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تعمیر  سیستم  سوخت رسانی  بنزینی
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اهداف توانمندسازی 

شایستگی تعمیر سیستم سوخت و هوای موتورهای بنزینی واحد 
یادگیری 1

1 خواص فیزیکی و شیمیایی سوخت را توضیح دهد.

2 تاریخچه سیستم سوخت رسانی بنزینی را توضیح دهد.

3 وظیفه، عملکرد، انواع و اجزای سیستم سوخت و هوارسانی انژکتوری )از نظر نوع پاشش، محل پاشش، محل 
قرارگیری پمپ بنزین و رگوالتور، کنترل آالیندگی، اجزای سیستم سوخت و هوا...( را توضیح دهد.

4 وظیفه، عملکرد، ساختمان مخزن سوخت و انواع لوله ها، شیلنگ ها، ریل سوخت، رگوالتور کنترل فشار سوخت و 
اتصاالت سیستم سوخت و هوارسانی را بیان کند.

5 ارتباط سیستم سوخت رسانی با سایر سیستم ها )جرقه، تهویه موتور، تجهیزات جانبی  سوخت...( را شرح دهد.

6 بررسی سیستم سوخت و هوارسانی را در حالت ایستایی توضیح و انجام دهد. بررسی اتصاالت و مخزن سیستم 
مسیر  و  پمپ  فشار  بررسی  مکانیکی(،  و  برقی  اتصاالت،  بودن  شل  )نشتی یابی،  ایستایی  حالت  در  هوا  و  سوخت 
سوخت رسانی، بررسی اجزای سیستم سوخت و هوارسانی به وسیله دستگاه عیب یاب و مولتی متر و...(، بررسی میزان 

آالیندگی سیستم خودرو با استفاده از دستگاه آنالیز دود خروجی را انجام دهد.

7 روش بررسی سیستم سوخت و هوا رسانی در حالت حرکت را توضیح و انجام دهد. 

الکتریکی سیستم سوخت و هوا رسانی )شماتیك، سیم کشی و نصب( و نقشه های  از نقشه های  8 روش استفاده 
مکانیکی را توضیح دهد. )سوییچ بسته، باز و روشن(

9 روش بررسی، سرویس و تعویض مخزن سوخت و اجزای مرتبط لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت سیستم سوخت و 
هوا رسانی را بیان کند.

10 روش تعویض رگوالتور و ریل سوخت رسانی را توضیح دهد.
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11 روش بررسی انژکتور ها به وسیله دستگاه )نشتی یابی، میزان پاشش، نوع پاشش، شستشو ، آزمایش الکتریکی( را 
بیان کند.

12 روش تعویض سیم گاز و روش سرویس موتور پله ای )استپر موتور( و مجموعه دریچه گاز مکانیکی و برقی را 
شرح دهد.

13 مخزن سوخت را سرویس یا تعویض کرده و لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت سیستم سوخت و هوا رسانی را تعویض 

کند.

14 فیلتر بنزین و هوای خودرو را تعویض و سیستم سوخت و هوا را بررسی کند.

15 انژکتور ها را به وسیله دستگاه بررسی کند.

برقی، تعویض رگوالتور و ریل  پله ای )استپر موتور( و مجموعه دریچه گاز  16 تعویض سیم گاز و سرویس موتور 
سوخت را انجام دهد و چك لیست تعمیرات را تکمیل کند.

17 روش بررسی مدار الکتریکی سنسورها را با کمك نقشه های الکتریکی بیان کند.

18 روش عیب یابی سنسور ها به روش اهمی و ولتاژی )بنا به ضرورت( و تعویض آنها را توضیح دهد.

19 آزمایش اهمی و ولتاژی سنسور ها و بررسی مدار الکتریکی مربوط به آنها را انجام دهد و سپس آنها را تعویض یا 

تعمیر کند.

20 روش بررسی مدار الکتریکی و عیب یابی عملگر ها، )به روش اهمی و ولتاژی( و روش تعویض آنها را توضیح دهد.

21 آزمایش اهمی ولتاژی عملگر ها و بررسی مدار الکتریکی آنها را انجام دهد و سپس آنها را تعویض یا تعمیر کند.

ECU 22 را تعویض کند و بررسی نهایی را انجام دهد.
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تجهیزات آموزشی )کالسی  ـ  کارگاهی(   

کالس:
کتاب درسی، تابلوی آموزشی، ویدئو پروژکتور، فیلم، انیمیشن، نرم افزار و پوستر 

آموزشی 

کارگاه: 
کتاب درسی، کتاب راهنمای تعمیرات  خودرو، تابلوی آموزشی سیستم سوخت رسانی، 
انواع حسگرها و عملگرها و پردازشگر، ابزارهای مخصوص باز کردن و بستن اجزا، 
فشارسنج پمپ بنزین، خألسنج مانیفولد هوا، مولتی متر، دستگاه تست سیم کشی، 
دستگاه عیب باب، دماسنج مایع خنك کاری، پمپ خأل، دستگاه کنترل آالیندگی، 

ECU دستگاه تست انژکتور و انژکتورشوی، دستگاه تست

بودجه بندی : 60  ساعت    

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری     : 
و  فیزیکی  خواص  آزمون،  پیش 
مواد،  ایمنی  برگه  سوخت،  شیمیایی 
تاریخچه  اکتان،  عدد  و  احتراق  انواع 
سیستم  انواع  سوخت رسانی،  سیستم 
سوخت رسانی، آشنایی با شرایط کاری 

موتور

کالس

نمایش فیلم،
 پرسش  و پاسخ، 

بحث کالسی،
 سخنرانی،

 انیمیشن و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی شده
مطالعه کتاب درسی و کتاب های  آموزشی 
دیگر، مشاهده فیلم های آموزشی و انجام 

تحقیق ارائه شده در کالس
عملی : 

سیستم های  نوع  بررسی  و  مشاهده 
در  موجود  موتور های  سوخت رسانی 

کارگاه

بحث کالسی،کارگاه
 پرسش ، پاسخ و هدایت

مشاهده فعالیت هنرجو و 
هدایت

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری :
 وظیفه سیستم سوخت رسانی، آشنایی 
با شرایط کاری موتور، آشنایی با اجزا 
انژکتوری،  سیستم های  کار  اصول  و 
عملکرد  نحوه  و  کار  طرز  با  آشنایی 

حسگر ها و  عملگر ها   ،ECU

کالس

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،
 بحث کالسی،
 نمایش فیلم،

 انیمیشن و تصویر

مطالعه کتاب درسی و کتاب های معرفی پاسخ به سؤاالت طراحی شده
سیستم سوخت رسانی خودرو های موجود 
و  آموزشی  فیلم های  مشاهده  کارگاه،  در 

انجام تحقیق ارائه شده در کالس عملی : 
نمایش اجزای سیستم سوخت رسانی 
روی موتور و تابلوی آموزشی، نمایش 

قطعات برش خورده

مشاهده اجزا روی موتور و کارگاه
تابلوی آموزشی

مشاهده فعالیت هنرجو و 
هدایت
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کارمکانموضوع

انجام کار محول شدهکارگاهارزشیابی پایانی

کار در منزلکار کالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری : 
و  سوخت  ریل  سوخت،  مخزن 
رگوالتور، ارتباط با سایر سیستم های 
خألسنجی  و  نشتی سنجی  خودرو، 
گشتاور  هوا،  و  سوخت  سیستم 

فشارسنجی سنجی، 

کالس

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،

 آزمایش،
 بحث کالسی، 
نمایش فیلم و

 انیمیشن و تصویر

فیلم های پاسخ به سؤاالت طراحی شده مشاهده  کتاب،  مطالعه 
در  شده  ارائه  تحقیق  انجام  و  آموزشی 

س کال

عملی: 
مشاهده فعالیت هنرجو کارگاهانجام عملی فعالیت های باال

انجام فعالیت کارگاهیوهدایت

کار در منزلکار کالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری : 
کالسنقشه خوانی و کنترل مدار الکتریکی 

سخنرانی،
 پرسش و پاسخ، 
بحث کالسی، 
نمایش فیلم و 

انیمیشن و تصویر

فیلم های پاسخ به سؤاالت طراحی شده مشاهده  کتاب،  مطالعه 
در  شده  ارائه  تحقیق  انجام  و  آموزشی 

س کال
عملی:

مشاهده فعالیت هنرجو کارگاه انجام عملی فعالیت های باال
انجام فعالیت کارگاهیوهدایت

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری :
تست حسگر ها و عملگرهای سیستم 

سوخت رسانی
کالس

سخنرانی، پرسش و پاسخ، 
بحث کالسی، نمایش فیلم 

و انیمیشن و تصویر
پاسخ به سؤاالت طراحی شده

مطالعه کتاب، مشاهده فیلم های آموزشی 
و انجام تحقیق ارائه شده در کالس

عملی:
مشاهده فعالیت هنرجو کارگاه انجام عملی فعالیت های باال

انجام فعالیت کارگاهیو هدایت

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری : 
و  بــا دستگاه عیب یاب  نحوه کــار 
بـــررسی،  روش  کنترل آالیندگـی، 

سرویس   و   تعویض مخزن

کالس

سخنرانی،
 پرسش و پاسخ، 
بحث کالسی، 
نمایش فیلم و 

انیمیشن و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی شده
مطالعه کتاب، مشاهده فیلم های آموزشی 

