي عيب قابليت 

 بار 8تا 6(باال  فشار انژكتورهاي از استفاده( 

 باال قيمت و هزينه 

 بندي  پيكرECU باشد قلمست يا فرعي -اصلي  صورت به تواند مي بنزين به نسبت گاز. 

 داراست را توان افت حد ترين كم و بوده پايين بسيار توليدي هاي آالينده سطح. 

 بار 8تا 6: فشار گاز ورودي به موتور 

 

 

Type: Gas injector- VALEO (P-206 GNV) specification 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 چهارم نسل كيتهاي عملكرد تشريح

 بنابراين. اي هستند چندنقطه پاشش سيستم با سوم نسل هاي كيت شبيه كامالً ها كيت از نسل اين ظاهري لحاظ به

 نحـوة  در نسل دو اين تفاوت تشريح شد، كه طور همان.باشد نسل اين كاركرد كلي اصول نمايانگر تواند مي 4 شكل

 .است گاز انژكتورهاي پاشش و كنترل

 

 سيستم گازسوز عملكرد اصول

 :سوختگيري

 بار 200فشار  با گاز اين .شود مي تزريق خودرو مخزن به )قرار دارد بعق گلگير در كه(پركن  طريق از طبيعي گاز

 .شود مي ذخيره )دارد قرار خودرو عقب صندوق در كه( فوالدي تمام مخزن در

 گـاز . شود مي فرستاده رگوالتور به) است الستيكي روكش با فوالد جنس از كه(قوي  فشار لوله توسط طبيعي گاز

 نازلها به آنجا از و رسيده) انژكتورها(سوخت  ريل به آن از پس و فيلتر به فشار، كاهش و رگوالتور از گذر از پس

 شـده  ذكـر  ارتباطـات  كليه )است اضافه شده گاز تزريق براي نازل چهار خودرو اين منيفولد به(شود  مي فرستاده

 .باشد مي مخصوص شيلنگهاي توسط
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :سيستم الكترونيكي

 بودن فعال هنگام در. كند مي فعاليت سنسورها، از برخي از اطالعاتي دريافت با گازسيستم  ECU سيستم اين در

 سـازي  شـبيه  بنـزين  ECUانژكتورهـا بـراي    ايـن  مقاومت و شود مي قطع بنزين انژكتورهاي برق گازسوز، سيستم

 كـه  اسـت  معنـي  بـدان  ايـن . نكند صادر را قطعي انژكتورها اخطار بنزين ECUتا  شود مي باعث امر اين شوند، مي

 مناسـب  پاشش مقدار و زمان كه هايي پيغام گاز ECUكه  حالي در بوده، بنزين ECUعهده  بر موتور كلي كنترل

 .كند مي تبديل گاز انژكتورهاي كنترل براي مناسب فرامين به نمودند، مي تعيين را بنزين انژكتورهاي

 ...  ، سوخت ، تنظيم ميزانCut-offفرمان  قبيل از اوليه هاي كنترل كه است آن ،سيستم طراحي گونه اين نتيجه

 .پذيرد مي انجام خود شكل اصلي به كولر كمپرسور كنترل قبيل از ثانويه فرامين همچنين و

 :دارد بستگي زير عوامل به دارد نياز متفاوت شرايط در موتور كه گازي ميزان

 گاز مسير گاز فشار 

 گاز دماي 

 موتور آب دماي 

 موتور دور 

 باتري ژولتا 

زمـان   و از نظر انژكتورهاي بنزين، با معادل نوبت پاشش از نظر دقيقاً را گاز انژكتورهاي ،گاز ECUديگر،  عبارت به

 شـرايط  در ولـي  شـود  مـي  انجـام  بنـزين  با معموالً خودرو شدن روشن.نمايد با يك ضريب تصحيح فعال مي پاشش

 شـرايط  تاييـد  از پس گاز ECUحالت  اين در. دارد وجود نيز زگا با موتور استارت قابليت) بنزين اتمام(اضطراري 

 تبـديل  اسـتاندارد  فشـاري  بـه  رگوالتـور  از پـس  مخـزن  داخـل  گاز.كند مي صادر را موتور شدن روشن فرمان الزم

 مسير رگوالتور روي برقي شير ،شرايط مهيا شد ساير و موتور نياز مورد دماي حداقل اينكه از پس بالفاصله.شود مي

 قطـع  بنـزين  انژكتورهـاي  حالـت  اين در. شود مي تبديل گاز حالت به خودكار صورت به سيستم كند و مي را باز زگا

 .سازد مي فعال را گاز انژكتورهاي پاشش فرمان گاز ECUو  شده
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

ECU پاشـش  مناسـب  زمـان  بـه  آنـرا  و نمـوده  دريافـت  را بنزين انژكتورهاي پاشش براي شده محاسبه زمان گاز 

) پاشش(فعاليت  بنزين حالت بوده در قرار كه سيلندري بنزين انژكتور جاي به يعني كند، مي تبديل گاز رهايانژكتو

 بـه  گـاز  از صـحيحي  مقـدار  تا شود مي باعث پروسه اين.شود مي فعال موتور سيلندر همان گاز معادل انژكتور نمايد

 مخـزن،  در موجود گاز ميزان قبيل از ديگري اردمو گاز ECUشده،  ذكر امور بر عالوه.شود تزريق خودرو منيفولد

 و عملكـرد .نمايـد  مي كنترل نيز را ... و )گاز اتمام صورت در(بنزين  حالت به خودكار بازگشت و برقي شير عملكرد

 .پذيرد مي صورت ياب عيب افزار نرم يا و ياب عيب دستگاه توسط سيستم يابي عيب

 

 

 

 :شدبا مي زير شكل به سيستم كلي دياگرام
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 سيستم گازسوز معرفي قطعات

 هاي خودروهاي گازسوز  آشنايي با كيت

 هـاي  كيـت  تا كنـون  خودروها، اين رساني سوخت سيستمهاي تنوع همچنين و توليدي خودروهاي تنوع به توجه با

 سـعي  اج اين در.است شده گرفته كار به خودرو ايران شركت در سوز دوگانه به خودروها اين تبديل براي مختلفي

 از آنهـا  شناسايي نحوه و شده استفاده شركت مختلف خودروهاي روي بر كنون تا كه كيتهايي انواع با را شما داريم

 ههموار جديدتر كيتهاي از استفاده احتمال باال، در شده ذكر داليل همان به است ذكر به الزم. سازيم آشنا يكديگر،

 تبـديل  بـراي  شده استفاده كيتهاي.شد خواهد رساني اطالع ركتتغيير، از طرف ش اعمال محض به كه دارد وجود

 .تهيه شده است OMVLو  Landi-Renzoايتاليايي  شركت دو از خودرو ايران محصوالت

و وانـت بـاردو از    RD  ،Roaخودروهـاي   بـراي  و انژكتـوري  كيتهاي از سمند و پارس ، 405 پژو خودروهاي براي

 .است شده استفاده مذكور هاي شركت كيت هاي انژكتوري و در حال حاضر از ميكسري هاي كيت
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :رنزو لندي شركت كيتهاي

 RDپـژو   ، 405 پژو سمند، قبيل از شركت، مختلف خودروهاي تبديل براي كنون تا رنزو، لندي شركت كيتهاي از

 .است شده استفاده باردو و وانت ، پيكانRoaو 

و  آردي و پيكـان  گـروه  خودروهـاي  بـراي  )سـوز  دوگانه كيتهاي دوم نسل(ميكسري  نوع دو در كنون تا كيتها اين

 .اند شده گرفته كار به سمند و پژو گروه خودروهاي براي ،)سوز دوگانه كيتهاي سوم نسل(انژكتوري 

 .است شده آورده اند، شده گرفته كار به خودرو ايران خودروهاي در كه رنزو لندي شركت كيتهاي نمودار زير، در

 

 

كيتهاي شركت لندي  
 رنزو

Landi-Renzo 

 كيتهاي ميكسري كيتهاي انژكتوري

كيت ميكسري 
V05 

كيت انژكتوري 
LC02 

كيت ميكسري 
LC01 

 كيت انژكتوري
OMEGAS 

 
 كيت انژكتوري 

SAX500 

استفاده شده در 
خودروهاي 
ROA.RD. 

پيكان وانت و 
 باردو

استفاده شده در 
خودروهاي 

ROA و باردو 

استفاده شده در 
خودروهاي پژو 

 و سمند 405

استفاده شده در 
خودروهاي پارس 

 405و پژو 
(SLC) 

 كيت انژكتوري 
Siemens 

فقط در خودروي 
آرو پارس 405 سمند

LC01

---

LC02 V05
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 خودرو ايران خودروهاي روي شده استفاده رنزو لندي مختلف كيتهاي تشخيص براي مرجعي عنوان به زير هاي جدول

 :اند شده ارائه

 :كيت ميكسري

 كليد تبديل رگوالتور ادوانسر اموالتور گاز ECU بنزين ECU نام خودرو

RD S2000 V05-E LR Stap100 (12°) TN1 V05-E 

 S2000 V05-E LR Stap100 (12°) TN1 Big Box پيكان وانت

Roa Siemens V05-E LR Stap100 (12°) TN1 V05-E 

Roa Siemens LC01 - Stap100C (15°) TN1 LC01 

 Siemens LC01 - Stap100C (15°) TN1 LC01 باردو

 

 :كيت انژكتوري

نام 

 خودرو
ECU بنزين ECU كليد تبديل رگوالتور ادوانسر انژكتور گاز گاز 

 S2000 Omegas Matrix Stap100 (12°) NG2 LR-Omegas دسمن

 S2000 Omegas Matrix Stap100 (12°) NG2 LR-Omegas 405پژو 

405 ILC S2000 Omegas Matrix Stap100 (12°) NG2 LR-Omegas 

405 SLC S2000-SLC LC02 MED (green) - NG1 LC02 

 Siemens Siemens MED (black) - NG1 Siemens سمند
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 : OMVLشركت  كيتهاي

 تبديل در آن ميكسري كيتهاي از و سمند پژو، گروه خودروهاي تبديل در نيز شركت اين انژكتوري كيتهاي از

بـراي خـودرو روآ و بـاردو      OMVLژكتوري و در حال حاضر از كيت ان است شده استفاده پيكان گروه خودروهاي

 .استفاده مي شود

 

 :باشد مي زير شكل هب شركت اين كيتهاي نمودار

 

 

 

 کيتهای شرکت 
OMVL 

 کيتهای ميکسری

کيت 

 ميکسری

کيت  

 ميکسری

 کيتهای انژکتوری

کيت انژکتوری 

SAM04 

کيت 
انژکتوری 

PIRO04 

SAM04 

 
استفاده شده در 

 خودروی 

ROA 

استفاده شده در 

 باردو

استفاده شده در 

 خودروی سمند

استفاده شده در 
خودروی پژو 

٤٠٥ 

 

 

 

خودروی 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 معرفي قطعات

 )نوع ميكسري –نسل دوم ( RDقطعات بكار رفته در خودروي 

 Pressure Reducer 1 رگوالتور
 Steper Motor 2 اي موتور پله

 HP Pipe 3 لوله فشار قوي
 Gas Manometer 4 گيج فشار
 Gas Mixer 5 ميكسر گاز
 Manual Valve 6 شير دستي

 Fuel Change Switch / Gauge 7 لكليد تبدي
 ECU (Lambda Controller) 8 واحد كننرل الكتريكي

 Timing Advance Processor (TAP) 9 ادونسر
 Emulator 10 اموالتور

 Receptacle Unit 11 شير سوختگيري
 Cylinder Valve 12 شير سر مخزن

 Cylinder 13 مخزن
 Catalytic Converter 14 كاتاليست كانورتور
 Lambda Sensor 15 سنسور اكسيژن
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 )نوع انژكتوري –نسل سوم (قطعات بكار رفته در خودروي سمند 

 

 

 
 Pressure Reducer 1 رگوالتور

 Water temperature sensor 2 سنسور دماي آب
 Filter 3 فيلتر گاز

 Injector rail 4 )انژكتورها(ريل سوخت 
 Nozzle/manifold 5 منيفولد/ نازل 

 ECU 6 واحد كننرل الكتريكي
 Pressure sensor 7 سنسور فشار و خال

 Gas/petrol switcher 8 كليد تبديل
 Cylinder Valve 9 شير سر مخزن

 Cylinder 10 مخزن
 Catalytic Converter 11 كاتاليست كانورتور
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 سوختگيري شير يا گاز پركن شير

 ايـن . گـردد  مي وارد گاز مخازن و ها لوله داخل سوخت به آن طريق از كه ستا اي وسيله سوختگيري شير يا پركن

) سيسـتم  از خـارج  بـه (سـوختگيري   نـازل  سـمت  به گاز از برگشت و نموده عمل طرفه يك شير يك همانند قطعه

 شده متصل سوختگيري نازل به راحتي به كه گردد مي طراحي نحوي به اين شير ظاهري شكل. نمايد مي جلوگيري

 . گردد جدا آن از يا و

 ذرات و و غبـار  گـرد  ورود از تـا  باشد مناسب درپوش داراي بايد پركن. گردد مي نصب خودرو بدنة روي بر شير اين

 .شود جلوگيري آن داخل به خارجي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ابزار بكس شير سوختگيري

 

با . بدنه خودرو استفاده مي شودو يا بستن آن بر روي ) محل سوختگيري(از اين آچار جهت باز نمودن شير پركن 

 .گردد اتصال تركمتر به اين آچار جهت سفت كردن مهره شير پركن تا گشتاور الزم استفاده مي

 

 
 

 

 يكطرفه شير

 در تـا  گـردد  مـي  نصـب  نزديكي مخزن در و مخزن تا پركن هاي لوله بين مسير در شير اين خودروها، از بعضي در

 .نمايد جلوگيري مخزن از گاز از برگشت مخزن تا پركن بين لوله شكستن و يا مسير اين در مشكلي بروز صورت

 

 

 

 

 محل اتصال شير با مخزن
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 CNGمخزن 

 فشـار  برابـر  در بااليي كه تحمل حالي عين در كه باشد مي مخازني به نياز خودروها در طبيعي گاز از استفاده براي

 وزن افزايش كه چرا ننمايند اعمال ودروخ زيادي به نيروي ترتيب اين به و داده اختصاص بخود را كمي وزن دارند،

 خواهد غيره و محيط بيشتر آلودگي قطعات، سريعتر خودرو، استهالك راندمان كاهش بيشتر، سوخت مصرف باعث

 .شد

 
 و بوده فوالدهاي معمولي به نسبت سبكتري آلياژ داراي بايد شوند ساخته فوالد از مخازن اين است قرار چنانچه لذا

 .شوند ساخته) كامپوزيت(مركب  مواد جنس از مخازن اين اينكه يا

 :مشخصات روي مخازن

 سازنده -فشار كاري  –كد استاندارد  –تاريخ انقضا  –تاريخ توليد  –حجم مخزن  –شماره سريال 

 

 

 :باشند شوند كه به شرح زير مي بندي مي به چهار نوع تقسيم CNG ستميمخازن مورد استفاده در س 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :ولمخازن نوع ا

 .شوند مي ساخته سبك و مقاوم هاي فوالد جنس از تماماً مخازن اين

  فوالد : آستر و پوسته 

  كيلوگرم بر ليتر 5/1تا  2/1: نسبت وزن به حجم 

 :مخازن نوع دوم

 به و شوند مي ساخته يك نوع مخازن توليد روش از استفاده با كه باشند مي فوالدي آستر يك داراي مخازن اين

 و رزين شامل كامپوزيتي مواد توسط مخزن از بخش اين ،و كم نمودن ضخامت آن اي استوانه قسمت ويتتق منظور

 .شود مي داده پوشش گالس فايبر جنس از پيوسته الياف

  فوالد : آستر 

  اي قسمت استوانه(جنس كامپوزيت  : پوسته(  

  كيلوگرم بر ليتر 4/1تا  7/0: نسبت وزن به حجم 

 :مخازن نوع سوم

 برابر در آستري اين تقويت كامل جهت بصورت كه كربن الياف و آلومينيومي آستري يك از تركيبي با مخازن ناي

