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 چكيدٌ

ّای تضسیك هستمین ٍ افضایص چشخص دس جشیاى َّای ٍسٍدی تِ ّای دیضل، خصَصا هَتَسهَتَساص خشٍجی  یدٍدُکاّص  کی اص ساُ ّایی

تِ هٌظَس تشسسی کوی  .آٍسدشاق سا پاییي هیی سَم فشآیٌذ ٍ کل صهاى احتای کِ ایي ػاهل تاػث کاّص صهاى هشحلِتِ گًَِ. تاضذسیلٌذس هی

ّای هتفاٍت جشیاى چشخطی، پس اص طشاحی ٍ ساخت دستگاُ چشخص سٌج، آصهایص تش سٍی یک کاًال َّای تذٍى پیچص تِ اصای سشػت

سٍی ایي دستگاُ تا ّای اًجام ضذُ تشًتایج حاصل اص آصهایص .اًجام یافت MF-285جشیاى َّای ٍسٍدی تِ ّشیک اص چْاس سیلٌذس تشاکتَس 

ّای جْاًی دس داًطگاّا ٍ هشاکض تحمیماتی ایي دستگاُ تشای اٍلیي تاس هطاتك تا استاًذاسد. ضَدتحمیمات اًجام ضذُ هطاتِ تطَسی کیفی تائیذ هی

کِ ضشیة ٍ جْت اصل اص ایي تحمیك تش سٍی سیلٌذس ّای هختلف ًطاى داد ح ِ گیشی کلییجًت .کطَس ساختِ ٍ هَسد تْشتشداسی لشاس گشفت

ّای ی خشٍجی اص ایي سیلٌذسدٍدُهیضاى دسًتیجِ . تاضذهتفاٍت هی  MF-285چشخص جشیاى َّای ٍسٍدی تشای سیلٌذس ّای هختلف تشاکتَس 

هَسد تش سَخت تایذ طشاحی هٌیفلذ ٍسٍدی ایي تشاکتَس ی خشٍجی ٍ اًجام احتشاق کاهلتٌاتشایي تِ هٌظَس کاّص دٍدُ.تاضذهختلف هتفاٍت هی

 .تاصتیٌی لشاس تگیشد

 ديدٌ -دستگاٌ چرخص سىج  –چرخص   -جریان چرخطی : ياژگان کليدي

 مقدمٍ

ی احتشاق تا ّای دیضل، طَالًی ضذى فشآیٌذ احتشاق اص ضشٍع تضسیك سَخت تِ داخل هحفظِاحتشاق دس هَتَس یکی اصهطکالت 

استفادُ هی  َّای ٍسٍدی ص سشػت احتشاق اص جشیاى چشخطیتِ هٌظَس افضایص سشػت اختالط ٍافضای. تاضذپایاى احتشاق هی

 .(9990آسوَس، ).کٌٌذ

گیش جشیاى ٍسٍدی تِ یک هَتَس چْاس سَپاپِ تَسیلِ دستگاُ اًذاصُ (Swirl)ای کِ تش سٍی جشیاى چشخطی َّا دس هطالؼِ

ّا دس یک اهتذاد اثش گشفتي سَپاج ّای ٍسٍدی، لشاساص لحاظ لشاس گیشی تشتیة سَپاجاًجام گشفت،  (Swirl meter)چشخطی 

دس ضوي دس ایي همالِ تِ اثش افضایص سَیشل دس کاّص دٍدُ .ّای ٍسٍدی دس اهتذادّای هتفاٍت داسًذگشداتی تیطتش ًسثت تِ سَپاج

 .(9999ّوکاساًطاى،  کشى ٍ) ًیض اضاسُ ضذُ است

 شکاستشدتشیيپکِ یکی اص  MF-285تشاکتَس اجشای ایي آصهایطات تشسسی جشیاى چشخطی ٍسٍدی تِ سیلٌذسّای  ّذف اص

 .تاضذهیایي تشاکتَسّای ی خشٍجی اص سیلٌذسدٍدُ هیضاىاکتَسّای هَجَد دس ایشاى هی تاضذ ٍدس ًْایت ًتیجِ گیشی دس هَسد تش

