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 In this study, the effect of fuel filter lifetime on the temperature of 
gasoline output from the fuel pump, ignition advance, injector 
injection pressure and electric current of the fuel pump of a 
gasoline engine was examined experimentally with the aim of 
improving the variables of fuel and ignition systems. The results 
of this study showed that the lowest temperature of gasoline 
output from the fuel pump and the amount of electric current of 
the pump using a new filter were 37.5 ˚C and 2.88 A, respectively. 
The highest temperature of gasoline output from the fuel pump 
and the amount of electric current of the pump, measured using a 
filter with a range of 60,000 km, were 40.5 ˚C and 4.12 A, 
respectively. The highest injection pressure of the injectors and 
the lowest amount of ignition advance at 1000 rpm engine speed 
and using the new filter were 3.5 bars and 7 degrees, respectively. 
The lowest injection pressure of the injectors and the highest 
amount of ignition advance at 5000 rpm engine speed by using a 
50,000 km filter lifetime were reported as 2.5 bars and 37 degrees, 
respectively. It is lucid that filters with a lifespan of more than 
15,000 km reduce the combustion quality and efficiency of the 
engine.    
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متغیرهای سیستم سوخت بهبود  با هدف  تحقیق،  این  و جرقهدر  تأثیر رسانی  زنی، 
رسی  میزان کارکرد فیلتر سوخت بر میزان دمای بنزین خروجی از پمپ سوخت، پیش

موتور  یک  سوخت  پمپ  الکتریکی  جریان  میزان  و  انژکتورها  پاشش  فشار  جرقه، 
نشان داد که کمترین دمای    صورت تجربی بررسی شد. نتایج این تحقیقبنزینی، به

بنزین خروجی از پمپ سوخت و میزان جریان الکتریکی آن با استفاده از فیلتر نو 
و بیشترین دمای بنزین خروجی   C  5 /37˚و  A88 /2 ترتیب برابر )صفر کیلومتر( به

  60000از پمپ سوخت و میزان جریان الکتریکی آن با استفاده از فیلتر با کارکرد  
خواهد بود. همچنین بیشترین میزان    C  5 /40˚و    A12 /4 ترتیب برابر  کیلومتر به

  rpm   1000 رسی جرقه در دور موتورفشار پاشش انژکتورها و کمترین مقدار پیش
درجه و کمترین    7و     bar  5 /3ترتیب برابر  فاده از فیلتر نو )صفر کیلومتر( بهبا است

   rpm رسی جرقه در دور موتورمیزان فشار پاشش انژکتورها و بیشترین مقدار پیش
  37و    bar  5 /2ترتیب برابر  کیلومتر به  50000با استفاده از فیلتر با کارکرد    5000

ن تحقیق  این  نتایج  شد.  مشاهده  از  درجه  بیش  کارکرد  با  فیلترهایی  که  داد  شان 
 شوند.کیلومتر موجب کاهش کیفیت احتراق و راندمان موتور می 15000
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 مقدمه 
های فسیلی افزایش  سوز، نیاز به سوخت شدن بسیاری از کارها و تولید انبوه موتورهای درون در دنیای حاضر با ماشینی 

های یک موتور  ترین سیستم پیدا کرده و در نتیجه با استخراج نفت خام، منابع زیرزمینی کاهش یافته است. یکی از مهم 
باشد.  رسانی آن می سیستم سوخت   های کشاورزی و صنعتی دارد، ، ماشین که کاربرد وسیعی در خودرو چهار زمانه بنزینی  

دهنده سوخت، فیلتر  های انتقال بنزین، شلنگ رسانی در این موتورها شامل باک، پمپ اجزای اصلی یک سیستم سوخت 
ینی، تعویض  رسانی یک موتور بنز های مهم در زمینه سیستم سوخت بنزین، ریل سوخت و انژکتورها است. یکی از سرویس 

رسانی، سالمت اجزای  موقع فیلتر سوخت آن است. این سرویس، تأثیر زیادی در عملکرد اجزای مختلف سیستم سوخت به 
طور مستقیم بر  رسانی یک موتور نیز به آن و افزایش طول عمر مفید این قطعات دارد. عملکرد مناسب سیستم سوخت 

محیطی خروجی از اگزوز آن تأثیر دارد. با  های زیست و کاهش آالینده   بهبود احتراق در موتور، افزایش عملکرد موتور 
رسانی، اهمیت و دقت مکانیزم  های سوخت دنبال آن ارتقای سطح کیفی سیستم گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و به 

ایی کرد که دقت  فیلتراسیون سوخت نیز افزایش یافت. پیدایش خودروهای انژکتوری، سازندگان را مجبور به تولید فیلتره 
های موجود در سوخت را داشته باشند. دقت و حساسیت در فیلتراسیون سوخت در  الزم در امر جداسازی ناخالصی 

