
 

 

 راهبريبراي انتخاب، نصب و  ینكات

 

 بهترين تكنولوژي در دسترس براي كاهش آاليندگي

 DPF 



 انــگيزه

 
 .احتراقي حذف نمايدتواند به طور موثر ذرات سرطاني بسيار كوچك را از موتورهاي فيلتر جاذب ذرات معلق تنها ابزاري است كه مي

و غيره در  هارثقيلجساختماني،  آالتاي، ماشينميليون فيلتر در وسايل نقليه جاده 100باشد. امروزه بيش از در دسترس مي 1982باال از سال  اريبس يبا بازده عملكرد معلق ذراتفيلترهاي جاذب 

 .شوديم برآورد زليد دود از يناش يليتحم يهاها برابر كمتر از هزينهده معلق ذراتبه فيلتر جاذب  به تجهيز موتوهاي ديزلي مربوطهاي باشد. هزينهحال استفاده مي

 

 : چالش

 موتورهاي احتراقي يديتول زير اريبس معلقذرات 

 دود در ريه انسان، در عمق ريه زير اريبسذرات 

 ياحتراق يهانفر به دليل ذرات آالينده خروجي از موتور 10000روزانه بيش ازمرگ و مير:  

هاي مغزي , سكته %35قلبي حدود  تدهند كه از اين موارد حمالجان خود را از دست مي

نزديك خيابانشود. ساكنان شهرهاي بزرگ،كودكان را شامل مي %15و سرطان  %45حدود 

مي ياز ذرات معلق احتراق يبيماران بيشتر در معرض خطر ناش و باردارهاي شلوغ ،زنان 

 .باشند

باشد. به طور مثال ذرات غبار طبيعي به جريان يك پارامتر تعيين كننده مياندازه ذرات 

هاي اما ذرات انتشاري از موتور .باشدشود زيرا اندازه آن خيلي بزرگ ميخون وارد نمي

الزم به براي مقايسه  نانومتر(. 100ميكرون يا  1/0هستند ) تراحتراقي صدها برابر كوچك

ذرات معلق احتراقي  باشند.نانومتر( مي 300-20)ها ويروسذكر است كه اين ذرات در ابعاد 

 بهاين ذرات  .مي شوند هاساير بافتراحتي از ريه به جريان خون وارد شده و وارد مغز و  به

اين عمل  تقريبا عمل . دهندبه درون موجود زنده انتقال مينيز مواد مضر را همراه خود 

 .پايدار ناميد يرا سموم ذرات معلق احتراقيتوان ن رو ميياز ا بوده وبرگشت ناپذير 

 د. سازمانباشدالر مي 2000يك كيلوگرم دوده حدود  ناشي از انتشار هاي سالمتهزينه

OECO  معلق مرتبط با آاليندگي ذرات را در كشور آلمان مرگ  41000اليانه به طور س

يعني شود )را سبب ميميليارد دالر  144حدود  در ايهزينهتخمين زده است كه اين رقم 

با آلودگي هوا افزايش  خطيمرگ و مير به طور  .(شهروند هردالر هزينه به ازاي  1800

يل تحمبراي شهرهاي بزرگ و پرترافيك را هاي باالتري هزينهآلودگي هوا از اين رو  ،يابديم

 .كندمي

 2012باشند. از سال پرخطر مينيز كوچك  هايدر مقياسحتي  زاهاي سرطانآالينده

مواد سرطان زا طبقه  1 دستهدر  ديزلي را سازمان سالمت جهاني دوده خروجي از موتورهاي

 اكتيو.به مانند مواد راديوبندي كرده است 

زيرا استانداردهاي جديد  دهند،ميبه تدريج اثر بخشي خود را نشان  جديد يهاولوژيتكن

ناوگان  بازسازي هرشايان ذكر است كه  .شوندميفقط براي وسايل نقليه جديد به كار گرفته 

ناوگان ديزلي به فيلتر تجهيز رو از اين انجامد.سال و گاهي بيشتر به طول مي 20الي 15

به طور موفقيت آميزي در اكثر شهرهاي  1994از سال  كهباشد الزامي مي امري جاذب دوده

 است.عملياتي شدهاروبايي 

 راه حل :

