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 4  فرم پیشنهاد طرح پژوهشی 

 انواع خودروها یکیسرام زور یکاتال هیپا عنوان محصول 
 خودرو زور یکاتال دیاستفاده در تول کاربرد محصول 

 یمیش یمهندس  ک،یمکان یخودرو، مهندس  یمواد، مهندس یمهندس حوزه صنعتی 
 کیسرام نده،ینانو، خودرو، آل  یسوخت، فناور  ست،یکاتال هیپا کلمات کلیدی 

 هدف 
استفاده  موجود قابل   یمطابق استانداردها  یکیسرام  یستیمبدل کاتال  هیو ساخت پا  یطراح

 ی داخل یخودروها یست یکاتال یهادر ساخت مبدل

 تشریح طرح 

ها با  درصد آن  99از    شیخودرو در جهان در حال عبور و مرور هستند که ب  یتوجهامروزه تعداد قابل 
از   یناش  یطیمحست یگذشته مخاطرات ز  یهادهه  یط  گری. از طرف دکنند یم  تیفعال  یلیسوخت فس

( حاصل  HC)  هادروکربنی( و هNOx)  تروژنین  یدهای(، اکسCOکربن )  دی مونوکس  رینظ  یسم  یهاگاز
از حدود   رون یبدل شده است. ازا  یجد   د یتحد   کیدر موتور خودروها به    ی لیفس  بات یاز سوختن ترک

استانداردها   نیقوان  شیپ  قرنمین نظ  یمختلف  یو  گوناگون  مراجع  برا  هیاتحاد  ریتوسط   ی اروپا 
 با که    ی گریبا انواع د  یلیفعال با سوخت فس  یخودروها   ین یگزیجا  کهیی شد. ازآنجا  نییخودروها تع

راهکار    کی هنوز به    یلیفس  یهاسوخت  یارزان   رینظ  یمختلف  لیبه دل  کنندی پاک عمل م  یهاسوخت
الذکر استفاده  مشکل فوق   یراهکار در راستا  نی تری نشده است، اصل  لیدر سراسر جهان تبد   یعمل 

سراسر   یهاهر خودرو که در حال تردد در جاده یاست. در حال حاضر به ازا  ی ستیکاتال  یهااز مبدل 
کاتال  کیجهان است،   ا  یستیمبدل    ه یپا   کی   یدارا  یهمگ  ی ستیکاتال  یهامبدل   ن یهم وجود دارد. 

بال مقدار مصرف جزء فعال رو    ژهیهستند که با سطح و   یفلز  ای(  تیو زئول  تیر یکورد  ری)نظ  یکیسرام
 ک ی.  رسانند یماست به حداقل    میو رود  م،یپالد  ن،یکه معمولً از جنس فلزات ارزشمند شامل پالت

پا  اریدسته بس انواع  از  با سطح  تی)مونول  یتیر یکورد  یزنبورلنه   یها، ساختارهامبدل   هیمرسوم   )
سطح  تا هم  شوندی تحت عنوان واش کوت پوشانده م  نا یاز گاما آلوم  ه یل  ک یبال هستند که با    ژهیو
  ن یشود. در ا  دهیبهبود بخش  هیسطح پا   یو هم نهش ذرات فلزات ارزشمند رو  ابدی  شیافزا  ژهیو
 ،یکیو استحکام مکان  هیبه پا   ه یل  یزمان، چسبندگ  یبازده ط  ی داری پا  ،یستیکاتال  ند ی بازده فرآ  انیم

محصول   تیفیک  کنندهنییکه تع  گریو موارد د  ،یو شوک حرارت  یکار  طی مح  یبال  یمقاومت در برابر دما
 ر ییاساس تغ  نیوابسته هستند. بر ا   ست یالکات  هیبه پا  میرمستقیغ  ای  میطور مستقبه  باشندی م   یینها

عنوان  به   تواندی م  ستیکاتال  هیدر رابطه با پا  یو استفاده از مواد افزودن  د،ی تول  ندیاصالح فرآ   ،یطراح
موجود موردتوجه قرارگرفته   یبا استانداردها   یزنبورلنه  ستیکاتال  هی پا   کیجهت ساخت    ییرهایمتغ

 یابینانو جهت دست  یاستفاده از فناور  انیم  نیبال شود. در ا  یی محصول با کارا  کی  دی و منجر به تول
راهکار مؤثر باشد که    کی  تواندی مواد م  نیفرد اواص موردقبول، با توجه به خواص منحصربه به خ

 شده است. فیراستا تعر نیدر هم شنهادهیپ نیا

مشخصات فنی  
اجباری محصول  

 نهایی 

در  یستیمبدل کاتال یکیسرام هی پا  یبال و مقاومت به شوک حرارت یدر دما یحرارت یداری. پا1
  یحرارت یداری . پا PSA Peugeot-Citroen B22 3215ارد )ضابطه( بال*: مطابق استاند  یدماها

