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حضور گروه پاريزان در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت
دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت امسال از تاريخ
جمعه  14مهر تا دوشنبه  17مهر از ساعت  9الي  16در
محل دائمي نمايشگاه هاي تهران برگزار مي گردد.
گروه پاريزان صنعت با ارائه محصوالت توليدي ،وارداتي
و خدماتي خود در فضايي به مساحت  200متر مربع واقع
در سالن ( 31Aميالد) غرفه  34در اين نمايشگاه حضور
خواهد داشت.
در بخش هاي مختلف اين غرفه امكان
آشتايي با محصوالت جديد شركت پاريزان
صنعت ،جنرال تولز ،خودرو آزما و خدمات
جديد شركت گسترش خدمات پاريزان
صنعت وجود خواهد داشت.
مديران بخش هاي مختلف توليدي،
خدماتي و فروش در نمايشگاه مستقر شده و
مستقيم ًا با بازديدكنندگان در تماس خواهند
بود.
انعقاد قرارداد  PMدر نمايشگاه با
شرايط ويژه:
مديران و كارشناسان بخش خدمات
شركت آم��اده راهنمايي شما براي عقد
قرارداد تعميرات پيشگيرانه با شرايط ويژه
هستند .در اين طرح تنها با پرداخت  70الي
 75درصد هزينه ها از مزاياي ذيل برخوردار
مي شويد:
	•بهره مندي از گارانتي براي تعميرات
اضطراري
	•افزايش طول عمر تجهيزات به
دليل نگهداري مطلوب
	•كاهش كلي هزينه هاي تعمير و
نگهداري تجهيزات
	•دريافت امتياز بيشتر هنگام ارزيابي
و بازرسي استاندارد
	•كاهش موارد و زمان از كارافتادن تجهيزات به
علت نقص فني
	•بهره مندي از خدمات آموزش براي كليه دستگاه
ها با پرداخت  40درصد از هزينه آموزش
انعقاد قرارداد كاليبراسيون در نمايشگاه با
شرايط ويژه:
آزمايشگاه كاليبراسيون پاريزان صنعت به عنوان اولين
دارنده گواهينامه  ISO17025در زمينه كاليبراسيون
تجهيزات تعميرگاهي و با سابقه انجام كاليبراسيون
تجهيزات كل شبكه نمايندگي هاي ايران خودرو و
بخش عمده اي از شبكه نمايندگي شركت هاي

خودروسازي ديگر و با داشتن اسكوپ كاري بزرگتر
نسبت به سال گذشته ،امسال آماده دريافت درخواستهاي
كاليبراسيون در نمايشگاه خواهد بود .مشترياني كه از
اين طريق اقدام به ثبت سفارش خود نمايند عالوه بر
تخفيفات ويژه شرايط بهتري نيز جهت تسريع در
زمانبندي و برنامه ريزي مراجعه جهت كاليبراسيون
خواهند داشت.

مديران و كارشناسان آزمايشگاه آماده دريافت درخواست
هاي شما در محل نمايشگاه خواهند بود.
انعقاد قراردادهاي آموزشي و پيش ثبت نام
دوره ها
مركز آموزش شركت گسترش خدمات پاريزان صنعت
داراي موافقت اصولي تاسيس مركز آموزش فني و حرفه
اي جوار كارگاهي آماده عقد قرارداد با شركت هاي
خودروسازي ،مؤسسات آموزشي ،مراكز فني و حرفه اي
و  ...در زمينه برگزاري دوره هاي اتومكانيك در كارگاه
هاي مجهز پاريزان صنعت و با استفاده از اساتيد مجرب
صنعت خودرو و صنايع تعميرگاهي خواهد بود.

