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 فرآيىذ سًخته در خًدري 

 :تواهي تزكيبات ٍ سَختي در هَتَر اتَهبيل بِ شكل كلي سيز هي باشذ

ّيذرٍكزبي+ َّا                                  بخار آب+ گاسّای خزٍجي   

ّوبى سَخت هي ثبضذ  ٍ هٌظَس اص َّا اوسيظى ٍ ًيتشٍطى ٍ همذاسي گبصّبي ديگش هي ثبضذ وِ ((HCّيذسٍ وشثي 
 .همذاس ايي گبصّب ثِ صَست صيش است

 % 8 /20                       اكسيضى            

 78 %                         ًيتزٍصى        اَّ

  دسصذ گبصّبي ديگش 2/1حذٍد 

گبصّبي خشٍخي اگضٍص اتَهجيل وِ دستگبُ آًْب سا اًذاصُ گيشي هي وٌذ ٍ ثِ صَست پشيٌت ًوبيص هي دّذ ػجبستٌذ 
:اص  

اوسيظى :   O2

(سَخت)ّيذسٍوشثي:   HC

CO : هٌَاوسيذ وشثي

دي اوسيذ وشثي:   CO2
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.گبص ثبا اًذاصُ گيشي هي ضَد  4گبص ػاٍُ ثش  5اوسيذ ّبي ًيتشٍطى وِ دس آًبليض :   NOX

:دس هَتَس اتَهجيل سَختي ثِ دٍ صَست ولي اًدبم هي ضَد وِ ػجبستٌذ اص  

توبهي ّيذسٍ وشثي ثِ صَست وبهل سَختِ ٍ حبصل ايي سَختي ثخبس آة ٍ گبص دي وِ دس آى : سَختي وبهل 
هٌظَس اص سَختي تشويت .اوسيذ وشثي ثَدُ وِ ايي خشٍخي ثِ طجيؼت ٍ هحيط صيست ّيچ گًَِ آسيجي ًوي سسبًذ

 .ضذى ثب اوسيظى هي ثبضذ

دس ضشايط ػبدي سسيذى ثِ ايي ًَع ايي ًَع سَختي دس ضشايط ايذُ آل ٍ آصهبيطگبّي ثَدُ ٍ دس هحيط طجيؼي ٍ 
اهب ّذف اص تٌظين هَتَس ًضديه وشدى سَختي اتَهجيل ثِ سَختي وبهل هي ثبضذ ٍ .سَختي وبسي غيش هوىي است

 :ضىل ولي ايي سَختي ثِ صَست صيش هي ثبضذ. ّش چِ ايي ًضديىي ثيطتش ثبضذ اتَهجيل دس ضشايط ثْتشي لشاس داسد

HC + O2             CO2 + H2O 

وِ دس آى توبهي ّيذسٍ وشثي ثِ صَست وبهل ًسَختِ ٍ ثِ صَست گبصّبي خشٍخي اص اگضٍص : سَخت ًبلص 
دس ايي حبلت هحصَل سَختي ضبهل دٍ لسوت هي ثبضذ وِ يىي ّوبى سَختي وبهل ثَد وِ دس .خبسج هي ضَد 

 .هي ثبضذ( ثٌضيي)ثي ٍ سَخت لسوت ثبا آٍسدُ ضذ ٍ ديگشي سَختي ًبلص ثَدُ وِ ضبهل گبصّبي هٌَاوسيذ وش

   HC + O2            CO2 + H2O + CO + HC

ًبلص                  وبهل
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 مبذل َاي كاتاليسيري ي وقش آن در آلًدگي ًَا
ٍخْي ثِ سِ گبص خشٍخي -سِ). هي ثبضٌذ ٍجْي هبذل ّای كاتاليشٍری سِاوثش خَدسٍّبي ًَيي هدْض ثِ 

 (تحت وٌتشل، وِ ٍسيلِ دس تاش ثشاي وبّص ضبى هي ثبضذ، ثش هي گشدد

هجذل اص دٍ ًَع وبتبليضٍس هتفبٍت استفبدُ هي وٌذ، يه   NOxٍ هَلىَل ّبي CO هًََاوسيذ وشثي، 
ّش دٍ ًَع ضبهل يه سبختبس سشاهيىي هي ثبضٌذ وِ ثب يه  .كاتاليشٍر اكسيذگزٍ يه  كاتاليشٍر كاّش