 .شوند مي ساخته اند، شده پيچيده آن بدور فشار

  آلومينيوم: آستر  

  جنس كامپوزيت: پوسته 

  كيلوگرم بر ليتر 4/0تا  3/0: نسبت وزن به حجم 

 :مخازن نوع چهارم

 يا فايبركربن جنس از پيوسته والياف شامل رزين كامپوزيت توسط كامل بطور كه پليمري آستر يك از مخازن اين

 .شوند مي ساخته است، شده پيچيده فايبرگالس

  پلي اتيلن(پليمر : آستر(  

  جنس كامپوزيت: پوسته 

  كيلوگرم بر ليتر 5/0تا  35/0: نسبت وزن به حجم 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

طبـق اسـتاندارد    مخـازن  ايـن  شـود  مـي  اسـتفاده  1 نـوع  مخـازن  از خـودرو  ايـران  شـركت  سـواري  محصـوالت  در

ISO11439 فشـار   و بـار  300آزمـون   فشـار  درجـه،  15 دمـاي  در بـار  200 كاري فشار داراي و شوند مي ساخته

 . باشند مي بار 450 حدود تركيدن

 مجـدد  تست مراكز در ساله 5 مجدد تست و اي مخازن دوره بازرسي مراكز در ساله 3 ادواري مخازن بازرسي برنامه

 . باشند مي مخازن

 ابزار آهن رباي درآورنده مخزن

 .گردد استفاده مي CNGاز اين ابزار به منظور سهولت در جابجايي مخزن 

 

 

 

 مخزن براكت

 . شود مي بسته خودرو به مخزن آنها توسط كه هستند مخزن نگهدارنده و براكت هاي پايه مخازن متعلقات جمله از

و  20g  ،8gبرابـر   كـه  مخـزن  شتابهاي آزمـون  تحمل توانايي و شده ساخته مخزن ابعاد و وزن به با توجهكه بايد 

4.5g باشد، را داشته باشد مي ارتفاعي و عرضي طولي، هاي جهت در بترتيب. 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 

 
 

 شير سر مخزن

تـوان   مـي  شـير  ايـن  توسـط . دگرد مي نصب مخزن روي بر مستقيماَ و بوده برقي - دستي يا و دستي بصورت شير اين

 فشـاري  و اطمينان حرارتـي  هاي سوپاپ داراي شيرها اين معموال. نمود را باز و بسته خارج به مخزن را از  گاز جريان

 .دهند كاهش مي را مخزن داخل فشار و نموده عمل حرارت يا فشار افزايش هنگام در كه باشند مي وكنترل جريان

  

 :رزوه اتصال به مخزنانواع شير سر مخزن از نظر 

كه در نوع مخروطي بـين شـير سـر     باشند مياي و مخروطي  به دو صورت استوانه رزوهاز لحاظ سر مخزن  هايشير

 :مخزن و مخزن واشر قرار گرفته است
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 مخروطي اي ا ستوانه

  
EMER 130 & ALFA EMER 128 & EMER 131 

 

 :اجزاء شير سر مخزن

 شير دستي 

 ن اضافيشير كنترل جريا 

 اطمينان حرارتي سوپاپ 

 فشاري اطمينان سوپاپ 

 شير دستي

 مخزن به موتور گاز جريان كردن باز يا بستن جهت

 :اي سيستم ساچمه

. شـود  در اين نوع سيستم مسير ورود و خروج گاز از مخزن بوسيله سيستم گردشي ساچمه فوالدي باز و بسـته مـي  

حات نگهدارنده پالستيكي چرخش نمايد بايسـتي لقـي خاصـي داشـته     راحتي داخل صف براي اينكه ساچمه بتواند به

 .باشد
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :سيستم پيچي 
در اين سيستم نيز اساس كار به اين صورت است كه يك استوانه از جنس پالستيك داخل يك اسـتوانه فلـزي   

پالستيكي به سـمت بـاال و پـايين    باشد قرار گرفته و در اثر پيچاندن پيچ، استوانه  دار مي كه طرف ديگر آن رزوه

 .نمايد حركت كرده و مسير ورود گاز باز و بسته مي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 )xcess Flow(شير كنترل جريان اضافي 

هاي فشار قوي و يا هر عامـل   ثر شكستگي لولههنگاميكه در ا. رود اين وسيله جهت كنترل دبي خروجي گاز بكار مي

 .نمايد ، خروج جريان گاز را كنترل مي اين وسيله از حد استاندارد بيشتر شودديگري جريان خروجي گاز از سيلندر 

  

 

 
 )PRD(سيستم ايمني شير سر مخزن 

ليه گاز داخل سيلندر كه فشار و يا اين سيستم با تخ. اين سيستم وظيفه جلوگيري از انفجار سيلندر را بر عهده دارد

 .كند درجه حرارت آن به حدي از پيش تعريف شده رسيده است، از انفجار سيلندر جلوگيري مي

PRD )Pressure Relief Device ( از دو سوپاپ اطمينان فشاري)Brust Disk (  و حرارتـي)Fuse Plug (

 .با هم عمل نمايندتواند مستقل از هم يا  اين دو سوپاپ مي. تشكيل شده است

A
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 )Fuse Plug(اطمينان حرارتي  سوپاپ

در مواد بكار رفته در اين قطعه در اثـر افـزايش درجـه حـرارت     . شود اين سوپاپ معموالً از آلياژ بيسموت ساخته مي

 . دهد صورت سيال درآمده و اجازه خروج گاز را به بيرون از خودرو مي ، بهدرجه سانتيگراد 100±10حدود

  

 
 

 )Brust Disc(فشاري  اطمينان سوپاپ

اين سوپاپ از يك صفحه فلزي از جنس نيكل يا مس ساخته شده است و توانايي مقاومت در مقابل فشار خاصـي را  

. دهد در اثر افزايش فشار داخل سيلندر، ديسك مربوطه شكسته شده و اجازه خروج گاز به خارج خودرو را مي. دارد

 .باشد بار مي 300يسك معموالً فشار شكسته شدن اين د

 اطمينان حرارتي سوپاپ

 اطمينان فشاري سوپاپ
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 :جريان گاز در شير مخازن مجراهاي
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 :مخزن انواع شير سر

EMER OMB ALFA 

  
 EMER 130 

 EMER 128 

 EMER 131 

 ALFA1 

 ALFA2 

 

 :شير برقي سر مخزن

EMER 

 

 

 EMER 503 

 

 

و   LC02كيـت   ايراد 405SLC پـژو  پـارس و  خودروهاي داراي شير برقي سر مخزن بوده و تنها در 405خودروي 

باشـند كـه    نيز مـي  رگوالتور روي داراي شيربرقي و شير برقي سرمخزن بر عالوه صندوقدار 206 پژو و سمند زيمنس

سـوز شـير    هـاي اسـتفاده شـده در خودروهـاي دوگانـه      در بقيه كيـت . گردد مي سيستم مضاعف ايمني باعث امر اين

 .برقي سيستم گازسوز بر روي رگالتور قرار داردسرمخزن بدون شير برقي بوده و شير 

 .دهد ذكر است كه وجود شير برقي سر مخزن ايمني سيستم گاز را افزايش مي الزم به
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 ابزار آچار تعويض شير مخزن

  

ر توان شي با اتصال تركمتر به قسمت آچارگير ابزار مي. گردد از اين ابزار به منظور باز و بست شير مخزن استفاده مي

 .را از مخزن باز و يا متصل نمود

 .باشد مي EMER 128و  EMER 130الزم به ذكر است كه آچار مزبور فقط جهت باز و بست شيرهاي 

 تهويه سيستم 

 اينكـه  بـه  توجه با. شود كه شير بكار رفته در آن داراي نشتي جزئي باشد باعث مي CNGوجود فشار باالي مخزن 

 با نيز عقب صندوق محفظه و دارند قرار صندوق عقب داخل در اتصاالت و لوله و پركن شير از مخزن، قسمتي شير

 بنـابراين  دارد وجـود  كـابين  داخـل  به آن نفوذ و اتصاالت از اين نشتي بروز احتمال و باشد مي مرتبط مسافر كابين

 تهويـه  سيستم از ظورمن بدين. شوند ايزوله عقب صندوق محفظه از بنحو مناسب بايد اتصاالت و شيرها اين تمامي

 خودرو زير به را احتمالي نشتي هستند قادر، باشند مي گازبندي محفظه شيرها بعضي در خرطومي و لوله شامل كه

 از و مقاومت نموده بار نيمداخلي  هواي فشار برابر در كه باشد قادر بايد سيستم اين. گردد مي استفاده انتقال دهند

 نشود خارج گازبندي
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ها را جمع كرده و بوسيله سيستم  قرار گرفته بر روي شير تمامي نشتي) خرطومي لوله(ستم پوشش در اين سي

 .كند تهويه آنها را به سمت خارج خودرو هدايت مي

 

  

هـا بـه خـارج     در شير سر مخزن مجراهاي تهويه گازهاي نشتي تعبيه شده و گازهاي نشتي از طريق لوله خرطـومي 

 .گردند خودرو تخليه مي

اين مجراها يكي در پشت شير دستي سر مخزن و يكي ديگر در محل اتصال با مخزن وجـود دارنـد كـه در صـورت     

نشتي و عبور گاز از واشر از طريق اين مجاري تخليه گردند، البته وجود اورينگي در در محل اتصال، باعـث هـدايت   

  .گردد مي گازهاي نشتي به مجاري 

تعبيه شـده تـا از طريـق آن گازهـاي     سمت شير سر مخزن به سمت ديگر آن  همچنين يك مجراي مستقيم از يك

نشتي از سمت شير سوختگيري يا محل اتصال لوله فشار قوي به شـير  

سر مخزن، به سمت ديگر شير هدايت شده و از آنجا به خـارج خـودرو   

 . هدايت گردند

 

 مربوطه اتصاالت و گاز قوي فشار هاي لوله

 بكـار  اتصاالت و لوله. دارد وجود سيستم در كه يباالي فشار به توجه با

 مناسـب  آببندي براي و فوالدي بوده نوع از تماماً سيستم اين در رفته
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 بـاال  فشـارهاي  تحمـل  قـادر بـه   كـه  اسـت  شـده  استفاده هستند دوبل يا تكي هاي ممگي به مجهز كه اتصاالتي از

 .باشند مي

 :نمود رعايت را زير ردموا بايد اتصاالت به ها لوله اتصال هنگام در

 كه لوله كنند مي كمك برها لوله اين( .شود مخصوص بريده برهاي لوله از استفاده با و نياز مورد اندازه به لوله ابتدا

توسط شركت  شده كه كاري ها آماده و خم لوله اين الزم به ذكر است كه) شود بريده خود طولي محور بر عمود كامالً

 اسـت  دليل به اين كار اين اهميت(شود  مي گيري پليسه ه،شد بريده هاي لبه سپس  .گردد مي ايساكو آماده تحويل

 )نشود كم ها پليسه وجود لوله بعلت داخلي قطر همچنين و بنشيند مربوطه اتصال نشيمنگاه در كامل بطور كه لوله

 است گرفته اتصال قرار داخل پله متقس در كامالً لوله كه شد مطمئن بايد لوله، روي بر ها ممگي دادن قرار از پس

 .نمود محكم را مهره سپس و

 بايد آن، انتها رسيدن به و دست بوسيله آن چرخاندن از بعد كه است اينصورت به مربوطه مهره نمودن محكم نحوه

 اركـ  حـين  در و شده انجام بطور كامل لوله به ممگي پرچ تا نمود محكم دور چهارم يك و دور يك آچار توسط آنرا

 .ها را تعويض نماييم بهتر است بعد از هر بار باز كردن اتصاالت ممگي.نگردد نشتي دچار

 لولـه  اين(انجام شود  مناسب هاي كن خم لوله از استفاده با بايد حتماً كار اين ها، لوله شدن خم به نياز صورت در

 .نشود كاسته لوله مقاومت و از هشد جلوگيري شدن خم حين در لوله شدن دوپهن از كه كنند مي كمك ها كن خم

نيـز   هـا  داخـل لولـه   گـاز  و بوده بسته مخازن شيرهاي حتماً كه شود دقت بايد ها لوله نمودن باز هنگام در :توجه

 بـه  شديد صدمات شده و باعث خارج خود جاي از بشدت لوله مهره، بازكردن با اينصورت غير در. باشد شده تخليه

 از عنـوان  بهـيچ  آنها، تعويض هنگام اتصاالت، در و لوله اين باالي كاري فشار به توجه با. شد خواهد مربوطه پرسنل

 .نكنيد نيست استفاده مناسب آن مشخصات و كاري فشار كه مشابه انواع

 سرويس دستي شير

 يدسـت  بصورت گاز جريان قطع اين شير وظيفه. گيرد مي قرار رگوالتور از قبل و موتور محفظه قسمت در شير اين 

 ايـن  روي بر نيز سنج فشار هاي سيستم گازسوز كيت از بعضي در. باشد مي بعد از رگوالتور قطعات تعمير هنگام در

 .گردد مي نصب شير
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  سنج فشار

 تـوان  مـي  آن و توسـط  اسـت  بندي گرديـده  درجه چهارصد تا صفر از كه باشد مي مدرجي صفحه داراي سنج فشار

 دسـتي  شير روي بر رابط يك توسط معموالً اين فشارسنج. نمود مشاهده را سيستم و مخازن داخل گاز فشار مقدار

 .باشند داشته را كاري فشار از بيش % 20 تا فشار دادن نشان توانايي بايد ها اين فشارسنج .گردد مي نصب

 سوخت دادن ميزان ننشا نياز جهت مورد سيگنال كه گرديده تعبيه نيز الكترونيكي مدار يك انواع آنها از بعضي در 

 .نمايد مي تامين را براي راننده

 
 

 

همچنين از طريق همين فشارسنج . باشد روآ، گيج فشار بر روي رگالتور نصب مي OMVL ميكسري  در كيت :توجه

 داخـل  گـاز  فشـار  عقربه، اطالعـات  گيري قرار محل به توجه با است، شده نصب گيج اين روي كه اي قطعه بوسيله

 .در اين نوع كيت سنسور فشار گاز در ورودي رگالتور حذف شده است. گردد گاز ارسال مي ECUبه  را مخزن

و بـر روي  ) نسـبت بـه روآ  (باردو، گـيج فشـار از روي رگالتـور حـذف شـده اسـت        OMVL ميكسري  اما در كيت

 .شيردستي قرار گرفته است
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 خودروي روآ OMVL ميكسري كيت

 

 

 اردوخودروي ب OMVL ميكسري كيت

 

 
 
 
 
 

 

 

 شير برقي فشار باال

 : مكان نصب شير برقي فشار باال

 توان جريان گاز فشار باال را در ورودي بـه رگالتـور    در ورودي گاز رگالتور نصب شده و با استفاده از آن مي

 .قطع نمود

  نس و ، سـمند زيمـ   405خودروهايي كه شير سر مخزن آنها داراي شير برقي است ماننـد پـژو   (سر مخزن

 )صندوق دار 206

  

 داخل گاز فشار طالعاتا
 مخزن

 داخل گاز فشار طالعاتا
 مخزن
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 شير برقي فشار پائين

       براي قطع جريان گاز از شير برقي بين مرحله دوم و سوم رگالتور اسـتفاده مـي شـود و فشـار مرحلـه اول

 –معموالً در رگالتور خودروهاي نسل دوم داراي كيت ميكسري وجود دارد (بصورت مكانيكي قطع مي شود 

 )تو پيكان وان Roaو  RDخودروهاي 

 

 
 

 

بوده و  ) NC )Normally Closeهاي فشار باال و پايين استفاده شده در كيت گازسوز از نوع  شير برقي :توجه

  .گردند باشند و با ارسال ولتاژ به آن باز مي در حالت عادي بسته مي
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 رگالتور

 طـي چنـد   در فشـار معمـوال   شكـاه  اين و داشته عهده به را گاز فشار كاهش وظيفه گاز كيت سيستم در رگالتور

افـزايش   اثـر  در كـه  هـايي  ديـافراگم  و اهرمها از با استفاده رگالتورها معموال. افتد مي اتفاق داخل رگالتور مرحله در