مهم  امروزی،  انژکتوری  سیستم خودروهای  از  سوخت تر  خودروهای  های  در  زیرا  است؛  قدیمی  و  کاربراتوری  رسانی 
کند اما در  متر عبور می میلی   0/ 5راتور از دورن ژیگلورهایی به قطر حدود  کارب   ونتوری کاربراتوری، بنزین بر اثر تأثیر خأل  

  0/ 2ها، قطری کمتر از  خودروهای امروزی، هر انژکتور دارای یک یا چند سوراخ بسیار ریز است که بسته به تعداد آن 
شود، وجود  ای پاشش سوخت باز می ثانیه بر   0/ 005زمانی کمتر از  متر دارند و با توجه به اینکه هر انژکتور برای مدت میلی 

یک موتور احتراقی، دستگاهی    . [ 1]   پاش گردد راحتی منجر به گرفتگی مجاری سوخت تواند به ذرات خارجی در سوخت می 
ها سوخت  کند. در این مبدل انرژی، ورودی است که انرژی شیمیایی سوخت را به انرژی گرمایی و کار مکانیکی تبدیل می 

اکسید کربن و نیتروژن است. تمام تالش در  های در حالت احتراق کامل موادی همچون بخار آب، دی و هوا و خروجی 
ن است که احتراق کامل باشد، همچنین جذب و تبدیل انرژی گرمایی تولیدی در محفظه احتراق  موتورهای احتراقی بر ای 

ترین و  رسانی موتورهای احتراقی، یکی از مهم موتور به حداکثر مقدار خود برسد. با توجه به این که سیستم سوخت 
از  .  [ 2]   ای برخوردار است م از اهمیت ویژه رود؛ مطالعه در مورد این سیست شمار می های این موتورها به ترین سیستم دقیق 

گرفت، تقریباً  عنوان سوخت اصلی مورد استفاده قرار می نزین و گازوئیل به سوز تاکنون که ب زمان اختراع موتورهای درون 
ها و تأثیرات  های موجود در انواع سوخت همه موتورها مجهز به سیستم فیلتراسیون و تصفیه سوخت هستند. ناخالصی 

های  سازی سیستم رو بهینه از این   . [ 3]   نامطلوب آنها بر عملکرد خودرو علت استفاده از این سیستم در انواع خودروها است 
توان به مواردی همچون رسوبات  ای پیدا کرده است. از عوامل اصلی کثیف شدن سوخت می تصفیه سوخت اهمیت ویژه 

های سوخت که بیشتر آنها در  شده در مخازن جایگاه نشین وجود در تانکرهای حمل سوخت یا ذرات معلق و رسوبات ته م 
رسانی  های ارتباطی سیستم سوخت وضعیت نامناسبی نیز هستند، اشاره کرد. همچنین گرفتگی و ذرات ناخالصی در لوله 

کننده سوخت هستند. همه این موارد باید  عوامل کثیف گیری خودرو نیز از  و ذرات حاصل از خوردگی مجاری سوخت 
های خودروسازی،  رسانی جلوگیری شود. بعضی از شرکت توسط فیلتر سوخت، تصفیه و از ورود آنها به سیستم سوخت 

تنهایی مالک  اند، اما کارکرد کیلومتر خودرو به کیلومتر توصیه کرده   15000زمان مناسب برای تعویض صافی بنزین را هر  
مناسبی برای تعیین زمان تعویض فیلتر سوخت نیست؛ زیرا میزان گرفتگی فیلتر سوخت، به شرایط مختلفی مانند شرایط  

رسانی خودرو و رسوبات موجود در باک وابسته است. با  ها، سیستم سوخت و محل کارکرد خودرو، کیفیت بنزین جایگاه 
دام انداختن ذرات معلق سوخت، دچار گرفتگی و انسداد    لیل به گذشت زمان و افزایش کارکرد خودرو، فیلتر بنزین به د 

خصوص در هوای سرد،  زنی به شود. کثیفی و گرفتگی فیلتر بنزین باعث پایین آمدن بازده موتور، افزایش زمان استارت می 
گر  و حس   کثیف شدن و گرفتگی انژکتورها، خاموشی خودرو و کوتاه شدن عمر تجهیزاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور 
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های فسیلی و در  با توجه به نیاز روزافزون به سوخت .  [ 4]   شود های موتور می اکسیژن و در بعضی موارد سوختن سوپاپ 
 . [ 3] های هوا نیز افزایش یافته است  نتیجه، استخراج نفت خام، منابع زیرزمینی کاهش و از طرفی میزان آالینده 

عوامل مهم در فیلتراسیون سوخت موتورهای    1384در سال    [ 5]   با توجه به اهمیت فیلتراسیون سوخت، اجتهادی   
کارگیری اصول مناسب در تهیه و نگهداری و  آمده در تحقیق ایشان، به دست دیزل پیشرفته را بررسی کرد. طبق نتایج به 