 كوچك را حذف مي نمايد. اريبسذرات  (DPF) فيلتر جاذب  ذرات

مجهز به  ،قرار گرفته در محفظه ي استيل  (DPF) : فيلتر جاذب ذرات ديزليشكل باال 

 PEUGEOT 2000 هاي كنترليرديزلي و سنسود كننده يكاتاليست اكس

اگزوز  خروجي از تنها راه حذف مواد به شدت سمي و ذرات اكسيد فلزي از گازهاي پااليش

 اثر بخشي الزم را ندارند. ،فيلترها : همهتذكر .باشدميخودروها 

 منافذ و ساختار يحاي نداشته و تنها به طرگموتور بستنوع به  دوده جاذب يهابازده فيلتر

 %98قابليت رسيدن به  جاذب دوده مناسببراي هر موتور يك فيلتر  بستگي دارد. فيلتر

 موتورهاي يتواند براي تماموده ميدكوچك را دارد. فيلترهاي جاذب بسيار  معلقذرات  حذف

  .كاربرد داشته باشدو...( اي اعم از ديزلي، بنزيني، جاده) احتراقي

د. نكنآزاد مي سپسرا به طور موقت ذخيره و  ذرات معلق دوده نامناسبهاي جاذب فيلتر

ذرات اجازه انتشار فقط ذرات بزرگتر را حذف و  همچنين برخي از فيلترهاي جاذب دوده

 توليد ديگري را سميدر ازاي حذف ذرات معلق مواد برخي ديگر  دهند ياميسمي كوچك را 

استفاده  (VERTتاييديه معتبر ) هاي داراي گواهينامه از اين رو بهتر است از فيلتر .كنندمي

 .شود

فرايندي است كه طي آن دوده به دام افتاده در فيلتر به  دوده جاذب يهااحياي فيلتر

. باشدي موجود ميمتنوع هايشود. براي احياي فيلتر روشتبديل مي 2CO گاز غير سمي

بستگي  خودرو هدفبه شرايط عملكردي مناسب انتخاب روش احيا الزم به ذكر است كه 

 دارد

روري ض ستر ذراتبراي از بين بردن خاكو يكبار در سال  دوده جاذب يهاتميزكاري فيلتر

 .گرددنصب مي دمونتاژ شده و پس از تميزكاري دوباره اين كار فيلتربراي  باشد.مي

 براي عملكردفيلترهاي جاذب دوده . قديمي و فرسوده نمي شوند دوده جاذب يفيلترها

 باشند.مي ،ذرات ساالنه، مربوط هايآزمون هاي مناسب ودائمي نيازمند سرويس

موتور  جهيزتهاي حداقل ده برابر بيشتر از هزينه دوده جاذب لتريف از استفاده سالمت دهيفا

استفاده از فيلتر جاذب دوده هزينه به ميزان سود امروزه US EPA. سازمان مي باشد به فيلتر

 است. تخمين زده 1به  13را 



 انتخاب فيلتر جاذب دوده مناسب

 .اين امري الزامي براي كيفيت هواي محيط مي باشد زيرا "باشدفيلتر جاذب دوده نبايد وجود داشته ديزل بدونموتور "

 .كندمي را توليدبيشتري  معلق ذرات مجهز به فيلتر جاذب دودهيك ناوگان صد موتوره  فيلتر جاذب دوده در مقايسه باهر خودروي بدون 

 

 

 

 امـــا؛ نمود، مجهز دوده جاذب لتريفتوان به هر خودرويي را مي

  باال يك چالش مي باشدآاليندگي با موتور. 

  شاخص دودزايي براي آزمونfree acceleration  1بايد كمتر از/m 1 

 باشد.

  ر يلت. )در خصوص فسازنده نگهداري شود هايتوصيهخودرو بايد كامال طبق

ت ، نشتوربوشارژ سيستم، سيستم انژكتور خودرو هواي ورودي، فيلتر روغن،

اي بسيار مورد هاي دورهسرويس تعليق و انتشار صداسيستم  لوله اگزوز،

 باشد(اهميت مي

 مصرف سوخت باشد %0,5  كمتر ازبايد  هامصرف روان كننده. 

