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چكيده طرح: 
پم��پ انژكتور فشار قوي ديزل با توان مصرفي كم) Compressive Injection Pump )CIP، يك روش جديد 
برای پمپ كردن سوخت به داخل سيلندر موتورهای ديزلی می باشد كه از لحاظ پمپاژ و نحوه ی افزايش فشار سوخت، با 
ساي��ر روش هاي سوخت رسانی تفاوت دارد. هدف از طراحی و ساخت اين پمپ انژكتور، كاهش توان مصرف شده توسط 
پمپ انژكتور و در نتيجه افزايش توان خروجی موتور می باشد. سيستم سوخت رسانی CIP، بر اساس فشار تراكم داخل 
محفظ��ه ی احت��راق عمل می كند و سوخت ارسالی به موتور را تحت كنت��رل الكترونيكی از طريق انژكتور برقی به داخل 
محفظ��ه احتراق پاشش می كند.  برای اجرايی كردن طرح مذك��ور، از يك موتور ديزل تك سيلندر استفاده شد. در مرحله 
اول، پس از محاسبات، مدل سازی و تحليل های نرم افزاری، يك سرسيلندر از جنس آلومينيوم ريخته گری شد و پس از 
نص��ب ب��ر روی موتور ديزلی تك سيلندر، نتايج قابل قبولی بدست آمد. در نهايت برای آزمايش های نهايی و تست موتور 
توسط دستگاه دينامومتر، سرسيلندر نهايی از جنس فوالد st52 ماشين كاری شد. در سيستم سوخت رسانی طراحی شده، 

از ي��ك پيستون كه دارای دو سطح مقطع متفاوت م��ی باشد استفاده شده است 
ك��ه در يك طرف آن فشار گازه��ای متراكم شده داخل محفظه احتراق در پايان 
زم��ان تراكم مع��ادل bar 35 می باشد و در طرف ديگ��ر پيستون، فشار سوخت 
ارسالی به bar690 خواهد رسيد. در اين سيستم سوخت رسانی با استفاده از فشار 
گازه��ای متراكم شده در پايان زمان تراكم، فشار سوخت ارسالی را تا اندازه نياز 
افزايش می دهيم. در نهايت با استفاده از روابط ترموديناميكی و دستگاه دينامومتر، 
اختالف ت��وان مصرفی پمپ انژكتور رديفی موتور و پم��پ انژكتور طراحی شده 
)CIP( را مشاهده خواهيم نمود. در صورت استفاده از اين پمپ انژكتور به جای 
پمپ های رايج در موتورهای ديزلی، توان مفيد توليدی موتور افزايش خواهد يافت 

و همچنين مصرف سوخت موتور كاهش خواهد يافت.
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