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مقدمه:.
یکی از مهم ترین عامل هایی که می تواند 
بر مصرف سوخت تأثيرگذار باشد، فشار 
باد تایر و نوع گازی ست که در آن وجود 
دارد. در طراحی و ساخت تایر، معيار 
مؤثر در مصرف سوخت خودرو، با 
پارامتری به نام مقاومت غلتشی سنجيده 
می شود که کاهش آن به معنای کاهش 
نيروی مقاومت کننده در برابر حرکت 
کاهش  آن  دنبال  به  و  تایر  )غلتش( 

مصرف سوخت وسيله ی نقليه است. 
تحقيقات نشان می دهد که نيروی مقاومت 
غلتشی با عوامل متفاوتی مانند فشار باد 
تایر، ساختار تایر، سرعت و بار خودرو 

و غيره مرتبط است ]1[.
مشخص کننده ی  تایر،  باد  فشار 
در  که  است  تایر  ارتجاعی  قابليت 
انحراف  تعيين کننده ی  بار،  با  ترکيب 
تایر  دیواره های  در  شکل(  )تغيير 
و کاهش شعاع تایر در محل تماس 
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با جاده است. فشار باد تایر در انعطاف پذیری آن مؤثر 
 است. روی سطوح سفت، مقدار مقاومت غلتشی با افزایش

فشار باد تایر کاهش پيدا می کند ]2 و 3[.
مقاومت غلتشی در اصل به علت توزیع نامتقارن بار عمودی 
در محل تماس تایر و زمين ایجاد می شود. توزیع نامتقارن بار 
عمودی، از ویژگی ميرایی آميزه های الستيکی پدید می آید، 
بدین ترتيب که نيروی عمودی موردنياز جهت فشرده کردن 
الستيک در محل تماس با زمين، به طور کامل در هنگام جا 
به جایی محل تماس و حذف این نيرو، بازیابی نمی شود و 

منجر به عدم تقارن توزیع بار می گردد ]4[.
تحت شرایط عادی کارکرد خودرو، یک درصد کاهش در 
مقاومت غلتشی تایر، مصرف سوخت را تا حد 0/25 تا 0/35 

درصد کاهش می دهد ]5[.
با افزایش سرعت از 80 به  km/h 100 در دنده های 3، 4 
و 5 مصرف سوخت به ترتيب 30/1 درصد، 16/9درصد و 
15درصد افزایش پيدا می کند. به نوعی دیگر می توان گفت که 
تأثير افزایش سرعت روی افزایش مصرف سوخت با سبک 

کردن دنده ها کاهش پيدا می کند ]6[. 
بر مبنای یک آزمایش تجربی، تأثير فشار باد تایر بر مصرف 
سوخت موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که با افزایش 
فشار باد تایر، نيروی مقاومت غلتشی کاهش می یابد. برای مثال، 
نشان می دهد که با افزایش فشار تایر به ميزان psi 36 در 
سرعت های آزمون 70 و  km/h 90، به ترتيب مصرف سوخت 

3/1 درصد و 9/3 درصد کاهش پيدا می کند ]7[.
تغييرات نيروی عمودی واردشده به چرخ ها باعث تغيير سطح 
تماس تایر با زمين می شود. تغييرات دما باعث تغيير فشار 
هوای داخل تایر می شود. تغييرات فشار در داخل تایر باعث 
تغييرات سختی تایر می شود. ضریب اصطکاک با افزایش 
سرعت افزایش پيدا می کند. بنابراین، تغيير این عامل ها به طور 
مشترک، سطح تماس تایر با زمين و ضریب اصطکاک را 

تحت تأثير قرار می دهد ]8[.
با توجه به شکل )1(، مقدار نشت گاز در تایر پرشده با 
هوا، بيشتر از تایر پرشده با گاز نيتروژن است. به دليل 
بزرگ بودن ساختار مولکولی نيتروژن نسبت به اکسيژن، تایر 
با گاز نيتروژن می تواند برای مدت طوالنی در فشار مناسب و 
ثابتی نسبت به تایر حاوی هوا قرار گيرد، زیرا اکسيژن تقریباً 
25 درصد هوای جو را در برمی گيرد، بنابراین، از این بابت 
نيروی مقاومت غلتشِی تایِر پرشده از هوا بيشتر از نيروی 
مقاومت غلتشِی تایِر پرشده از نيتروژن است. به طور مثال، 
یک کاميون مسافت 2500 مایل را در هفته طی می کند، نرخ 
نشت هوا در تایر کاميون kpa 0/11 در هفته است. درحالی که 
نرخ نشت نيتروژن در تایر کاميون kpa 0/029 است. درنهایت 
سطح تماس تایر پرشده از هوا با زمين، نسبت به تایر حاوی 
نيتروژن بيشتر می شود )شعاع تایر در محل تماس بازمين 
کمتر می شود( و به این لحاظ است که مقاومت غلتشی تایر 