و انجام تحقیق ارائه شده در کالس

عملی: 
مشاهده فعالیت هنرجو کارگاهانجام عملی فعالیت های باال

انجام فعالیت کارگاهیو هدایت

کار در منزلکارکالسیروش تدریسمکانموضوع

تئوری :
انژکتور،  شستشوی  و  بررسی  روش 
تعویض سیم گاز، دریچه گاز، حسگرها 
و عملگرهای خودرو، بررسی و تعویض 

ECU

کالس

سخنرانی،
 پرسش و پاسخ، 
بحث کالسی، 
نمایش فیلم و 

انیمیشن و تصویر

پاسخ به سؤاالت طراحی شده
مطالعه کتاب، مشاهده فیلم های آموزشی 

و انجام تحقیق ارائه شده در کالس

عملی: 
مشاهده فعالیت هنرجو کارگاهانجام عملی فعالیت های باال

انجام فعالیت کارگاهیوهدایت
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نکات مهم و اثرگذار در آموزش )علمی ـ  عملی( پیشنهاد به هنرآموز 
در روش تدریس   

در  و جرقه چند خودرو  تعمیرات سوخت رسانی  راهنمای  کتاب  امکان  درصورت 
و  مربوطه  کارهای کالسی  از جواب  استفاده  با  تا هنرجویان  باشد  کارگاه موجود 
بعضی از قسمت های پژوهش کنید را پیدا کنند. حین تدریس حتماً از فیلم های 

آموزشی استفاده شود.
در ضمن توصیه می شود برای هر گروه یك سیستم سوخت رسانی انتخاب شود و 

درجدول موجود در کتاب نحوه بررسی اجزا نوشته شود.   

عیب یابی سیستم سوخت رسانی زیمنس

روش بررسی نام قطعه

ایمنی، بهداشت و مسایل زیست محیطی    

تعمیرات سیستم سوخت رسانی  و  آزمایش  هنگام  احتمالی  روی خطرات  همواره 
تأکید کنید. بخارات بنزین حتی با جرقه الکتریسیته ساکن ذخیره شده در بدن 
قابل انفجار هستند. در ضمن هنگام آزمایش مدارهای برقی احتمال اتصال کوتاه 

شدن مدار و آسیب به باتری و سیم کشی وجود دارد.

اجزای بسته یادگیری   

تعمیرات  راهنمای  آموزشی،  پوستر  و  تصویر   ، رایانه ای  نرم افزار  انیمیشن،  فیلم، 
خودرو 

منابع برای آموزش   
 

راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه و بازار، فیلم های آموزشی متناسب 
با موضوع 
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دانش افزایی   

تاریخچه پاالیش نفت خام
قبل از جنگ جهانی اول استخراج نفت خام به منظور تولید سوخت برای روشنایی 
چراغ ها، گرمایش و موتور هایی که به موتور های نفتی معروف بودند به کار می رفت 
بنزینی که درحال  تولید می شد که در موتور های  اتر  و  بنزین  به مقدار کمتر  و 

توسعه بودند مصرف می شد.
بعد از جنگ جهانی اول به علت بهینه شدن موتور های بنزینی و پیشرفت صنعت 
خودروسازی، مشخص شد بنزینی که از تقطیر ساده نفت خام تولید می شود از نظر 
کمی ناکافی و از نظر کیفی نامناسب می باشد. از نظر کمی فقط یك سوم نفت خام 
استخراج شده به محصوالت سبك تبدیل می شد و از نظر کیفی سوخت تولید شده 
دارای عدد اکتان پایینی بود. برای رفع این مشکالت روش شکستن مولکول های 
خام  نفت  از  نتیجه  در  و  شد  استفاده  پاالیش  صنعت  در   )cracking( سنگین 

محصوالت سبك بیشتر و با عدد اکتان باالتری به دست آمد.
بعد از جنگ جهانی دوم به علت گسترش صنایع خودروسازی و صنایع سنگین، 
نیاز به تولید نفت خام بیشتر از یك طرف و اصالح روش های پاالیش از طرف دیگر 
بیشتر در مورد دو  پیدایش زمینه های تحقیقاتی  امر موجب  این  و  احساس شد 

زمینه فوق شده و این تحقیقات همچنان ادامه دارد.
برای پاالیش نفت خام دو نوع عملیات بر روی آن انجام می شود.

1  عملیات فیزیکی شامل حذف ناخالصی ها و تقطیر جزء به جزء
2  عملیات شیمیایی شامل شکستن مولکول های بزرگ تر )کراکینگ( به مولکول های 

کوچك تر
می کنند  نگهداری  بزرگ  مخازن  در  مدتی  را  نفت  ابتدا  ناخالصی ها  حذف  برای 
تا ذرات جامد آن رسوب کند و گاز های حل شده آن خارج شود. سپس در یك 
سیستم گریز از مرکز باقی ذرات جامد، گاز ها و آب از نفت جدا می شود. بعد از 
آن نوبت به فرایند تقطیر جزء به جزء می رسد که به منظور جداسازی برش های 
نفت خام  و سپس  تبخیر  از طریق  کار  این  نفت خام صورت می گیرد.  مختلف 

تقطیر آن در یك برج طبقه بندی شده موسوم به برج تقطیر انجام می شود.
باال وارد برج تقطیر می شود. اجزای سنگین که  با دمای  نفت خام حرارت دیده 
اجزا  قرار می گیرند و سایر  مایع  به صورت  برج  دارند در کف  باالیی  نقطه جوش 
به صورت بخار در برج باال می روند. در هر طبقه از برج، که از طبقه قبلی سردتر 
است و قسمتی از اجزای تقطیر )تبدیل به مایع( شده و سایر اجزا به طبقه باالتر 
تجهیزات  در  مجدداً  را  طبقات  در  شده  جمع  اجزای  از  هریك  معموالًً  می روند. 

جداسازی ثانویه به اجزای مختلف تقسیم می کنند.
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پس از طی این مراحل به منظور بهبود کیفیت و آماده سازی سوخت های گوناگون،  
نوبت به عملیات شیمیایی می رسد. مثاًل می توان با روش کراکینگ و شکستن پیوند 
اتم ها در مولکول های بزرگ و سنگین مولکول های سبك و کوچك تر ایجاد نمود. 
فرایند کراکینگ به سه صورت حرارتی، کاتالیزوری و هیدروژنی قابل انجام است. در 
کراکینگ حرارتی با افزایش دما و فشار هیدروکربن های بزرگ به هیدروکربن های 
کوچك تحزیه می شوند. در کراکینگ کاتالیزوری عملیات در فشار و حرارت کمتر 
ولی با استفاده از یك کاتالیزور انجام می شود. در هیدروکراکینگ شکسته شدن 
مولکول ها در مجاورت هیدروژن  و در فشار باال انجام می شود که نتیجه آن ایجاد 

محصوالتی با کیفیت باال است.
مدت ها تصور می شد که سوخت ها فقط از یك جزء شیمیایی تشکیل شده اند، در 
صورتی که ممکن است در یك سوخت مانند بنزین هزاران نوع هیدروکربن مختلف 
وجود داشته باشد. کربن دارای چهار ظرفیت و هیدروژن دارای یك ظرفیت است. 
این بدان معنا است که هر اتم کربن  دارای چهار پیوند )اتصال( با عناصر همجوار 
خود است درحالی که هر اتم هیدروژن با یك پیوند به کربن وصل است. بین دو 

اتم کربن ممکن است یك یا دو یا سه پیوند وجود داشته باشد.

)petrol – gasoline( مشخصات سوخت بنزین
 :)density 1  وزن مخصوص )چگالی

عامل  مهم ترین  ولی  دهد  ارائه  را  کلی سوخت  کیفیت  نمی تواند  چگالی سوخت 
تمایز بین سوخت های سبك و سنگین است. چگالی سوخت با افزایش دما، کاهش 
می یابد. چگالی بنزین 0/82 تا 0/86 کیلوگرم بر لیتر است که البته با توجه به نوع 

بنزین به صورت دقیق مشخص می شود.
 :)volatility( 2  فراریت

به تمایل یك ماده برای تبخیر و تبدیل شدن به فاز بخار فراریت گفته می شود. از 
آن جایی که سوخت ها ابتدا به صورت گاز درآمده و بعد محترق می شوند، میزان 
فراریت سوخت در میزان سهولت احتراق نقش مستقیم دارد. میزان فراریت بنزین 
منحنی  یا  و   ASTM تقطیر  منحنی   ،Reid بخار  فشار  روش های  از  استفاده  با 
تقطیر تعادل هوا قابل اندازه گیری است. فراریت وابسته به مقدار هیدروکربن های 
سبك، متوسط و سنگین موجود در سوخت است. هیدروکربن های سبك زودتر از 

هیدروکربن های سنگین به فاز بخار تبدیل می شوند. 
در موقع راه اندازی موتور در هوای سرد دمای مخلوط سوخت و هوا پایین است و 
درصد کمتری از سوخت تبخیر می شود. فراریت باال باعث روشن شدن سریع تر موتور 
در هوای سرد می شود. در ضمن هر قدر تبخیر سوخت در دمای پایین تر صورت 
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در خودرو های  باال  فراریت  بود.  بهتر خواهد  و  بگیرد شتاب گیری خودرو سریع تر 
کاربراتوری باعث یخ زدن دریچه گاز، قفل گازی و همچنین تلفات باالی سوخت بر 