داوطلبان آزاد و عالقه مند به يادگيري فنون تعميراتي
خودرو و تجهيزات تعميرگاهي نيز قادر خواهند بود با
پيش ثبت نام در دوره هاي حرفه آموزي اين مركز ،خود
را براي ورود به بازار كار آماده نمايند.
مديران و كارشناسان مركز آموزش آمادگي دارند از
داوطلبان و سازمان ها در دوره هاي ذيل با شرايط ويژه
نمايشگاه ثبت نام نمايند:
	•تنظيم فرمان ،باالنس چرخ
	• آناليز گازهاي خروجي خودرو
	• دياگ خودرو
	• شستشوي انژكتور
	• شاسي كشي و اندازه گيري شاسي خودرو
	• راهبري مراكز معاينه فني خودرو
	•تست نور چراغ خودرو
	•شارژ گاز ،نشت يابي و عيب يابي كولر خودرو
ارائه مشاوره مهندسي
مديران و كارشناسان بخش مهندسي شركت
گسترش خدمات پاريزان صنعت آمادگي دارند در
محل نمايشگاه خدمات ذيل را به مشتريان ارائه
نمايند:
	•مشاوره فني در خصوص راه اندازي تجهيزات
تعميرگاهي و مراكز معاينه فني
	•ارائه نقشه هاي فونداسيون ،الزامات نصب،
دفترچه هاي راهنما و مدارك فني تجهيزات به
مشتريان پاريزان صنعت
	•پشتيباني و راهنمايي فني در خصوص
تجهيزات پاريزان صنعت
ارائه خدمات پشتيباني مشتري
شركت پاريزان صنعت داراي لوح حمايت از
مصرف كنندگان و داراي گواهينامه هاي
 ISO10002و  ISO10004در زمينه رضايت
مشتريان مفتخر است خدمات سيستم ار تباط با
مشتري  CRMو سيستم صداي مشتري خود
را در محل نمايشگاه ارائه نمايد .به همين منظور مديران
و كارشناسان بخش حمايت از مشتريان شركت در محل
نمايشگاه حضور يافته و با جمع آوري شكايات ،لنتقادات
و پيشنهادات مشتريان سعي مي كنند خدمات الزم را در
اسرع وقت در اختيار ايشان قرار دهند.

مديران و كاركنان پاريزان صنعت با دعوت
از كليه فعاالن صنعت خدمات پس از فروش
خودرو ،حضور بازديدكنندگان گرامي در
غرفه پاريزان صنعت را پيشاپيش ارج مي
نهند و آماده خدمت رساني با تمام توان به
اين عزيزان هستند.

صفحه 2
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علمي

منبع :ماهنامه صنعت خودرو
با تشكر از حسين دلجوي

مبدل كاتاليستي يا كاتاليزور

مبدلهاي كاتاليستي از دهه  70با هدف كاهش آلودگي
هوا ،بر سر راه خروجي موتورهاي بنزيني نصب شده اند.
جديدترين و مرسومترين نوع آنها ،مبدل هاي سه راهه
هستند كه اولين نوع آنها در  1976در امريكا براي
موتورهاي بنزيني اجباري شد.
علت انتخاب نام سه كاره براي اين مبدل ها آن است كه
براي كاهش همزمان سه نوع گاز سمي و آالينده هوا
شامل :مونوكسيدكربن ( ،)COهيدروكربنهاي حاصل از
احتراق ناقص ( )HCو اكسيد نيتروژن ( )NOXو تبديل
آنها به گازهاي غيرسمي بخار آب ( ،)H2Oنيتروژن
( )N2و دي اكسيد كربن (( ،CO2مورداستفاده قرار
ميگيرند (شكل .)1

لكه فلزات گرانبها براي داشتن سطوح تماس بيشتر بر
روي اليه خارجي به نام  washcoatقرار مي گيرند كه
اين اليه ،شامل اكسيد فلزات ( )BMOهمچون آلومينا
( )Al2o3و سريا ( )CeO2است (شكل .)3

شكل  :3مشخصات اليه  washcoatو چگونگي تعامل

فلزات گرانبها و اكسيد فلزات

ساختمان اصلي كاتاليستهاي سراميكي معموال از طريق
اكستروژن ماده سراميكي كوردريت.5-Al2O3.2 5
 MgO.2-SiO2ساخته مي شود.