دهد و باعث کاهش چشمگیر هزینه تعمیرات نیز  توجهی ارتقا می های مزبور را تا حد قابل رکرد دستگاه توزیع سوخت، کا 
هوا بر میزان  در یک بررسی تجربی، تأثیر عوامل دیگری همچون کیفیت فیلتر  [ 6]  خواهد شد. حسینخانی و همکاران 

اند و از نتایج آن در زمینه ارائه برچسب مصرف سوخت خودروهای  مصرف سوخت موتورهای بنزینی را بررسی کرده 
در پژوهش خود با استفاده از روش سطح    [ 7]   دار و همکاران بنزینی انژکتوری استفاده کردند. همچنین جعفریان جلو 

سازی پارامترهای مؤثر بر فرایند تولید فیلترهای بنزین به روش تزریق پالستیک کردند. نتایج ایشان  پاسخ، اقدام به بهینه 
علل آالیندگی هوا   1394در سال    [ 8]  فیلترهای بنزین مفید بوده است. غفاری و همکاران سازی تولید  در زمینه بهینه 
گازوئیل، درصد  اند. طبق نتایج ایشان، وجود ذرات ناخالصی در سوخت  های با موتور دیزل را بررسی کرده توسط اتوبوس 

ترین دالیل افزایش آالیندگی موتورهای دیزلی هستند. در  رسانی، مهم گوگرد باال و همچنین فرسودگی سیستم سوخت 
طی یک    1397در سال   [ 9]   نژاد و اکبرلو زمینه چگونگی تأثیر فیلترهای سوخت بر عملکرد موتورهای بنزینی، رحمتی 

پمپ بنزین در محل قبل از فیلتر سوخت کردند. سپس با  بررسی تجربی، اقدام به مانیتورینگ فشار سوخت ارسالی از 
های مختلف، نتیجه گرفتند در صورتی که فشار سوخت در مجرای ورودی  آمده در حالت دست مقایسه مقادیر فشار به 

بار باشد، فیلتر سوخت سالم است ولی در صورت گرفتگی و کثیف بودن فیلتر، مقادیر فشار    4/ 5تا    4فیلتر به میزان  
بار افزایش خواهد یافت. در تحقیق ایشان، شرایط    7تا    6/ 5رود و تا حدود  ت در محل مجرای ورودی فیلتر، باال می سوخ 

گیری شده فقط فشار سوخت در مرحله قبل از فیلتر بوده است. نصرآبادی  آزمون در حالت موتور خاموش و پارامتر اندازه 
بر آوانس جرقه    EF7سوز  در پژوهش خود، اقدام به بررسی تأثیر پارامترهای عملکردی یک موتور بنزین   [ 10]   و کاکایی 

کردند. در تحقیق ایشان، پارامترهای موتور برای عملکرد در شرایطی که موتور در آستانه کوبش   (KLSA)1آستانه کوبش 
حاکی از آن بود که در صورت افزایش هر واحد عدد   سازی شدند. نتایج ایشان قرار گیرد ولی دچار کوبش نشود، بهینه 

اکتان سوخت، به همان اندازه قادر به افزایش آوانس جرقه خواهیم بود. از طرفی، افزایش دمای هوای ورودی و یا کاهش  
فشار هوای ورودی، باعث کاهش آوانس آستانه کوبش خواهند شد. همچنین در صورتی که نسبت اختالط هوا به سوخت،  

حالت استوکیومتریک انحراف پیدا کند )رقیق یا غلیظ شود(، در این صورت، نیاز به کاهش آوانس جرقه جهت جلوگیری  از  
افزاری، پارامترهای موتور  های نرم از پدیده کوبش، ضروری خواهد بود. در برخی از تحقیقات پیشین، با استفاده از روش 

به بررسی تأثیر فشار سوخت و دور موتور بر پارامترهایی همچون احتراق، عملکرد   [ 11] کومار شارما و   اند. بررسی شده 
های مختلف پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که  ترکیب سوخت و آالیندگی موتور بنزینی با استفاده از  موتور  

توماس    تواند در کنار متغیرهای دیگر موتور به عنوان متغیر تأثیرگذار در عملکرد موتور نقش داشته باشد. فشار سوخت می 
ثیر فیلترهای سوخت دیزل و همچنین نوع سوخت دیزل بر میزان  أ بررسی ت   به   به صورت تجربی   [ 12]   دوربین و همکاران 

  سوخت   فیلترهای   داد   نشان   ایشان   تحقیق   نتایج   پرداختند.   متوسط   وزن   با   دیزلی   خودروهای   در   ای گلخانه   گازهای   تولید 
  THCهای نسوخته  هیدروکربن   ، PMمعلق    مقادیر ذرات   که   هستند   قادر     Diesel Particular Filters (DPFs)دیزل  