اثر تبخیر آن می شود.
 :)Octane Number( 3  عدد اکتان

عدد اکتان نشان دهنده مقاومت یك سوخت در برابر خوداشتعالی و ایجاد ضربه در 
موتور های اشتعال جرقه ای است. انواع سوخت با توجه به ترکیبات آنها دارای عدد 
اکتان مختلف می باشند. عدد اکتان با روش تحقیقی و روش موتوری قابل محاسبه 
است. در روش موتوری عدد اکتان یك عدد تجربی است که توسط مقایسه سوخت 
با سوخت نمونه به دست می آید. مبنای درجه بندی اکتان دو سوخت هپتان نرمال 
و ایزواکتان می باشند که اولی تمایل شدید به خود اشتعالی دارد و دومی در برابر 
خود اشتعالی مقاوم است. عدد اکتان اولی صفر و دومی 100 درنظر گرفته می شود. 
درجه اکتان سایر سوخت ها در مقایسه با این دو سوخت اندازه گیری می شود. برای 
تراکم  نسبت  سیلندر  تك  آزمایشگاهی  موتور  یك  از  سوخت  اکتان  عدد  تعیین 
قرار  که  نظر  مورد  سوخت  ابتدا  می شود.  استفاده  استاندارد  مشخصات  با  متغیر 
است عدد اکتان آن مشخص شود در مخزن موتور ریخته می شود و سپس نسبت 
تراکم آن قدر باال می رود تا پدیده کوبش ایجاد شود. در این حالت نسبت تراکم 
با نسبت  نرمال  و هپتان  ایزواکتان  یادداشت می شود. سپس مخلوط دو سوخت 
مشخص در مخزن موتور ریخته می شود و این نسبت آن قدر تغییر داده می شود 
تا در همان نسبت تراکم کوبش ایجاد شود. در این حالت نسبت ایزواکتان سوخت 
به عنوان عدد اکتان سوخت مورد آزمایش درنظر گرفته می شود. به عنوان مثال اگر 

85     درصد مخلوط سوخت ایزواکتان باشد، عدد اکتان برابر 85 است.
4   ارزش حرارتی: 

آزاد  نوع سوخت  هر  از  واحد حجم  یك  کامل  احتراق  از  که  است  گرمایی  مقدار 
می شود. بنا به تعریف یك کیلوکالری عبارت است از مقدار گرمایی که الزم است تا 
دمای یك کیلوگرم آب به اندازه یك درجه سانتی گراد افزایش یابد. انرژی حرارتی 

بنزین حدود 10500 کیلوکالری بر کیلوگرم است.

ویژگی ها و مواد افزودنی بنزین
1  تبخیر مناسب: 

قسمت زیادی از بنزین در )حدود 65 درصد( بین 50 تا 100 درجه سانتی گراد 
تبخیر می شود. حدود 10 تا 15 درصد بنزین دیرتر تبخیر می شود تا در گرم ترین 
حالت موتور نیز همه بنزین یکجا بخار نشود. در صد کمی  از آن نیز در پایین تر از 
صفر درجه سانتی گراد بخار می شود تا موتور در هوای سرد نیز روشن شود. تبخیر 
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مناسب بنزین باعث احتراق مالیم و مطلوب، راندمان خوب، زود روشن شدن موتور 
در هوای سرد و شتاب گیری خوب خودرو می شود.

با توجه به مطلب فوق اگر بنزین را در ظرفی بدون در نگهداری کنیم بنزین سبك 
سریع تبخیر می شود و بنزین با دمای تبخیر باالتر در ظرف باقی می ماند.

2   مقاومت در برابر خودسوزی: 
مقاومت در برابر خودسوزی در هنگام تراکم مخلوط سوخت و هوا دارای اهمیت 
تراکم پذیری  لذا خاصیت  و  دارد  به ضربه زنی  تمایل  بنزین خالص  است.  بسزایی 
آن برای موتورهای جدید که با نسبت تراکم باال ساخته می شوند مناسب نیست. 
برای به دست آوردن عدد اکتان باال، هنگام پاالیش مواد افزودنی به بنزین اضافه 
می کنند. این کار برای جلوگیری از خودسوزی و در نتیجه آسیب به اجزای موتور 

الزم است.
3   ضد رسوب، تمیزکنندگی و شویندگی:

 این مواد ناخالصی های شناور در بنزین را به صورت مواد قابل جذب در فیلتر در 
همچنین  می کنند.  جلوگیری  سوخت رسانی  سیستم  به  آنها  ورود  از  و  می آورند 

رسوب روی اجزای سیستم سوخت رسانی و سیلندر را از بین می برند.
4   جلوگیری از زنگ زدگی قطعات فلزی: 

وجود مقدار کم آب در سوخت باعث زنگ زدگی دیواره مخزن سوخت و سایر اجزا 
می شود. این مواد از اجزای سیستم سوخت رسانی در برابر زنگ زدگی محافظت 

می کنند.
5  ضد یخ بودن:

 مواد ضدیخ موجود در بنزین از یخ زدن آن در هوای سرد و انسداد لوله ها جلوگیری 
می کند. بنزین معموالًً در دمای 40- تا 50- یخ می زند.

6   مواد آنتی اکسیدان:
 برای جلوگیری از ایجاد چسبندگی قطعاتی که در معرض عبور بنزین هستند و 

همچنین پایداری بنزین استفاده می شوند.

احتراق عادی و غیر عادی )منظم و غیر منظم(
احتراق غیرعادی معموالً در صورت وجود عیب در موتور ایجاد می شود. خودسوزی 
پس از ایجاد جرقه و خودسوزی بر اثر برخورد سوخت با سطوح داغ دو نوع احتراق 

غیرعادی در موتورهای بنزینی است که به آن احتراق پیش رس می گویند.
در خودسوزی نوع اول، به دلیل کم بودن اکتان سوخت و یا افزایش نسبت تراکم، 
پس از ایجاد جرقه شمع در سیلندر و احتراق قسمتی از مخلوط سوخت و هوا، 
فشار و درنتیجه دما در سیلندر به شدت باال می رود. در قسمت های دورتر از شمع 
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ممکن است دمای مخلوط سوخته نشده افزایش پیدا کرده و به دمای احتراق برسد 
و در سیلندر یك یا چند مرکز شعله جدید ایجاد شود. با پیشروی شعله ها در نهایت 
شعله ها با یکدیگر برخورد کرده و باعث ایجاد نوسان در فشار داخل سیلندر و در 

نتیجه کاهش قدرت موتور و ایجاد صدایی ناهنجار مانند ضربه چکش می شود.
دومین نوع احتراق غیرعادی در موتور، خودسوزی بر اثر برخورد سوخت با سطوح داغ 
است. گرم شدن بیش از حد سوپاپ ها، نوک شمع یا رسوبات داخل سیلندر منبعی 

برای ایجاد مرکز شعله جدید در سیلندر شده و احتراق پیش رس ایجاد می شود.

انواع احتراق

تمام  مخلوط سوخت محترق می گردد. جبهه شعله به سرعت پیشروی می کند.            احتراق آغاز می گردد.                        جرقه شروع می شود. 
خودسوزی

احتراق پیش رس
ازنقطه دیگری هم احتراق آغاز می شود.        جبهه شعله پیشروی می کند.                  احتراق آغاز می شود.                        جرقه شروع می شود

باقیماندۀ سوخت نیز بی موقع می سوزد      دو جبهه شعله از دو طرف برخورد می کند.       شمع جرقه می زند.      احتراق از رسوب داغ آغاز می شود. 

با ساخت اولین موتور بخار با محور دوران کننده  در سال 1763 میالدی توسط 
جیمز وات، انقالبی در زمینه موتور ها اتفاق افتاد. البته ایدۀ ساخت موتور های بخار 
قبل از این مطرح و نمونه های غیر دوران کننده  ساخته شده بود. پس از آن بسیاری 
از مهندسان راه حل های گوناگونی را برای تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی 
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مکانیکی ارائه و بررسی کردند. یکی از این روش ها استفاده از موتورهای 4 زمانه 
بنزینی بود. اولین موتور چهار زمانه در سال 1876 توسط نیکالس اتو ساخته شد. 
در کمتر از ده سال بعد سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری و سیستم جرقه زنی 
برقی جهت کارکرد بهتر در موتور های چهار زمانه مورد استفاده قرار گرفت. این 
یك موفقیت بزرگ بود و در سال های بعد میلیون ها موتور چهار زمانه کاربراتوری 
تولید و در خودروها و هواپیما ها استفاده شد ولی تالش برای برطرف کردن معایب 
موتور های  رایج ترین سیستم سوخت رسانی در  تا سال هـا  ادامه داشت.  کاربراتور 
بنزینی استفاده از انـواع مختلف کاربراتورها بود. در سال 1951 اولین موتور پاشش 
مستقیم بنزین به صورت مکانیکی تولید و در معرض دید عموم قرار گرفت، ولی 
هنوز بیشتر موتورها با سیستم های سوخت رسانی کاربراتوری تولید می شدند. در 
سال 1967 اولین سیستم سوخت رسانی الکترونیکی با پاشش در راهگاه ورودی 
روی خودرو ها نصب شد. مزایای این سیستم ها باعث توسعه سریع آنها شد و در 
نهایت سیستم هـای سوخت رسانی الکترونیکـی جایگزین سیستم های کـاربراتوری 
شد. در سال های بعد موتورهـای پاشش مستقیم بنزین هم به سیستم های کنترل 
از  بسیاری  امروزه  این سیستم ها  مزایای  بـه  توجه  بـا  الکترونیکـی مجهز شدند. 
شرکت های خودروسازی از موتورهایی با سیستم تغذیه پاشش مستقیم الکترونیکی 

استفاده می کنند.