 در فرآينـد  طـي ايـن   در. كنند مي كار شوند مي گاز ورود مسير شدن بسته باعث و نموده خنثي را فنر نيروي فشار،

 ورودي سوپاپ آن به هاي متصل اهرم و ديافراگم حركت با بار، 10 حدود به گاز فشار رسيدن محض به اول مرحله

 فشار نهايت در و شده تكرار عمل اين نيز مرحله بعدي در. شود مي جلوگيري فشار افزايش از نتيجه در و شده بسته

 .يابد مي كاهش) نسل اول و دوم در(بار  از يك كمتر و) نسل سوم در(بار  2 به خروجي

 سيستم به مجهز بايد قطعه اين دما، كاهش آن همراه به و رگالتور، مختلف مراحل در گاز فشار كاهش به با توجه

نمايد بدين منظور جهت گرم نمـودن رگالتـور از آب راديـاتور اسـتفاده      جلوگيري گاز زدن يخ از تا بوده دما جبران

 .باشند رها داراي مجاري ورودي و خروجي آب ميهمانطور كه در شكلها مشخص مي باشد تمام رگالتو. شود مي

برنامـه   به توجه رگالتور با. باشند مي روغن تخليه پيچ و خروجي فشار تنظيم پيچ ورودي، گاز فيلتر داراي رگالتورها

رگالتور، از هر گونه تعمير بـرروي آن   شدن خراب صورت در.گيرد مي قرار بازديد مورد سوز گاز خودروهاي سرويس

 .نماييدپرهيز 

 :انواع رگالتور

 ) :TN1نوع (رنزو  لندي رگالتور كيت ميكسري شركت

رگالتـور   ايـن نـوع  . اسـت  شـده  اسـتفاده  باردو و وانت و پيكان Roa  ،RD خودروهاي براي تاكنون ها كيت اين از

  .باشد مي TN1نوع  از و بشقابي رگالتور به معروف
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تـا  :گيـرد  كاهش فشار در طي سه مرحله صورت مـي 

 .بديابار كاهش  8/0تا  1بار به  200شار گاز از ف

 

 

 تخليـه  اطمينان شير فلزي، فيلتر رگالتور داراي اين

) PRV )Pressure Release Valveيـا   فشـار 

 .باشد مي(

 

 
 

 

 ) :NG2نوع (رنزو  لندي رگالتور كيت انژكتوري شركت

ايـن  . باشـد  رنـزو نصـب مـي    لنـدي  شـركت  OMEGASكيت انژكتوري  روي بوده و بر NG2نوع  رگالتور از اين

 . دهد بار تقليل مي 2 تا 3بار به 200اي بوده و فشار گاز را از  مرحله رگالتور دو

 برقـي  شير سمند داراي خودروي در رگالتور اين .است شده استفاده 405 و سمند خودروهاي اين نوع رگالتور در

 ).سرمخزن شيربرقي از فادهاست بدليل(باشد  مي شيربرقي فاقد 405 در وليكن است
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 405رگالتور  رگالتور سمند

  

 

 جهت) شود كه در باالي رگالتور قرار گرفته و به منيفولد هواي ورودي متصل مي(همچنين رگالتور داراي يك مجرا 

 2و بار ، دNG2الزم به ذكر است كه فشار خروجي رگالتورهاي نوع  .است هوا مانيفولد و رگالتور بين فشار باالنس

 ادواري بازرسـي  برنامـه  بـه  توجـه  با كه است فيلتر فلزي يك داراي گاز ورودي در رگالتور اين. باشد مي bar  3تا 

 .شود مي يا تعويض تعمير لزوم صورت در و گيرد مي قرار بازرسي مورد

بـا  . دارد ودوجـ  آن فشـار  افـزايش  صـورت  در اول مرحلـه  فشـار  تخليه جهت نيز  PRV فشار تخليه اطمينان شير

 . رگالتور را تنظيم نمود خروجي توان فشار باالي رگالتور مي پيچ و ياب عيب استفاده از دستگاه
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A ورودي گاز F ورودي آب 

B شير برقي گاز G خروجي آب 

C خروجي گاز H تنظيم فشار مرحله دوم 

D نقاط اتصال I سنسور فشار گاز ورودي 

E ل اتصال به منيفولد هوامح L  شير اطمينانPRV 
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 ) :NG1نوع (رنزو  لندي رگالتور كيت انژكتوري شركت

 

 تغييرات، در اين با همگام نيز گازسوز كيت پارس، و 405 خودروهاي بنزين رساني سوخت سيستم تغيير به توجه با

 .يافته است رتغيي خودرو، كاركرد كيفيت افزايش و سوخت مصرف سازي بهينه راستاي

 لحـاظ  از رگالتـور  ايـن . باشـد  مي اي مرحله و يك NG1نوع  از )LC02كيت (كيت  اين در شده استفاده رگالتور

 .باشد كوچكتر مي  NG2 رگالتور از ابعادي

 .باشد مي نيز برقي شير داراي رگالتور اين
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 : OMVLرگالتورهاي كيت 

 :روآ خودروي ميكسري كيت

 گاز فشار گيج داراي ودروخ اين گاز رگالتور

 .باشد مي

 
 :باردو خودروي ميكسري كيت

 فشـار  گيج همراه به شيردستي وجود به توجه با

 گـيج  بـاردو،  خودروي OMVLكيت  براي گاز

ايـن خـودرو    رگالتـور  مجموعـه  روي از گاز فشار

 .است شده حذف) روآ به نسبت(

 

خـودروي سـمند و    SAM04انژكتـوري   كيـت 

 : 405خودروي پژو  Pi04كيت انژكتور 

 دو نيـز  سيسـتم  ايـن  در رفتـه  كـار  بـه  رگالتور

 باشد مي اي مرحله

 قراردارد رگالتور مجموعه روي نيز برقي شير

 سـمند   خـودروي  كيت آب دماي سنسور ضمناً

 باشد مي رگالتور روي نيز
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 دلكو و كوئل، سمت به آن اطمينان سوپاپ كه شود دقت و قرارگرفته باتري از دور محلي در بايد رگالتور 

 .نگيرد قرار جرقه سيستم اجزاء

 نماييد بررسي داخلي بودن تميز نظر از را ها لوله رگالتور به گاز ورودي لوله نصب از قبل. 

 آب اثر گردش در رگالتور شدن گرم ميزان و نماييد بررسي نشتي نداشتن جهت از ار رگالتور آب هاي لوله 

 .كنيد بازديد را گرم

 باشد و آب خروجي از باالي رگالتور  معموالً ورودي آب گرم از لوله پايين رگالتور مي 

 

 الستيكي هاي لوله

 بين ارتباط و انژكتور ريل به رگالتور از گاز لمنظور انتقا به كه رگالتور دست پايين مرحله در شده استفاده هاي لوله

 فشـار  برابـر  در مقاومـت  قابليـت  بايد و بوده الستيكي نوع از گردند مي خالء استفاده -فشار سنسور به هوا منيفولد

 و خـورده  تـا  شدن خم اثر در نبايد ها اين شيلنگ همچنين . باشند داشته را موتور محفظه دماي خروجي رگالتور،

 .گردند گاز جريان ديكن باعث

 سنسور فشار ورودي گاز به رگالتور

اطالعات  اين سنسور. باشد گيري فشار داخل مخزن مي وظيفه آن اندازه اين سنسور در ورودي رگالتور نصب شده و

از اين طريق فشار گاز، ميزان گاز مخزن مشخص شده و بوسيله كليد . فرستد گاز مي ECUفشار گاز مخزن را به 

 .تا راننده از وضعيت گاز داخل مخزن خودرو آگاهي داشته باشد قابل رويت استتبديل 

 .قرار دارد OMVLهاي لندي رنزو و كيت انژكتوري  سنسور فشارقوي گاز روي رگالتورهاي كيت
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ده وباعث درصورتي كه سنسور مذكور ايراد داشته يا تنظيم نباشد، اطالعات مذكور به صورت اشتباه نمايش داده ش

 .شود مقدار گاز موجود در مخزن به صورت نادرست روي كليد تبديل يا جلو آمپر نمايش داده شود مي

باشد كه با توجه به  از لحاظ ساختاري اين سنسور تركيبي از يك مقاومت و پيستون حركت دهنده اهرم مقاومت مي

ارسال   ECU كند و مقاومت مذكور به جا مي ابهفشار اعمالي از طرف گاز پيستون حركت كرده و اهرم مقاومت را ج

 .شود مي

 سنسور دماي آب ورودي به رگالتور

گاز  ECUاين سنسور در مسير آب ورودي به رگالتور قرار داشته و ميزان دماي آب ورودي به رگالتور را به اطالع 

 .رساند مي
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و كاهش استفاده از ) براي استفاده رگالتور گاز(به منظور دقت بيشتر در سنجش دماي آب سيستم خنك كننده 

باشند،  قطعات و با توجه به حذف يكي از سنسورهاي دماي آب موتور در خودروهايي كه فاقد كنترل يونيت فن مي

 ) 405خودروهاي سمند و (شده است  از محل سنسور حذف شده براي نصب سنسور دماي آب سيستم گاز استفاده

سرسـيلندر قـرار    روي آب دماي نيز سنسور OMVLشركت  405خودروي  Piro04انژكتوري  همچنين در كيت

 بـر روي رگالتـور   OMVLخـودروي سـمند شـركت     SAM04انژكتـوري   داشته ولي سنسور دماي آب دركيت

 .باشد مي

 فيلتر گاز

 از انژكتـور  ريـل  در ورودي انژكتورهـا  نشيمنگاههاي خرابي و انژكتور ريل لداخ به ذرات ورود از جلوگيري منظور به

 مـدت  از پـس . نمايد جذب را گاز در ميكروني موجود 80 ذرات است قادر فيلتر اين كه است شده استفاده فيلتر يك

مـورد   هـاي  الزم بـذكر اسـت كـه در بعضـي از كيـت     . گردد تعويض بايد فيلتر اين) كيلومتر 40000(مشخص  زمان

توان ميزان كاركرد خودرو در حالت گاز را مشـاهده نمـود همچنـين توجـه      به وسيله دستگاه عيب ياب مي ،استفاده

 . شود كه پس از تعويض فيلتر بايد زمان كاركرد در دستگاه صفر شود

  . الزم به ذكر است كه فيلتر گاز فقط در خودروهاي گازسوز با سيستم گاز انژكتوري وجود دارد

 

A  :ورودي گاز 

B  :خروجي گاز 
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 سنسور اكسيژن

اطالعـات سنسـور   . دهد گاز اطالع مي ECUبه  و گرفته اندازه را اگزوز در موجود اكسيژن پيوسته بطور سنسور اين

  . نمايـد  گاز اطالعات سنسور اكسيژن را دريافت مي ECUبنزين از طريق  ECUگاز رفته و  ECUاكسيژن ابتدا به 

ECU كند مي تنظيم را سوخت پاشش مقدار اطالعات اين به توجه با. 

 .ائي الزم را دارا باشدكار سنسور تا رسد درجه 300 به سنسور دماي تا دارد وجود هيتر سنسور اكسيژن داخل

 رقيق سوخت 2 % باالي اكسيژن 

 غني سوخت 2 % زير اكسيژن 

 

 

 
 0.9-0.1  بين ولتاژ volt 

 

 

 

 )Stepper motor( اي موتور پله

 حالتهـاي  كليـه  در سـوخت  دبي تنظيم و كنترل قبلي، انواع به نسبت دوم گازسوز نسل گازسوز كيت اصلي مزيت

اي  پلـه  موتـور  ايـن  در. گيـرد  مي صورت متغيير برقي شير يك توسط سوخت مقدار كنترل. باشد موتور مي عملكرد

 تنظـيم  را سـوخت  دبـي  گـاز،  جريـان  عبـور  مقطـع  سطح تغيير با و كند مي عمل سوخت جرم شير كنترل بعنوان

 مـدار  پايين فشار بخش در اي پله موتور. پذيرد مي صورت ECUاز  ارسالي فرمان با سوخت مقدار تغيير. نمايد مي

 . گيرد مي قرار گازسوز كيت
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 لمتصـ   هـم  بـه  اجـزاء  ايـن  الستيكي هاي شيلنگ بوسيله كه باشد مي ميكسر و رگالتور بين آن گرفتن قرار محل

 )اي فقط در سيستم ميكسري نسل دوم وجود دارد موتور پله( .شوند مي

در ) بـه وسـيله پـيچ روي رگالتـور    (اي بر اساس تنظيم فشار خروجي رگالتـور   الزم بذكر است كه تنظيم موتور پله

 .گيرد دورهايي كه سازنده اعالم نموده است، صورت مي

 .اي سيستم بنزيني بسيار متفاوت است سوز با موتور پلهاي مورد استفاده در سيستم گاز موتور پله :تذكر

 

 

   

   

 )Mixer( سوخت و هوا ميكسر

يـا   و كاربراتور ورودي قطر دهانه مطابق باشد قطرآن مي ميكسر وظيفه كاربراتور ورودي دهانه در هوا و گاز اختالط

 بـا  باشـد و متناسـب   مي كاربراتور در ريونتو هاي لوله مشابه طراحي اساس.شود مي ساخته و طراحي منيفولد هوا

 فشار افت نتيجه در شده بيشتر موتور به طرف هوا عبوري حركت ، سرعت)بيشتر سوخت به نياز(موتور  دور افزايش

 ترتيـب  بـدين  شـود  مـي  ميكسر به رگالتور طرف از گاز بيشتر باعث مكش كه شود مي ايجاد ناحيه اين در بيشتري

 .گيرد مي قرار ثابتي تقريبا محدوده در وهوا گاز نسبت

 اختالط عمل تا كرد نصب ميكسر مركز در اضافي قطعه يك توان مي مغشوش جريان پديده ايجاد از جلوگيري براي

 .شود انجام كامل بصورت

 پارامترهاي همه و دارد دوسوخته خوردروي طرح موفقيت روي موثري كامال نقش قطعه اين دقيق و صحيح طراحي

 .دهد مي قرار تاثير تحت را خروجي توان و آلودگي زا اعم عملكرد
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 .اي و قبل از دريچه گاز قرار دارد بعد از موتور پله) و وانت پيكان RD ،Roa(ميكسر در خودروهاي ميكسري 

 

 
 

 

 سوخت ريل با انژكتور ريل

 بـر  عمومـاً . گـردد  مي تامين آنها ورودي ، گازريل اين طريق از و گردند مي نصب ريل يك روي بر گاز انژكتورهاي 

 .نمايند بندي مي دسته را آنها انژكتورها اين پاشش ترتيب اساس

 نحـوه  چنـين . دهـد  مي انجام بنزيني تزريق حالت مشابه زماني نظر از را گاز تزريق گاز، انژكتور ، سيستمها اين در

يـا   Semi Sequentialموتـور   بنـزين  انژكتورهـاي  پاشـش  زمـان  ترتيب از آن نظم و بوده كاربردي پاشش بسيار

Sequential كندمي فراهم را خودرو كنترل و آلودگي سطح در بهتر عملكرد امكان سيستم اين .كندمي پيروي. 