 مًاد يريش َا 
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 :تاضذ ػثاستست اصاص جولِ اساسی تشیي تجْیضاتی کِ دس ساخت دستگاُ چشخص سٌج ًیاص هی 

ای تاضذ کِ تتَاًذ جشیاى هَسد ًیاص دس دّاًِ ٍسٍدی کاًال ٍ هتؼالثا دسٍى سیلٌذس سا هیي جشیاى َّا تایذ تِ گًَِهٌثغ تا .9

 .تاضذ،تاهیي ًوایذکِ هؼادل تا پاساهتش سشػت دس هَتَس هی

 ص استّای چشخطی تش سٍی آى اًجام پزیشد،هَسد ًیاّای هَتَسی کِ لشاساست تا تحلیل جشیاىسشسیلٌذس ٍ سَپاج .2

 .ّا،ًیاص استٍجَد هیل تاداهک هَتَس هَسد آصهایص تشای تؼییي هیضاى تاص ضذگی سَتاج .3

ای ّن لطش تا سیلٌذس هَتَس هَسد جْت تشسسی جْت جشیاى دس دسٍى سیلٌذس، تِ تَش پلکسی کالس یا ضیطِ .4

 .آصهایص، ًیاص است دس غیش ایي صَست ّواى تَش فلضی هَسد استفادُ دس هَتَس کافی ایست

ای کِ تا حذ اهکاى سثک تَدُ ٍ ًسثت تِ ی سیلٌذس، تِ گًَِتَستیٌی تا اتؼاد هؼیي، جْت ًصة دس اًتْای هحفظِ .5

اتؼاد تَستیي هتٌاسة تا لطش سیلٌذس .ّای هتفاٍت اص خَد حساسیت ًطاى دّذّای ایجاد ضذُ ٍتغییشات پاساهتشجشیاى 

 هَتَس هَسد آصهایص هی تاضذ 

 .ًذاصُ گیشی سشػت جشیاى َّادس دسٍى سیلٌذسی پیتَت، جْت الَلِ .6

 .ی سَپاج ٍسٍدیهاًَهتش، جْت اًذاصُ گیشی افت فطاسدس جشیاى تاالدست ٍ پاییي دست دّاًِ .7

 .دستگاُ دٍسسٌج اپتیکی جْت اًذاصُ گیشی سشػت دٍساًی تَستیي .8

اسی ٍسٍدی ٍ تٌظین هیضاى تاص اساس کاس دستگاُ چشخص سٌج تَستیٌی، تذیي گًَِ است کِ تؼذ اص ًصة سشسیلٌذس ٍ هج

گیشی جشیاى ضذگی سَپاج  تش سٍی ایي دستگاُ ،تا ایجاد ضشایطی هطاتك تا ضشایط ٍالؼی جشیاى دسٍى هَتَس دس حال کاس، تِ اًذاصُ

 . پشداصًذّا تِ هَتَس هیچشخطی َّای ٍسٍدی حاصل اص هجاسی ٍسٍدی ٍ سَپاج

سیلٌذس هَتَس کِ داسای لطش هطخص ٍ دیَاسُ داخلی صیملی ضذُ است استفادُ  تَاى اص تَشتِ جای هحفظِ سیلٌذس آى ّن هی

ّای هطخصی ًوَد ٍ یا ایٌکِ تِ هٌظَس هطاّذُ ٍ تشسسی جْت چشخص جشیاى ٍ ّوچٌیي ػکس تشداسی اصضکل گشداب دس همطغ

سیلٌذس پذیذاس ضذُ است، اص سیلٌذس  اصاستفاع سیلٌذس کِ تَسط گاصّای سًگی ٍ یا رسات هؼلك ٍاسد ضذُ تِ جشیاى َّای ٍسٍدی تِ

 .ای ّن لطش تا سیلٌذس هَتَس هَسد آصهایص استفادُ ًوَدضیطِ

 9775تا 9ی سیلٌذس، دس هکاًی کِ لطشی تیي گیشی هیضاى چشخص جشیاى َّا اص تَستیي سثکی کِ دس اًتْای هحفظِتشای اًذاصُ