 .Clause 4.1.3.2در  یو مقاومت به شوک حرارت Clause 4.1.3.1در 

*: مطابق استاندارد )ضابطه( یستیمبدل کاتال  یکیسرام هیپا  کیاستات زویو ا یکی. مقاومت مکان2
KES T-L489در  ی ، مقاومت فشارClause 6.1 در  کیاستات زو یو مقاومت اClause 6.2 ،ای  

 . Clause 4.1.4در  PSA Peugeot-Citroen B22 3215مطابق استاندارد )ضابطه( 
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 PSA*: مطابق استاندارد )ضابطه( ی ستیمبدل کاتال  یکیسرام هیپا  ی)تلرانس( هندس ی. روادار3

Peugeot-Citroen B22 3215   درClause 4.1.4 . 

*: مطابق  یستیمبدل کاتال یکیسرام هی. درصد جذب آب، ابعاد، تعداد و ضخامت سلول پا4
و ابعاد، تعداد، ضخامت   Clause 6.4. درصد جذب آب در KES T-L489استاندارد )ضابطه( 

 . Clause 6.8در 

 . ASTM D4567*: مطابق استاندارد یستیالمبدل کات یکیسرام هیپا  ژهی. مساحت سطح و 5

مرسوم بازار مورد استفاده در  یمطابق نمونه تجار  یستیمبدل کاتال یکیسرام هی. ابعاد پا6
 ( باشد. 4 ورویبا استاندارد مربوطه )حداقل  یخودروها

-PSA Peugeot*: مطابق استاندارد )ضابطه( یستیمبدل کاتال یکیسرام هی. افت فشار پا 7

Citroen B22 3215  درClause 4.1.2.1 . 

با استاندارد    یمرسوم بازار مورد استفاده در خودروها  یبا نمونه تجار  سهیبندها مقا  ی * در تمام
 . ردی( انجام گ4 ورویمربوطه )حداقل 

  ی مشخصات فن 
  ی ار ی اخت 

 یی محصول نها 

 موجود در بازار یهابا نمونه سهیاشده مناسب در مقتمام متیق .1
 یصورت صنعتبه  دیتول تیقابل .2
 ه یته  شده،یطراح  یکیسرام  هیکه با استفاده از پا  یستیمبدل کاتال  یمشخصات فن  نی. تأم3

 شده است. 
مشخصات جزء  

 ی نانومتر 
 ...  های نانو افزودن ،یفلز ینانوذرات و نانو ساختارها

ها و  چالش 
 ها محدودیت 

ساخت و   ب،یخودرو شامل انتخاب ترک  یکیسرام  ستیکاتال  هیپا   کی  دیمراحل تول  هیکل  یسازنهیبه
که لزم است توسط    یمختلف  ی مشخصات فن  ن یخواهد بود. همچن  دهی چینسبتاً پ  تیمونول  یدهشکل

 یمجر  یبه محصول برا  یابیدست  ریرا در مس  یگردد، مشکالت  نیتأم  شنهاده یپ  نیمحصول موردنظر ا 
مختلف بعضاً در   یهابه لزوم انجام آزمون   توانی رو م  شیپ  یهات یخواهد نمود. ازجمله محدود  جادیا

 باشد.  دهیچیها پمحدود اشاره نمود که ممکن است تعامل با آن  یهاشگاه یآزما
تجهیزات کلیدی  

 موردنیاز طرح 

محصول    یاجبار   یشده در بخش مشخصات فنمختلف اشاره  یبر اساس استانداردها  زاتیتجه
 . ت یمونول یدهو شکل دیتول ریمحصول نظ دیجهت تول از یموردن زاتیو تجه یینها

نکات مهمی که  
ت طی  لزم اس 

انجام طرح در  
 نظر گرفته شود 

 است:  یپروژه ضرور  یاجرا نینکته ح نیبه چند توجه  شنهادهیپ  نیدر رابطه با ا

  ی هاطرح از مشاوره شرکت  ییدر روند اجرا  شودی م  شنهادیبا توجه به مشخصات محصول، پ •
  ار یبس  شگاهیشرکت آزما   نیدلکو استفاده نمود. ا  رانیا  ریحوزه نظ   نیدر ا  شرویفعال و پ

 محصولت مختلف دارد.   یابیحوزه و مشخصه  نیا  یهاجهت انجام آزمون  یمجهز

استانداردها • با  ا  یمطابقت محصول  که ممکن    یموارد  ریسا  ای)  شنهادهیپ  نیذکرشده در 
بوده و لزم    یمطرح گردد( کامالً ضرور  یمشورت با مشاور صنعت  یطرح ط  یاجرا  یاست ط

 . ردیاست به دقت مورد نظارت قرار گ
 