.  وبتبليضٍس فلضي پَضيذُ ضذُ، هؼوَاً پاتيٌيَم، سُدييُن ٍ يب پباديَم

ّذف، ايدبد يه سبختبس است وِ ثيطتشيي سطح پَضص وبتبليضٍس سا سٍي گبص خشٍخي اػوبل وٌذ، ّوچٌيي دس 
 (.ايي هَاد ثسيبس گشاى ليوت هي ثبضٌذ)حذالل ثشسبًذ ػيي حبل، هيضاى ثِ وبسگيشي وبتبليضٍس سا ثِ 

ٍخْي؛ تَخِ وٌيذ وِ دٍ وبتبليضٍس خذا اص ّن ٍخَد داسًذ -ن هجذل وبتليضٍسي سِي

اوثش  وِ دٍ ًَع سبختبس اصلي ثشاي هجذل ّبي وبتبليضٍسي ٍخَد داسد  ثبفت اًِ صًجَسي ٍ هْشُ ّبي سشاهيىي
.خَدسٍّبي اهشٍصي اص سبختبس اًِ صًجَسي ثْشُ هي ثشًذ

سبختبس وبتبليضٍس اًِ صًجَسي ِ سشاهيىي
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 كاتاليسير كاَش

 :ثشاي هثبل. دٌّذ

 NO2           N2 + O2 

 2NO2          N2 + 2O2

 كاتاليسير اكسيذگر

( اوسيذُ وشدى)ايي وبتبليضٍس ثب سَصاًذى . هي ثبضذ كاتاليشٍر اكسيذگزدٍهيي هشحلِ هجذل وبتبليضٍسي، 
. ّيذسٍوشثي ّبي ًسَختِ ٍ هًََاوسيذ وشثي ثش سٍي يه وبتبليضٍس پاتيٌيَم ٍ پباديَم، اص همذاس آًْب هي وبّذ

ثشاي . ٍ ّيذسٍوشثي ّب ثب ثبليوبًذُ اوسيظى هَخَد دس گبص خشٍخي، يبسي هي سسبًذ COايي وبتبليضٍس، ثِ ٍاوٌص 
:الهث

  2CO + O2             2CO2  

H2O + CO2           HC + O2 

ايي وبتبليضٍس ثب استفبدُ اص پاتيٌيَم ٍ سُدييُن ثِ   . هي ثبضذ كاتاليشٍر كاّش  اٍليي هشحلِ هجذل وبتبليضٍسي، 
NO ٍ يب NO2 ثب وبتبليضٍس ثشخَسد هي  NOx ووه هي ًوبيذ. ٌّگبهي وِ يه هَلىَل  وبّص خشٍخي ّبي 
O2 آصاد  وٌذ، وبتبليضٍس، اتن ًيتشٍطى سا اص هَلىَل خذا وشدُ ٍ ثِ آى هي چسجذ ٍ اص آى طشف اوسيظى دس لبلت 
سدُ ٍ N2 سا تطىيل هي  هي گشدد. اتن ّبي ًيتشٍطى ثب ديگش اتن ّبي ًيتشٍطًي وِ ثِ وبتبليضٍس چسجيذُ اًذ، پيًَذ ٍخ
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  راٌ َاي ديگر كاَش آلًدگي
هجذل وبتبليضٍسي ًمص ثسيبس هْوي دس وبّص آلَدگي ايفب هي وٌذ، اهب دس ٍالغ ثشاي ثْتش ضذى، ٌَّص خبي وبس 

ٌّگبهي وِ ضوب خَدسٍي خَد . ايي است وِ هجذل، تٌْب دس دهبي ثبا وبسايي داسديىي اص ثضسگتشيي ًَالصص . داسد
سا پس اص هذتي سٍضي وٌيذ ٍ هَتَس سشد ثبضذ، هجذل وبتبليضٍسي ثشاي وبّص آلَدگي گبص خشٍخي، تمشيجبً ّيچ 

 .وبسي اًدبم ًوي دّذ

ثذيي ضشح وِ گبصّبي . هي ثبضذيه ساُ حل سبدُ ثشاي ايي هطىل، ًضديه تش وشدى هجذل ثِ هَتَس خَدسٍ 
خشٍخي داؽ تشي ثِ هجذل سسيذُ ٍ آى سا صٍدتش گشم هي سبصد؛ اهب ايي هسئلِ ثِ ػلت تحويل دهبّبي ثسيبس ثبا ثِ 