 ميكسر

 رگالتور

 اي موتور پله

 دريچه گاز
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 به نمايند عمل سيلندر مربوطه مكش زمان در هركدام و داده را انجام پاشش عمل تكي بصورت انژكتورها چنانچه 

 .گويند مي Semi Sequentialآنها  نمايند به عمل دوتايي صورت به انژكتورها  اگر و گويند مي Sequentialآنها 

 يـا  و نماينـد  عمـل  يكـديگر  بـا  آنهـا  همگي و شده زمان باز يك در انژكتورها خروجي مسير صورتيكه در همچنين

 . گويند مي Fully Groupآنها  به باشد Distributorنوع  از پاشش سيستم

 

 

 :نوع ماتريكس

 
 

 

A ورودي گاز 

B خروجي گاز 

C  خالء –ارتباط با سنسور فشار 

D  دماي گاز بهECU 

E  برق انژكتورها ازECU 

 

بوده در خودروهاي سمند ) Matrix(نوع ماتريكس  از در كيت لندي رنزو، شده استفاده) انژكتورهاي(سوخت  ريل

همچنـين ايـن نـوع ريـل سـوخت در      . ده اسـت شركت لندي رنزو نصب ش OMEGASبا كيت انژكتوري  405و 

نيـز   OMVLشـركت   Pi04كيت انژكتـوري  با  405خودروي پژو و  SAM04خودروي سمند با كيت انژكتوري 
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 انتهـايي  سـمت  همچنين. دارد قرار سوخت ريل همين در داخل كيت اين گاز دماي سنسور ضمناً. بكار رفته است

 .باشد مي دارا خال را-شارف سنسور به اتصال براي خروجي يك سوخت ريل

 
 :MED نوع

شركت لندي  LC02با كيت انژكتوري  SLC 405بوده در خودروهاي پارس و  MEDنوع  از سوخت اين نوع ريل

همچنين ايـن نـوع ريـل سـوخت در خـودروي سـمند بـا سيسـتم         ). با درپوشهاي سبز رنگ(رنزو نصب شده است 

الزم بذكر است كه رنگ . ركت لندي رنزو نيز بكار رفته استش LC02با كيت انژكتوري  Siemensرساني  سوخت

 .باشد مي يكديگر از سوخت ريل دو تفكيك مشكي است كه باعث Siemensر نوع انتهاي انژكتورها دهاي  درپوش

 ).TMAPسنسور (دارد  قرار سوخت ريل در داخل كيت گاز، سنسور فشار گاز اين دماي عالوه بر سنسور ضمناً
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 ها نازل

فلزي  هاي لوله نازلها .باشد مي سيلندر هر ورودي سوپاپ پشت محل در ترين نزديك به سوخت رساندن ازلن وظيفه

در همـين  . شـوند  مـي  نصـب ) 405پـژو  (يا سرسيلندر  و )سمند(هوا  منيفولد روي بر و بوده مشخص داخلي قطر با

وجود نازل بر روي سرسـيلندر باعـث   . شده است تغيراتي اعمال 405راستا جهت نصب نازل، بر روي سرسيلندر پژو 

به طور مستقيم پشت سوپاپ ورودي هر سيلندر تزريق شده و وارد محفظه احتراق شود كه اين  گردد كه سوخت مي

 . گردد امر باعث افزايش توان موتور در هنگام استفاده از گاز و بهينه سازي مصرف سوخت مي

 بـه  بايـد  مربوطـه  اتصاالت همچنين .شود كشيده داخل آنها به اطراف از واييه هيچگونه نبايد موتور كار هنگام در

 صحيح پاشش از مانع يا نشوند كشيده موتور داخل به نازل قطعات آنها شل شدن صورت در كه شوند نصب اي گونه

 .بنزين نشوند انژكتورهاي

 
  

 

 خالء -سنسور فشار

 .ساند ر گاز مي ECUنيفولد هواي ورودي را به اطالع اين سنسور ميزان فشار در داخل ريل سوخت و م

ميـزان گـاز پاشـش    . ميزان گاز پاشش شده به منيفولد هوا را محاسبه نمايـد  تواند گاز مي ECUبوسيله اين سنسور 

شود و از انجايي كه پاشش گاز به منيفولـد   شده به منيفولد هوا بر اساس فشار گاز خروجي ريل سوخت محاسبه مي

 .باشد گيرد عالوه بر فشار گاز ريل سوخت، فشار منيفولد هوا نيز در ميزان پاشش گاز موثر مي ت ميهوا صور

 .شود در داخل ريل سوخت و منيفولد هوا استفاده ميخالء جهت تعيين ميزان فشار  -بنابراين از سنسور فشار
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A رگالتور  
B فيلتر گاز 
C ريل سوخت 
D ها نازل 
E منيفولد هوا 
F موتور 
G هاي ورود و خروج آب لوله 
H لوله فشار ضعيف 
I لوله فشار ضعيف 
L لوله اتصال ريل سوخت به نازل 
M  خالءلوله 
N ورودي گاز 
O خالء -سنسور فشار 
P لوله فشار گاز ريل سوخت 

 OMEGAS سيستم خال-فشار سنسور

  
  SAM04 سيستم خال-فشار سنسور
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 شبيه ساز پاشش -) Emulator(موالتور ا

 موتور داخل به بنزين سوخت تا شوند خارج مدار از بنزين انژكتورهاي بايد گاز سوخت از خودرو استفاده هنگام در

همچنين اموالتور با ايجاد مقاومت .باشد مي است الكترونيكي قطعة يك كه اموالتور عهدة به وظيفه اين. نگردد تزريق

 .  شود در هنگام استفاده از گاز مي ECUبنزين مانع از ايجاد خطا در  ECUرهاي بنزين براي معادل انژكتو

شركت لندي رنـزو بصـورت مجـزا و در     V05و پيكان وانت با كيت ميكسري  RD ،Roaاين قطعه در خودروهاي 

شـركت  هـاي ميكسـري    شـركت لنـدي رنـزو و در كيـت     LC01و وانت باردو با كيت ميكسـري   Roaخودروهاي 

OMVL  در مجموعهECU گاز قرار دارد. 

 باشد گاز بصورت يك مجموعه مي ECUهمچنين اموالتور در تمام كيت هاي انژكتوري با 

 

 

 

 

 ECUبصورت يك مجموعه با  بصورت مجزا
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 :تنظيم اموالتور

بايسـت ميـزان    اموالتور با توجه بـه خـودروي مـورد اسـتفاده مـي     

اومت انژكتورهـاي بنـزين آن خـودرو داشـته     مقاومتي معادل با مق

در . بنابراين بايد مقاومت اعمالي اموالتور قابـل تنظـيم باشـد   . باشد

اموالتورها دو كليد و يك پتانسيومتر وظيفه تعيين مقاومت معادل 

 .را بر عهده دارند اموالتور

 RDپـژو   و وانت خودروهاي بنزين انژكتورهاي مقاومت به توجه با

 .هسـتند  بـاال  كليـدها  شـود كـه   مـي  اسـتفاده  حـالتي  اموالتور در

كليدهاي بكار رفته جهـت تنظـيم رنـج مقـاومتي اموالتـور مـورد       

 .گيرند استفاده قرار مي

 

 

 

 

 

تنظيم پتانسيومتر 
 مقاومت اموالتور

كليد جهت تنظيم رنج 
 مقاومتي اموالتور
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 : Timing Advance Processor (TAP) -) پيش انداز جرقه(ادوانسر 

ECU دارد تفاوت گاز و بنزين سوخت تحال در زمان اين كه كند مي كنترل را جرقه در سر شمع زمان ايجاد . 

 :دارد بسزايي اهميت موتور كاركرد در جرقه صحيح الزم بذكر است كه زمان

 هيدروكربنها آلودگي افزايش: با  است مساوي دير خيلي احتراق

 NOxآلودگي  افزايش: با  است مساوي هنگام زود احتراق

 :گاز و بنزين سوخت ماهيت به توجه با

 احتـراق  براي دليل همين به .است بنزين و هوا مخلوط از كمتر و گاز هوا مخلوط ان احتراق دردر زم شعله سرعت

 زودتـر  سـيلندر  در احتـراق  بايـد  بنابراين .است الزم بنزيني موتور به نسبت بيشتري گازسوز، زمان موتور در كامل

 در بنزيني موتور به نسبت) خودرو نوع هب بسته(درجه  18 الي 6 ميزان به جرقه زاويه منظور همين به. بيافتد اتفاق

 . گيرد انجام مي الكترونيكي بنام آدوانسر اي اين عمل بوسيله قطعه .شود مي انداخته پيش مشابه شرايط

 قطعـه  اين. رود بنزين مي ECUموتور ابتدا وارد ادوانسر شده و از آنجا به  دور در سيستم گازسوز اطالعات سنسور

 .شود گذاشته كار ECUداخل  در يا و باشد داشته وجود گاز كيت رد مجزا بصورت تواند مي

شركت  OMEGASانژكتوري   با كيت 405اين قطعه در تمام خودروها با كيت ميكسري و در خودروهاي سمند و 

و  LC02انژكتـوري    و پـارس بـا كيـت   ) SLC( 405بوده و در خودروهاي پـژو   ECUلندي رنزو بصورت مجزا با 

 .گاز قرار دارد ECUر مجموعه سمند زيمنس د

 
 V05و  OMEGAS –كيت لندي رنزو 

 
 LC01 –كيت لندي رنزو 

 
 OMVLكيت 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :ادونسر تنظيمات

 
 

 :تنظيم دور آوانس

 با استفاده ايم، نگهداشته دور بر دقيقه ثابت 1250 در را موتور دور كه حالي در شروع آوانس، و ادوانسر تنظيم براي

 مشـخص  آن قرمز داخل چراغ شدن خاموش و روشن مرزي محدوده تا چرخانيم مي آنرا اخلد پيچ گوشتي پيچ از

 .شود

 .است ادونسر نبودن تنظيم از ناشي خالص حالت در خودرو زدن ريپ اكثرا

 :تنظيم مقدار آوانس

براي كليه خودروهاي توليدي ايران خودرو، هميشه در ) سمت راست( 3كليد شماره 

 . گيرد ار ميقر) ON(وضعيت پايين 

 .گيرد جهت تعيين ميزان زاويه آوانس مورد استفاده قرار مي 2و1كليد شماره 

 Off:   2و  1

 درجه 12: زاويه آوانس 

 

1  :ON  2و   :Off 

 درجه 6: زاويه آوانس 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ON:    2و  1

 درجه 15: زاويه آوانس 

 

1  :Off  2و   :ON 

 درجه 9: زاويه آوانس 

 

 . درجه تنظيم مي شوند 12با زاويه  Stap100ودروها از نوع ادوانسر خ:توجه

انژكتـوري    بـا كيـت   405و خودروهـاي سـمند و    V05و پيكان وانت با كيت ميكسـري   RD  ،Roaخودروهاي (

OMEGAS( 

 . درجه تنظيم مي شوند 15با زاويه   Stap100Cادوانسر خودروها از نوع 

 )LC01ري و وانت باردو با كيت ميكس Roaخودروهاي (

 )ECU(الكترونيكي  كنترل واحد

 اساس است بر قادر مختلف هاي ورودي از دريافت پس كه است ريزپردازنده يك حقيقت در الكترونيكي كنترل واحد

 يـك  كنتـرل  يـا  تغييـر  باعـث  و نموده ارسال ها كننده عمل را به مختلفي خروجي فرمانهاي شده Loadافزار  نرم

 آب، دماي گاز، فشار گاز، دماي سنسورهاي طرف از ECUورودي  سوز سيگنالهاي گاز ايخودروه در. شوند پارامتر

برقـي   شـير  يـا  بـاال  فشـار  برقـي  شير ، انژكتورها به آن خروجي و دريافت اكسيژن سنسور و دور موتور گاز، دريچه

 .گردد مي ارسال و غيره مخزن سوخت مقدار دهنده نشان سرمخزن،

 :هاي گازECUانواع 

 توضيحات خودروي مربوطه گاز ECU يتنوع ك

 كيت ميكسري
V05* RD  ،Roa و پيكان وانت - 

LC01 Roa و وانت باردو ECU  +اموالتور 

 كيت انژكتوري

OMEGAS  405سمند و پژو ECU  +اموالتور 

LC02  405پارس و پژو )SLC( ECU  +ادوانسر+ اموالتور 

Siemens** سمند ECU  +ادوانسر+ اموالتور 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :توجه

ظـاهري،   لحـاظ  از. اسـت  متفـاوت  Roa و  RD خودروي پيكان وانت با خودروهايدر  ECU  V05 افزار نرم *

 نيـز  افـزار  نرم از طريق ضمناً .باشد مي پيكان به متعلق قطعه كه است آن نشانگر ECUپشت  BIG BOXنوشته 

 ).باشد مي RD 1500براي  و 500 پيكان رگاز د به تبديل موتور دور مثال براي(داد  تشخيص را قطعه توان مي

شـكل   دليـل  به(شود  استفاده Roaو  RDخودروهاي  براي پيكان وانت ECUاز  كه صورتي در است ذكر به الزم

 بـاز  بنـزين  حالـت  بـه  و رفتـه  گـاز  حالت به شدن و فشار دادن كليد تبديل سوخت روشن از پس خودرو ،)ظاهري

 نـرم  تغييـر  و دانلـود  به نسبت مربوطه افزار نرم بودن دسترس در در صورت است ضروري حالت اين در. گردد نمي

 .نمود اقدام آردي به پيكان از افزار

شود،  استفاده )BIG BOXبجاي (پيكان  خودروي وانت براي) Roa )Paykanو  ECU RDاز  كه صورتي و در

 .خودرو به حالت گاز نخواهد رفت

سيسـتم،   ايـن  در .اسـت  شـده  اسـتفاده  نيز زيمنس ECUبا  سمند رويخود تبديل براي رنزو لندي كيت از **

ECUشركت  ساخت خودرو، بنزين هاي گاز و Siemensرنزو  لندي كيت قطعات ساير بوده وLC02  باشـد  مـي .

 بنزين  ECUدو  بين ارتباط همچنين. دارد عهده بر نيز را ادونسر وظيفه زيمنس گاز ECUاست كه  ذكر به الزم

 .است شده برقرار CANشبكه  ريقط از گاز و

كه بر روي خودروي سمند بكار گرفته شـده اسـت، محـل     OMVLشركت  SAM04انژكتوري  در كيت ***

 .باشد مي ECUجعبه  روي خالء،-فشار سنسور و گاز، ادونسر ECUقرارگيري 

 
 سمند ECU جعبه روي سنسور نصب

 
 SAM04 سيستم خال-فشار سنسور
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :توجه

 از گردنـد  مـي  بنزين كنتـرل  ECUتوسط  گاز، چه و بنزين از استفاده زمان در چه خودرو، اصلي يعملكردها اكثر

توسط  گاز انژكتورهاي پاشش محاسبه زمان كه حالي در . ... و كولر شدن روشن زمان در موتور استپر كنترل قبيل

ECU انجام خودرو كاركرد مختلف شرايط در بنزين پاشش انژكتورهاي زمان از برداري نمونه با البته گاز، سيستم 

 .شود مي

 :هاECUانواع 

  
V05 LC01 

  
OMEGAS LC02 

  

ECU  كيت انژكتوريOMVL ECU  كيت ميكسريOMVL 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 كليد تبديل سوخت

 شده نصب باشد راننده ديد معرض كامالً در و پذيرد انجام سهولت به آن به راننده دسترسي كه محلي در كليد ينا

 .است

 :از عبارتند 405 پژو و سمند خودروي در تبديل كليد وظايف

 بنزين يا گاز سوخت انتخاب  

 دهد مي نشان را بنزين يا گاز سوخت نوع 

 دهد مي نشان روشن چراغهاي به توجه با را مخزن در موجود گاز مقدار 

 ضطراريشرايط ا در فقط(نمود  روشن گاز روي مستقيما را خودرو توان مي آن از استفاده با( 

 زند مي آالرم ذيل حالت سه در: 

o مخزن پائين گاز فشار صورت در بنزين به گاز از تبديل 

o گاز سيستم در عيب وجود صورت در بنزين به گاز از تبديل 

o عدم تبديل بنزين به گاز در صورت وجود عيب 

o باشد نمي آنها كاري محدوده در كه كنند استفاده افزاري نرم از گاز انژكتورهاي كه صورتي در. 