تاریخچه سیستم های تغذیه
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مخلوط سوخت و هوا در شرایط کاری مختلف
در مرحلۀ آغازین فرایند استارت، هوای موجود در مانیفولد ورودی ساکن بوده و 
فشار هوای داخل مانیفولد برابر فشار هوای محیط است. با توجه به دمای پایین 
موتور و تشکیل الیۀ سوخت بر روی دیوارۀ مانیفولد هوا و سیلندر، سوخت بیشتری 

تزریق می شود تا موتور سریع تر روشن شود. 
بعد از روشن شدن موتور فوراً میزان نسبت لحظه ای سوخت به هوا کاهش می یابد. 
به دمای مناسب، مرحله گرم شدن موتور  تا زمان رسیدن  از لحظه روشن شدن 
است و با توجه به دمای موتور، مخلوط سوخت و هوای مورد نیاز تأمین می شود. 
مهم ترین نکته در این مرحله، گرم شدن سریع مبدل کاتالیستی برای آغاز به کار 
آوانس جرقه  برای زمان  تأخیری مناسبی  آن می باشد. در چنین شرایطی روش 
استفاده  گازهای خروجی  از  کاتالیستی  مبدل  برای گرم کردن  تا  اتخاذ می شود 

شود. 
بار موتور، مخلوط  بعد از رسیدن به دمای مناسب، در دور آرام و در حالت نیمه 
سوخت و هوا به صورت استوکیومتری یعنی  برابر یک ایجاد می شود. در حالت 
مخلوط  معموالً  موتور،  قدرت  بیشینه  به  نیاز  به  توجه  با  و شتاب گیری  بار  تمام 
سوخت و هوای غنی تر ایجاد می شود. مقدار نسبت سوخت با توجه به محدودیت 

استانداردهای آالیندگی و برنامه ریزی پاشش سوخت تعیین می شود.
در موتور های انژکتوری هنگامی که موتور در شرایط رها کردن پدال گاز درحال 
رانندگی باشد، برای کاهش میزان مصرف سوخت و گازهای خروجی و مهم تر از 
همه محافظت از مبدل کاتالیستی، پاشش سوخت قطع می شود. هنگامی که دور 

موتور کاهش یافت سیستم سوخت رسانی دوباره پاشش سوخت را آغاز می کند.

سیستم سوخت رسانی انژکتوری
محیطـی سخت گیرانه،  زیست  قـوانین  و  قیمت سوخت   نـوسان شدید  بـه دلیل 
تحقیقات زیادی در زمینه  موتورهای احتراق داخلـی انجام شده است. دو استراتژی 
وجود دارد: استفاده از سوخت هـای جایگزین، تغییر فناوری هـای سنتی. استراتژی 
اول منجر به استفاده از سوخت های نظیر گاز طبیعی فشرده، اتانول و هیدروژن 
در خودروهـا شده است. در استراتژی دوم نیز سعی بر این است که که بـا توسعه 
فناوری های به کار رفته در خودروها، مصرف سوخت و میزان تولید آالینده های آن 

کاهش یابد.
استفاده از سیستم های سوخت رسانی انژکتوری دارای مزایای بسیاری است. مکش 
بهتر و افزایش راندمان حجمی  موتور به دلیل حذف گلویی کاربراتور، اختالط مناسب 
و دقیق تر سوخت و هوا، کاهش مصرف سوخت و افزایش قدرت خروجی موتور و 
همچنین کاهش آالیندگی از جمله مزایای سیستم های سوخت رسانی انژکتوری 
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سیستم  با  موتور هایی  از  تولیدی  خودرو های  تمام  در  امروزه  این رو  از  است. 
سوخت رسانی انژکتوری استفاده می شود. 

در ضمن موتور های انژکتوری پاشش مستقیم)GDI( نسبت به موتور های پاشش 
در مانیفولد هوا )MPI( دارای مصرف سوخت کمتر و قدرت بیشتر در حجم       موتور 
تا  سوخت  مصرف  کاهش  شهر  در  رانندگی  برای  موارد  بعضی  در  هستند.  برابر 
35 درصد گزارش شده است. امکان کار با مخلوط رقیق و طبقه ای در حالت نیمه   بار، 
مصرف سوخت در شهر را بسیار کاهش می دهد. تزریق رقیق، چینه ای یا طبقه اي 
به این صورت است که محوطه اطراف شمع با مخلوط استوکیومتری، الیه بعدي 
با مخلوط رقیق و قسمت بعدي سیلندر با هواي خالص پر مي شود. مخلوط رقیق 
ورودی  توسط جریان هوای  انژکتور های مخصوص، هدایت سوخت  از  استفاده  با 
از   GDI موتور های  موارد  بعضی  در  ایجاد می شود.  پیستون  روی  و شکل خاص 
استاندارد های  دلیل  به  می کنند.  مصرف  کمتری  سوخت  نیز  دیزلی  موتورهای 
سختگیرانه، تولید موتور های GDI در سال های گذشته با سرعت زیادی افزایش 
موتورهای  به  نسبت  باالتر  تراکم  نسبت  دارای   GDI موتورهای  است.  پیدا کرده 

MPI هستند.

سیستم سوخت رسانی خودرو های تولیدی در سال های اخیر،
 مصرف سوخت و قدرت هر سیستم

10

1

0/1
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 HCCI سیستم سوخت رسانی
 )SI( ترکیبی از ویژگی های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای HCCI روش
و موتورهای اشتعال تراکمی )CI( می باشد. فرایند اختالط سوخت و هوا در این 
از جرقه شمع  استفاده  به جای  اما  است  اشتعال جرقه ای  موتور  مانند یك  روش 
برای شروع اشتعال، دما و فشار گاز درون سیلندر با استفاده از تراکم گاز تا حد 
خود اشتعالی کل مخلوط افزایش می یابد. لذا می توان بیان داشت که ایده احتراقی 
HCCI بر مبنای ترکیب دو روش احتراقی SI و CI می باشد. نکته حائز اهمیت 
این است که در موتورهای اشتعال تراکمی  همین خوداشتعالی رخ می دهد، منتهی 
 HCCI شروع احتراق تابع زمان پاشش سوخت در هوای متراکم شده است. موتور
با سوخت بنزین در مقایسه با موتور اشتعال جرقه ای، در کارکردهای سبك )دور 
پایین( کارایی بیشتری را از خود نشان می دهد. این موتورها قابلیت کاهش انتشار 

اکسیدهای نیتروژن )NOx(  و ذرات معلق و رسوب )PM( را دارا هستند.

)EFI( پاشش سوخت الکترونیکی
با افزایش روزافزون خودرو ها و گسترش صنایع مختلف و در نتیجه افزایش آالینده ها، 
استاندارد های سختگیرانه ای در تمام زمینه ها وضع شد. استاندارد آالیندگی خودرو ها 
در سال1382 در کشور ما برای I ـEURO هدف گذاری شد. این به معنی کاهش 
شدید آالینده های تولید شده در خودرو بود. به دست آوردن چنین استانداردی با 
سیستم سوخت رسانی کاربراتوری مقدور نبود و به همین دلیل خودروسازان کشور 
مجبور به بهسازی سیستم های سوخت رسانی مورد استفاده در خودرو های تولیدی 
انژکتوری شدن پیش رفت. درحال  به سمت  تولید همه خودرو ها  روند  لذا  شدند. 
حاضر استاندارد های آالیندگی تا حد یورو 4 باال رفته است و تصمیم به ارتقای آن در 

سال 98 به استاندارد یورو 5 اعالم شده است.
 )ECU( الکترونیکی  کنترل  واحد  با  سوخت  مصرف  انژکتوری  خودرو های  در 
مدیریت می شود. با توجه به وجود ECU های متعدد در خودرو، به واحد کنترل 
الکترونیکی سیستم سوخت رسانی، واحد کنترل موتور ECM نیز گفته می شود. 
و  سوخت  پاشش  زمان  مدت  و  شروع  زمان  تعیین  واحد  این  وظایف  مهم ترین 
همچنین آوانس جرقه است. این وظایف با دریافت اطالعات از حسگر های مختلف 
از  بعضی  در  می شود.  انجام  عملگر ها  به  دستور  و  موتور  کاری  شرایط  تعیین  و 
تعریف  در یك جدول  آوانس جرقه 256 حالت مختلف  زاویه  برای  تنها  مدل ها 
شده است. این حالت ها برای 16 حالت از اعمال بار مختلف و 16 حالت دور موتور 
برای واحد کنترل تعریف شده است، و این نشان دهنده دقت عملکرد سیستم های 

سوخت رسانی الکترونیکی است.
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حسگر ها 
1 حسگرهای دما

از مهم ترین اطالعات دریافتی ECU برای کنترل دقیق تر و تشخیص شرایط  کاری 
موتور، دمای قسمت های مختلف مانند دمای مایع خنك کاری، دمای هوای ورودی 
و دمای روغن موتور است. حسگر های دما از انواع حسگر های مقاومت متغیر هستند. 