در پژوهشی، کامیاب و    . د دهن   کاهش   درصد   90درصد و    80درصد،    98ترتیب تا حدود    به   را   COکربن    مونوکسید   و 
یک بالگرد، مشخص شد که    رسانی سوخت   دار سازی رفتار سیال در فیلتر سوخت و م با تمرکز بر شبیه   [ 13] همکاران  

ایجاد خواهد کرد که این امر سبب ایجاد    bar 1تا    bar0ه  فیلتر مورداستفاده با توجه به میزان تمیزی، افت فشاری در باز 
 های نظامی بالگرد خواهد شد. اخالل و وقفه در انجام مأموریت 

 
1 Knock Limited Spark Advance (KLSA) 
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ها در مورد آالیندگی سوخت انجام شده و تأثیر پارامتر  شود که بیشتر فعالیت با بررسی تحقیقات پیشین، مالحظه می 
های اصلی موتور از قبیل قدرت، آوانس جرقه، عملکرد پمپ بنزین،  مهمی همچون فیلتر سوخت بر بسیاری از مشخصه 

اند. بر این اساس، هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر  میزان کوبش موتور و کیفیت احتراق تاکنون بررسی نشده 
رسانی قبل و  میزان گرفتگی فیلتر سوخت بر عواملی همچون جریان مصرفی پمپ بنزین، تغییر در فشار سیستم سوخت 

زنی و آوانس جرقه در نظر گرفته شده است. پارامترهای  بعد از فیلتر، کیفیت احتراق و همچنین تأثیر آن بر سیستم جرقه 
، فشار سیستم  از آن   ی خروج   ن ی بنز   ی پمپ سوخت و دما   ی ک ی الکتر   ان ی مصرف جر   زان ی م هدف در این تحقیق عبارتند از:  

 رسی جرقه که از عوامل اصلی عملکرد موتور و کنترل کوبش در موتور هستند.  رسانی و پیش سوخت 

 مواد و روش ها

  Tu5  206و  پژو    Euro2برای انجام این تحقیق، دو موتور چهار سیلندر خطی متعلق به خودروهای پراید  
Euro4    مورداستفاده موتورهای  تحقیق در جدول  انتخاب شدند. مشخصات فنی  این  است. شرایط    1در  آمده 
گیری  گیری هر دو خودرو یکسان در نظر گرفته شد و هر دو خودرو از یک جایگاه و در یک زمان، سوخت سوخت 

  5و با یک درجه از فیلتراسیون شامل یک عدد فیلتر نو و  Perflexعدد فیلتر ساخت شرکت    6کردند. همچنین  
کیلومتر    20هزار کیلومتر با ضریب خطا    50و    40،  30،  20،  10تیب دارای کارکردهای  ترعدد فیلتر کارکرده که به 

دلیل این نوع انتخاب فیلتر، امکان انجام مقایسه بین فیلترهای سوخت با کارکردهای مختلف    .بودند انتخاب شدند
مقایسه بین دو نسل از موتورها  آوردن اطالعات و  دست به   Euro4و موتور    Euro2دلیل انتخاب دو موتور  بوده است.  

 جهت طراحی و ساخت سیستم هوشمند کنترل و تشخیص گرفتگی فیلتر است. 
شرایط و میزان کارکرد یک فیلتر، تأثیر مهمی بر میزان عبور سوخت از فیلتر خواهد داشت؛ لذا معیار مشخص  

بوده   فیلتر  این تحقیق، کیلومتر کارکرد هر  فیلتر در  نمونه میزان کارکرد  و فشارسنج  است. تصویر  فیلتر  از  ای 
شکل در  تحقیق  این  در  است.  1مورداستفاده  مشاهده  اندازه  قابل  مدار  برای  مختلف  مواضع  در  فشار  گیری 

را  bar 1 /0گیری ( با دقت اندازه psi 80) bar 6گیری فشار تا که قابلیت اندازه  NEKرسانی از فشارسنج سوخت 
یاب  رسانی از یک دستگاه عیب گیری پارامترهای مختلف سیستم سوخت نین برای اندازه دارد، استفاده گردید. همچ

 ( استفاده شد. 2دیاگ )شکل  

 مورد آزمایش Euro4و   Euro2مشخصات فنی موتور بنزینی چهار سیلندر  .1جدول 

 
 

 Euro4در موتور  مقدار مشخصه Euro2در موتور  مقدار مشخصه نوع مشخصه  ردیف 

 206پژو  پراید صبا  مدل خودرو 1

 خودرو ایران ایران  شرکت ایران سایپا شرکت سازنده  کارخانه 2

 4 4 سیلندر تعداد 3

 N.m103 N.m142 گشتاور موتور 4

 CC1587 1323 موتور حجم 5

 2،4،3،1 2،4،3،1 احتراق  ترتیب 6

7 
رسانی و  نوع سیستم سوخت

 ECUنوع 
 انژکتوری تک پاششی بوش انژکتوری تک پاششی زیمنس 

 hp63 hp110 حداکثر توان 8
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 ب

  
 