 كمتر ازبايد  سوخت گوگرد سطح ppm 10 بايد  در غير اين صورت بوده و يا

 .شودانتخاب گوگرد  به معلق مقاومذرات جاذب فيلترهاي 

  نيز هدر رفتن انرژي  خودرو در حالت درجا، كه سببطوالني مدت  كاركرداز

 .بايد جلوگيري شودشود، مي

 بايد با دقت  دوده جاذب هايفيلترخودروهاي مجهز به  ايهاي دورهسرويس

همانند خودروهاي بدون فيلتر  اين خودروها موتور تانجام شود، زيرا مشكال

 .باشدقابل تشخيص نمي به راحتي (سياه )دود آبي ، دود

 

فايده اما  .ود نداردجو دوده جاذب يهافيلتر بهمحدوديت سني خودرو براي تجهيز 

تر شدن عمر مفيد خودرو كاهش جاذب دوده با كم فيلتر خودرو به تجهيز به هزينه ناشي از

 .و بايد اوراق شوند هاي قديمي نبايد استفاده شوندخودرواز اين رو  كند.پيدا مي

 

 VERT  هيدييتا يدارا ييلترهايف مشخصات

 ذرات بسيار ريز %98 از شيب حذف 

  آاليندگي ثانويه سمي مجاز نمي باشدتوليد. 

 كمتر از  نوهاي فشار برگشتي براي فيلتر mbar 50 مي باشد 

  مجاز كمتر ازبيشترين فشار برگشتي mbar 200 باشد.مي 

  ه بدون فرسودگيساعت 2000آزمون دوام 

 هاي الكتريكيتشخيص پردازنده OBD 

 طرح، ساختار و مواد مورد تاييد 

  VERT   (certification.eu-www.VERT)هاي داراي تاييديهليست فيلتر

 

 هسال 2گيرند و داراي گارانتي مورد بررسي قرار مي همواره VERTداراي تاييديه فيلترهاي 

 .مي باشند

 

 

ل ماشين خاكبردار، جرثقي ماشين زباله، اتوبوس شهري،) يزليد محصوالتبه دليل تنوع 

  .باشدمي زيادي هاي جاذب دوده داراي تنوعسيستم فيلتر...(  و

 

 
 

بين را از  جاذب دوده مناسبفيلتر  VERT است. توليدكنندگان فيلتر موفقيت كليد تجربه

سال گذشته بارها  20هاي كاربردي در طول تمام برنامه كنند.خود انتخاب مي محصوالت

در جاذب دوده فيلتر خودرو به تجهيز  8000حدود و اطالعات مربوط به  انجام شده است

  د.باشثبت شده و قابل دسترسي مي   VERT پايگاه داده

 

database-listl-certifcation.eu/j3/index.php/flters/flter-http://vert 
 

ه ويژه بشرايط كاري خودرو، نياز به تجزيه و تحليل  در موارد بسيار خاص انتخاب فيلتر

ين تعي بردارهاي مشخص برايداده. توليدكنندگان فيلتر از ، دارداگزوز خروجي هايدماي گاز

 .كنندهفته استفاده مي 3-2در طول  كاري خودرو معمول شرايط

 

احياء غيرفعال مناسب شرايط فيلتر  كند كه آيابرداري مشخص ميدادهحاصل از اين نتايج 

ر دو هشايان ذكر است كه  فعال ضروري است. استفاده از فيلتر با احياء يا اينكهباشد مي

 اند.هاي متعدد ارزيابي شدهطي آزمونو  بودهروش در دسترس 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.vert-certification.eu/
http://vert-certifcation.eu/j3/index.php/flters/flter-llist-database