سؤال های
1  با توجه به شکل عملکرد و تفاوت حسگر های NTC  و PTC را بنویسید؟ پیشنهادی

2  اگر در روی یك خودرو حسگر دمای آب NTC  و PTC جابه جا بسته 
شوند چه مشکلی پیش می آید؟

PTC و  NTC نمودار حسگر دمای

2   حسگرهای فشار 
از حسگر های فشار برای اندازه گیری فشار مانیفولد هوا، فشار روغن، فشار هوای 

مخزن سوخت، فشار باد تایرو... در خودرو ها استفاده می شود. 
حسگر فشار مطلق مانیفولد ورودی: مقدار هوای ورودی به موتور به دو صورت 
از یك دبی سنج  اندازه گیری است. در روش مستقیم  قابل  مستقیم و غیرمستقیم 
استفاده می شود. دبی سنج ها در انواع سیم داغ، فیلم داغ و دریچه هوا ساخته می شوند.

در مورد انواع روش های اندازه گیری مستقیم هوای ورودی به موتور تحقیق سؤال پیشنهادی
کنید؟
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3   حسگر موقعیت دریچه گاز 
حسگر موقعیت دریچه گاز روی هورینگ دریچه گاز بسته می شود و مستقیماً به محور 
دریچه گاز متصل است. از اطالعات این حسگر برای تعیین مقدار باز بودن دریچه 
گاز استفاده می شود. با کنترل تغییر ولتاژ این حسگر حالت های شتاب گیری و رها 
کردن ناگهانی پدال گاز مشخص می شوند. دریچه های گاز برقی و مکانیکی دارای 
حسگر های مختلف هستند. در نوع رایج آنها با تغییر زاویه دریچه گاز مقاومت حسگر 

تغییر کرده و ولتاژ ارسالی به ECU نیز تغییر می کند.

در روش غیر مستقیم با استفاده از اطالعات حسگر های مختلف مانند حسگر فشار 
مطلق مانیفولد، دمای هوا و... مقدار هوای ورودی به موتور تعیین می شود.

1  فشار هوا چه رابطه ای با مقدار هوای ورودی به موتور دارد؟
2  مقدار فشار هوا چه رابطه ای با ارتفاع از سطح دریا دارد؟

3  فشار هوای مانیفولد در حالت های دریچه گاز بسته و باز، شتاب گیری و 
رها کردن پدال گاز چه تغییری می کند؟

4  درباره حسگر فشار مخزن سوخت و وظیفه آن تحقیق کنید.

نکته در خودروهای امروزی حسگر دمای هوا و فشار مطلق مانیفولد در یك مجموعه 
قرار دارند.

نکته  با توجه به اهمیت زاویه دریچه گاز، در بعضی از سیستم ها از دو عدد حسگر 
معیوب  از حسگر ها  یکی  که  مواقعی  در  می شود.  استفاده  مجموعه  یك  در 
دیگر حسگر ها، حسگر  و  اطالعات حسگر خراب  از  استفاده  با   ECU شود، 

معیوب را تشخیص می دهد.

پژوهش و 
سؤال های پیشنهادی

1  نحوه کار حسگر موقعیت دریچه گاز برقی را بررسی کنید.
2  درباره حسگر های موقعیت دریچه گاز از نوع اثر هال پژوهش کنید.

پژوهش و 
سؤال های پیشنهادی
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4   حسگر های دور: 
      حسگر دور موتور

1  روی چرخ دندانه دار روی فالیویل دو عدد از دندانه ها حذف شده است. 
دلیل این کار چیست؟

2 آیا فاصله حسگر از دندانه های روی مقدار استاندارد دارد؟ این فاصله چقدر 
است؟ بله، این فاصله با توجه به کتاب راهنمای خودرو بین 0/5 الی 2 میلی متر 

است.

شکل5 ـ سیگنال حسگر 
دندانه های معمولیدندانه های داخلیدور موتور

جی
رو

 خ
تاژ

ول

زمان

حسگر موقعیت میل بادامک

مشخص بودن موقعیت میل بادامك چه اطالعاتی را به ECU می دهد؟

حسگر موقعیت میل بادامك نسبت به شاخص موقعیت می تواند به صورت محوری 
یا شعاعی نصب شود. معموالً شاخص ها از روی میل بادامك قابل جداشدن هستند 
ولی در بعضی از مدل ها با میل بادامك یك پارچه ساخته می شوند. مقدار فاصله 
تعمیرات  راهنمای  استاندارد کتاب  برابر مقدار  باید  بین حسگر و شاخص  هوایی 
خودرو باشد. درصورت استاندارد نبودن این فاصله اطالعات ارسالی نامناسب بوده 

و چراغ عیب یابی با فرمان ECU روشن می شود.

پژوهش و 
سؤال های پیشنهادی

پژوهش و 
سؤال های پیشنهادی
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5   حسگر سرعت
 سرعت خودرو از طریق حسگر سرعت نصب شده روی خروجی جعبه دنده تعیین 
می شود. در بعضی از خودروهای مجهز به سیستم ترمز ضدقفل، سرعت خودرو 
این  اطالعات  می شود.  محاسبه  روی چرخ ها  نصب شده  اطالعات حسگر های  از 
حسگر برای نمایش سرعت خودرو به راننده و تعیین شرایط کار در ECU استفاده 

می شود.

نکته شاخص  به  بادامك  میل  تعویض  هنگام 
کنید.  توجه  بادامك  میل  موقعیت  حسگر 
در یك موتور با سیستم های سوخت رسانی 
با  بادامك ها  میل  حسگر  شاخص  مختلف، 

هم متفاوت هستند.

شکل6ـ حسگر موقعیت میل بادامک نصب شده به 
صورت شعاعی

6   حسگر اکسیژن 
از اطالعات ارسالی حسگر اکسیژن برای کنترل دقیق نسبت سوخت و هوا استفاده 
می شود. خودروهای امروزی حداقل دارای یك حسگر اکسیژن می باشند. این حسگر 

معموالً از نوع دی اکسید زیرکونیم  یا دی اکسید تیتانیوم می باشد. 

موتور های فاقد حسگر موقعیت میل بادامك و نحّو پاشش سوخت در آنها را 
بررسی کنید؟ )موتورهایی که سیستم دفیا در آنها استفاده شده است.(

پژوهش و 
سؤال های پیشنهادی

مزیت حسگر های سرعت بدون چرخ دنده پینیون نسبت به نوع دارای چرخ 
دنده چیست؟

پژوهش و 
سؤال های پیشنهادی
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سؤال پیشنهادی
رابطه بین ولتاژ تولیدی حسگر اکسیژن و نسبت سوخت و هوا را بنویسید؟

سلسیوس  درجه   250 باالی  حسگر  این  مطلوب  عملکرد  برای  مناسب  دمای 
می باشد. از یك گرمکن برای گرم شدن سریع تر حسگر استفاده می شود. با استفاده 
به حد  از روشن شدن موتور دمای حسگر  بعد  ثانیه  الی 30  این گرمکن 25  از 
مناسب رسیده و عملکرد آن شروع می شود. با افزایش دما، مقاومت گرمکن نیز باال 

می رود و جریان کمتری از گرمکن عبور می کند.
عمر مفید حسگر اکسیژن در شرایط مناسب و بدون استفاده از بنزین سرب دار 

100000 کیلومتر است.

7   حسگر ضربه )ناک(
این  می شود.  نصب  بلوکه سیلندر  روی  و  است  پیزوالکتریك  نوع  از  این حسگر   
حسگر وجود احتراق پیش رس و خودسوزی را به ecu  گزارش می دهد. هنگام 
بستن حسگر روی بلوکه سیلندر حتماً باید به مقدار مجاز و با استفاده از ترکمتر 

سفت شود.

1  در صورت وجود احتراق پیش رس و خودسوزی، ECU چه تغییری در 
زمان جرقه و پاشش سوخت انجام می دهد؟

2  آیا می توان در سیستم سوخت رسانی از چند حسگر ضربه استفاده کرد.

)High Density Polyethylene( HDPE مخزن سوخت با جنس
اتم کربن  به هر  اتم های کربن است که  از  بلندی  یك مولکول پلی اتیلن زنجیرۀ 
پلی اتیلن  پالستیك  باالی  چگالی  نوع   HDPE هیدروژن چسبیده  است.  اتم  دو 
 )LDPE(نسبت به سایر پلی اتیلن ها و پلی اتیلن با چگالی پایین HDPE .می باشد
بسیار سخت تر، قوی تر و سنگین تر می باشد. این پلی اتیلن با استفاده از تکنولوژی 
با روش جوشکاری مخصوص  و  قابل ساخت  اکستروژن  با روش  یا  و  ریخته گری 
قابل اتصال می باشد. اتصال دادن آن با استفاده از چسب بسیار مشکل بوده و دارای 

ظاهری طبیعی و شبیه به موم و مات می باشد.