 و )ب( دستگاه فشارسنج مورداستفاده در تحقیق   Euro2. )الف( فیلتر بنزین موتور بنزینی 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاب خودوهای انژکتوری )دیاگ( . دستگاه عیب2شکل 
 

درجه سانتیگراد بود و پس از نصب هر فیلتر، موتور در حالت درجا حدود ده    30دمای محیطی محل آزمون  
گراد  درجه سانتی  80دقیقه کار کرد. سپس با دستگاه دیاگ، دمای آب موتورها پایش شد و زمانی که دمای موتور به  

ور موتور، فشار هوای ورودی مانیفولد، ولتاژ سنسور  ها انجام شد. پارامترهای مختلف موتور مانند د گیری رسید، اندازه 
یاب خودرو آزما در زمان نصب هر  اکسیژن، آوانس جرقه، پاشش انژکتورها و زاویه دریچه گاز توسط دستگاه عیب 
  206و پژو    Euro2سیلندر پراید    4یک از فیلترها در دو موتور مشاهده و ثبت گردید. از دو موتور بنزینی خطی  

Tu5  Euro4    ها ابتدا با استفاده از فیلتر صفر کیلومتر )نو(  ها استفاده شد. در مرحله اول، آزمایش در انجام آزمایش
گیری شد و با فشار سایر  رسانی ابتدا قبل از فیلتر و سپس بعد از فیلتر اندازه و فشارسنج، فشار سیستم سوخت 

،  3000،  2000،    1000دور    5مان نصب هر فیلتر در  یاب در زفیلترها مقایسه گردید. با استفاده از دستگاه عیب 
ترتیب فیلترهای  پارامترهای ذکر شده موتورها ثبت و با یکدیگر مقایسه شدند. سپس به   rpm  5000و    4000

 الف
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گیری مقادیر  ها برای آنها نیز انجام شد. یک طرح کلی از چگونگی اندازه دیگر روی موتور نصب شدند و آزمایش 
 مشخص است.   3رسانی در شکل  فشار سیستم سوخت 

  ک یست،  ا  زی پمپ سوخت ن  یمغز  ی دما  انگریاز پمپ سوخت که نما  یخروج  نیبنز  یدما  یرگیاندازه   منظوربه
 هیدهنده برسد تعبانتقال   هایپمپ از آن عبور کند و به لوله   یخروج  نیپمپ سوخت که بنز  یدر خروج  یلوله مس

  ی رگیاندازه   تیحسگر دما که قابل  کی. از  باشدیمس م  یانتقال حرارت باال  بیضر  یلوله مس  ازاستفاده    لی. دلدیگرد
  ن ی. همچندیاستفاده گرد یبدنه لوله مس یدرجه را دارد، رو  5/0 یرگیبا دقت اندازه  گرادیدرجه سانت 150دما تا 

دیجیتالی متر یمولت کیاز  ،مختلف  یلترهایاز ف دهپمپ سوخت با استفا یکی الکتر  انیجر  زانیم یرگیاندازه  یبرا 
 (.  4)شکل    استفاده شد  DT9205Aمدل  با  

پیش  انژکتورها،  پاشش  پارامترهایی همچون فشار  این تحقیق،    زانیمزنی،  رسی جرقه در سیستم جرقهدر 
پمپ   یمغز  یکه تابع دما پمپ بنزیناز  یخروج نیبنز یدما در نهایت، پمپ سوخت و یکیالکتر انیمصرف جر

گیری پارامترهای هدف، سایر پارامترهای موتور؛ از قبیل پاشش  بررسی شد. در خالل اندازه   ( استچریسوخت )آرم
انژکتورها، فشار هوای مانیفولد ورودی و ولتاژ حسگر اکسیژن نیز بررسی شدند. اما مشاهده شد که تغییر وضعیت  

و تغییرات محسوسی در آنها وجود نداشت؛ لذا از بررسی   فیلتر سوخت، تأثیر ناچیزی روی پارامترهای مذکور دارد
 نظر شد. موارد فوق در این تحقیق، صرف

 

  

 )الف( و بعد از فیلتر )ب(  رسانی قبل از فیلترگیری فشار سیستم سوخت. اندازه3شکل 

 

 
 پمپگیری جریان مصرفی پمپ بنزین و دمای بنزین خروجی از . اندازه4شکل 

 )ب(  )الف( 
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 نتايج و بحث 

 رسانیبررسی فشار سیستم سوخت 
گیری فشار سوخت در قبل و بعد از فیلتر بنزین در کارکردهای مختلف دو  با بررسی نتایج حاصل از اندازه 

