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 יעילות אימות

 

 ל מחדש עבור מנועי בנזין'ג  ®XADO :מוצר

 

 

 .XADO-Technology Ltd :יצרן

23 Augusta Lane 4 

61018 Kharkov 

Ukraine 

 

 

 ל מחדש עבור מנועי בנזין'ג :תחום היישום

 

 

עבור מנועי בנזין בהתאם  XADOל 'מחקר היעילות של ג :תכולת הבדיקה
הפחתת רעילות גזי הפליטה : לפרמטרים הבאים

(CO2, CO, HC) ,הגברת עוצמת , הפחתת צריכת הדלק
 .והפחתת רמת הרעש, הגדלת יחס הדחיסה, המנוע
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 תאור .1

ת רמת במנועי הבנזין מתבטאת בהפחת XADOל 'מטרת הבדיקה הייתה לקבוע האם יישום הג

נחקרו גם הנושאים של הגברת . המזהמים המזיקים בגזי הפליטה ובהפחתת צריכת הדלק

 .עוצמת המנוע והגדלת יחס הדחיסה בזמן יישום המוצר

 

 בדיקות שבוצעו .2

 .EEC i.d.F/70/220בהתאם לתקן  (CO2, NOx, CO, HC)מדידת רעילות גזי הפליטה . 1

2006/96/EC Type I. 

 .EEC i.d.F. 2004/3/EC/80/1268קביעת צריכת הדלק בהתאם לתקן . 2

 .EEC i.d.F. 1999/99/EC/80/1269מדידת עוצמת המנוע בהתאם לתקן . 3

 .קביעת יחס הדחיסה בעזרת רושם הדחיסה. 4

 .ניתוח נתוני הרעש בעזרת מיקרופון שהוצב בקרבת המנוע. 5

 .קביעת תכולת המתכת בשמן המנוע. 6

 

 .0420322010-ו 1220222010התבצעו בין התאריכים הבדיקות 

 (.מ"ק kW ,161660 85מנוע בנזין , 2001שנת יצור ) 2.0, 626מזדה  ברכבבדיקות התבצעו 

 

 .הרכב טופל בהתאם להוראות היצרן. הרכב נבדק לפני ואחרי יישום התוסף הנבדק

 

 תוצאות .3

. הפרמטרים השוטפים ברכב הנבחרמספר הבדיקות שבוצעו מראות את השינוי והרישום של 

העברת התוצאות מהרכב הנבדק למנועים . לא אובחנו פעולות נרחבות בהתבסס על התוצאות

 .ויחידות אחרים בוצעה בהתאם

 רעילות גזי הפליטה 3.1

תחמוצת הפחמן ופחמימן -דו, תחמוצת הפחמן-יישום המוצר התבטא בשינוי חיובי של פליטת חד

 (.1ראה איור )

מראה הפחתה של פליטת  מ נסיעה"לק COשל ' גר 1.051-ל' גר 1.250-של ערך ממוצע מ השינוי

 .15.52%-תחמוצת הפחמן ב-חד

מ נסיעה מראה הפחתה של "לק CO2של ' גר 164.315-ל' גר 113.241-השינוי של ערך ממוצע מ

 .5.16%-תחמוצת הפחמן ב-פליטת דו

מ נסיעה מראה הפחתה של "ל פחמימן לקש' גר 0.105ל' גר 0.116-השינוי של ערך ממוצע מ

 .1.63%-פליטת הפחמימן ב

 .הפחתת תחמוצת חנקתית לא נקבעה במסגרת הפרויקט
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 .השוואת הערכים הממוצעים של רעילות לפני ואחרי יישום המוצר: 1איור 

 

 צריכת דלק 3.2

בהשוואת הנתונים שהתקבלו כתוצאה מיישום המוצר הפחתת צריכת הדלק נקבעה בהתחשב 

מ "ק 100-ליטר ל 6.562-מ ל"ק 100-ליטר ל 1.351-השינוי של ערך ממוצע מ(. 2ראה איור )

 .5.25%-מראה הפחתת צריכת הדלק ב

 

 .השוואת תוצאות ממוצעות של צריכת הדלק לפני ואחרי יישום המוצר: 2איור 
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 עוצמת המנוע 3.3

השינוי של עוצמת (. 3ראה איור )עוצמת המנוע  הגדלתבמסגרת הבדיקות שנערכו נקבעה 

 .2.3kWאו , 2.66%מראה גידול של  87.9kW-ל 85.6kW-המנוע מ

 

 .השוואת ערכים ממוצעים של עוצמת המנוע לפני ואחרי יישום המוצר: 3איור 

 

 יחס דחיסה 3.3

נתונים  במדידת(. 4ראה איור )יישום המוצר התבטא בשינוי חיובי של יחס הדחיסה של המנוע 

; התקבלה תמונה לא שווה של יחסי הדחיסה בצילינדרים, לפני יישום התוסף, התחלתיים

תמונת יחסי , לאחר יישום המוצר. אטמוספרות בצילינדרים מסוימים 2-הסטיות היו יותר מ

נצפתה הגדלה , יתר על כן. משמעותיות-בלתיסטיות בין הצילינדרים הפכו לה. התאזנההדחיסה 

 .3-ו 2יחס הדחיסה בצילינדרים  משמעותית של

 

 .ערכי יחסי הדחיסה בצילינדרים לפני ואחרי יישום המוצר: 4איור 
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 רעש 3.3

. ש"קמ 10עד  50-נרשם טווח מהירויות מ; שניות 40.2לניתוח התוצאות נבחר מרווח זמן של 

 .מטופל-המדידות לא הראו הבדל משמעותי בין רכב מטופל לבלתי

 

ש לפני ואחרי "קמ 10עד  50-במהירות מ t [s]בזמן  f [Hz]השוואה של תדירות ממוצעת : 5איור 

 .יישום המוצר

 

 

במהירות קבועה  fמתדירות  [dB(A)][ אקוסטית]השוואה של עוצמת רמת רעש ממוצעת : 6איור 

 .לפני ואחרי יישום המוצר

 סיכום .3

 :בהתבסס על התכונות המאושרות

 תחמוצת הפחמן-פליטת חדהפחתה של  -

 תחמוצת הפחמן-הפחתה של פליטת דו -

 הפחתה של פליטת פחמימן -

 הפחתה של צריכת הדלק -

 הגדלת עוצמת המנוע -

 הגדלת יחסי הדחיסה -
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 XADOהוענק למוצר  ("Approved Certificated Effectiveness")" הסמכת יעילות מאושרת"הסמל 

 .ל מחדש עבור מנוע בנזין'ג

 

 

 