سؤال های
 پیشنهادی
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ویژگی ها و مزایای اصلی لوازم پلی اتیلن به شرح زیر است:
با درنظر گرفتن  برابر گذر زمان مقاوم می باشد. به لحاظ عمر مفید نیز  1   در 

حداقل 50 سال، عملکرد حقیقی آن بیش از این زمان می باشد.
2   مقاومت آن در برابر ترک خوردگی تنشی و پیشرفت ترک خوردگی بی نظیر 

می باشد.
3  از آنجا که لوازم PE منعطف می باشند، در بدترین شرایط کاری نیز از خود 

سهولت و مقاومت نشان می دهند. 
4   به نسبت فوالد، چوب و آلومینیوم بسیار سبك تر بوده و به دلیل دارا بودن 
ویژگی ضد خوردگی، در هرگونه شرایط کاری مقاومت و عملکرد خود را حفظ 

می نماید
نیز  پائین  دماهای  در  می باشد، حتی  باال  بسیار  برابر ضربه  در  آن  مقاومت     5

شکنندگی ندارد. 
6   در کنار تمامی  این ویژگی ها از لحاظ مواد اولیه، نسبت به فوالد، آلومینیوم و 

چوب بسیار مقرون به صرفه تر می باشد.

پاسخ به سؤاالت متن   

با توجه به فیلم آموزشی، در برج تقطیر جاهای خالی شکل 1 را کامل کنید.

برش های مختلف نفت خام در برج تقطیر

کار کالسی
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آیا بنزین ارائه شده در جایگاه های سوخت، بی رنگ است؟ آیا در همه جایگاه های 
سوخت، بنزین با یك رنگ ارائه می شود؟

محصوالت نفتی مانند بنزین، بنزین سوپر، گازوئیل، نفت سفید و... به لحاظ ظاهری 
همگی شفاف و بی رنگ هستند و به راحتی قابل تشخیص نیستند. برای متمایز 
رنگ  اندکی  مقدار  یکدیگر،  از  آنها  راحت تر  تشخیص  و  نفتی  محصوالت  شدن 
بیشترین  که  بنزین  رنگ  می شود.  اضافه  محصوالت  این  از  هریك  به  مخصوص 
کاربرد آن برای شناسایی بنزین سوپر و معمولی از دیگر فراورده ها است، در دیگر 
فراورده ها نیز کاربرد دارد، اما مصرف اصلی آن در بنزین است و به همین دلیل رنگ 
بنزین نامیده می شود. رنگ بنزین در دو نوع پودری و مایع وجود دارد که نوع مایع 
آلودگی های رنگ پودری  و  بوده  به لحاظ زیست محیطی محصولی مناسب تر  آن 
و  فرایند محصوالت سوختی  بر  اثر شیمیایی  بنزین هیچ گونه  رنگ های  ندارد.  را 
فراورده ها ندارد و فقط به منظور مشخص شدن نوع محصول از رنگ های یادشده 
استفاده می شود. در کشور ما معموالً بنزین معمولی به رنگ صورتی مایل به قرمز و 

بنزین سوپر یا یورو4 با رنگ های آبی، سبز یا بی رنگ ارائه می شود.
برای خاموش کردن بنزین شعله ور از چه ماده ای استفاده می شود؟

ایجاد  شونده  مایع  جامدات  یا  اشتعال  قابل  مایعات  سوختن  از  که  آتش هایی 
می شود، باید توسط پوشش سطحی و جلوگیری از اکسیژن رسانی و خفه کردن 
یا سرد کردن خاموش شود. آتش خاموش کن های آبـکف، پودر چند منظوره و 
پودر خشك برای این منظور مفید هستند. در آتش سوزی جزئی می توان از ماسه، 
خاک و حتی دستمال خیس برای خفه کردن و خاموش کردن آتش بنزین استفاده 
کرد. این نوع آتش سوزی از نوع سطحی است و استفاده از آب برای خاموش کردن 
از سوخت موجب گسترش  آب  بودن  به دلیل سنگین تر  و حتی  نیست  مفید  آن 

آتش سوزی می شود.
به فیلم  با توجه  باشد؟  باید دارای چه ویژگی هایی  برای خودروها  بنزین مناسب 

آموزشی و کمك هنرآموز خود، جدول زیر را تکمیل کنید. 

اثرخاصیتردیف

 روشن شدن سریع موتور و شتاب گیری سریع، تبخیر در هوای سردتبخیر مناسب1

جلوگیری از ایجاد ضربه احتراق، خودسوزی و آسیب به اجزاءمقاومت در برابر خودسوزی2

برای کنترل رسوب روی اجزای سیستم سوخت رسانی و سیلندرضدرسوب، تمیزکنندگی و شویندگی3

مراقبت از اجزای سیستم سوخت رسانی در برابر زنگ زدگیجلوگیری از زنگ زدگی قطعات فلزی4

جلوگیری از انسداد لوله ها )معموالً در دمای 40ـ تا 50ـ یخ می زند(ضدیخ بودن5

جلوگیری از ایجاد چسبندگی در قطعاتی که با بنزین تماس دارند.مواد آنتی اکسیدان6

کار کالسی
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در جدول زیر برگه اطالعات ایمنی یك نوع بنزین آمده است. با کمك هنرآموز 
جدول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به بنزین را تکمیل کنید.

نمونه ای از برگه ایمنی مواد )MSDS( برای بنزین موتور
)Gasoline(نام ماده: بنزین موتور

شرح ماده: مایع و با بوی نفت، به طور طبیعی سفید یا زرد کم رنگ و پایدار
قابلیت اشتعال: بسیار قابل اشتعال

مالحظات بهداشتی

کمک های اولیهپیشگیریعالیم مواجههراه مواجهه

مواجهه تنفسی

ممکن  ریه ها.  و  گلو  بینی،  آزردگي 
است  سبب    سردرد    ،   سرگیجه     ، 
بیهوشی  و  تـأثیراتی  روی سیستم 

شود. مرکزی  عصبی 

استفاده از ماسك تنفسي و سیستم 
تهویه مکشي موضعي ضدجرقه

سریعاً شخص را به هوای آزاد منتقل 
کرده و در صورت در دسترس بودن 
اکسیژن از ماسك اکسیژن استفاده 

کنید.

تماس با پوست
آسیب  و  گـرما  احساس  و  خارش 
پـوستي  راش  و  پـوست  دیدگـي 

)ضایعه پوستی(

از لباس کار با پوشش سراسری و 
چکمه  و  نفوذ  غیر قابل  دستکش 
استفاده  شیمیایی  مواد  به  مقاوم 
از  بعد  کاماًل  را  دست ها  شود. 

بشویید. ماده  با  تماس 

و  کرده  جدا  را  آلوده  لباس های 
محل آلوده را با مقادیر فراوانی آب 
یك  از  و  دهید  صابون شستشو  و 
تماس  محل  در  بخش  آرام  پماد 

کنید. استفاده 

تماس با چشم

سبب تحریك خفیف شده اما باعث 
نمی شود.  چشمي  بافت  تخریب 
چشم  سوزش  و  خارش  موجب 
مي شود. غلظت های خیلي باال محرک 

است. چشم ها 

لنزهای  از  هرگز  کار  هنگام  به  
عینك  از  نکنید.  چشمی  استفاده 
ایمنی با حفاظ جانبی استفاده شود.

 15 مدت  به  را  چشم ها  بالفاصله 
دقیقه با آب فراوان شستشو دهید.

مواجهه دهانی 
)نوشیدن(

خوردن بنزین مضر بوده و می تواند 
داخل  به  ماده  ورود  باشد.  کشنده 
ریه ها در اثر استفراغ مي تواند سبب 

ورم ریه ها و التهاب شود.

عدم خوردن و آشامیدن و استعمال 
دخانیات در حین کار

چیزی از راه دهان به مصدوم نخورانید 
به  نکنید و  استفراغ  به  وادار  را  او  و 

پزشك مراجعه کنید.

اثرات مواجهه مزمن: ممکن است خاصیت سرطان زایی در انسان داشته باشد. مطالعات نشان داده که تماس بیش از حد با 
بنزن سبب اختالالت خونی جدی مانند لوسمی  می شود و تماس طوالنی مدت با بنزن و هگزان که در این ماده وجود دارد، 

سبب آسیب به سیستم عصبی محیطی مانند انگشتان پا و دست ها می شود.

ماده مناسب برای 
فوم، پودر خشك و دي اکسید کربناطفای حریق

شرایط نگهداری 
ایمن

دور از مواد آتش زا، جرقه و حرارت باال نگهداری شود. ظروف و مخازن تخلیه شده را بدون تمیز کردن تحت 
فشار،  برش و حرارت قرار ندهید. به جهت وزش باد در حین کار توجه شود. تجمع الکتریسیته ساکن سبب 

آتش سوزی می شود و از روش ارتینگ مناسب استفاده کنید. با عوامل اکسیدکننده قوی ناسازگار است.

اقدام در هنگام 
ریخت و پاش

از ورود ماده به آب، خاک و مجاری فاضالب جلوگیری شود. برای پاکسازی محیط از مواد ریخته شده، از 
ماسه بادی و خاک استفاده شود.

کار کالسی
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 در شکل زیر انواع احتراق نشان داده شده است. در کنار تصاویر هراحتراق نوع آن 
را مشخص نمایید.