اوثش خَدسٍسبصاى، هجذل سا صيش خبيگبُ سشًطيي خلَ لشاس هي دٌّذ . هجذل، هوىي است وِ اص ػوش هفيذ آى ثىبّذ
 .ة ًشسذ اص هَتَس فبصلِ داضتِ ثبضذ ٍ گبصّبيي ثب دهبيي پبييي تش ثِ آى ثشسٌذتب ثِ هيضاًي وِ ثِ آى آسي

 تشخيص عًامل افسايىذٌ يا كاَىذٌ آايىذگي َاي خًدري 

ثِ )ّيذسٍوشثي ّبي ًسَختِ ٍ ًين سَختِ اص ثشخَسد سَخت ثِ خذاسُ ي اتبق احتشاق :  HCثباثَدى هيضاى 
همذاس ايي . ٍ ّوچٌيي ثِ همذاس خيلي صيبد دس لسوت ّبي هيبًي اسپشي ثَخَد هي ايٌذ( ػلت سشد ضذى سَخت

لَدگي دس حبلت دٍس اسام ٍ يب دس حبلت ًويِ ثبس هَتَس ثيطتشيي همذاس خَاّذ ثَد صيشا تطىيل ّيذسٍوشثي ّب دس آ
ػاٍُ ثش اى ثِ ػلت سليك ثَدى هخلَط دس ايي ًبحيِ )ٍد هٌطمِ ي خبسج اص ضؼلِ ثِ ػلت پبييي ثَدى دهب صيبد خَاّذ ة

(. ٍ پبييي ثَدى دهب ٍاوٌص اوسيذاسيَى ثسيبس وٌذ خَاّذ ثَد

ًسجت سَخت ثِ َّا افضايص هي يبثذ ٍ همذاس سَخت پبضيذُ ضذُ ثِ خذاسُ ّب افضايص خَاّذ ، ثب افضايص ثبس هَتَس  
ايي حبلت ثضسگتش ضذُ است غلظت سَخت خيلي صيبد خَاّذ ثَد يبفت ٍ ّوچيٌيي دس ًبحيِ ي هيبًي اسپشي وِ دس 

ٍ لزا همذاس صيبدي ّيذسٍوشثي ًين سَختِ ثَخَد خَاّذ اهذ اهب ثِ ػلت ثبا ثَدى دهب لسوت اػظن اى اوسيذ هي 
گشدد ٍ همذاس هَخَد دس گبصّبي خشٍخي اص اگضٍص وبّص هي يبثذ دس حبلت توبم ثبس يب ثبس ثيص اص حذ ثش سٍي 

ٍس همذاس ايي ّيذسٍوشثي ّبي ًين سَختِ افضايص هي يبثذ ٍ اگشچِ دهب خيلي ثباست اهب ثِ ػلت ًجَدى اوسيظى هَت
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ثِ همذاس وبفي اوسيذاسيَى اًْب ثِ صَست وبهل اًدبم ًخَاّذ ضذ ٍ همذاس اًْب دس گبصّبي خشٍخي اص اگضٍص 
تضسيك ثش سٍي همذاس ّيذسٍوشثي ّبي ًين  ًىتِ ي هْن دس ايٌدب ايي است وِ صهبى ثٌذي. افضايص خَاّذ يبفت

سَختِ تبثيش هي گزاسد ثِ ػجبست ديگش اٍاًس صيبد تضسيك اص اًدب وِ ثبػث هي ضَد پشيَد تبخيش افضايص يبثذ ثبػث 
پس هذت صهبى اسپشي سَخت ،وثيف ثَدى يب هؼيَة ثَدى ضوؼْب، اضىبل دس سيستن .افضايص همذاس اًْب هي گشدد

تبثيش هي  HCلِ صدى ، صهبى تخليِ ٍ هيضاى سَخت تضسيمي اص خولِ ػَاهلي است وِ دس هيضاى ثشق خَدسٍ، صهبى خش
 .گزاسد

 باا بًدن ميسان اكسيصن
خشٍخي اگضٍص دس صَستي وِ ثبلي گبصّب دس سًح خَد ثبضٌذ ًطبًگش ٍخَد ًطتي دس سيستن ثبا ثَدى هيضاى اوسيظى 