 / تاييدارزيابينصب/ 

 دهند.يكجا انجام مي فيلترهاي جاذب دوده وظايف زير را به صورت

 كاهش آلودگي صوتي-نظارت الكتريكي -احياء دوده-پااليش

 از تجهيز خودرو به فيلتر جاذب دوده قبل

 شود و حاصل كنيد كه موتور در شرايط خوبي نگهداري مي اطمينان

 .فني شرايط خوبي داردظ از لحا

  كاهش دهيد. ممكن زانيم نيمصرف روانكارها به كمتر زانيم 

 باشد( 1گيري نماييد. )بايد كمتر از شاخص دودزايي موتور را اندازه 

 را ثبت و  موتور و خودرو ) نوع، سن، مسافت پيموده شده( اطالعات

 را براي سازنده فيلتر مشخص نماييد.و طرح مافلر  شاخص دودزايي

 رانندگيكاركردي خودرو هدف )سيكل  از شرايطفيلتر را  فروشنده 

از خروجي  هايگاز دمايي پروفيلاگر از  مطلع سازيد، (و دماي اگزوز

 گيري كنيد. اگزوز اطالع نداريد آن را اندازه

 فيلتر( توسط توليدكننده) فيلتر را تعيين كنيد احياء روش 

 ( فيلتر توسط توليدكنندهفيلتر را مشخص نماييد)  سايز  

  مكن محداكثر فشار برگشتي  ازانتخاب فيلتر بايد به نحوي باشد كه

 .دنمشخص كرده تجاوز نكموتور كه سازنده 

 

 نصب روند

 نصب نماييد. موتوررا تا آنجايي كه ممكن است نزديك  فيلتر 

 ديينماجايگزين  دوده جاذب لتريف با ورا جدا  مافلر. 

  هاينماييد )با جاذبفيلتر جاذب دوده را نسبت به ارتعاشات عايق 

 ارتعاشات(.

 سازيد. فراهمو تجهيزات را  كاريتميز  الزم جهت دسترسي 

  مچنين ه ق حرارتي. عايبيشتر عايق سازي كنيد براي ايمنيرا فيلتر

 بهتر صورت گرفتن فرآيندباعث  همچنينو  داشتهفيلتر را گرم نگه 

 .شوداحياء مي

  سيستمOBD  كندكه دسترسي به استخراج داده را فراهم مي ،را ،

 از نفوذ آب محافظت نماييد.

 بردار آنالينداده متصل كرده ودما و فشار را  هايسنسور يهاسيم 

 .براي كنترل ناوگان از راه دور نصب كنيد

  هشدار دهنده را در كابين قرار دهيد آالرمصفحه نمايشگر. 

 بخصوص انبار نماييد. تجهيزات يدكي مورد نياز را در جاي 

 

 

 :تاييد آزمون

 الكترونيك آن را تست كنيد. صفحه نمايشو عملكرد فيلتر

 .بررسي كنيدخروجي از فيلتر را با شمارش ذرات  بازده حذف ذرات

 كنيد. بررسيرا  فشار برگشتي

 ي خروجي از فيلتر را بررسي كنيد.صدا

ا امضا رنصب و عملكرد فيلتر  تاييد مستندات مربوطفيلتر و صاحب خودرو  هسازند

 .كنند

 :فهرست

خودرو ،موتور، فيلتر ، فشار  اطالعات -فيلتر هآدرس اپراتور و سازند 

قبل و بعد از  شاخص دودزايي؛ دور موتور  برگشتي در بيشترين

 .فيلترموتور به تجهيز 

 فيلترموتور به : سطح صدا قبل و بعد از تجهيز اختياري

 عملكرد: بررسي اختياري

 هشدار،  گرنمايش صفحه و  OBDبررسي سيستم 

 فيلتر  نصاب و اپراتورامضاي 

 

 

ي م الزام آور/تاييد داراي مشخصات ساختاري بين خريدار و فروشنده و آزمون اين

با دو امضا و تاريخ ثبت و يك گزارش قالب بايد در  آزمون تاييديهباشد. نتايج 

 باشد.برگه ضمانت مياين يك  گردد.

 :هاي ايمني جنبه

 شود مختلراننده  ديد دانيم. 

  دماي اطراف فيلتر نبايد افزايش پيدا كند. در صورت نياز از عايق

 حرارتي استفاده شود.