ص طشف دیگش تایستی جشیاى َّا سا تا سشػتی هؼیٌی اص طشیك هاًیفلذ ٍسٍدی ا. کٌٌذتشاتش لطش سیلٌذس داسد، ًصة ضذُ است استفادُ هی

 .تِ دسٍى سیلٌذس هکیذُ ضَد 

َّا تَسط هَتَس هکٌذُ اص طشیك هاًیفلذ ٍسٍدی ٍاسد سشسیلٌذس ضذُ ٍ دس ضوي چشخص حَل هحَس سَپاج پس اص خشٍج اص 

تِ تَستیي سثکی کِ دس اًتْای سیلٌذس ًصة ضذُ است تشخَسد ًطیوٌگاُ آى ٍاسد سیلٌذس ضذُ ٍ پس اص چشخص حَل هحَس سیلٌذس 

ی پیتَت ی کِ دس آى لَلِی هسیش اص لَلِضَد ٍ سپس ٍاسد هخضى تؼذیل کٌٌذُ جشیاى ضذُ ٍ دس اداهِکشدُ ٍ سثة چشخص آى هی

تؼذاد دٍس تَستیي . ضَدسج هیگیشی سشػت جشیاى ًصة ضذُ ػثَس کشدُ ٍ تِ هَتَس هکٌذُ دٍس هتغیش سسیذُ ٍ اص آى خاجْت اًذاصُ

 .گیشی هی ضَدتَسط دٍسسٌج اپتیکی کِ صیش هحَس تَسیثي ًصة ضذُ است، اًذاصُ
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-MFچْاس سیلٌذس تشاکتَس ( هیلیوتش6)دسهاکضیون تاص ضذگی سَپاج ( 9ٍ2)ضشیة سَیشل تا استفادُ اص ساتطِ  هطالؼِدس ایي 

 .گیشی ضذُ استاًذاصُ (دٍس تش دلیمِ 2350-2000-9650-9300-950-600) ّای دس سشػت 285

(1                                                                                                                            )                  

  (2                                         )                                                                                    

دسجِ ساًتی گشاد ٍ دس فطاس اتوسفشیک داًطگاُ ضْشکشد، کِ  29صهایطات دسآصهایطگاُ هَتَس داًطگاُ ضْشکشد ٍ دس دهای آ

 .تسگیشی ضذُ ا هیلویتش جیَُ است اًجام پزیشفتِ ٍ دیتا 600تشاتش تا 

گیشی جشیاى چشخطی ٍ لشاس دادى سَپاج دس هاکضیون تش سٍی دستگاُ اًذاصُ MF-285تؼذاص ًصة سشسیلٌذس تشاکتَس

ّای هَسد ًظش، تِ اًذاصُ گیشی ضشیة چشخص ی هاًیفلذ ٍسٍدی هتٌاسة  تِ سشػت تلٌذضذگی آى تا ایجاد جشیاى َّا دس دّاًِ

 . ین ّای هختلف پشداختجشیاى دس دٍس

 وتایج يبحث

ّای هختلف هَتَسدس دس سشػت MF-285 تشاکتَس 4 - 3 – 2 -9گیشی ضشیة سَیشل تشای سیلٌذسّای ًتایج حاصل اص اًذاصُ

 . آهذُ است( 9)ضکل 

                              
 ضشیة سَیشل تشای سیلٌذسّای هختلف دس دٍسّای هتفاٍت -9ضکل               

تا یکذیگش ّن جْت ٍ دس خالف  3ٍ  9ّای ضَد، جْت جشخص جشیاى َّا دس سیلٌذسهی دیذُ( 9)ضکل  ّواًطَس کِ دس

دٍس هَتَس تطاتك لاتل  2000تا  950تاضذ ٍ ّوچٌیي اص ًظش ضشیة سَیشل تجض دس سًج ّای ساػت هیجْت چشخص حشکت ػمشتِ

-ی هطاّذ هیتاضذ، اختالف لاتل هالحظِی کاس کشد هَتَس هیدٍس کِ سًج اصل 2000تا  950ٍلی دس سًج سشػت . لثَلی تشلشاس است

