SCHEMA LOGICA DE DIAGNOSTICARE A SISTEMULUI COMMON RAIL
DELPHI DCM - 1.5 DCI (K9K)

Diagnosticarea circuitului de joasa presiune
Verificati prezenta bulelor de aer
in circuitul de carburant .
Exista bule de aer?

NU

Verificati starea filtrului de carburant .
Verificati prezenta de impuritati metalice in
carcasa filtrului - exista particule metalice pe
o suprafata > 1cm2 ?

DA

NU

Sistemul de joasa presiune
este corect – continuati cu
verificarea sistemului de
inalta presiune.

DA

Verificati etanseitatea circuitului
si amorsati sistemul de joasa
presiune.

Inlocuiti complet sistemul de injectie

Diagnosticarea circuitului de inalta presiune :
*
MOTORUL PORNESTE?

DA
Verificati frecventa sau curentul
regulatorului de debit in functie
de: regimNU
motor si presiune
rampa (*)

DA
Inlocuiti regulatorul de
debit ( IMV)

NU

Verificati rezistenta regulatorului
de debit : R = 4.8 – 5.8 Ω
Consumul maxim < 1 A
Deschiderea regulatorului de
presiune > 20% .

DA

Verificati debitul de carburant
pe returul injectoarelor -max.
25ml in fiecare tub.

( >25ml )

DA ( < 25ml )

NU
Inlocuiti injectoarele.

Defect senzor presiune
rampa si/sau regulator
de debit.

Realizati o proba de functionare a
pompei:
- deconectati conectorul
regulatorului de debit
- Actionati 5 secunde demarorul
(regim motor > 200 rpm)
- Presiunea >1000Bari ?

DA
NU
Defect pompa presiune si/sau regulator de
debit si/sau senzor presiune rampa

MOTORUL PORNESTE ?

NU
Presiunea carburantului < 230 bar?
Regim motor > 200rpm?

DA

NU

(presiunea corecta 220 – 290 bari)
Inlocuiti regulatorul
de debit (IMV).

NU

Verificati rezistenta
regulatorului de debit :
R = 4.8 – 5.8 Ω

Verificati clasificarea
celor 4 injectoare
Cod injector = Cod scris in
calculatorul motor .

DA
Inlocuiti injectoarele
defecte.

NU

DA

Verificati debitul de
carburant pe returul
injectoarelor -max.
25ml in fiecare tub.

DA

NU

Efectuati procesul de
scriere a codului
injectoarelor
- 16 caractere -

DA
Efectuati cu ajutorul aparatului de diagnosticare un test de
actionare asupra injectoarelor – electrovalvele vor vibra, iar
sunetul acestora va fi perceptibil de la o distanta minima de
1m.

Realizati o proba de randament a pompei :
- Deconectati conectorul regulatorului de debit
- Actionati 5 secunde demarorul
(regim motor > 200 rpm)
- Presiunea >1000Bari ?

NU

DA

Demontati si executati
un test de actionare
asupra regulatorului. Isi
modifica acesta starea?

DA

DA

Regulatorul de debit
este defect.

Verificati sistemul:
- EGR
- Mecanica motor
- Dozaj

NU

Simulati semnalul senzorului de
presiune cu ajutorul unui
potentiometru ( U=1Volt )
Motorul porneste?

NU

DA
Defect sensor de presiune carburant.

Defect intern pompa
inalta presiune.

Mihai Simion
http://infotehnic.academiaauto.ro/
call.center@autototal.ro

NU
Verificati continuitatea
cablajului de comanda a
injectoarelor si/sau inlocuiti
injectoarele defecte.