موتور، مشاهده شد که در پی افزایش کارکرد فیلتر بنزین، اختالف فشار ورودی و خروجی فیلتر بنزین نیز افزایش  
دلیل این امر آن است که با افزایش کارکرد فیلتر بنزین و افزایش گرفتگی فیلتر مقاومت در برابر عبور    یابد.می

شده در  سوخت، زیاد و فشار در مقطع ورودی فیلتر، افزایش و در خروجی آن، کاهش خواهد داشت. نتایج مشاهده 
است. عالوه بر آن، در تحقیق حاضر    [9]   اد و همکاراننژاین بخش از تحقیق در توافق کامل با نتایج تحقیق رحمتی

در حالت روشن بودن موتور نیز تأثیر میزان مسافت کارکرد فیلتر بر اختالف فشار سوخت در ناحیه قبل و بعد از  
 .نشان داده شده است  5فیلتر بررسی گردید که این امر در نمودارهای شکل  

صافی بنزین، میزان گرفتگی صافی افزایش  با افزایش کارکرد    Euro2دهد در موتور  تحلیل نتایج نشان می
و کمترین فشار ورودی با فیلتر نو   bar   5/4کیلومتر  50000یابد و بیشترین فشار ورودی در فیلتر با کارکرد می
bar  5/3   کیلومتر به میزان    50000باشد. کمترین فشار خروجی نیز با فیلتر با کارکرد  میbar  5 /2    و بیشترین

حاکی از آن بود که با افزایش    Euro4نتایج در مورد موتور  گیری شد.  اندازه   bar  5/3لتر نو حدود  فشار خروجی با فی
  50000یابد و بیشترین فشار ورودی در فیلتر با کارکرد  کارکرد صافی بنزین، میزان گرفتگی صافی، افزایش می 

رین فشار خروجی نیز با فیلتر با کارکرد  باشد. کمتمی  bar  5/3و کمترین فشار ورودی با فیلتر نو    bar   4کیلومتر  
 گیری شد.  اندازه  bar  5/3و بیشترین فشار خروجی با فیلتر نو حدود    bar  8/2کیلومتر به میزان    50000

 

  

 ( Euro2موتور چهار سیلندر  -( )بEuro4موتور چهار سیلندر  -. تأثیر کارکرد فیلتر بر فشار سوخت مدار )الف5شکل 

 

 

 ب الف
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 بررسی آوانس جرقه 
در فیلترهایی    bar  5/2رسانی بعد از فیلتر، در ریل سوخت و ورودی انژکتورها تا حدود  افت فشار سیستم سوخت 

منجر به کاهش میزان اتمیزه شدن سوخت، تغییر در نسبت استوکیومتری و فقیر شدن مخلوط  با کارکرد باال  
د شد و واحد کنترل الکترونیکی موتور  گردد که این عوامل باعث احتراق ناقص در موتور خواهنسوخت و هوا می 

(ECU) .دنبال پایش پارامترهای مختلف موتور با  به، اقدام به آوانس جرقه برای بهبود کیفیت احتراق خواهد کرد
استفاده از دستگاه دیاگ، صحت این موضوع مشاهده شد و مشخص گردید که در صورت افزایش کارکرد فیلتر  

نمودار تغییرات آوانس جرقه نسبت به دور موتور    توجهی خواهد داشت.افزایش قابل  بنزین، مقدار آوانس جرقه نیز
 قابل مشاهده است.   6در شکل    Euro2, Euro4با استفاده از فیلترهای دارای کارکرد مختلف برای دو موتور  

 rpm   1000آوانس جرقه در دور موتور    میزان  کمترین  Euro2گرفته در موتور  با توجه به مشاهدات صورت 

  37به میزان     rpm  5000درجه با فیلتر نو گزارش شد و بیشترین میزان آوانس جرقه در دور موتور    7به اندازه  
با کارکرد   با فیلتر  و  اندازه   50000درجه  از آن است که   Euro4ها در موتور  بررسی گیری شد.  کیلومتر  حاکی 

درجه با فیلتر نو مشاهده شد و بیشترین میزان    7به اندازه   rpm   1000در دور موتور    آوانس جرقه  میزان  کمترین
گیری شد.  کیلومتر اندازه   50000درجه و با فیلتر با کارکرد    25به میزان     rpm  5000آوانس جرقه در دور موتور  

فشار سوخت در ریل سوخت  نتایج نشان داد که با افزایش کارکرد فیلتر سوخت و افزایش میزان گرفتگی فیلتر،  
کاهش یافت و منجر به کاهش میزان اتمیزه شدن سوخت، تغییر در نسبت استوکیومتری، فقیر شدن مخلوط و  

منظور افزایش کیفیت احتراق میزان  برای جبران احتراق ناقص و به  ECUگردد. بنابراین  کاهش کیفیت احتراق می
. دلیل  نیز گزارش شده است   [15  ;14  ;10]ه این نتایج در مراجع  دهد که مشابآوانس در جرقه شمع را افزایش می 