شكل  :1مبدل كاتاليستي و گازهاي ورودي و خروجي

انواع مبدلهاي كاتاليستي براساس نوع جنس:
كاتاليست ها براساس نوع جنس به سه نوع عمده :گلوله
اي  ،سراميكي و فلزي تقسيم مي شوند.
هم اك��ن��ون ،كاتاليست راي��ج commercial
 ،catalystكاتاليست سراميكي است كه حدود  85درصد
از كل توليدات مبدل كاتاليست را تشكيل مي دهد.
اين نوع ازكاتاليست ،از ديواره هاي نازك سراميكي النه
زنبوري تشكيل يافته كه مونوليتهاي سراميكي هستند.
اين ديواره ها ،محل نشستن فلزات گرانبها نيستند (شكل
.)2

شكل  :2مبدلهاي كاتاليستي سراميكي

چگونگي از بين رفتن كارايي كاتاليست:
عوامل از بين رفتن كارايي كاتاليست ها عبارتند از:
 .1حرارت باال
 .2سمي شدن به وسيله مواد خروجي از موتور
 .3خرابي مكانيكي مبدل
دماي بسيار باال ،باعث چسبيدن فلزات گرانبها به هم و
كاهش سطوح محل اثر آنها در كاتاليست ها و در نتيجه،
كاهش اثردهي آنها مي شود .معمو ً
ال دماي  800تا 1000
درجه سانتيگراد به باال ،باعث ته نشيني و چسبيدن فلزات
گرانبها ميشود .عامل اصلي در افزايش دما عدم جرقه زني
شمعهاست.
سموم رايج در كاتاليستها ،عبارتند از :سرب ،فسفر و
سولفور كه معموال جزئي از افزودني هاي معمولي به بنزين و

پيدا ميكنند ،باعث شكستن ،گرفتگي و  ...در كاتاليستها
ميشوند.
هر يك از سه عامل ياد شده ،باعث پايين آمدن كارايي
كاتاليست در خودروها ميشوند.
چگونگي اثر سوخت در بازده مبدلهاي كاتاليستي و
كنترل آن
نمايي كلي از موقعيت كاتاليست و سيستم كنترل آن در
شكل  4ارائه شده است.
براي اينكه بتوان نسبتي مناسب از تركيب هوا به سوخت
را به منظور تبديل مناسب گازهاي سمي به غير سمي
داشته باشيم ،سيستم كنترل نسبت هوا به سوخت
ميبايستي در خودرو نصب شود .هدف اين است كه نسبت
هوا به سوخت را در محدودهاي باريك به نام «پنجره »
نگاه داري��م .اين همان محدودهاي است كه در آن،
همزمان سه گاز HC CO ،و  NOXقابل تبديل با
بازده مناسب مي باشند.
پهناي اين پنجره باريك (محدود) بوده و حدود  3درصد
نسبت هوا به سوخت است .اين پهنا به فرموالسيون
كاتاليست و شرايط كاري موتور بستگي دارد (شكل.)5

شكل  :4نماي كلي موقعيت كاتاليست و سيستم كنترل آن

روغن هستند.

سرب ،معموال به عنوان عامل ضدصدا ،فسفر به عنوان
ماده افزودني در روغن و سولفور به عنوان عامل موجود در
بنزين و روغن شناخته شده اند .دو عامل اول ،اثر منفي
بيشتري بر فلزات گرانبها و عامل سوم ،اثر منفي بيشتري
بر اكسيد فلزات دارند.
ضربه هاي مكانيكي خارجي وارده بر مبدلهاي
كاتاليستي ،بويژه كاتاليستهاي كاركردهاي كه حالت تردي

تهیه کننده :واحد مهندسی و آموزش شرکت گسترش خدمات
پاریزان صنعت
آدرس :کیلومتر  25جاده مخصوص کرج  -مجموعه تجاری ،صنعتی
و آموزشی پاریزان صنعت
فکس026-36101393 :
تلفن026-36101390 :
WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM

شكل  :5محدوده نسبت هوا به سوخت براي بازده باالي
تبديل  HC، COو  ،NOXنسبت هوا به سوخت  14/6به
معني عملكرد استوكيومتري است.
همکاران این شماره:
سردبیر :حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
نویسندگان:
حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
حسين دلجوي كوشالي
امور فنی ،توزیع و گرافیک:
حسن جنابی -مریم عاقلی -علی جمشیدی