احتراق عادی)منظم(

)knock(خودسوزی بر اثر جرقه شمع

احتراق پیش رس بر اثر برخورد سوخت 
)pre ignition( با سطوح داغ

انواع احتراق در سیلندر

 آیا استفاده از مواد مکمل بنزین مفید است؟ 
در برخی از جایگاه های عرضه سوخت، مکمل های بنزین معرفی و عرضه می شود. 
به گفته مسئوالن وزارت نفت تمام فراورده های نفتی تولیدی شرکت های پاالیشی 
داده  تحویل  نفتی  فراورده های  پخش  ملی  شرکت  به  و  تولید  استاندارد  براساس 
می شود، این شرکت نیز، با تجهیزات تخصصی موجود در انبارهای خود، فراورده های 
براساس استانداردهای یادشده،  آنها  تأیید کنترل کیفیت  آنالیز و  از  نفتی را پس 
نفتی  فراورده های  ملی پخش  نظر مسئوالن شرکت  بازار عرضه می کند. طبق  به 
مورد  بنزین،  مکمل های  همچون  نفتی  فراورده های  برای  افزودنی  ماده  هیچ گونه 
تأیید نیست. شرکت ایران خودرو هم در اطالعیه ای به مشتریان محصوالت اش اعالم 
کرده بود که اضافه کردن هیچ  یك از انواع مکمل بنزین، شوینده انژکتور، روغن 
از محصوالت تولیدی این شرکت مجاز  و تقویت کننده اکتان بنزین در هیچ کدام 
نیست. این شرکت حتی اخطار کرده است که مصرف این مواد عالوه بر الغای گارانتی 
شرکت، می تواند به غیر ایمن شدن خودرو، به ویژه اجزای سیستم سوخت رسانی 
منجر شود، چنان  که تاکنون مواردی از بروز ایرادات موتوری و سیستم سوخت رسانی 

در اثر استفاده از مکمل ها مشاهده شده است.

کار کالسی

کار کالسی
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این  باعث آسیب واشر سرسیلندر در موتور شود؟ در  آیا خودسوزی می تواند    
مواقع معموالً واشر از کدام قسمت آسیب می بیند؟

سرسیلندر  واشر  می بیند،  آسیب  وجود خودسوزی  درصورت  که  اجزایی  از  یکی 
از  واشر  ایجاد شود، معموالً  اگر در دو سیلندر مجاور ضربه  مواقع  این  است. در 
قسمت بین دو سیلندر آسیب می بیند. این عیب بیشتر در خودرو هایی که فاصله 
بین دیواره سیلندر ها کم است، بیشتر ایجاد می شود. بعد از آسیب دیدن واشر و 
ارتباط دو سیلندر با هم، کار مفید دو سیلندر به شدت افت می کند و صدای ضربه 

خودسوزی به وضوح قابل شنیدن است. 

 با توجه به فیلم نوع سیستم سوخت رسانی شکل های زیر را مشخص نمایید.

سیستم سوخت رسانی کاربراتوری
سیستم سوخت رسانی انژکتوری 

پاشش در مانیفولد هوا
پاشش  سوخت رسانی  سیستم 

مستقیم

انواع سیستم سوخت رسانی

پژوهش کنید در مورد انواع دیگر سیستم های سوخت رسانی پژوهش کنید.
هدف: دسته بندی انواع سیستم های سوخت رسانی در ذهن هنرجو و آشنایی 

مقدماتی با دیگر سیستم ها است.

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی نسبت هوا به سوخت برای ایجاد بیشترین قدرت موتور باید چقدر باشد؟ در این 
بعد در حالت 0/9  به شکل صفحه  توجه  با  است؟  حالت مصرف سوخت چطور 
قدرت موتور بیشینه است. در این حالت مخلوط غنی و مصرف سوخت بیشتر از 

حالت احتراق استوکیومتری است. 
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کمترین مصرف سوخت در کدام نسبت هوا به سوخت است؟ در این حالت قدرت 
چگونه است؟ کمترین مقدار مصرف سوخت در نسبت هوا به سوخت 1/1 به دست 

می آید ولی با توجه به نمودار، قدرت در این حالت افت می کند.

 
برای احتراق کامل یك کیلوگرم بنزین چند کیلوگرم هوا مورد نیاز است؟ احتراق 

کامل یك کیلوگرم بنزین به 14/7 کیلوگرم هوا نیاز دارد.

 
یك کیلوگرم بنزین معادل چند لیتر بنزین مایع است؟ اگر وزن مخصوص بنزین 
0/85 کیلو گرم بر لیتر باشد، یك لیتر بنزین 0/85 کیلوگرم یا 850 گرم وزن دارد.

شرایط کاری موتور در جدول صفحه بعد نشان داده شده است. با راهنمایی هنرآموز، 
نسبت مخلوط سوخت و هوای مورد نیاز را بنویسید.

تأثیر نسبت هوا به سوخت پرکارکرد یک نوع موتور

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی

کار کالسی
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پس از مشاهده فیلم، اجزای شکل های زیر را بنویسید. 

نسبت مخلوط سوخت و هوای شرایط کاری موتورردیف
نسبت مخلوط سوخت و شرایط کاری موتورردیفمورد نیاز

هوای مورد نیاز

1

با  توجه  به  دمای پایین    قطعات و  روشن روشن شدن اولیه
مخلوط    سوخت      و  موتور  سریع  شدن 
هوای باید غنی تر از حالت استوکیومتری 

باشد. λ کمتر از یك است.
5

بیشینه وضعیت تمام بار که  این  به  توجه  با 
به دست  غنی  مخلوط  با  قدرت 
می آید، مخلوط غنی و λ کمتر 

است. یك  از 

2

با توجه به دمای پایین قطعات موتور دور آرام  حالت سرد بودن
غنی تر  باید  هوای  و  سوخت  مخلوط 
از حالت استوکیومتری باشد. λ کمتر 

از یك است.
6

با توجه به اینکه بیشینه قدرت وضعیت شتابگیری
با مخلوط غنی به دست می آید، 
از یك  مخلوط غنی و λ کمتر 

است.

3

نسبت دور آرام  در حالت گرم بودن دارای  هوا  و  سوخت  مخلوط 
استوکیومتری بوده و λ برابر یك ایجاد 

7می شود.

یك قرارگرفتن کنار دریا هوا  فشار  موقعیت  این  در 
اتمسفر است و باید پاشش سوخت 
متناسب با آن باشد. در حالت  این 

λ برابر یك است.

4

مخلوط وضعیت نیمه بار است.  باز  نیمه  تا  گاز  دریچه 
سوخت و هوا دارای نسبت استوکیومتری 

8بوده و λ برابر یك ایجاد می شود.

کم قرارگرفتن در ارتفاعات هوا  فشار  موقعیت  این  در 
است و باید مقدار پاشش سوخت 
این  در  باشد.  آن  با  متناسب 
است. برابر یك   λ عادی  حالت 

انواع شرایط کاری موتور

کاربراتور گلویی ثابت و متغیر

کار کالسی
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در شکل های زیر انواع سیستم های 
سوخت رسانـی  انـژکتوری  نشان 
داده شده است. با توجه بـه فیلم 
آموزشی و تـوضیحات باال نوع هر 
سیستم را مشخص  و اجزای شکل 

را نام گذاری کنید.

هر یك از سیستم های سوخت رسانی 
هستند  مزایایی  و  معایب  دارای 
اما اینکه کدام سیستم بهتر است 
به عوامل مختلفی بستگی دارد. با 
توجه به فیلم های آموزشی جدول 

زیر را کامل کنید.
انواع سیستم سوخت رسانی انژکتوری

انژکتوری پاشش در انژکتوری تک نقطه ایکاربراتور  نوع سیستم تغذیه
مانیفولد ورودی

انژکتوری پاشش 
مستقیم

خیلی کمکم کمتر از کاربراتورزیادمصرف سوخت 

به دلیل وجود گلویی مکش هوا 
به دلیل مکش فقط هوا بهتر از کاربراتوربهتر از کاربراتورضعیف

خیلی خوب

زیاد ترمتوسطکمکمقدرت موتور )در حجم برابرموتور(
تقسیم مساوی سوخت در

سیلندر ها
سیلندرهای جانبی 
بیشتر پر می شود

سیلندرهای جانبی بیشتر 
با دقت باال کنترل با دقت باال کنترل می شودپر می شود

می شود

خیلی زیادزیادمتوسطکمهزینه تولید و تعمیرات

خیلی کمکمکمتر از کاربراتورزیادمقدار گاز های آالیندۀ تولیدی

داردنداردنداردنداردامکان کار با سوخت رقیق و الیه ای

کار کالسی

کار کالسی
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پژوهش کنید در  را  شده  خواسته  اطالعات  و  تولیدی  خودروی  چند  تغذیه  سیستم  نوع 
بنویسید. زیر  جدول 

توجه با موتور جدید است.  این بخش خودرو های تولیدی  از اطالعات در   منظور 
با موتور جدید و  البته مقایسه اطالعات سیستم سوخت رسانی یك خودرو  
قابلیت  خودرو ها  از  بعضی  شود.  انجام  هنرجویان  توسط  می تواند  هم  قدیم 
نصب چند موتور با مشخصات متفاوت را دارا می باشند. درحدامکان تکمیل 
هر سطر به یك یا دو هنرجو سپرده شود. مقایسه بین اطالعات خودرو های 