تَخِ ثِ ايٌىِ پيذا وشدى ًطتي اگضٍص وبس دضَاسي هي ثبضذ دس ايي خَدسٍ يب دستگبُ آًبليض گبص هي ثبضذ وِ ثب 
 .صَست ثْتش است ًطتي دستگبُ ثشسسي ضَد ٍ دس صَست ػذم ٍخَد ًطتي دس دستگبُ ًطتي اگضٍص ثشسسي ضَد

ًطتي دس دستگبُ ثِ دٍ صَست ٍخَد داسد يىي ًطتي دس پشاح دستگبُ ٍ ديگشي ًطتي دس خَد دستگبُ وِ ّش دٍ 
 .وِ دس دستگبُ آًبليض گبص ٍخَد داسد لبثل تطخيص هي ثبضذ(LEAK TEST)سط تست ًطتيًطتي تَ

  باا بًدن ميسان اكسيذ َاي ويتريشنNOX

ثب ّن تشويت ًوي ضًَذ ٍ دس صَستي  اوسيظى ٍ ًيتشٍطى وِ گبصّبي اصلي تطىيل دٌّذُ َّا ّستٌذ دس ضشايط ػبدي
ايي ضشايط ثيطتش دس خَدسٍّبي دٍگبًِ .وِ ايي دٍ گبص تحت فطبس ٍ دهبي ثبا لشاس ثگيشًذ ثب ّن تشويت هي ضًَذ

.ايدبد هي ضًَذ ( CNG)سَص 

ٍ دي اوسيذ ًيتشٍطى ( NO) اص هيبى ّفت اوسيذ ًيتشٍطى ضٌبختِ ضذُ هَخَد دس َّاي هحيط، اوسيذ ًيتشيه
(NO2)دي اوسيذ ًيتشٍطى گبصي است هشئي ثب سًگ لَُْ اي هبيل . اص آلَدُ وٌٌذُ ّبي هْن َّا ثِ ضوبس هي سًٍذ

ثِ . تجذيل هي ضَد (NO3) ثِ صسد يب لَُْ اي هبيل ثِ لشهض وِ طي فشايٌذّبي پيچيذُ اتوسفش ثِ رسات هؼلك ًيتشات
ايي گبص دس ضْشّب ثِ . اص آايٌذُ ّبي اصلي هِ دٍد استػاٍُ دي اوسيذ ًيتشٍطى ًيض ّوچَى اوسيذ ًيتشيه يىي 
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احتشاق سَختْب دس دهبي ثبا سجت تَليذ ايي آايٌذُ هي ضَد. ػلت فؼبليتْبي اًسبًي اص غلظت ثبايي ثشخَسداس است
ا َّاي ايي دٍ گبص اثش هستمين ثش آلَدگي َّا ًذاسًذ ثلىِ دسصَستيىِ ثب َّاي هشطَة تش ويت ضًَذ ، ايي گبصّب ة.

ايي گبصّب ثبػث .هشطَة تَليذ اسيذ سيتشيه هي ًوبيٌذ وِ دس ايي حبلت هَخت پَسيذگي ضذيذ فلضات هي ضًَذ
ثبا ثَدى هيضاى اوسيذّبي .ثَخَد آهذى ثبساًْبي اسيذي ٍ آسيت ّبي خذي ثِ پَست اًسبى ٍ گيبّبى هي ضًَذ

 .وي است ػلت ّبي هختلفي داسدًيتشٍطى ثِ ػلت ثبا ثَدى فطبس ٍ دهبي هَتَس هي ثبضذ وِ هن

  وسبت ًَا بٍ سًختAFR

. ثِ هٌظَس وبّص آلَدگي خشٍخي، هَتَس خَدسٍّبي ًَيي ثِ طَس دليمي هيضاى سَخت هصشفي سا وٌتشل هي ًوبيٌذ
گبُ داسًذ، ٍ آى ى( اِستَكيَهتزيک)هحاسبِ هيشاى عٌاصز آًْب سؼي هي وٌٌذ تب ًسجت َّا ثِ سَخت سا دس ًمطِ 

اص ديذگبُ ًظشي، دس ايي ًسجت، ّوِ سَخت ثب استفبدُ اص . ّوبى ًسجت هحبسجِ ضذُ ي ايذُ آل َّا ثِ سَخت ثبضذ
هي ثبضذ، ثذاى  1ثِ 14.7ثشاي ثٌضيي، ًسجت هحبسجِ هيضاى ػٌبصش دس حذٍد . توبهي اوسيظى هَخَد دس َّا هي سَصد

