كليه خودروها

معرفي سيستم توربو شارش
ٍظیفِ سیستن تَربَ ضارص دهیذى َّا با فطار بِ داخل سیلٌذر هی باضذ تَربَضارص با ایي وار در خزٍج دٍد ووه
وزدُ در ضوي تَربَضارص با ایي وار َّای بیطتزی بِ داخل سیلٌذر تشریك هی وٌذ ایي وار تَربَضارص باػث بْتز پز
وزدى سیلٌذر خَاّذ ضذ ٍ راًذهاى هَتَر افشایص هی یابذ .

تاهیي َّای بیطتز در ٍالغ هْیا ساختي اوسیضى بیطتز بزای اًجام احتزاق بَدُ ٍ ایي اهز سبب احتزاق بْتز
سَخت در هحفظِ احتزاق ٍ در ًْایت لذرت بیطتز هَتَر خَاّذ بَد.
در هَتَرّای دیشل دٍ سهاًِ اس یه دهٌذُ بِ ّویي هٌظَر استفادُ هی ضَد .فطار َّای ارسالی تَسط دهٌذُ تٌْا
اًذوی اس فطار جَ (فطار اتوسفز) بیطتز است ٍ بٌابزایي اثز تَربَ ضارص را ًذارد.تَربَ ضارص ًیزٍی خَد را اس دٍدّای
خزٍجی هَتَر هی گیزد.

تامین هوای موتور(توربوشارژ)
هَتَرّایی وِ تَربَ ضارص ًذارد بِ ػٌَاى هَتَرّای بذٍى تَربَ ضارص یا هَتَرّای هؼوَلی یادهی ضًَذ سیزا در ایي
هَتَرّا بِ ػلت حزوت پیستَى در داخل سیلٌذر ػول هىص َّا بِ داخل سیلٌذرّا اًجام هی ضَد بِ ایي
تزتیب َّای داخل سیلٌذر با فطار جَ تاهیي هی گزدد حتی در ضزایط ایذُ ال فطار َّای ٍرٍدی در داخل
سیلٌذرّا بِ فطار جَ ًوی رسذ ٍ در ػول بِ همذار لابل تَجْی ووتز اس اى هی باضذ .
تَربَ ضارص جزیاى َّای ٍرٍدی بِ هحفظِ احتزاق را تمَیت ًوَدُ ٍ باػث افشایص فطار اى بِ ًسب دٍ بزابز فطار
جَ هی گزدد ایي اهز سبب افشایص لذرت خزٍجی ٍ گطتاٍر هَتَر اس  25تا  40درصذ بستِ بِ طزاحی تَربَضارص ٍ
هَتَر هی ضَد .
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توربو شارژر
تَربَضارصر ضاهل یه ووپزسَر ٍ یه تَربیي هی باضذ وِ ّز دٍ رٍی ضفت ًصب ضذُ اًذ ٍ تَربیي تَسط
گاسّای خزٍجی حاصل اس احتزاق چزخاًیذُ هی ضَد بِ ایي تزتیب اًزصی ایي گاسّا وِ در صَرت ًبَدى تَربَضارص
تلف هی ضذ بزای چزخاًیذى ووپزسَر استفادُ هی ضَد ٍ َّای بیطتزی بزای سیلٌذرّا هَتَر تاهیي هی وٌذ تَربَ
ضارص دارای یه لسوت دٍار (رٍتَر) است وِ ضاهل یه ضفت هی باضذ ٍ یه سز اى تَربیي ٍ سز دیگز اى یه
ووپزسَر ًصب ضذُ است ایي لسوت دٍار داخل یه پَستِ لزار گزفتِ وِ دارای دٍ هحفظِ یىی تَربیي ٍ دیگزی
بزای ووپزسَر هی باضذ گاسّای خزٍجی هَتَر هستمیوا ٍارد هحفظِ تَربیي ضذُ ٍ تَربیي ٍ در ًتیجِ ووپزسَر را با
سزػت باالیی بِ چزخص ٍا هی دارًذ َّ .ا اس هزوش هحفظِ ووپزسَر هىیذُ ضذُ ٍ تحت فطار لزار گزفتِ ٍ تَسط
ًیزٍی گزیش اس هزوش وِ بَاسطِ سزػت بسیار باالی چزخص ووپزسَر ًاضی هی ضَد بِ درٍى هَتَر راًذُ هی
ضَد بِ ایي تزتیب َّای بیطتزی بِ داخل سیلٌذر ارسال هی گزدد اگز سَخت بیطتزی بِ داخل سیلٌذرّا
تشریك ضَد اًزصی گاسّای خزٍجی ًیش افشایص یافتِ ٍ در ًتیجِ سزػت چزخص تَربَضارص ًیش باالتز هی رٍد ایي اهز
سبب افشایص َّای تاهیي ضذُ بزای هَتَر هی گزدد .
اجزای توربوشارژ
اجشای تَربَ ضارص ػبارتٌذ اس تَربیي در سوت راست ٍ ووپزسَر در سوت دیگز (بستگی بِ دیذ ) هحَر دٍار در ٍسط
حاهل تَربیي ٍ ووپزسَر هی باضذ ٍ اس داخل دارای هجزایی است وِ در اى رٍغي بِ هٌظَر رٍغٌىاری ٍ خٌه
واری هحَر ٍ یاتالاى جزیاى دارد پَستِ هحفظِ تَربیي دارای پزُ ّای ثابت هی باضذ وِ بِ ػٌَاى ًاسل ّای حلمَی
ػول هی وٌٌذ گاسّای خزٍجی هَتَر رٍی پزُ ّای ثابت پَستِ هحفظِ چزخیذُ ٍ سپس با سزػت بسیار سیاد رٍی
پزُ ّای تَربیي بزخَرد هی ًوایذ .
انواع توربو شارژ
ّوِ تَربَ ضارص ّا بِ یه طزیك ػول هی وٌٌذ اها چگًَگی ٍرٍد گاسّای خزٍجی بِ داخل تَربیي هتفاٍت هی باضذ
سِ ًَع تَربَضارص ٍجَد دارد ایي سِ ًَع ػبارتٌذ اس ًَع حلشًٍی سادُ ٍ ًَع حلشًٍی با افشایص سزػت ٍ ًَع
ضزباًی .
مدار عملكرد سیستم
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مسايا :