 گير در صورت نياز استفاده شود.از جرقه 

) فيلتر ذرات سنگين تر از مافلر هاي مربوط به نصب را صورت دهيد.مقاوم سازي

 باشد(مي

 

 

 

 



 و نگهداري يكاربر

 .retrofitتجهيز آن در كارخانه يا به صورت معتبر است، صرف نظر از  هاي پساپااليشسيستم مجهز بههاي زير براي تمام وسايل نقليه ديزلي  توصيه

 

 :عمومي

ي اجبارآاليندگي، بازرسي و نگهداري منظم فيلتر و موتور كاهش اطمينان از ثبات  براي

. ميكند. روش نگهداري بايد مستند باشد را محياء است. نظارت الكترونيك اطالعات پشتيبان

كر الزم به ذ. بايد استفاده گرددزمان بعدي تعمير و نگهداري  دادننشان  هايي جهتچسببر

 .دهدتعمير و نگهداري پيشگيرانه هزينه ها را كاهش مياست كه 

 دوره اي: هيتاييد

گيري اندازه ايهسيستمفيلتر، اتصاالت برق و  تعليق ، سيستممانند نشتي در اتصاالتمواردي 

تغيير در رنگ مواد نشان دهنده  مورد بررسي قرار گيرند. در فواصل زماني دقيقبايد  فشار

 باشد.ميفيلتراسيون خطا در دهنده نشان  وجود دوده در اگزوزو  بودهحرارت بيش از حد 

 :هاي نظارتيداده 

خروجي و فشار برگشتي  هايدماي گازبه  مربوطهاي داده OBDسيستم بر عملكرد  نظارت

. نمايدميالل در عملكر فيلتر سيستم هشداردهنده را فعال . هرگونه اخسازدرا فراهم مي

و  هساختفيلتر را امكان پذير  اطالعات عملكرديهاي ثبت شده دستيابي به ارزيابي داده

 .را تسهيل مي كند الحياص اتتصميمات مهم در مورد اقدام

 :آاليندگي آزمون

اييد تهاي سيستمذرات بايد با استفاده از تعدادي ، آاليندگي طول مدت كاركرد فيلتر در

بزرگتر از   غلظت ذرات گيري شود. اگرپايين اندازه كاركرد درجا در دورشده در حالت 

100000 1/cc  يون فيلتراس جهت تعيين ميزانفيلتر  دستاندازه گيري دوم در باال ،باشد

  %10ر از اگر كمت .دليل بر آسيب فيلتر باشد دفيلتر مي توان پايينراندمان  انجام مي شود.

تواند تعمير شود، در غير اين صورت فيلتر بايد جايگزين سطح فيلتر آسيب ديده باشد مي

د كه باي باشدميموتور  ازمشكل ، فيلتر بيش از حد باشد  غلظت ذرات باالدست. وقتي گردد

 .مورد بررسي و اصالح قرار گيرد

 :اءياح جهت افزودني

 VERT فقط.  دنكنكار مي (FBC) سوختبه مواد افزودني  فيلترهاي جاذب دوده بااز  بعضي

ضمين بايد تمواد افزودني  توليدكنندگان. را صادر نمايدها افزودني گواهي استفاده از توانمي

افزودني بدون  استفاده از موادگذارد. روي موتور نميبر تاثير منفي  اين موتد كهنمايند 

 باشد.مجاز نمي يلترفاستفاده از 

  :بر موتور تاثير

كمي ا تنهروي موتور تاثير ميگذارد، كه  براز طريق فشار برگشتي تنها  جاذب دوده فيلتر

  %3-2. مصرف سوخت ميتواند تا باشدايجاد شده توسط مافلر ميبيشتر از فشار برگشتي 

ار روي موتور ندارد مگر اينكه فشبر تاثيري  در حقيقت نصب فيلتر جاذب دوده افزايش يابد.