ی ، جْت ٍ ضذت ضؼلِ دس داخل هحفظِاحتشاق ضَد کِ خَد ًوایاًگش ػذم یکساى تَدى ساختاس هخلَط ّوگي آهادُ ضذُ جْت

ٌگ خَاّذ ل تشسٍی هیلّای ًاّوگَى تاضذ کِ دس ًْایت هٌجش تِ فطاسدس ایي دٍ سیلٌذس هی اًتطاس ضؼلِاحتشاق ٍ ّوچٌیي سشػت 

 .]2[.ضذ
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تا یکذیگش ّن جْت ٍ دس جْت  4ٍ 2ّای ضَد، جْت چشخص جشیاى َّا دس سیلٌذسهی دیذُ( 9)ّواًطَس کِ دس ضکل 

ی دٍس تا یکذیگش تفاٍت لاتل هالحظِ 600تاضذ ٍ ّوچٌیي اص ًظش همذاس ضشیة سَیشل تجض دس دٍس ّای ساػت هیچشخص ػمشتِ

ی ، جْت ٍ ضذت ضؼلِ دس داخل هحفظِاحتشاقتیاًگش هتفاٍت تَدى ساختاس هخلَط ّوگي آهادُ ضذُ جْت  ضَد کِ خَدهطاّذ هی

ٌگ خَاّذ ل تاضذ کِ کِ دس ًْایت هٌجش تِ فطاسّای ًاّوگَى تشسٍی هیلاحتشاق ٍ ّوچٌیي سشػت سَصش دس ایي دٍ سیلٌذس هی

 .]2[ضذ 

ّای هختلف تِ ایي ی لذس هطلمی ضشایة چشخص تشای سیلٌذسمایسِتذًٍِ دس ًظش گشفتي جْت چشخص جشیاى َّا، اص ًظش ه

 . تسیاس تْن ًضدیک ٍتش ّن هٌطثك خَاٌّذ تَد 3ٍ 2ٍ ّوچٌیي تشای سیلٌذس ّای  9ٍ4ّای ًتیجِ سسیذین کِ، ایي همادیش تشای سیلٌذس

 :وتيجٍ گيري کلی

ّای آالیٌذُدٍدُ ٍدسًتیجِ .تاضذهتفاٍت هیتا یکذیگش  MF-285ّای هختلف تشاکتَس دس سیلٌذسٍ جْت چشخص  هیضاى -9

تش ی خشٍجی ٍ اًجام احتشاق کاهلتٌاتشایي تِ هٌظَس کاّص دٍدُ .یاضذایي هَتَس هتفاٍت هیهختلف  خشٍجی اصسیلٌذسّای

 .سَخت تایذ طشاحی هٌیفلذ ٍسٍدی ایي تشاکتَس هَسد تاصتیٌی لشاس تگیشد

ّا ٍ ّوچٌیي هتفاٍت تَدى هیضاى ضشیة چشخص سٍدی تِ سیلٌذستِ ػلت هتفاٍت تَدى جْت چشخص جشیاى َّای ٍ -2

ّا ٍ اػوال فطاس هتفاٍت دس ّای ًاّوگَى دس سیلٌذسجشیاى تشای ّش سیلٌذس، دس یک دٍس هطخص کاس هَتَس، ضاّذ احتشاق

 .خَاّین تَد MF-285ٌگ تشاکتَس ل طَل هیل
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Abstract 
one way to reduce soot of a diesel engine, especially DI diesel enginens, is increasing air swirl 

within cylinder. Since this will reduce the time required for the 3
rd

 strock to be complete and the 

total ignition time. in order to swirl quantity assessment,having designed and manufactured the “ 

swirl meter”, a test was cried out on a single air duckt for different intake ( to each cylinders of a 

messy fergosen -285 tracktor) air speeds. the experiments results are proved by simillar researches 

in this field. This device is being used comply with international standars in country for the first 

time. the results of this study on different cylindrs showes that the coefficients ,the air flow 

directions and the soot , for each cylindrs of a MF-285 engine, is different. 
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