 تبـديل  كليـد  مشـابه  لحـاظ ظـاهري   از گرچـه  Roaو  RDپژو  خودروهاي براي استفاده مورد تبديل كليد: توجه

 .نيستند قابل استفاده هم جاي به و بوده متفاوت عملكردي لحاظ از وليكن است سمند و 405 خودروهاي

 خودروي مربوطه گاز ECU كليد تبديل نوع كيت

 كيت ميكسري

V05 
V05 

RD  وRoa  

Big Box پيكان وانت 

LC01 LC01 Roa و وانت باردو 

 كيت انژكتوري

LR- Omegas OMEGAS  405سمند و پژو 

LC02 LC02  405پارس و پژو )SLC( 

Siemens* Siemens سمند 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 نشـانگر  .باشـد  مـي  گاز ميزان نشانگر فاقد و بوده متفاوت تبديل كليد زيمنس سيستم در الزم به ذكر است كه *

 .دارد قرار خودرو اين جلوآمپر روي گاز، روي خودرو عملكرد نشاندهنده سيستم و عالمت اين گاز ميزان

 

  

V05 LC01 

  

OMEGAS LC02 

  
Big Box OMVL 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 : تبديل سيستم گازسوز انژكتوري كليد

 نحوه استفاده ازكليد تبديل
يكسان  405كليد تبديل در خودروهاي سمند و پژو 

 . است
 كليد تبديل نوع سوخت

كليد تبديل نوع سوخت، روي كنسول جلو و در كنار 
ساعت ديجيتال قرار دارد و از آن براي تبديل نوع سوخت 

. شود مصرفي از حالت بنزين به گاز و بالعكس استفاده مي
توان با فشار دادن  براي تبديل نوع سوخت مصرفي مي

 .ر را انتخاب كردكليد مربوطه، نوع سوخت مورد نظ

 
 كليد در حالت بنزين 

نشان دهنده ) نارنجي(روشن بودن چراغ سمت راست 
 .باشد استفاده از بنزين مي

 

 
 كليد در حالت تبديل بنزين به گاز

بعد از فشار دادن كليد تبديل سوخت در حالت بنزين 
، چراغ )نارنجي(راست  عالوه بر روشن بودن چراغ سمت

شود و چراغهاي باالي  نيز روشن مي) سبز(سمت چپ 
 .گيرد كليد تبديل، در حالت چشمك زدن قرار مي

تا زمانيكه چراغ باالي كليد تبديل در حال چشمك زدن 
است هنوز تبديل سوخت از بنزين به گاز صورت نگرفته 

حدود (بعد از گرم شدن سيستم آب گرم رگوالتور. است
و فشار دادن پدال گاز، تبديل سوخت صورت ) ثانيه 25

 .مي گيرد
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
 كليد درحالت گاز

نشان دهنده استفاده ) سبز(روشن بودن چراغ سمت چپ 
 .باشد از گاز مي

چهار چراغ باالي كليد تبديل، ميزان گاز موجود در 
دهند، با كم شدن گاز موجود در  مخزن را نشان مي

چراغها به ترتيب از راست به چپ خاموش مخزن اين 
 .شوند مي

 

 كليد در حالت تبديل گاز به بنزين
براي تبديل وضعيت سوخت از گاز به بنزين كافي است 
پس از فشردن كليد تبديل، يك بار پدال گاز را فشار 

 .شود دهيد، تبديل سوخت بدون مكث انجام مي
 

 
 ليد در حالت تمام شدن گازك

وقتي گاز مخزن رو به اتمام باشد چهار چراغ باالي كليد 
و چراغ قرمز باالي كليد . شوند خاموش مي) سبز(تبديل

با تمام شدن گاز مخزن، چراغ . گردد تبديل روشن مي
شروع به چشمك زدن ) سبز(سمت چپ كليد تبديل 

 .كند مي
. قرار دهيد دراين هنگام خودرو را در حالت بنزين

كه اين كار را انجام ندهيد سيستم به صورت  درصورتي
 .دهد اتوماتيك اين تبديل را انجام مي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 :تبديل سيستم گازسوز ميكسري كليد

 
 

 بنزيني خودروي قطعات در تغييرات

 

 است، گرديده اضافه خودروها اين هب گازسوز كيت تنها نگرفته و صورت تغييري هيچ خودروها اين بنزين سيستم در

 .ندارد بنزيني سمند با تفاوتي هيچ بنزين حالت خودروها در اين تعميرات يا و عملكرد بنابراين

 بهبـود  جهـت  در تغييراتـي  ، 405 پـژو  و بنزينـي سـمند   خودروهاي به گاز مخزن وزن شدن اضافه به توجه اما با

 .صورت گيرد ايدسوز ب دوگانه خودروهاي تعليق و ترمز سيستم

 .بوستر و تعويض شكن فشار نصب كاليپر، تقويت : از عبارتند شده انجام اصالحات ترمز سيستم در

 ضـخامت  افـزايش  و بـار  پيش افزايش جلو، پيچشي ميل تعويض :از عبارتند تعليق سيستم در شده انجام تغييرات

 .اكسل محور

 گرفته صورت و سوپاپ سوپاپ نشيمنگاه جنس در تغييراتي آن احتراق باالتر دماي و گاز سوخت ماهيت به توجه با

 .است
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 سنسورها

 عنـوان  بـه  ايـن اطالعـات   و نمـوده  حـس  را موتـور  مختلـف  هـاي  قسمت اطالعات كه هستند عناصري سنسورها  

 .شود مي گرفته نظر در ECUهاي  ورودي

 :از عبارتند 405 پژو و سمند خودروهاي گاز انژكتوري سيستم استفاده مورد سنسورهاي جمله از

 سنسور موتور، به گاز ورودي دماي سنسور رگالتور، به ورودي گاز فشار سنسور رگالتور، به ورودي آب دماي سنسور

 موتـور،  دور سنسـور  ، )بنزينـي  خـودروي  سنسـورهاي  مستقل از( خالء -فشار سنسور و موتور به ورودي گاز فشار

 اكسيژن سنسور

آب  دمـاي  سنسـور  : از عبارتنـد   RDپـژو  و پيكـان  وانـت  ميكسري خودروهاي گاز سيستم در موجود سنسورهاي

 موتور، دور ، سنسور)بنزيني خودروي سنسورهاي از مستقل(رگالتور  به ورودي گاز فشار سنسور و رگالتور ورودي

 )مشترك هاي سنسور( سنسور اكسيژن

 گاز هاي سيم دسته

بـا   .گـردد  مـي  منتقل ECUدسته سيم  توسط آن از خروجي مانهايفر يا كنترل واحد به ورودي هاي سيگنال كليه

 سـيم  دسـته  در تغييراتي بنزين و گاز ECU برقي، شيرهاي سنسورها، تبديل، كليد ادوانسر، ميان ارتباط به توجه

 و اصـلي  موتـور،  هـاي  سـيم  بنابراين دسـته . است گرفته اصلي صورت سيم دسته و آمپر پشت سيم دسته و موتور

 .است متفاوت بنزيني با خودروهاي خودروها اين وردجلوداشب

 OMVLكيت ميكسري  – Roaقطعات كيت گازسوز 

 :مجموعه رگالتور
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :و ادوانسر ECU مجموعه 

 
 :كليد تبديل و ميكسر

  

 

 OMVLكيت ميكسري  –قطعات كيت گازسوز وانت باردو 

 :مجموعه رگالتور
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :مجموعه شيردستي و كليد تبديل 

  

 :ECUمجموعه ادوانسر و 

 
 

 
 :استپر و ميكسر
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 معرفي مدارات الكتريكي
 :باشند مي ذيل شرح به استفاده مورد انژكتوري سيستم خروجي و ورودي سيگنالهاي

 
 :ورودي سيگنالهاي

 موتور  دور سيگنال)RPM :(خاصي براي اهميت از موتور دور سيگنال بنزين، انژكتورهاي سيگنال بر عالوه 

 كـار  بـه  بودن خـودرو  خاموش يا روشن تعيين براي همچنين سيگنال اين. است برخوردار گازسوز سيستم

 .رود مي

 رود مي كار به موارد اين براي دما اين :كننده خنك سيستم مايع مايد: 

o گاز به بنزين تبديل كنترل 

o گاز انژكتور پاشش زمان تصحيح 

 غلظت بر دما اين .شود مي استفاده پاشش زمان تنظيم براي دما اين :گاز دماي سيگنال

 و 

 

.است گذار تاثير گاز  

 ل سوختگاز ري فشار(گاز  فشار سيگنال:( 

كننده تعيين سيگنال ضمناً اين .يابد مي كاهش نيز آن حجمي انرژي و حجم گاز، فشار كاهش با همزمان

)شدن مسير مسدود. (كند مي تعيين را بنزين به بازگشت زمان 

 

 همچنـين  .باشـد  مـي  مخزن در موجود گاز ميزان نشان دهنده سنسور اين  ):گاز مخزن فشار(فشار  مبدل 

 تبديل كليد در كه(سوخت  ميزان نمايشگر به سنسور اين توسط مخزن در وجودگاز م ميزان

تعبيـه  ) شـده  

گاز مطلع شده و خودرو  ECUگاز مخزن، از طريق اين سنسور  همچنين در صورت اتمام .گردد مي ارسال

 . به حالت بنزين برخواهد گشت

 

 

 
 

 

 چگالي 

مقدار پاشش گاز و

.استفاده مي شودريل سوخت براي تنظيم مقدار پاشش  مقدار فشار  

 ي يا در صفحه

نمايشگر
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :خروجي سيگنالهاي

 انژكتورهاي بنزين زمان از شد، ذكر اين از پيش كه همانطور سيگنالها، اين زمان :گاز انژكتورهاي سيگنال 

 .رود مي كار به گاز انژكتوهاي فعاليت براي و شده محاسبه

 وصـل   و قطـع  وظيفه كه قرار دارد رگالتور يا سرمخزن روي برقي شير :برقي شير نمودن فعال غير يا فعال

 .باال را بر عهده دارد فشار گاز نمودن

 دهد مي نشان را زير موارد نمايشگر/تبديل كليد مجموعه :گرنمايش/تبديل كليد: 

o استفاده حال در سوخت نوع 

o مخزن در موجود گاز ميزان 

o دهنده هشدار هاي سيگنال 

 رود مي كار به زير موارد براي ياب عيب افزار نرم يا و دستگاه: يابي عيب سيگنالهاي: 

o ريزي  برنامهECU گاز 

o خودرو يابيعيب 

  .است شده آورده 405پژو  و سمند خودروهاي ECUسيم  دسته شماتيك امدياگر ادامه در
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ) 405خودروي سمند و پژو ( OMEGASرنزو  مدار الكتريكي سيستم انژكتوري لندي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 V05رنزو  مدار الكتريكي سيستم ميكسري لندي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 )و وانت باردو Roaخودروي ( LC01رنزو  مدار الكتريكي سيستم ميكسري لندي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :LC02رنزو  ر الكتريكي سيستم انژكتوري لنديمدا
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 :سوز زيمنس مدار الكتريكي سيستم دوگانه
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 OMVLنقشه الكتريكي سمنددوگانه سوز با كيت 

 :دررابطه با خودروهاي سمند با كيت مذكور به نكات زير توجه شود 

 ECU  با كيت 405خودروهاي سمند و پژو OMVL ي و نرم افزاري با يكديگر ، از لحاظ سخت افزار

حتي (بنابراين هرگز ). با مقايسه نقشه الكتريكي اين دوخودرو به  موضوع پي خواهيد برد. (متفاوت هستند

نصب آزمايشي اين قطعات به . ها با هم اقدام نكنيد ECUنسبت به جايگزيني اين ) به صورت آزمايشي

 .ات مرتبط گرددو ساير قطع ECUجاي هم ممكن است منجر به آسيب به 

  نامECU  نصب شده روي خودرو پژوDREAM XII-P  و نام ECU  نصب شده روي خودرو سمند

،SAM04 مي باشد. 

  دوگانه سوز با كيت  405نقشه الكتريكي پژوOMVL   به اطالع  74-1386قبال طي اطالعيه فني شماره

 .رسيده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99

CNG محصوالت پژوسیستم دوگانه سوز
 
 

92 
 

 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 )OMVL )  Roaكسري مدار الكتريكي سيستم مي
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 خوردوي سمند – OMVL  مدار الكتريكي سيستم انژكتوري

 
 

 

 

SAM04 ))
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 405خوردوي  – OMVL  مدار الكتريكي سيستم انژكتوري

 
 

 

 IP  04 ))
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ايمني و سرويس

 كلي ايمني نكات

 شـده  ها نيز تخليـه  هلول داخل گاز و بوده بسته مخازن شيرهاي حتماً كه شود دقت بايد ها لوله نمودن باز هنگام در

 مربوطه كارگر به شديد و باعث صدمات شده خارج خود جاي از بشدت لوله مهره، بازكردن با اينصورت غير در .باشد

 كـه  مشـابه  انواع از عنوان بهيچ آنها، تعويض در هنگام اتصاالت، و لوله اين باالي فشار كاري به توجه با. شد خواهد

 .استفاده نكنيد نيست مناسب آن مشخصات و كاري فشار

رسـاني را بـا روشـن كـردن موتـور و       پيش از باز نمودن اتصاالت فشار قوي، حتماً گاز داخل مخزن و مسير سـوخت 

 .  تخليه نماييد راكاركردن خودرو در حالت گاز، 

 .كنيد خودداري جدا آن اجزا و مخزن دستكاري از

 .شود اعمال مخزن به نبايد ... و نقاشي در رايج سشوارهاي شعله، قبيل از مستقيم حرارت هيچگونه

 از پـس  و جدا شـود  خودرو روي از مخزن بايد حتماً گيرد، انجام رنگ كوره در نقاشي عمل شد قرار كه صورتي در

 .گيرد صورت مجاز نمايندگي توسط حتماً عمل اين. گردد نصب خود محل در مجددا كار پايان

 .كنيد خودداري جدا سيگار شيدنك از گاز نشت محل و تعميرگاه محوطه در

 .نماييد استفاده ضدجرقه) روشنايي تهويه، پريز، كليد،(الكتريكي  تجهيزات از كارگاه در

 .نباشد تر پايين كننده احاطه سطوح از كارگاه كف

 .باشد نشده فرش باال تخلخل با هاي سنگريزه با زمين سطح

 نداشـته  سيستم تهويـه  بدون چاه يا زيرزمين چاهك حفره، هيچگونه آن با مرتبط بيروني قسمت هر و كارگاه كف

 داشته وجود چال براي تهويه دائمي سيستم تعميرگاه، در )آن مشابه محلي يا(سرويس  چال وجود صورت در .باشد

 :از عبارتست تهويه سيستم مشخصات .باشد

 خـودرو  ازاي هـر  بـه  ثانيـه  بر ليتر 500 حداقل ظرفيت با اي تهويه سيستم به بايد كارگاه فضاي محدوده 

 .)باشد مجهز طبيعي تهويه ويژه شرايط به كارگاه آنكه مگر. (گردد مجهز
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 بـر  ليتـر  1000حـداقل   ظرفيت با حريق ضد الكتريكي يا مكانيكي تهويه سيستم به بايد سرويس چال هر 

 .شود مجهز ثانيه

 كمتر باشد ثانيه بر متر 5از  نبايد تهويه سيستم خروجي مجراي هر درون هوا جريان سرعت. 

 حداقل برساند به را خطر و آلودگي كه باشد طوري بايد هواكشها خروجي و ورودي جهت و محل. 