 OBDكه سيستم  باشد mbar 200 مجاز يعني برگشتي براي مدت طوالني بيش از محدوده

 نمايد.اين مورد را كنترل مي

 

 

 

 

 :هاهشدار

د و ناديده گرفتن نهاي صوتي بايد به دقت مشاهده شوهاي هشدار دهنده و آالرم چراغ

 خطرناك ميبسيار سيستم شود كه  دماي ر به افزايش بيش از حدجبها ميتواند منهشدار

كه اين موارد غيرقابل پاك  را ثبت مي كند هشدارتمام عالئم  OBD اظرباشد. سيستم ن

در صورت ناديده گرفته شدن هشدارها توسط كاربر سيستم از گارانتي خارج   باشد.شدن مي

 گردد.مي

 

 :هاو روان كننده سوخت

باشد . براي مقدار باالي گوگرد بايد   ppm 10بايد كمتر از  سطح گوگرد سوختطور  به

واد ها داراي م. سوخت ديزل و روان كنندهونداستفاده ش مقاوم به گوگردسيستم هاي فيلتر 

هاي رادهبخاكستر مي شود. اين خاكستر همراه با توليد غير قابل احتراق هستند كه منجر به 

ود شتوصييه مي. از اين رو شوندلتر جاذب دوده جمع ميدر في فلزي ناشي از سايش موتور

 ( LOW-SAPS روغند. )استفاده شو كنندتري توليد ميي خاكستر كميهاروغناز فقط كه 

 

 :كردن فيلتر تميز

االي ب الگوي احياء قابل قبول،با وجود ، زماني كه فشار برگشتي وبايد به طور دوره اي  فيلتر

200 mbar  .در ساعت كاري مي باشد كه   1000فاصله معمول حدود  باشد  تميز شود

طوالني تر شود. فيلتر هاي فلزي  ،ممكن استخاكستر كم  استفاده از روغن روانكار صورت

به صورت دستي تميز كرد. فيلتر هاي سراميكي نبايد با آب داغ و باال  فشار آب را ميتوان با

ستفاده شود. فيلتر امخصوص بايد از دستگاه تميز كننده براي اين فيلترها د. نيا بخار تميز شو

مي باشد. پس از  PURITECH نشان دهنده سيستم تميز كننده فيلتر از كمپانيزير عكس 

سانتيگراد گرما داده مي شود. سپس  رجهد 650دماي  تافيلتر در يك كوره ظاهري  بررسي

شود. راندمان تميزكاري ميتواند مي پرفشار تميزبا يك جت هوا موجود در فيلتر خاكستر 

. خاكستر دباشپذير ميبار تكرار   6-5 اين عمليات جهت تميز كاري تاو  باشد  %95 بيش از

دفع شود . براي موجود هر منطقه و بايد طبق قوانين بوده سمي  خروجي از فيلتر بسيار

 .ام شودانج بسته محفظه، تميز كردن فيلتر بايد در يك ماشين اپراتورهامحافظت از سالمت 

 

 



 داليل و اقدامات- صينقا

 :خطاها و آسيب ها اين داليل را دارند بيشتر

 نامناسب هاسوخت و روان كننده نگداري ضعيف از سيستم فيلتر و موتور، ناديده گرفته شده، هشدارهاي

 

 

 

 ايعم استفاده ازمي باشد. يك راه حل اضطراري  مناسبنا احياءبه علت  فيلتر گرفتگي

كردن فيلتر و پاك خارج روش ديگر رسوبي را آزاد ميكند.  هكه دوداست  VERTتاييد شده 

دوده در داخل فيلتر . رسوب بيش از حد درون آن است مانند تميز كردن خاكستر كردن آن

روش  در در اين صورت بايدتغيير عملكرد خودرو در دماهاي پايين است، كه  دليلبه احتماال 

افزايش غلظت دود ناشي از  تواندميمكرر مسدود شدن فيلتر  تتجديد نظر شود. عل احياء

آلودگي فيلتر هواي ورودي،  ،)عيب در سيستم تزريق سوخت يا توربوشارژ( احتراق موتور

 )نشت روغن( باشد.توربوشارژر  عيب در سيستميا  روانكار نروغزياد مصرف 

 