دس . سَصاًذُ خَاّذ ضذ( ويلَگشم 6.668حذٍد )پًَذ َّا  14.7، (گشم 450حذٍد )هؼٌي وِ ثشاي ّش پًَذ ثٌضيي 
گبّي اٍلبت تشويت . ػول ٍ دس ٌّگبم ساًٌذگي، تشويت سَخت ثب ًسجت ايذُ آل داساي همذاسي تفبٍت هي ثبضذ

ايي  .هي ضَد) 14.7 ًسجت َّا ثِ سَخت ووتش اص( غٌيٍ گبّي اٍلبت ) 14.7ًسجت َّا ثِ سَخت ثيطتش اص (رقيق
فشستبدُ هي ضَد تب دستَس پبضص همذاس  ECU هحبسجِ ٍ ثِ ىهمذاس دس خَدسٍّبي اًظوتَسي تَسط سٌسَس اوسيظ

.اصم سَخت ثِ دسيچِ ّبي سَخت اسسبل گشدد

ًسجت َّا               14.7
 ايذُ آل ًسجت َّا ثِ سَخت =    =       =  14.7

 ًسجت سَخت       1
  وسبت اوذاλ
ًسجت َّا ثِ سَخت  ػجبست است اصيش ًوبيص دادُ ضذُ تَسط دستگبُ آًبليض گبص اًذا هي ثبضذ وِ ادديگش اص هكوي 

هي ثبضذ اگش اًذا  1اًذا ثشاثش خَدسٍي هَسد ًظش ثِ ًسجت َّا ثِ سَخت خَدسٍي ايذُ آل وِ دس ثْتشيي حبلت  
ضذ سَخت سليك هي ثبضذ دس وبسثشاتَسّبي هؼوَلي ثضسگتش اص يه ثب وَچىتش اص يه ثبضذ سَخت غليظ ٍ اگشاًذا

 .هي ثبضذ 1ثبضذٍلي دس سي ال سي ثشاثش  هي 1.25تب  0.9اًذا ثيي 
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AFRخَدسٍي هَسد ًظش 

1 ≈   = λ  
AFRخَدسٍي ايذُ آل 

 ٌقابليت َاي دستگا: 

HC Residual  =تويش كزدى سيستن داخل دستگاُ ٍ شلٌگ 

Leak Test  =تست ًشتي

Co Correction = صحت هقذارCo 

تفايت دستگاٌ َاي كاليبرٌ شذٌ با دستگاٌ َاي غير كاليبرٌ

قابليت تكزار پذيزی -1

 دقت دستگاُ -2

عذم ًَساى سياد در هقذار اعام شذُ -3
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  گاز 5مساياي استفادٌ از دستگاٌ آواليس
جْت تٌظين هَتَرّای كاربزاتَری ٍ CO, CO2, HC, O2, Noxاًذاسُ گيزی گاسّای  -1

 اطويٌاى اس تٌظين دقيق هَتَرّای اًضكتَری

 قابليت اًذاسُ گيزی دٍر هَتَر ٍ دهای رٍغي هَتَر -2

  λ, CO correctionقابليت اًذاسُ گيزی  -3

 قابليت هقايسِ ًتايج با استاًذاردّای ارٍپايي  -4

 پزيٌتز داخلي  -5

 خارجيقابليت اتصال بِ پزيٌتز  -6

 قابليت اتصال بِ كاهپيَتز جْت هزاكش هعايٌِ فٌي -7

 قابليت اتصال كي بزد كاهپيَتز -8

 صفحِ ًوايش بشرگ با قابليت ًوايش حزٍف  دارای -9
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 6 5 4 3 2 1شمارٌ فيلتر

َفتگي ريزاوٍَفتگي ريزاوٍ ريزاوٍ ريزاوٍ چک كردن

 GAS تعًيض

FLOW 

FAULT

GAS 

FLOW 

FAULT 

GAS 

FLOW 

FAULT 

GAS 

FLOW 

FAULT

GAS 

FLOW 

FAULT

GAS 

FLOW 

FAULT 

 َفتگي َفتگي َفتگيَفتگي ريزاوٍ ريزاوٍوظافت
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