 عقب صندوق در گاز نشت

 شـير  پـركن،  اتصـاالت  از يكـي  از نشتي ممكن است شد، استشمام خودرو عقب صندوق از گاز بوي كه صورتي در 

 خرطومي هاي لوله عقب، صندوق فضاي داخل گاز باقي ماندن از گيريجلو براي .باشد مخزن سر شير يا و يكطرفه

 سـر  شـير  ابتـدا  عقـب،  صـندوق  از گاز بوي استشمام هنگام. دارند عقب قرار صندوق داخل گاز هاي لوله كليه دور

 .ببنديد را مخزن

 
 

 

 هريك كه صورتي در و يدهكش كنار اتصاالت محل از روي را ها لوله اين خرطومي، هاي لوله بست كردن باز از بعد

 و يابي نشت اسپري(كف  با نماييد اقدام لوله آن تعويض به نسبت اند، شكل داده تغيير ضربه هرگونه اثر بر ها لوله از

 تعـويض  يـا  و اتصاالت در نشتي وجود صورت در. كنيد اقدام قوي فشار اتصاالت يابي به نشت نسبت )صابون كف يا

 مهره ماسوره تعويض به نسبت نياز صورت در و نماييد محكم شده تعيين اندازه تا را التاتصا محل هاي ها، پيچ لوله

 .فرماييد اقدام ها لوله ممگي يا
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
 موتور محفظه در گاز نشت

 به را خودرو و بسته را موتور محفظه داخل دستي شير شد، استشمام موتور محفظه ناحيه از گاز بوي كه صورتي در

 هنگام در. نماييد اقدام موجود اتصاالت يابي نشت به نسبت سپس و نموده باز را شير دستي د،دهي انتقال امن فضاي

كـه   هنگـامي  همچنـين . نماييـد  بررسـي  را) قـوي  فشار(رگالتور  و گاز فشار گيج دستي، شير نشتي اتصاالت تست

 و ها نازل ، ريل سوخت تر،فيل اتصاالت(ضعيف  فشار قسمتهاي يابي نشت به نسبت كند مي كار گاز حالت در خودرو

 .نماييد اقدام ))سه راهي(چهارراهي  و خالء-فشار سنسور

 
 

 موتور محفظه به مخزن از گاز دهنده انتقال قوي فشار لوله از گاز نشت

 در كـه ) Excess Valve(شـده   داده قرار مكانيكي سيستمي سر مخزن شير مخزن و بر روي خروجي دهانه در 

 محـدود  زيـادي  حـد  تـا  را خروجي فشار )لوله شكستگي(رگالتور  ورودي فشار بيش از اريفش با گاز خروج صورت

 لولـه  بايد حتماً شود، مشاهده شكلي تغيير يا تركيدگي قوي فشار لوله مسير در كه صورتي حال در اين با. كند مي

 .گردد كامل تعويض به طور مذكور
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 قطعات بست و باز 

 :شوند مي آورده پيكان وانت و 405 پژو سمند، خودروهاي گاز يستمس قطعات پيچهاي گشتاور ادامه در
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ليست اندازه گشتاور پيچ هاي خودروي وانت پيكان گازسوز
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ):ماه پس از تحويل خودرو 6حداكثر (سرويس اوليه 
 بازديد و تست نشتي اتصاالت فشار قوي 

o )،دي رگالتـور، رگالتـور، خروجـي    لوله هاي ورو شير سرمخزن، شير پركن، شير دستي، گيج فشار

 )با كف صابون يا اسپري) (سنسور، نازلهاي منيفولد رگالتور، فيلتر، انژكتورها، چهارراهي مپ

 بازديد تسمه هاي نگهدارنده مخزن 

o )از لحاظ سالمت، استحكام و قرار گرفتن در جاي خود( 

 بازديد مجاري خروج گاز از صندوق عقب 

o )،صندوق اي خروجي از كفبستها، مجر لوله هاي خرطومي( 

 بازديد لوله فشار قوي از لحاظ ضربه خوردگي، تغيير شكل، زدگي روكش الستيكي، تغيير شكل 

 بازديد صداي رگالتور، در هنگام كاركرد خودرو با گاز، در دور آرام و زير بار 

 بازديد فشار خروجي گاز در دور آرام و در صورت نياز تنظيم آن 

  عيب يابي ECUا نرم افزار عيب يابگازسوز ب 

  رگالتور، شير دستي و)انژكتورها يا ميكسر (بازديد اتصاالت نگهدارنده ريل سوخت ، 

 نياز آچاركشي در صورت مورد  

 )الف نوع سرويس(كيلومتر 5000 هر سرويس

 )اسپري يا صابون كف با( اتصاالت كليه نشتي تست 

 سوختگيري مجوز تعويض

 گاز سيستم صحت از طمينانا از بعد يكبار ماه دوازده هر 

 مخزن ادواري بازرسي

 .گيرد قرار چشمي بازرسي مورد مخزن يكبار، سال سه هر 

 .گيرد مي صورت مخازن مجدد صالحيت تعيين يكبار، سال پنج هر
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 چرخها باد تنظيم

 .باشد مي بار 2.4 اتوبان براي و بار 2,2 شهري جاده براي سمند عقب چرخهاي باد تنظيم 

  مجاز، نمايندگيهاي خارج در و مالك توسط CNGمخزن  يا كيت دمونتاژ دستكاري، صورت رد  :تذكر

 .شود مي باطل خودرو گارانتي

 
 .گيرد مي صورت كيلومتر 20000 هر )ج( نوع سرويس  :توضيح
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 يابي عيب

معايـب   بـا  و كـاركرده  سيسـتم  بـا  مـدتها  كه تعميركاراني تجربيات اساس بر معموالً مختلف سيستمهاي يابي عيب

 از مشـكالت  سازندگان قبلي تجربيات به توجه با معموال. گردد مي انجام اند داشته برخورد نزديك از خودرو مختلف

 بـراي  راهنماي خـوبي  تواند مي مواقع از اي پاره در كه گردد مي تهيه ها سيستم براي عيب رفع جداول آمده، بوجود

 .باشد آنها رفع و عيب جستجوي نحوة

 :شود ش اول به بررسي عيوب متداول سيستم هاي گازسوز پرداخته ميدر بخ

  :گاز و بنزين حالتهاي در زدن ريپ

 دسته طريق از انژكتورها اين برق شود، بنابراين گازسوز قطع حالت در بايست مي بنزين انژكتورهاي برق كه آنجا از

باعـث   سـيم  دسـته  در )اتصاالت بودن شل يا(قطعي  حالت در اين. كند مي عبور گاز سيستم ECU از  جديد سيم

 زدن ريپ و خودرو ياب عيب چراغ شدن روشن باعث امر اين شود، مي هردو يا و گاز بنزين، انژكتورهاي برق قطعي

 را بنـزين  انژكتـور  )چنـد  يـا (يـك   قطعـي  پيغام دياگ دستگاه حالت اين در. گردد مي گاز و بنزين حالت در

 . نمود اقدام سيم دسته تعويض يا و قطعي رفع به نسبت بايست مي رفع ايراد براي. دهد مي

  : خودرو كردن كار بد

 بـود،  منيفولد متصل به مستقيماً كه مپ سنسور آنها بر روي سيني فن قرار دارند سنسور خودروهايي مپ شيلنگ

 بنابراين . است متصل رگالتور و خالء- فشار سنسور  چهارراهي يك توسط
 

ايراد چه    ارراهيدر 

و

 

شيلنگهاي  يا 

 

متصل به  آن  مي  تواند  باعث  بروز  ايراد  مشابه(بدكاركردن   خرابي  مپ  سنسور يا  شيلنگهاي  .گردد) آن   

  : خودرو رادياتور آب شدن كم
بررسـي  را آن آب دمـاي  سنسـور  يـا  راهي، رگالتور سه به اتصال هاي محل در آب شيلنگهاي نشتي حالت اين در

 

 .شود مي صحيح عدم عملكرد و آب نشتي باعث قسمتها از يك هر در نشتي. نماييد

  
 

عيب
 

ياب

مر

 

بهمنيفولد هاهب كيتهاازدربعضي
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  : شود نمي روشن گاز حالت در نه و بنزين حالت در نه خودرو 

 

 كنتـرل  بنابراين. شود مي آدوانس ادوانسر، قطعه توسط گاز، حالت در جرقه زمان ذكر شد، اين از پيش كه همانطور

 ادوانسر،) شكستگي يا(خرابي  صورت در پس. پذيرد مي صورت  قطعه اين ها توسط تغيير زمان جرقه شمع

خودرو نه

 

چنين بروز از جلوگيري براي. شود نمي روشن گاز حالت در نه و بنزين حالت در

قطعه اضطراري، در شرايط حالتي 

 

مبدل جايگزيني توان با مي و گيرد مي قرار خودروها اين مالكان اختيار در ادونسر مبدل

به ار خودرو ادونسر جاي به 
 

زير شكل در. گردد جايگزين ادونسر بايست مي تعميرگاه در. نمود اندازي راه موقت طور

به اتصال(مبدل  جايگزيني 
 

 .داده شده است نشان) سيم دسته

 

  

 

 

  : نيست تنظيم رگالتور از خروجي گاز فشار

 پيچ چرخاندن با بود، ر تعيين شدهمقدا از كمتر كه صورتي در و را بررسي نماييد خروجي فشار ياب عيب دستگاه با

در كيت ه .نماييد تنظيم را فشار) رگالتور باالي بر شده واقع(تنظيم  دارندايي كه رگالتور            تنها   N 26 ) (

در كيت هايي

       

 

     

ندارند سوپاپ كه سنسور ميل 
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  : گاز حالت در زدن ريپ

 احتمـاالً  بزنـد،  ريـپ  گـاز  حالـت  در كنـد ولـي    كـار  مشـكل  بـدون  بنزين حالت در خودرو كه صورتي در 

 از خروجـي  هـاي  شـيلنگ  لمـس  راه رينبهت انژكتورها براي تست. باشند مي خراب خودرو گاز انژكتورهاي

 غير در سالمند آنها شد، احساس دست زير انژكتورها همه پاشش اگر .باشد مي خودرو منيفولد به انژكتورها

 تعـويض  كلـي  طـور  بـه  بايست مي انژكتورها قطعه. گردد مي مشخص معيوب چند انژكتور يا يك اينصورت

.گردد

 
 

 داخـل  گاز زدن يخ امكان و يابد مي شدت كاهش به آن دماي گاز، شارف تغيير هنگام دانيد مي كه همانطور 

 انشـعاب  بخـاري  رادياتور شيلنگهاي از كه گرم آب هاي امر لوله اين از جلوگيري براي. دارد وجود رگالتور

 گرفتگـي  يـا  خـودرو  كننده خنك سيستم در هوا وجود صورت در. اند عبور يافته رگالتور داخل از اند، يافته

خروجـي   گـاز  دبـي  تغييـر  باعث و نبوده مناسب رگالتور داخل دماي رگالتور به ورودي، خروجي هاي لوله

 .شود مي زدن آن ريپ و موتور بدكاركردن نتيجه در و هوا به سوخت نسبت يكنواختي عدم باعث و شده

  : گاز به بنزين حالت از تبديل عدم

 ايراد دادن نشان براي تبديل كليد و شود نمي تبديل ت گازحال به تبديل كليد فشردن از پس خودرو كه صورتي در

 :باشد داده رخ است ممكن زير ايرادات زند، مي بوق

 

 

به ذكر است كه در اين مورد انژكتورها نسوخته فقط ممكن است دچار گرفتگي شده باشند   الزم   ) (
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 باشد زده يخ رگالتور داخل گاز : 

. باشـد  داده رخ رگالتـور  بـه  ورودي گرم شيلنگهاي آب نشتي يا و گرفتگي اثر بر است ممكن ايراد اين

 .نماييد بررسي را آنها

 نيست تنظيم رگالتور از روجيخ گاز فشار : 

 بـا  بود، از مقدار تعيين شده كمتر كه صورتي در و بررسي نماييد را خروجي فشار ياب عيب دستگاه با

.نماييد تنظيم را فشار) باالي رگالتور بر شده واقع(تنظيم  پيچ چرخاندن

 است شده مسدود فيلتر. 

 دارد ايراد خالء- فشار سنسور : 

 ECUبه  نادرست صورت به رگالتور خروجي از فشار اطالعات باشد، معيوب نسورس اين كه صورتي در

 بيشتر يا كمتر را فشار اين ECUولي  باشد بار 2 رگالتور از خروجي فشار گرچه و گردد مي ارسال گاز

 .دهد نمي را گاز حالت تبديل به اجازه و دانسته مقدار اين از

 دارد ايراد آب دماي سنسور : 

بـه   نادرسـت  آب دمـاي  اطالعـات  داشـته باشـد،   ايراد رگالتور ورودي آب دماي سنسور هك صورتي در

ECU نشـود  تبـديل  گـاز  حالت به خودرو الزم، حد به دما رسيدن عليرغم شود مي باعث شده، ارسال .

 كاركردن بد باعث اين و شود تبديل گاز حالت به نرسيده، خودرو الزم حد به دما هنوز كه حالي در يا(

 )شود مي ورموت

 مخزن سر شير خرابي: 

 بخـاطر  امر اين كه كند نمي مسير عبور از گاز شير، بودن باز وجود با مخزن سر شير خرابي صورت در

 .است شير توپي خرابي

 است خراب تبدبل كليد 

 ECU است خراب  

 شل بودن شير برقي فشار باال 

گالتور رد ر ط ـقف ) ( N 26
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 نرم افزار عيب ياب 

 Landi-Renzo Omegasنرم افزار عيب ياب 

 .يا در منوي اتصال گزينه اتصال نماييد را انتخاب كنيد)  ECU  : )Ctrl+Cاتصال به 

 
 :مشخصات كنترل يونيت  -1

 افزار شماره نرم 

  نوعECU 

 وضعيت اتصال 
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 خواندن خطا -2

 عيب يابي در حالت سوئيچ باز 
 خطاي دائمي 
 خطاي متناوب 
 زمان كاركرد در حالت بنزين 
 زمان كاركرد در حالت گاز 

 
 پاك كردن كد خطا -3

 دائمي هاي ريست خطاي 
 متناوب هاي ريست خطاي 
 كاركرد هاي ريست زمان 
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 اندازه گيري پارامترها -4

 دور موتور 

  قطع پاشش –حالت گاز  –حالت بنزين : وضعيت عملكرد خودرو 

o  قرمز: حالت فعال 
o  سبز: حالت غير فعال 

 فشار گاز 

 زمان پاشش گاز 

 زمان پاشش بنزين 

 درصد گاز موجود در مخزن:  مرتبه 

  از طريق سنسور دماي آب رگالتور: دماي مايع خنك كننده 

  از طريق سنسور دماي گاز در ريل سوخت: دماي گاز 

  ولتاژ انژكتورهاي گاز 

  ولتاژ خروجي سنسور اكسيژن: سنسور اكسيژن 

 
 اصالح كاليبراسيون -5
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 ذخيره پيكربندي جاري -6
 يونيت در حافظه افزار كنترل  ذخيره نرم

 
 بارگذاري پيكربندي جديد -7

  ذخيره شده است حافظه در كه افزار كنترل يونيت بارگذاري نرم

 

 
 ريزي كنترل يونيت برنامه-8

 گاز ECUبنزين به   ECUجهت شناسايي 

 خروج-9
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 LC02نرم افزار عيب ياب 

 ) LC02) Landi-renzسوز با سيستم  دوگانه SLCو پارس  405اين نرم افزار عيب ياب مخصوص خودروهاي

داده شده در زير اقدام  حيضمطابق مراحل تو ECUپس از نصب نرم افزار مذكورالزم است نسبت به دانلود . باشد مي

خودروها برطرف شده قابليت عيب يابي درحالت سوئيچ  باز براي اين  ECUدر  پس از دانلود ايرادات موجود. گردد

منا با توجه به نصب شيردستي به جاي شيربرقي سرمخزن، ايراد عدم تبديل به گاز به ض.شود  مي سيستم فراهم

 .  شود برطرف مي ECUدليل عدم وجود شيربرقي، پس از دانلود 

الزامي LC02 و پارس دوگانه سوز با سيستم لندي رنزو  405انجام اين دستورالعمل براي كليه خودروهاي پژو 

                 .                   باشد مي

 : ECUروش دانلود 

 :افزار صفحه اصلي نرم

 
 :كليدهاي كاربردي در اين صفحه عبارتند از 

F1  براي مشاهده مشخصاتECU 

F2  جهت نمايش خطاهاي موجود در حافظهECU 

F3  جهت پاك كردن خطاهاي موجود در حافظهECU 

F4 جهت نمايش پارامترها 
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F5  جهت دانلود كردنConfiguration )تنظيمات مربوط به نوع خودرو( 

F6  جهت دانلود كردنFirmware ) تنظيمات مربوطECU( 

F7 جهت خروج از سيستم 

براي اين منظور با فشردن كليد . اقدام نمود Firmwareابتدا بايد نسبت به تغيير برنامه  ECUبراي دانلود كردن 

F6 شود صفحه زير ظاهر مي: 

 
كنيم و سپس  را انتخاب مي  IK202024M24.hexجديد با نام  Firmwareرس فايل آد Fileبا انتخاب گزينه 

را داده و سپس عمليات  ECUافزار پيغام اتصال با  نرم. افزار را فشار دهيد نرم Start، كليد )در حالت خودرو روشن(

 .شود آغاز مي Firmwareدانلود 

 .گرديم افزار باز مي پس از خاتمه، از اين منو خارج شده به صفحه اصلي نرم

را فشرده، آدرس فايل كاليبراسيون را  F5و پارس كليد  405ل كاليبراسيون مرتبط با خودروي يحال براي دانلود فا

-P405-Pars_18_07_XU7-SLC_Ls_02024M24_tempنام فايل كاليبراسيون . كنيم انتخاب مي

delivery باشد مي. 