 ي. سطح خروجباشدميرد دود در خروچي اگزوز قابل مشاهده  لتريف يشگستگ صورت در

تواند يك ترك كوچك حرارتي باشد. مي كه را نشان مي دهد شكستگينوع و ميزان  رفيلت

هشدار ك ييا  پرشدن بيش از حد فيلتر و توليد شوك حرارتي به دليل علت اين امر مي تواند

هاي آسيب سلول انسدادبا  وانتميوارد شده بر فيلتر را . آسيب جزئي باشد ناديده گرفته شده

 .كردتوده سراميكي خاص تعمير  ديده با

 
 

و بايد بالفاصله براي اطمينان  بودهجدي  هشدارها بسيار گونه: اينبر خرابي OBD نظارت

 .مورد توجه قرار گيرنداز ايمني 

و  ، اتصاالت كابلي مربوط به خطاهاكدهابررسي : اقدامات زير بايد در دستور كار قرار گيرند

 .ارزيابي داده هاي ثبت شدهسنسورها، 

 

معموال مشكالت مربوط به موتور مي  قابل توجه قدرت كاهشسوخت باالتر و  مصرف

ر اثر قدرت موتور تنها ببر مصرف سوخت و  فيلتر ثير. تاشوندنمي فيلترو مربوط به باشد 

 200mbar يعني حداكثر فشار برگشتي و در  %3-2 باشد كه در حدودميفشار برگشتي 

 مقدار باشد و آالرم ها ناديده گرفته شوند. ينباشد. مگر اينكه فشار برگشتي باالتر از ا مي

سبب نيرو را كاهش و  مي تواند موتور را بيش از حد گرم،  mbar 500بيش از  هايفشار

 .شودلوله اگزوز سبب دررفتگي حتي  شده وروشن شدن موتور  اخالل در

 

هاي آسيب سريعا موجب. هردوي آنها خطاهايي هستند يا ارتعاش ينشت صداي ناشي از

كساني كه ممكن است از و  مسافران ،راننده ،. براي اطمينان از ايمني خودروشوندجدي مي

 .رفع عيب گردند بالفاصله تشخيص داده و ايددر كابين رنج ببرند ب آلودگي زياد هوا

 

 سريعا موجب. هردوي آنها خطاهايي هستند حرارت زياد ايو  ينشتناشي از  يبو

خودرو اطمينان حاصل بايد بالفاصله تشخيص داده و از ايمني  .شوندهاي جدي ميآسيب

همه  كه نشت گاز يا نشت افزودني باشد نشت سوخت، نشتي ممكن است مربوط به .شود

از گذاشتن در مورد خطرات ناشي از گرماي زياد بايد اين مايعات قابل اشتعال هستند. 

پر يا از س هاي عايق وسيستمو از اين  شوددر زير خودرو اجتناب  يشيلنگ هاي پالستيك

 .شودگرمايي استفاده 

 

رو از اين شود.شده در فيلتر در طول شب ايجا ميمعموال از بخار آب متراكم شده  سفيد دود

 ود.هاي كامال عمودي در سيستم نصب فيلتر استفاده نشبهتر است از لوله

 

  بيع رفعايمني و  قوانين

 .را مشاهده كنيد هاو عيب يابي آن VERTهاي داراي تاييديهفيلتر ليست
  certifcation.eu-www.VERT 
 

 

 

http://www.vert-certifcation.eu/
http://www.vert-certifcation.eu/


و تشخيص يابزاراالت كنترل  

 

 باشد.ممكن ميمديريت خوب  وسيلهآاليندگي تنها به  كاهش انتشار

 باشد.ميرسمي قانوني هاي و بازرسي يكارگاه يهتاييدبرخط،  شامل تشخيصموارد  اين

 

 

 

هاي اجباري است. داده VERT گواهيداراي هاي براي تمام فيلتر يكيالكترون برخط شيپا

ده هاي د. دانثبت مي شو ايبه صورت ثانيه شار و دماي برگشتي قبل از فيلترمربوط به ف

 ها ممكن نباشد.خطاده و قابليت پاك كردن ماه كاري ذخيره ش 3ثبت شده بايد حداقل 

 بازيابي و يا به صورت بي سيم از طريق دستي رتهاي ذخيره شده را مي توان به صوداده

GMS سيستم پايش برخط الكترونيكي بر  .به يك ايستگاه ناظر مركزي انتقال داد

به طور مداوم اطالعات  و نظارت ميكندخودش  ، هشدارها و همچنينهاي حسگر سيگنال

را  فتيي درياهامربوط به پاسخ فيلتر و موتور را ارزيابي مي كند و يشنهادات مبتني بر داده