افشایص لذرت هَتَر بَاسطِ افشایص راًذهاى حجوی :در یه هَتَر هؼوَلی در اثز افت فطار ًاضی اس فیلتز
َّا ،لَلِ ّای ٍرٍدی ،سَپاپْا  ،راًذهاى حجوی واّص پیذا هی وٌذ (بیي  0/8تا  0/22در دٍرّای هختلف)
وِ سبب واّص حجن َّای ٍرٍدی بِ هَتَر هی ضَد .با استفادُ اس پزخَراى راًذهاى حجوی تا  %150افشایص
پیذا هی وٌذ .ایي اهز سبب افشایص لذرت بِ حجن هَتَر تا حذ دٍ بزابز هی ضَد



جبزاى افت لذرت در ارتفاع :هَتَرّای هؼوَلی در ارتفاػات دچار واّص ضذیذ لذرت

هی ضًَذ .سیزا در

ارتفاػات فطار َّا واّص پیذا وزدُ ٍ بزای ّز هىص پیستَى جزم ووتزی اس َّا را بِ داخل سیلٌذر
هیوطذ.


واّص آالیٌذگی بِ سبب اهىاى رلیك ساسی هخلَط َّا ٍ سَخت بَیضُ در هَتَرّای دیشل

تغييرات :


ًسبت تزاون ووتز در هَتَر پزخَراى :



با ًسبت تزاون ووتزی هی تَاى بِ تَاى هَرد ًظز دست یافت .ضوي ایٌىِ بِ خاطز افشایص دهای َّای
ٍرٍدی بِ هَتَر ،حساسیت بِ ضزبِ ) (Knockبیطتز هی ضَد .لذا تَصیِ اویذ بز استفادُ اس سَخت با
ػذد اوتاى باال در هَتَر پزخَراى هی ضَد.



لشٍم استفادُ اس جٌس هماٍهتز بزای لطؼات اگشٍس بِ خاطز افشایص دهای گاسّای خزٍجی



ًیاس بِ استفادُ اس افطاًِ ّای سَخت ٍ پوپ سَخت با دبی خزٍجی بیطتز



ًیاس بِ استفادُ اس ضوغ با لذرت جزلِ سًی باالتز (ضوؼْای با بیص اس یه الىتزٍد)
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ًیاس بِ وَیل لَیتز



لشٍم تمَیت هسیزّای َّارساًی بِ خاطز افشایص فطار ٍ دهای َّای ٍرٍدی بِ هَتَر



در هجوَع لشٍم باسًگزی در طزاحی لطؼات بلَن ٍ سزسیلٌذر با تَجِ بِ افشایص فطار داخل سیلٌذر

انواع سيستم

 سوپرشارژ
* از طريق اتصال مستقيم با ميل لنگ.


دستیابی بِ دٍر هٌاسب تَربیي در دٍرّای ون هَتَر



افت تَاى هىاًیىی سیاد



تَلیذ صذای ووتز



حجن اضغال ضذُ ووتز

 توربوشارش
* از طريق اتصال به اگسوز و چرخش توربين توسط گازهاي خروجي


سزػت پاییي تَربیي در دٍرّای ون هَتَر بخاطز دبی ون گاسّای خزٍجی



افت تَاى هىاًیىی ووتز بِ خاطز ػذم اتصال هىاًیىی



افشایص لذرت خزٍجی هَتَر در همایسِ با ٍسى آًْا
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