 Firmwareممكن است در حالت موتور روشن، دانلود ) ECU Firmwareافزار  خرابي نرم(در برخي موارد : تذكر

افزار را اجرا نموده با  در اين حالت نرم. نمايش داده شود  APP ECU Not Connectedممكن نباشد و پيغام 
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شويد و پس از انتخاب فايل مطابق مراحل گفته شده، ابتدا كليد  Firmwareوارد منوي دانلود  F6فشردن كليد 

Start ثانيه خودرو را روشن نماييد 2افزار را فشرده و سپس ظرف مدت  نرم . 

پس از دانلود، ايرادات مربوط به عدم تبديل به گاز برطرف شده، امكان عيب يابي خودرو در حالت سوئيچ باز براي 

و در دفعات بعدي ودرو  بايد انجام شود خه ذكر است اين عمل فقط يك بار براي هر بالزم . شود خودرو فراهم مي

و  Firmwareهاي  در زمان اتصال به خودرو فايل ECUبراي اطمينان از بروز بودن . نيست ECUود لنيازي به دان

Calibration لود شدن، امكان برقراري ارتباط نضمنا در صورت عدم دا. هاي ذكر شده فوق مطابقت دهيد را با فايل

 .در حالت سوئيچ باز نيست

كند، پس در صورت  پيغام خطايي از سمت شير برقي سر مخزن دريافت نمي ECUنلود شدن، همچنين پس از دا

 .شود نصب شير دستي سر مخزن به جاي شير برقي، پيغام خطا و در نتيجه عدم تبديل به گاز ايجاد نمي

 .نجام پذير استايكودياگ ا) اينترفيس(ن و با دستگاه يپ 4يابي اين خودروها از طريق كابل  گردد عيب يادآور مي
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  V05نرم افزار عيب ياب 

 

براي خودروهاي روآ و وانت باردو دوگانه سوز مورد استفاده قرار   Landi-Renzo (V05)نرم افزار عيب ياب 

 .گيرد مي

 )باشد شكل زيرصفحه ابتدايي نرم افزار مي. (پس ازنصب نرم افزار مذكور، ابتدا نرم افزار را اجرا نماييد

،  همچنين براي دانلود )استپرموتورگاز(اي گاز  كور براي مشاهده پارامترهاي اكسيژن سنسور و موتور پلهنرم افزار مذ

ECUروش دانلود براي برگرداندن . باشد هاي گاز خودروهاي ذكر شده ميECU  وانت باردو دوگانه سوز  به روآ

 .دوگانه سوز در زير به صورت تصويري آورده شده است

 
 

دستگاه ايكودياگ كه در زير نحوه  CNGپين 8خودرو بايد از كابل   بهگاز  ECUد براي اتصاليادآور مي شو

 .اتصال و شكل كابل آورده  شده است، استفاده نماييد
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گردد كه شما بايد وارد مسيرفايل دانلود شويد و بعد از انتخاب فايل براي  اي باز مي پنجره F3بعد از فشردن دكمه 

وانت  ECUبر روي  Roaنرم افزار  Openبعد از كليك بر روي . را كليك نماييد Openدكمه  Roaخودروي 

 .باشد سوز مي دوگانه Roaآماده براي استفاده بر روي خودروي  ECUسوز بارگذاري شده و اين  باردو دوگانه

 
شما مشاهده ) F1كمه با كليك بر روي د(گاز و وارد شدن به منوي پارامترها  ECUپس از اتمام بارگذتري بر روي 

 1500باشد به  خواهيد كه پارامتر نشان داده شده در شكل زير كه مرتبط به حد دور موتور براي تبديل به گاز مي

 .دور بر دقيقه تغيير پيدا كند

دور بر دقيقه ثابت نگه  3000ثانيه دور موتور را بر روي  30الزم به ذكر است پس از اتمام بارگذاري حتما به مدت 

 .اريد تا استپر موتور گاز موقعيت خود را بازشناسي نمايدد
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  دوگانه سوز دار صندوق 206پژو 
 گازدار  صندوق 206جانمايي مجموعه قطعات 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

1- ECU   سيستم سوخت رساني 

 رگالتور -2

 مخزن -3

 

 )شير پر كن(محل شارژ گاز  -4

  لوله هاي پر فشار -5

 : دوگانه سوز عبارتند از صندوقدار   206مزاياي عمده خودروي 

 اختالف عملكرد  ناچيز بين گاز و بنزين                                                    -1

 مصرف سوخت بهينه -2

  .عمر و دوام موتور خودرو دوگانه سوز ، معادل خودروي بنزيني ، مي باشد -3

 گاز سوز و دوگانه سوز رعايت باالترين ايمني و امنيت در خودروهاي پايه  – 4

 مطابق با استانداردهاي روز اروپا  -5

 

 

 

 صندوق دار دو گانه سوز 206تيپ هاي خودروي 

فقط براي بازار داخلي و با  ، TU5JP4Gو بنزين با موتور   گازصندوق دار دوگانه سوز با سوخت  206خودرو     

 .هاي جانبي برقي  قابل عرضه مي باشد با گيربكس دستي، كولر اتوماتيك و آينه V10 و V2تيپ هاي 

  گازبنزيني و دوگانه سوز   206خودروهاي مقايسه تزئينات و ساير متعلقات

V1=V2 

V8 = V10 
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 خودرو عالئم ظاهري

  گازآرم 

 )روي گلگير جلو سمت چپ ( 

 درب مخزن گاز

 
 

 

 

  درب شير پركن

 
 

 

 

 



125

CNG محصوالت پژوسیستم دوگانه سوز
  

118 
 

 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 ه گازمجموعه شير پركن گاز و لوله خرطومي تهوي

 
 پركن گاز شير

 .مي باشد  bar 20حداقل فشار مورد نياز در قسمت شير پركن 

 N.m ± 15% 18گشتاور مهره شير پر كن 

  
 محافظ براي جلوگيري از ورود گردوغبار به داخل سيستم تعبيه شده است ) مشكي رنگ ( درپوش الستيكي 

 



126

CNG محصوالت پژوسیستم دوگانه سوز
  

119 
 

 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 لوله پرفشار

 : ويژگيها لوله 

 از جنس فوالد -1

 داراي روكش  -2

 ميليمتر 6ميليمتر و قطر خارجي  4قطر داخلي  -3

 بار 2000حداكثر فشار قابل تحمل  -4

 
  .نبايد وجود داشته باشد CNGهيچ گونه تماس خارجي با لوله هاي : توجه

 انواع اتصاالت

 )   double ferrule( اي  اتصاالت مهره ماسوره-1

  .دور  1/4گردد براي بارهاي ديگر فقط يسفت م 1,1/4براي بار اول بصورت كه 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 ) Bi_ cone(  اتصاالت تراكمي  -2

  .بسته مي شود  NM +/-15 30 گشتاوربصورت كه 

 
  اتصال مهره ماسوره  اي

 .اتصال و عايق بندي توسط بستن دو رينگ پي در پي و متصل  به هم انجام شده است

  .لوله متصل كرده و منجر به عايق بندي مي گرددبكار بردن اتصل كوپل چسبيده، رينگ را روي 

 
 . مقدار گشتاور محكم نمودن رينگهاي دوبل ضروري ايست  رعايت :توجه

  اي نحوه بستن اتصال مهره ماسوره

دور مهره را سفت   1,1/4 روي لوله ) ماسوره ها(هنگامي كه لوله و مهره و ماسوره نو مي باشد براي پرچ رينگها 

  .نماييد 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  .)كمتر يا بيشتر سفت نكنيد .(كافي است) درجه 90(دور  ¼براي بستن مجموعه در اتصاالت براي بارهاي بعد فقط 

 
 

 محل قرار گيري مخزن گاز داخل صندوق عقب

 
 نماي داخل صندوق عقب  بدون موكت تزئيني روي مخزن گاز نماي داخل صندوق عقب  با موكت تزئيني روي مخزن گاز

 
 

 . باشد  و ساخت كشور ايتاليا مي  Faberخزن گاز نام م

 .از خصوصيات و ويژگي هاي اين مخزن به نوع فوالد سبكي كه بكار برده شده مي توان اشاره كرد

 كيلوگرم 69 وزن مخزن بدون شير سر مخزن

 كيلوگرم 71 با شير سر مخزن  

 كيلوگرم 15 وزن گاز داخل مخزن

  رليت 85 ظرفيت حجم  مخزن گاز 

 



129

CNG محصوالت پژوسیستم دوگانه سوز   

122 
 

 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
  )OMB(شير سر مخزن 

 
 

 
 

 

 )سوپاپ حساس در برابر دما( فيوز حرارتي

 )درجه ذوب مي شود 110در ( 

 )سوپاپ فشار باال (فيوز فشاري 

 )بار 310فشار (
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 

 

 
 

  سوپاپ ايمني حرارتي هرگز نبايد دمونتاژ گردد: توجه

 شوند با هر بار بازو بست شير سر مخزن مي بايستي اورينگها تعويض . 

 شير برقي تغذيه كننده شير سر مخزن 

 .باشد در حالت عادي بسته مي برقيااين شير 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
  انواع شير سر مخزن گاز

  )مدل فعلي (  OMB -  CVشير سر مخزن  -1

 
  )مدل آتي (  OMB -  CPشير سر مخزن  -2

 
 

  CV - OMBابزار مخصوص با زو بست شير سر مخزن 

  )مدل فعلي (  OMB -  CVمخزن ابزار مخصوص شير سر 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  )مدل آتي (  OMB -  CPابزار مخصوص شير سر مخزن 

  

  نحوه نصب شير سر مخزن با زاويه متمايل به سمت جلو خودرو

درجه نسبت به خط قائم رو  15شير مخزن با زاويه 

 35امكان دارد اين زاويه به . به جلو خودرو مي باشد

 .درجه افزايش يابد
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  نحوه نصب مخزن

  .مورد نياز است  N.M  115براي بستن شيرسر مخزن گاز،گشتاور 

  

 .مي باشد  bar 200و  فشار كاري آن    bar 260ماكزيمم فشار تست مخزن گاز 

بار  500در زماني كه فيوز هاي حرارتي يا فشاري عمل نكند تقريبا برابر ( فشار كه منجر به انفجار مخزن مي شود 

  .مي باشد

  الستيك كمربندهاي نگهدارنده مخزن
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

  :نحوه صحيح ورود و خروج مخزن داراي  شير سر مخزن به روش زير مي باشد 

 
 : نكته ايمني 

براي باز نمودن شير مخزن مي بايستي تمام اتصاالت براكتهاي نگهدارنده مخزن  ،كانكتورها و موكت تزئيني داخل 

  .سپس مخزن از داخل صندوق توسط آهن رباي حمل مخزن خارج شودمخزن باز شده و 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  مجموعه رگالتور

 .شود رگالتور متصل ميبه  )شيلنگ بخاري(لوله مايع خنك كننده موتور

 

 

 
بار  2بار و در مرحله دوم به  5/3رگالتور در دو مرحله فشار گاز را كاهش مي دهد بطوريكه در مرحله اول به حدود 

 .تبديل مي نمايد 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  :قطعات مهم رگالتور  

 سنسور فشار قوي -1

 شير برقي فشار قوي  رگالتور   -2

 شير برقي فشار ضعيف رگالتور -3

  لوله اتصال به خالء منيفولد هوا -4

  سنسور فشار قوي

 
 

 

 :سبب مي شود  ECUاطالعات ارسالي اين سنسور به 

 .يط مورد  كنترل باشد مقدار فشار گاز در تمامي شرا -1

 .نشانگر پشت آمپر مقدار گاز مخزن را نمايش دهد  -2

در صورت  كاهش فشار ناگهاني يا  ارسال اطالعات ناقص ، نوع سوخت از گاز به بنزين تغيير يافته و  چراغ عيب  -3

 .را روشن مي كند گاززرد رنگ 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 مسير سوخت رساني كم فشار  

 

 
 

 ورهاريل گاز و انژكت
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 دما گاز -سنسور فشار

 دما گاز روي ريل گاز  -فشار محل نصب سنسور

  
مقدار گاز ورودي به انژكتور ها را محاسبه كرده و در صورت نشتي گاز   ECUفشار سبب مي شود كه -سنسور دما

 . روشن شود گاز، سيستم از حالت گاز به بنزين رفته و چراغ عيب زرد رنگ 

 هاي گاز انژكتورها و شيلنگ

 مسيرهاي ورودي گاز  از  ريل به انژكتور ها

 
 انژكتور گاز

 .   باشند  مي VALEOانژكتورهاي گاز از نوع تك پاششي و با مارك 

 
  درجه سانتيگراد 95تا  -15 بين محدوده دماي عملكرد انژكتورهاي گاز
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  منيفولد هوا

 .از ابزار استفاده ننمايد و فقط با دست آنها را جدا نمايد براي جدا نمودن انژكتور از روي منيفولد هوا، هيچگاه -1

در زمان نصب انژكتور بروي منيفولد هوا در صورت آسيب اورينگها انژكتور ، حتما اورينگها را تعويض نماييد  و  -2

  .در صورت سالم بودن حتما با روغن موتور ، اورينگها را چرب نماييد 

  گازدوگانه سوز  TU5 Gبنزيني با  موتور  TU5مقايسه مسير هواي ورودي موتور 

 )  :منبع انبساط(تغيير محل نصب مخزن آب 

 
  محل نصب كليد تبديل سوخت

 

  V10كليد تبديل 

 

 
  V2كليد تبديل 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  پاك كن كليد سر دسته راهنماي برف

 
  نمايشگر دو منظوره نشان دهنده حجم بنزين و گاز

 
 )گازعيب در سيستم  نشانگر(  گاز چراغ زرد 

 )گازفعال بودن سيستم (  گاز چراغ سبز 

  نمايشگر دو منظوره نشان دهنده حجم بنزين و گاز

 مقدار بنزين و گاز ) دو منظوره ( داراي عقربه نشانگر 

 گاز و بنزين) دو منظوره ( و چراغ هشدار اتمام سوخت 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 و سوخت را بصورت مجزا نمايش مي دهدبا فشردن دكمه سر دسته اهرم برف پاك كن ميزان هر د

 
 

 حذف شدن اهرم ضامن قفل كن پشتي صندلي هاي عقب طرح قديم

 
بدليل ايمن تر شدن كپسول گاز از لحاظ دسترسي از داخل اتاق، ضامن اهرم  پشتي صندلي هاي عقب حذف شده 

  .، ولي قابليت تاشدن بدون اهرم كشويي  را دارا مي باشد

ECU : 

Engine ECU : ( Valeo J35 )  

ECU   اين نوع موتور  جديد و ساخت شركتVALEO  مي باشد. 