 .كندبراي نگهداري پيشگيرانه آماده مي

 

 
 

 ناظر مركزي منتقليا به صورت بي سيم به يك و شنوايي و ديداري به راننده  يهشدارها

شده و در صورت خرابي فيلتر و ادعاي ها ذخيره مي هشدارمي شود. عالوه بر اين، اين 

 گيرند.خسارات طرفين مورد بررسي قرار مي

 :عبارتند ازهاي معمولي هشدار

 .شود) رنگ كهربايي ( mbar 150 اگر فشار برگشتي بيش ازهشدار،  پيش

 .شود )قرمز( mbar 200 اگر فشار برگشتي بيش از ،اصلي هشدار

 .فشار برگشتي به سرعت كاهش يابد اگر، خرابي فيلتر

 .شود mbar 200 فشار برگشتي بيش از اگر كاري،تميز

 مجازبه هنگام افزايش بيش از حد فشار برگشتي،  اقدامات متقابل براي كاهش قدرت موتور 

 bypassدر هر حال ايجاد مسير . صورت پذيرداپراتور  اين عمل بايد با تاييد است، با اين حال

 .فيلتر مجاز نمي باشد براي

معلق در صورت استفاده از فيلتر  آاليندگي ذرات براي تعداد ذرات يگيري كارگاه اندازه

ابزار توسعه يافته مطابق با بايد از گيري اجباري مي باشد. براي اندازه جاذب دوده

 استفاده شود.هاي زير ستورالعملد

گيري آاليندگي بزار مخصوص براي اندازه، اسوئيس VAMV ،2000سال   دستورالعمل

 .گازي

 غلظت ذراتگيري اندازهبزار مخصوص براي ي، اسوئيس VAMV  ،2012العملدر سال  دستور

(PN)  

http://www.admin.ch/ch/d/as/2012/5371.pdf  
 

( و بارداركردن TSIبه دو روش تراكم سنجي )مانند محصوالت شركت  شمار ابزارهاي ذره

 و بوده اين ابزار ها در دسترسكنند. ( عمل ميTestoالكتريكي )مانند محصوالت شركت 

 گيري بازده فيلتر در شرايطاندازهاستفاده از اين ابزارها امكان . استاثبات شده  عملكردشان

گيري بسيار باالي آنها سبب تشخيص كاركرد درجا را نيز فراهم ساخته و دقت اندازه

هاي جزئي فيلتر در مراحل اوليه شده و هزينه تعمير و نگهداري آن را به شدت كاهش خرابي

 هايي همچونتمحصوالت متنوعي از شرك ،يگاز هايگيري آاليندگيبراي اندازه دهد.مي

TESTO,AVL,MAHA, HORIBA   .و ساير توليدكنندگان قابل دسترس مي باشند

قرمز  هاي مادونهاي الكتروشيميايي يا سنسوربراساس سلول هاي آناليزر گازي عمومادستگاه

 باشد.ميبراي تشخيص خرابي موتور بسيار مهم  ي گازيهاگيري. اندازهكنندعمل مي

 

 يلتر ف باشد چرا كهتر ميدر صورت نصب فيلتر بسيار سخت رموتو يخراب شتشخيص

بل هاي قانشانهو . دود و بوي موتور در فيلتر به دام افتاده استموتور براي  "ماسك"همانند 

اگزوز  گازگيري رو اندازه. از اينشودنميخروجي موتور ديده توجهي از نارسايي موتور در 

هاي مربوط به تعمير و و كاهش هزينه كمترين زمان ممكنبراي شناسايي مشكالت موتور 

 باشد.مي ضروري نگهداري
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و تشخيص يابزاراالت كنترل  

 

 