نسبت به اختالف این پارامتر در سایر دورهای موتور با فیلترهای    rpm  1000 اختالف زیاد آوانس جرقه در دور
تر به دلیل داشتن تعداد احتراق کمتر در واحد زمان، کیفیت احتراق در  مختلف این است که در دورهای پایین

خواهد گذاشت. بنابراین در دورهای پایین موتور، در فیلترهای با کارکرد بیشتر  میزان عملکرد موتور تأثیر بیشتری  
باشد.  نسبت به فیلترهای با کارکرد کمتر، درراستای خنثی کردن احتراق ناقص، نیاز به آوانس جرقه بیشتری می 

 راق خواهد شد. عالوه بر این دلیل، باید در نظر داشت که افزایش دور موتور، منجر به کوتاه شدن زمان احت
 

  
Euro4                                                  ب Euro2                                                   الف 

 
  لندریموتور چهار س -( )بEuro2 لندریموتور چهار س -بر آوانس جرقه )الف لتریکارکرد ف ری. تأث6شکل 

Euro4) 
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خودرو نیست که بتواند فاصله زیادی بین آوانس جرقه    ECUقدر فرصت در اختیار  بنابراین در دورهای باال آن 
در فیلترهای با کارکرد مختلف ایجاد کند. در واقع، با افزایش دور، مقادیر آوانس جرقه در فیلترهای با طول عمر  

می متمرکز  مقدار  یک  به سمت  در  متفاوت،  پدیده  این  که  قابل  -6نمودار شکلشود  خوبی  به  و  الف  مشاهده 
ازحد آوانس جرقه نیز معایبی افزایش بیش در افزایش آوانس جرقه است. از طرفی،    ECUدهنده محدودیت نشان 

دهد که خود باعث کوتاه شدن عمر قطعات  دارد. افزایش آوانس جرقه، میزان کوبش و ضربه در موتور را افزایش می 
شود که این امر نیز به افزایش  سوی دیگر، منجر به افزایش دمای گازهای خروجی از اگزوز می موتور خواهد شد و از  

  .[17  ;16  ;2]گردد  در اگزوز ختم می   NOxمیزان آالینده  

 بنزین  پمپی کی الکتر انیجرمصرف  یبررس
برابر عبور سوخت و فشار در    مقاومت در  باعث افزایش  لتریف  یگرفتگ  شیو افزا  نیبنز  لتریکارکرد ف  شیافزا

در مدار    نیانداختن بنز  انیمقاومت و به جر  این  غلبه بر  یبرا  نیپمپ بنز  نی بنابراخواهد شد؛    لتریف  یمقطع ورود
کرد.  یشتریب  یک ی الکتر  انی جر  ،موتور  یرسانسوخت    پمپ  یکیالکتر  انیجر  راتییتغ  7شکل  در  مصرف خواهد 

افزا  دهدینشان م  جینتا  لی. تحلداده شده استکارکرد مختلف نشان    یدارا  هایلتریسوخت ف با    ش ی در موتور 
 .  خواهد شد  جریان مصرفی پمپ بنزین  شیو منجر به افزا  بدایمی   شیآن افزا  یگرفتگ  زانیم  ،نیبنز  لتریکارکرد ف

امر منجر    نیو ا  بدایمی   شیانجام کار افزا  یپمپ برا  یکیان الکتریمصرف جر  ،پمپ سوخت   یبار رو   شیبا افزا
توسط   های ر یاندازه گ جیخواهد شد. نتا  زین نامیو د یباتر  ن،یپمپ بنز دیاستهالک و کاهش کارکرد مف شی به افزا

 ( با لومترینو )صفر ک لتریدر پمپ با استفاده از ف یکیالکتر انیمصرف جر زانیم نیمتر نشان داد که کمتری مولت

A 2.88    ه مقدارب  لومتریک  60.000با کارکرد    لتریبا استفاده از ف  یکیالکتر  انیجر  زانیم  ن یشتریبو A 4.12    ثبت
 شده است.  

 از پمپ سوخت  یخروج نیبنز ی دما یبررس
افزایش جریان مصرفی پمپ بنزین، منجر به افزایش دمای پمپ و در نتیجه افزایش دمای بنزین که در حال  

  ی )دما  یرساندر مدار سوخت  نیبنز یدما راتییتغ 8 شکلعبور از داخل مغزی پمپ )آرمیچر( است خواهد شد. 
 .  دهدیسوخت نشان م  لتریکارکرد ف  زانیپمپ سوخت( را با توجه به م  یخروج  نیبنز
 

 . تأثیر میزان کارکرد فیلتر سوخت بر مصرف جریان الکتریکی پمپ سوخت 7شکل

y = 2E-05x + 2.844

R² = 0.9911
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 . تأثیر میزان کارکرد فیلتر سوخت بر دمای بنزین خروجی از پمپ بنزین8شکل 