انجام شود. مختلف حتماً 

حجم موتورنوع سیستم تغذیهنام خودروردیف
cc

مصرف سوخت 
ترکیبی

Lit/lookm

قدرت موتور 
)اسب بخار(

استاندارد 
آالیندگی

حدود قیمت 
روز خودرو

انژکتوری پاشش در پراید1
25 میلیونیورو 13236/44714مانیفولد

سمند موتور 2
)EF7(ملی

انژکتوری پاشش در 
7/54 بنزین1645مانیفولد

7/8 گاز
113 بنزین
یورو 1004گاز

3elx انژکتوری پاشش در سورن
یورو 17007/331504مانیفولد

4)XU7(  405 انژکتوری پاشش در پژو
یورو 91004 لیتر1761مانیفولد

پژو  206 با موتور 5
TU3

انژکتوری پاشش در 
یورو 6/4754 لیتر1400مانیفولد

پژو  206 با موتور 6
TU5

انژکتوری پاشش در 
یورو 6/61104 لیتر1600مانیفولد

انژکتوری پاشش در تیبا7
یورو 15036/95874مانیفولد

انژکتوری پاشش در رنو ال 890
ـ+یورو 15986/821054مانیفولد

یورو12005/91205پاشش مستقیمرنو کپچر9

هیوندای سانتافه10
Sport 2017یورو23598/51906پاشش مستقیم

یورو16006/71635پاشش مستقیمپژو 112008

12
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 آیا الگوی عملکرد سیستم های سوخت رسانی انژکتوری مشابه اعضای بدن انسان 
در انجام یك کار است؟ با توجه به اجزای مختلف سیستم سوخت رسانی انژکتوری، 

نمودار زیر را تکمیل کنید:

صفحه ٢٥چرخه انجام کار در سیستم های سوخت رسانی الکترونیکی

صفحه ٧٧

صفحه ١٠٤

صفحه ٨٠

حسگرهاواحد کنترل الکترونیکیعملگرها

وضعیت کاری موتور خودرو

با توجه به فیلم  های آموزشی، جدول زیر را کامل کنید:

ولتاژ تغذیهمحل نصبوظیفهنوعنام قطعهقطعهردیف

1

واحد 
کنترل الکترونیك

)ECU(
پردازشگر

روی  از  کاری  شرایط  تعیین 
اطالعات ارسالی حسگر ها و ارسال 

عملگر ها به  مناسب  دستور 

سمند و پژو 206
 پژو 405 و ال90
 در محفظه موتور 

باالی  داشبورد  پشت  پراید: 
کالچ پدال 

DC 12 ولت

2

حسگر
 دمای مایع 

)CTS(خنك کاری
حسگر

مایع  دمای  اطالعات  ارسال 
خنك کاری موتور به ECU برای 
کنترل پاشش سوخت، فن خنك 

جرقه  آوانس  و  کاری 

معموالً کنار هوزینگ 
5 ولت DCترموستات

گزارش دور میل لنگ و همچنین حسگرحسگر دور موتور3
موقعیت پیستون ها در موتور

یا  دنده  جعبه  پوسته  روی 
موتور و باالی چرخ دندانه دار 

فالیویل

  القایی: ندارد
اثر    هال: 12 ولت

4
حسگر موقعیت 

گزارش کورس تراکم و تخلیه حسگرمیل بادامك
  القایی: نداردمقابل میل بادامك سیلندر ها

اثر    هال: 12 ولت

5

حسگر دما و      فشار 
هوا

)MAPـT(
گزارش دما و فشار هوای ورودی حسگر

به موتور
روی مانیفولد هوا یا سینی 

5 ولت DCرادیاتور

6
حسگر اکسیژن
(O2ـS)گزارش غنی یا رقیق بودن حسگر

مخلوط سوخت و هوا
در مسیر دود خروجی روی 
گرمکن: 12 ولتمانیفولد دود یا لوله اگزوز
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7
حسگر موقعیت 
)TPS( نوع مقاومتی: روی دریچه گازگزارش موقعیت دریچه گازحسگردریچه گاز

5 ولت

8
حسگر سرعت 
معمولی و چرخ 
دنده آن  مگنتی

القایی: نداردروی پوسته جعبه دنده گزارش سرعت خودرو به ECUحسگر
اثر هال: 12 ولت

9
حسگر ضربه)ناک(
Knock sensor

گزارش نوع احتراق، با ضربه یا حسگر
بدون ضربه بودن

بین سیلندر شماره 2 و 3
دو تا بین 1ـ2 و 3ـ4

بین  طرف  دو   V موتور  در 
سیلندر ها

عملگررله دوبل10
با  کننده ها  مصرف  برق  تامین 
برق  تأمین  و   ،ECU دستور 

موقت حافظه 

پراید: کنار باتری روی بدنه 
و  رادیاتور  بین   :405 پژو 

فن سینی 
12 ولت

تولید ولتاژ باال برای جرقه در عملگرکویل دوبل11
شمع ها

متصل به سرسیلندر و کنار  
12 ولتترموستات

عملگرپمپ بنزین12
فشار  و  با جریان  ارسال سوخت 
مناسب از مخزن سوخت به ریل 
سوخت و در نهایت به انژکتور ها

بیرون مخزن سوخت
درون مخزن سوخت

12 ولت

12 ولت

سوخت پاش13
عملگر)انژکتور(

ارسال سوخت به موتور با دستور 
ECU

روی مانیفولد هوا و ریل 
12 ولتسوخت

عملگرموتور پله ای14

به  ورودی  هوای  کنترل  1ـ 
موتوردر دور آرام

شدن  خاموش  از  جلوگیری  2ـ 
موتور هنگام رها کردن  ناگهانی 

پدال گاز
هوا  و  سوخت  نسبت  تنظیم  3ـ 

در همه شرایط
زمان  در  آرام  دور  تنظیم  4ـ 

تغییر بار

12 ولتروی دریچه گاز

چراغ عیب یابی 15
اخطار به راننده در صورت عملگر)اخطار(

12 ولتپشت آمپروجود عیب 

انجام خنك کاری با دستور عملگرفن 16
ECUدستور منفیروی رادیاتور

از ECU به رله

اجزای سیستم سوخت رسانی انژکتوری
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یکی از مزیت های موتور های انژکتوری قطع ارسال سوخت در موقعیت های مشخص 
است. در چه موقعیت هایی ارسال سوخت توسط  ECU قطع می شود؟ چرا؟

1  قطع ارسال سوخت در صورت افزایش بیش از حد دور موتور: اگر با فشردن زیاد پدال 
گاز دور موتور از حد مجاز باالتر رود، ECU طبق برنامه مشخص پاشش سوخت را قطع 
 )Cut off( می کند تا به اجزای موتور آسیبی نرسد. انجام عملیات قطع ارسال سوخت
در همه خودرو های انژکتوری وجود دارد ولی ممکن است در دور های متفاوت انجام 
شود. برای مثال در خودروی تندر نود با توجه به دمای موتور این محدوده بین 5500 
تا 6500 دور در دقیقه است. )حذف محدودیت دور می تواند آسیب های جدی به موتور 

وارد کند. این کار با اعمال تغییرات در ECU امکان پذیر است(
2   هنگام رها کردن ناگهانی پدال گاز یا حرکت در سرپایینی: برای جلوگیری از 
مصرف سوخت و تولید آالینده ها و همچنین افزایش بیش از حد دمای کاتالیست، 

ارسال سوخت در این حالت قطع می شود.

 
1   در خروجی پمپ بنزین ها یك سوپاپ یك طرفه استفاده می شود. وظیفه این 
سوپاپ چیست؟ در صورت خرابی آن چه عیبی در خودرو به وجود می آید؟ برای 
جلوگیری از برگشت سوخت به مخزن و در نتیجه افت فشار بنزین در مدار، در 
خروجی پمپ بنزین یك سوپاپ یك طرفه قرار دارد. درصورت معیوب بودن این 
سوپاپ، فشار مدار کاهش می یابد و در استارت مجدد موتور دیرتر روشن می شود. 
در این مواقع با باز کردن و بستن سوئیچ و فعال شدن پمپ بنزین و بعد از آن 

استارت زدن، موتور راحت و سریع شروع به کار می کند.
2   وظیفه سوپاپ اطمینان در پمپ بنزین چیست؟ تفاوت این سوپاپ در پمپ 
بنزین داخل مخزن و بیرون مخزن چیست؟ وظیفه این سوپاپ جلوگیری از افزایش 
بیش از حد فشار بنزین و آسیب دیدن پمپ بنزین است. فشار کاری این سوپاپ 
اگر  است.  بار   8 تا   5 بین  معموالً  و  است  سوخت  رگوالتور  کاری  فشار  از  باالتر 
رگوالتور سوخت خراب باشد و فشار مدار بیش از حد باال برود، فشار توسط این 
سوپاپ کنترل می شود. در پمپ بنزین بیرون مخزن، سوپاپ مسیر خروج سوخت 
را به ورود سوخت متصل می کند ولی در پمپ بنزین داخل مخزن طبق شکل، 

سوخت از مجرای پر فشار به داخل مخزن  می ریزد.
3   آیا پمپ بنزین برقی معیوب قابل تعمیر است؟ با توجه به عبور بنزین از داخل 
برقی  بنزین  تعمیر آن ممنوع است. در ضمن پمپ  ایمنی  به دلیل مسایل  پمپ، 
به دلیل معیوب بودن موتور الکتریکی یا مجموعه ارسال سوخت معیوب می شود و 

با توجه به پرسی بودن آنها تعمیر آنها زمان بر بوده و مقرون به صرفه نیست.
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