خودرو دوگانه سوز با يك ( موتور تعبيه شده است  ECUدراين خودرو قطعات ادونسر و اموالتور در داخل قطعه 

ECU  موتور . ( 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 .   سيون الزم ، شده است براي حالتهاي  گاز و بنزين به صورت مجزا كاليبرا  ECU –VALEO J35در 

  

 در بخش گاز  ECUوظايف 

  ارسال فرمان به انژكتورهاي گاز •

  محاسبه پارامترهاي تزريق گاز •

  ارسال فرمان به شير برقي مخزن گاز •

  ارسال فرمان به شير برقي فشار باال رگالتور •

  ارسال فرمان به شير برقي فشار پايين رگالتور •

  تشخيص وضعيت سيستم گاز •

  سنجش حداقل سطح گاز در مخزن •

  اطالع رساني به راننده •

  PPSموتور ، مي بايست ورژن نرم افزار دستگاه  ECUبا  PPSبه منظور عيب يابي و ارتباط دستگاه عيب ياب 

موتور ارتباط بر قرار  ECUبا  NFU-J35باشد سپس با انتخاب سيستم  سوخت رساني    07C(17.50)حداقل 

    .نماييد
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 :دار   صندوق 206ل راهنماي خودرو جدو

 

 پشت آمپر صفحه نمايش موتور وضعيت كاركرد شرايط خودرو
 عقربه نمايشگر مقدار سوخت 

 ) گاز/بنزين(

 سوئيچ بسته
 سوخت خودرو از حالتي به

 حالت ديگر تبديل نمي شود

 هيچ چيزي نشان

 داده نمي شود
 عقربه غيرفعال است

 باز
يچ

سوئ
 

گاز
ت 

حال
ت 

واس
رخ

د
 

درخواست تبديل سوخت 

 انجام نمي شود

چشمك سبز  CNG چراغ

زن مي شود و عقربه مقدار 

 دهد بنزين را نشان مي

با فشردن درخواست نشان ميزان 

انجام نمي شود ) گاز و بنزين ( سوخت

و بطور دائم فقط مقدار بنزين را نشان 

 مي دهد

ين
بنز

ت 
حال

ت 
واس

رخ
د

 

خودرو روي حالت گاز 

ردن كليد با فش. رود  نمي

تبديل سوخت ، مي توان 

 حالت بنزين را انتخاب كرد

سبز خاموش  CNGچراغ 

مي شود و عقربه مقدار 

 دهد بنزين را نشان مي

دسته اهرم  برف  با فشردن كليد سر

پاك كن عقربه به مقدار صفر نزول 

كرده و تا حداكثر مقدار حركت نموده و 

هر ( ثانيه مقدار سوخت 8تا مدت 

را نشان ) جداگانه سوخت بصورت 

 .دهد مي

عقربه ابتدا مقدار بنزين را نشان مي  -1

 دهد

عقربه صفرشده سپس مقدارگاز را  -2

 ثانيه نشان داده مي شود 8تا 

عقربه صفر شده و سپس مقدار -3

 بنزين را نشان مي دهد
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
شن

 رو
تور

مو
 

گاز
ت 

حال
ت 

واس
رخ

د
 

موتور روي بنزين روشن مي 

شود سپس اگر فشار گاز و 

ماي مايع خنك كننده د

كافي باشد بطور اتوماتيك 

 رود برروي حالت گاز مي

سبز چشمك   CNGچراغ 

زدن  شده  و سپس ثابت 

مي شود و عقربه اتوماتيك 

به حالت نشان مقدار گاز 

 رود مي

امكان انتخاب  CNGبا فشردن كليد    

با فشردن  حالت گاز وجود دارد ، و

 دسته اهرم برف پاك كن كليد سر

 شود دار بنزين نشان داده ميمق

موتور روي بنزين روشن مي 

شود ولي بدليل كم بودن 

فشار گاز ، در حالت بنزين 

 ماند باقي مي

 

خاموش  CNG سبز چراغ

 چراغ        زردمي شود و 

هشدار روشن مي شود و 

عقربه به حالت نمايش 

مقدار بنزين را نشان 

 دهد مي

 عقربه درحالت نمايش بنزين باقي

 ماند مي

ت 
حال

ت 
واس

رخ
د

ين
بنز

 

موتور روي بنزين روشن مي 

شود و در حالت بنزين باقي 

 مي ماند

سبز خاموش   CNG چراغ 

 .شود  مي

عقربه در حالت نمايش بنزين باقي 

 ماند مي

شود
ي 

م م
تما

گاز 
ز ، 

 گا
لت

 حا
 در

درو
خو

ت 
حرك

ن 
حي

در 
 

بدون وقفه در عملكرد موتور 

 ، اتوماتيك به حالت بنزين

 رود مي

سبز چشمك   CNGچراغ 

 زن شده  ، عقربه به صفر

نزول كرده، مقدار گاز را  

صفر نشان داده  و 

همزمان چراغ        زرد 

هشدار اتمام سوخت 

روشن مي شود و به حالت 

نمايش مقدار بنزين 

 رود مي

براي نشان ميزان گاز با فشردن كليد 

سر دسته اهرم  برف پاك كن ، عقربه 

 رود صفر نزول ميبه مقدار 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
خت

سو
ل 

بدي
ر ت

د س
كلي

دن 
شر

ف
 

 )
گاز 

به 
ن 

نزي
از ب

( 

ست
ي ا

كاف
از 

ر گ
شا

ف
 

اتوماتيك به حالت گاز 

 رود مي

سبز ثابت    CNG چراغ 

 روشن مي شود

دسته اهرم  برف  با فشردن كليد سر

پاك كن عقربه به مقدار صفر نزول 

كرده و تا حداكثر مقدار حركت نموده و 

هر ( مقدار سوخت ثانيه 8تا مدت 

را نشان ) سوخت بصورت جداگانه 

 .دهد مي

عقربه ابتدا مقدار بنزين را نشان  -1

 دهد مي

عقربه صفرشده سپس مقدارگاز را  -2

 ثانيه نشان داده مي شود 8تا 

عقربه صفر شده و سپس مقدار -3

 بنزين را نشان مي دهد

ست
ي ني

كاف
از 

ر گ
شا

ف
 

عليرغم درخواست مشتري 

سوخت  براي تبديل

 ماند درحالت بنزين باقي مي ،

 

چشمك  CNG سبز چراغ

زن شده و سپس خاموش 

شده و در حالت بنزين 

 دهد ادامه مي

 

با فشردن كليد سر دسته اهرم  برف 

پاك كن عقربه به صفر نزول كرده و 

ثانيه مقدار گاز را  صفر  10تامدت 

 نشان داده  و همزمان چراغ

ي زرد هشدار اتمام سوخت روشن م

شود و سپس به حالت نشان مقدار 

 بنزين مي رود
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
 گاز/نشان عقربه بنزين نشان كاركرد شرايط استفاده از خودرو

خت
سو

ل 
بدي

د ت
كلي

دن 
شر

ف
 

 )
ن 

نزي
ه ب

از ب
ازگ

( 
در صورت كم بودن مقدار 

 بنزين نيز امكانپذير است

 

  CNGت چراغ حال

 سبزخاموش مي شود
 عقربه مقدار بنزين را نشان مي دهد

گاز
ت 

حال
در 

 

 )
ست

ي ني
كاف

حد 
به 

گاز 
دار 

مق
(

 

اتوماتيك به حالت بنزين 

 مي رود

 

سبز خاموش   CNG چراغ

مي شود و چراغ           

زرد هشدار اتمام سوخت 

روشن مي شود و عقربه 

مقدار گاز را صفر نشان 

 دهد مي

 

با فشردن  عقربه به صفر نزول كرده و 

نشان  ثانيه مقدار گاز را  صفر10تامدت 

داده  و همزمان چراغ       زرد هشدار 

اتمام سوخت روشن مي شود و سپس 

 به حالت نشان مقدار بنزين مي رود

ين
بنز

ت 
حال

در 
 

 )
ست

ي ني
كاف

حد 
به 

گاز 
دار 

مق
(

 

عليرغم درخواست مشتري 

براي تبديل سوخت 

 ماند درحالت بنزين باقي مي ،

چشمك  CNG سبز چراغ

زن شده و سپس خاموش 

ر حالت بنزين شده و د

 ادامه مي دهد

 

با فشردن كليد سر دسته اهرم  برف 

پاك كن عقربه به صفر نزول كرده و 

ثانيه مقدار گاز را  صفر  10تامدت 

 نشان داده  و همزمان چراغ

زرد  هشدار اتمام سوخت روشن 

شود و سپس به حالت نشان مقدار  مي

 بنزين مي رود

ده 
م ش

تما
ك 

ل با
داخ

ن 
نزي

ب

ست
ا

 

استفاده از گاز وجود  امكان

 ندارد

 

چراغ          زرد هشدار 

 روشن مي شود اتمام بنزين
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 صندوق دار بنزيني و گاز سوز 206سرويسهاي ميان دوره اي خودرو 

A ميان دوره اي C 

20000 * 40000 

60000 * 80000 

100000 * 120000 

140000 * 160000 

 

 :زير اضافه مي گردد در هر دوره در مورد سيستم گاز موارد 

 بازديد نشتي گاز و مايع خنك كننده موتور -1

 بازديد عملكرد سيستم گاز   -2

 مدارهاي الكتريكي

         بررسي اجمالي

  .گاز سوز ساخته شده است 206سيستم جديد كه تنها مخصوص 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
و با  PPSياب  توسط دستگاه عيب سوز، صندوقدار دوگانه 206هاي الكتريكي خودروي پژو  الزم بذكر است كه نقشه

 .باشد طبق مراحل زير قابل دسترس مي Schematic Diagramبرنامه  A.08اجراي نسخه 

 
DAM Number 

 
206 (full max) 

 
Left hand drive 

 
4-door vehicle 

 
NFU engine 

 
Petrol engine(s) 

 Absence of ESP and ABS 

system/ABS option 

 
Control unit J35 

 CNG dual fuel 
 

10 engine assembly 
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 :سوز دوگانه صندوقدار 206 پژو الكتريكي نقشه

 
 براي مرجع بهترين ها، سيم دسته در تغيير صورت در. باشد مي دريافتي اطالعات آخرين با مطابق نقشه اين: تذكر

 شده اعالم فوق در ها نقشه دسترسي نحوه. باشد مي PPSدر  الكتريكي هاي نقشه به رجوع ها نقشه به دسترسي

 . گردد مي رساني بروز شده، زمانبندي بصورت و است
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

BSI  

 
 نكات ايمني 

 
  تجهيزات حفاظت شخصي

تماس گاز با پوست مي توان منجر به بروز سوختگي هاي شديد ناشي از سرما گردد، لذا رعايـت مـوارد زيـر الزامـي     

 :است 

 استفاده از دستكش ايمني  •

  استفاده از عينك ايمني •

خطـر الكتريسـيته سـاكن و    . (افراد مجاز براي تعميرات  نبايد از لباسهاي كار از جنس آكريليك استفاده نمايند

  )جرقه
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 آماده كردن محيط كار 

 

 تمام تعميراتي بر روي يك خودرو گاز سوز مي بايست در محيطي قابل تهويه صورت پذيرند.  

 و از نوع ) كيلو گرم 6حداقل (يق با پودر تائيد شده وجود يك كپسول اطفاء حرBC    يـاABC   در

  .محيط كار الزامي است

  :تمام موارد زير را از اطراف خودروئي كه بر روي آن كار مي كنيد دور نگه داريد

 

 
 

 

  )بطور مثال سنگ سمباده ،كليد برق كه موجب جرقه مي شود(جرقه ها  •

  )بريت و فندك بطور مثال ك(شعله مستقيم   •

  )مانند سيگار روشن(شعله آرام  •

   تلفن همراه •

  .هرگز در مقابل يك اتصال تحت فشار در هنگام باز كردن آن نايستيد: توجه
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  :اعمالي كه قبل  از هر گونه تعميرات بر روي مدار گاز مي بايست صورت گيرند 

  .شير دستي مخزن گاز  را ببنديد -1

  توسط يك بست كمربندي به منظور جلوگيري از احتمال باز شدن آنبستن شير دستي  -2

  
  .به كمك اسپره نشت ياب از عدم وجود فشار در هنگام باز كردن بستها اطمينان حاصل نماييد  -3

  .پس از اين تست، پاك كردن اين ماده با فشار باد توصيه شده است

 

 اتصال وجود فشار گاز در عدم وجود فشار گاز در اتصال

  

     تمام قطعات معيوب، در قسمت  فشار باال، بايد بصورت سيستماتيك تعويض گردند و نبايـد آنهـا را تعميـر

 . نمود

 پس از بستن و محكم نمودن يك اتصال، اگر نشتي مشاهده شد، آن اتصال را تعويض نماييد.  

 ركن ببنديدتمام منافذي كه به هوا راه دارند  پس از باز كردن ، توسط  كيت كو.  
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 

 
 هرگز يك اتصالي كه تحت فشار مي باشد را سفت نكنيد.  

 
 نقاشي خودرو  –) شاسي(تعميرات بدنه اي : ايمني 

 عمليات جوشكاري            

قبل از انجام تمام كارهاي شامل برش،سمباده كاري ويا جوشكاري روي خودرو، تمام قطعات سيستم گازرا از خطـر  

  .آتش به هيچ عنوان نبايد به لوله ها و مخازن گاز سرايت نمايد. يددور   نگه دار

           عبور از كوره رنگ

 .رنگ، مخزن را باز كنيدحتما قبل از ارسال خودرو جهت 

  .وجود گاز در هوا را تشخيص دهد% 1حس بويائي انسان مي تواند تا : تذكر

  :ير الزم مي باشدبراي ايجاد انفجار توسط  گاز طبيعي تجمع شرايط ز

  درصد گاز 15تا  5بين (مخلوط هوا با گاز(  

  درجه سانتي گراد 540برابر ) خود بخودي(دماي اشتعال 

 فضاي بسته  
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                         آنچه بايد انجام دهيم

  :در هنگام انتشار بوي گاز

 سوئيچ را ببنديد.         

 هيچ نوع آتش و يا جرقه اي ايجاد ننماييد.  

 تلفن همراه و هر نوع وسيله برقي را خاموش نماييد.  

 را باز نماييد) دودكشها(دربها، پنجره ها، دريچه هاي خروج دود . (فضا را تهويه نماييد(  

 خودرو را از محل تعميرگاه خارج نماييد.  

 
 شير دستي مخزن گاز را ببنديد.  

  حتي اگر الزم است آنرا هل دهيد. (نماييدخودرو را از منزل يا محل سكونت يا تعميرگاه خارج(  

 بست منفي باطري را قطع نماييد.  

 موكت روي مخزن گاز را  برداريد.  

 دربها را باز كنيد. (داخل خودرو را تهويه نماييد(  

 در شرايط غير قابل كنترل، از پليس يا آتش نشاني كمك بخواهيد.  
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  ايمني در تعميرات مخزن

 
      ي مخزنتعميرات بر رو

  بر روي زمين جلوگيري نماييد  گازاز افتادن مخزن. 

  بر روي زمين جهت جابجائي آن خودداري نماييد گازاز غلطاندن مخزن. 

  بر روي زمين خودداري نماييد  گازاز كشيدن مخزن. 

 مخزن را جهت دور بودن از هرگونه شوكي، در  محلهاي تهويه شده و تميز نگهداري نماييد. 

  نبايد خراشيده شود  گازمخزن.  

 كم كردن مدار پر فشار   : ايمني 

 .خودرو روي گاز كار مي كند  :حالت اول 

 شيرهاي مخزن را ببنديد  -1

 برسانيد  RPM 3000روشن كنيد و دور موتور را به  گازموتور را در حالت  -2

  .صبر كنيد تا موتور خاموش شود يا به حالت بنزيني برود  -3

  .هاي رگالتور عمل مي نمايد موتور روشن نمي شود اما شير برقي :حالت دوم

 .اين عمليات قطعا بايد خارج از ساختمان انجام شود -1

  .شيرهاي مخزن را ببنديد -2
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

 
 

  .خوداري نماييد... از ايجاد شعله، جرقه و  -3

 
 

  .از وسائل برقي استفاده ننماييد -4

ولـت   12را به كمك ولتـا ژ  شير برقي هاي رگالتور  -5

  .باطري فعال نماييد 
 

  .بست حلقوي را ببريد -6
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 محصوالت پژو CNG سوز دوگانه سيستم

  .فشار را با جدا كردن لوله تغذيه ريل گاز از روي رگالتور برداريد -7

  .موتور كار مي كند اما شير برقي فشار باالي رگالتور عمل نمي نمايد : حالت سوم

 .نجام شودقطعا بايد خارج از ساختمان ا اين عمل-1

  .شيرهاي مخزن را ببنديد -2

  .خوداري نماييد... از ايجاد شعله، جرقه و  -3

  .از وسائل برقي استفاده ننماييد -4

 
دوراتصال ورودي گاز بـه رگالتـور برداريـد پـس از      ¼فشار مدار را توسط چرخاندن و باز كردن  به اندازه ماگزيمم 

با  استفاده از اسپري نشت ياب بررسي نماييد سپس اقدام به تعميرات بعـدي   تخليه گاز خالي بودن لوله پر فشار را

  .نماييد

 .پس از انجام تعميرات، مجددا مي بايست مدار را تحت فشار گاز قرار داده و نشتي اتصاالت را مورد بررسي قرار داد 