  ستمیدر مدار س نیبنز یدما ،نیبنز  لتریکارکرد ف زانیم شیقابل مشاهده است که با افزا 8 با توجه به شکل
  در پی از پمپ سوخت نشان داد که    یخروج   نیبنز  یدر مورد دما  ج ینتا  ی. بررس ابدییم  شی افزا  یرسانسوخت 

افزا  یمقاومت در خروج  شیافزا و  پمپ سوخت    یمغز  یپمپ، دما  یکیالکتر   انیمصرف جر  شیپمپ سوخت 
  ز ین   پاز پم  یخروج  نیبنز  یدما  جهیدر نت  (پمپ  یمغز )  چریآرم  داخل  از  نی عبور بنز  به . با توجه ابدیی م  شیافزا
با استفاده    C ° 37.5از پمپ    یخروج  نیبنز  یدما  نیکمتر  ،یتجرب  هایشیآزما  جی . با توجه به نتاابدیی م  شیافزا
  60.000با کارکرد    لتر یبا استفاده از ف  C° 40.5  یاز پمپ خروج  نیبنز  یدما   نیشتری( و بلومترینو )صفر ک  لتریاز ف

باعث بروز    تواندیو تابستان م  ریدر مناطق گرمس  ژهیوبه  نیبنز  یاز اندازه دما  شیب  شیشد. افزا  مشاهده  لومتریک
خواهد داشت.    یموتور را در پ  یقطعات اصل  دی کاهش عمر مف  ،امر  نیکوبش در موتور شود و ا  ای  یپدپده خودسوز 

همچنین دمای    .د خواهد ش  زین  NOx  ندهیآال  شیسوخت و محفظه احتراق موجب افزا  یدما   شیافزا  ،گریاز طرف د
باالی سوخت، منجر به کاهش چگالی سوخت و در نتیجه تغییر نسبت اختالط و رقیق شدن مخلوط سوخت و هوا  

 خواهد شد.  
 

 گیری نتیجه
رسانی،  هایی از موتور مانند فشار سیستم سوخت تأثیر میزان کارکرد فیلتر سوخت بر مشخصه در این تحقیق، 

در سیستم جرقه میزان پیش  جرقه  بنزین  رسی  دمای  نهایت  در  و  مصرفی پمپ سوخت  الکتریکی  جریان  زنی، 
 خروجی از پمپ بررسی شد. پس از انجام این تحقیق نتایج زیر حاصل گردید:  

منجر به افزایش فشار در ناحیه  شود و  گرفتگی فیلتر بیشتر میکارکرد فیلتر سوخت،  با افزایش میزان   -1
انرژی و کاهش عمر مفید پمپ بنزین  قبل از فیلتر )بعد از پمپ بنزین(   و در نتیجه، مصرف بیشتر 

فشار ریل    فشار در ناحیه بعد از فیلتر یا همان  گردد. از طرفی، گرفتگی فیلتر سوخت باعث کاهشمی
شود و بر کیفیت تزریق سوخت توسط انژکتورها تأثیر منفی دارد؛ زیرا کاهش فشار تزریق  ت می سوخ

انژکتورها و عدم  اتمیزه شدن سوخت در زمان پاشش  تنظیم صحیح سوخت، منجر به کاهش میزان 

y = 5E-05x + 37.4

R² = 0.9868
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نسبت استوکیومتری هوا به سوخت و رقیق شدن مخلوط خواهد شد. این امر در نهایت سبب کاهش  
 شود. راق در محفظه احتراق میکیفیت احت

منظور  به  ECUگذارد. به این دلیل که  زنی نیز تأثیر میافزایش کارکرد فیلتر بنزین، بر سیستم جرقه -2
میزان آوانس جرقه شمع را افزایش    بهبود فرایند احتراق در حالتی که مخلوط سوخت و هوا رقیق باشد،

  و آسیب رسیدن به قطعات اصلی   پدیده کوبشدهد که باعث بروز عوارض بعدی همچون پیدایش  می
 موتور خواهد شد. 

افزایش جریان  باعث    لومتریک  15000از    شیب  ژهیوبه  های باالکارکرد  استفاده از فیلترهای سوخت با -3
سوخت    پمپ  عمر  شدن  ترکوتاه الکتریکی مصرفی پمپ بنزین، افزایش دمای مغزی آن و در نتیجه  

مدار   به  ارسالی  سوخت  دمای  بنزین،  پمپ  الکتریکی  جریان  افزایش  دراثر  همچنین  شد.  خواهد 
  تواند ی م  های گرمدر مناطق گرمسیر و تابستانپدپده    نیکه ا  خواهد یافت  شافزای   رسانی نیزسوخت 
در    اصلی موتور  قطعات  دیکوبش در موتور و کاهش عمر مف  رس،احتراق زودعوارضی همچون  موجب  
 شود.   NOx  ندهیآال  شیکنار افزا
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