پرشده از نيتروژن کمتر از تایر پرشده با هواست ]9[. 
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شکل 1- مقایسه ي نیروی مقاومت غلتشی تایر حاوی گاز نیتروژن در 

مقایسه با هوا در مکان های مختلف ]9[

هدف از این پژوهش بررسی تأثير گاز نيتروژن در تایر بر 
مصرف سوخت موتور خودرو بنزینی ست. نخست خودرو به 
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تجهيزات داده برداری مجهز شد و پس  از آن در شرایط کنترل 
شده، تأثير هوا و گاز نيتروژن در تایر بر مصرف سوخت 
موتور بنزینی مورد مطالعه قرار گرفت. نتيجه ها نشان دادند که 
استفاده از گاز نيتروژن در تایر می تواند بر مصرف سوخت 

موتور بنزینی تأثيرگذار باشد. 

بخش.تجربی
شرایط

پيش از اجرای آزمایش ها، برنامه ی دستگاه ها و تجهيزات 
موردنياز مطابق با شرایط آزمایش ها توسط کامپيوتر تنظيم و 
سپس روی خودرو نصب شد. دستگاه موتور اسکن، عمليات 
اندازه گيری اطالعات را برعهده دارد. در طی تمامی آزمایش ها 
سعی شد تا حد امکان تمامی شرایط را ثابت نگه داشته و تنها 
با تغيير یک پارامتر از حالت استاندارد و مبنا، تأثير آن پارامتر 
روی مقدار مصرف سوخت بررسی شود. هم چنين سعی شد 
که آزمایش ها در شرایطی انجام شود که تا حد امکان دمای 
هوا، سرعت، بار اعمالی روی خودرو، و جهت وزش باد در 
طول زمان انجام آزمایش، یکسان و تحت نظر باشد و مسير 
آزمایش بدون شيب باشد. شرایط زیر نيز در نظر گرفته شد:
حداقل مسافت، به اندازه ی یک کيلومتر، برای آزمایش انتخاب   ◄

شود.
فن موتور حداقل یک بار روشن و خاموش شود تا موتور   ◄

به حد کافی گرم شده باشد.

روش.ها
برای انجام آزمایش از یک خودرو پراید استفاده شد که 

برخی مشخصات فنی آن در جدول )1( آورده شده است.
1ـ در آزمایش ها با هوای معمولی و گاز نيتروژن، فشار 
 )psi( باد تایر به ترتيب 20، 30 و 40 پوند بر اینچ مربع

تغيير داده شد.

2ـ خودرو نيز در سرعت های آزمون 70، 90 و 100 
کيلومتر بر ساعت در فشارهای متفاوت هوای تایر و گاز ازت 

ُپرشده به حرکت درآورده شد.
3ـ در تمام طول آزمایش، خودرو در دنده ی 4 قرار داشت.
4ـ با توجه به شکل )2(، با استفاده از دستگاه موتور 
اسکن، اطالعات مربوط به زمان پاشش انژکتور، دور موتور، 
سرعت لحظه یی و سایر اطالعات مورد نظر، استخراج و 

ذخيره شد.
5- برای تنظيم فشار باد تایرها از یک نشان گر درجه ی باد 
مشخص استفاده شد تا احتمال بروز خطا بين نشانگرهای 

متعدد نيز به صفر برسد.

جدول 1- برخی از مشخصات فنی خودرو مورد آزمون

01 
 

 

 ا ی میزان پالس انژکتور در سه فشار هو مقایسه -11شکل   

    ی میزان پالس انژکتور در سه  مقایسه -10شکل                                                         کیلومتر در ساعت 100در سرعت         
کیلومتر در ساعت 100در سرعت  فشار گاز نیتروژن                                                                                                    

 

 

 :ها جدول

 مورد آزمون برخی از مشخصات فنی خودرو -1جدول 

 بنزینی ی زمانه4 نوع موتور
 سیلندر ردیفی 4 تعداد سیلندر
 0 تعداد سوپاپ
 cc1323 حجم موتور

 0:1/9 نسبت تراکم
 40   توان بیشترین

 103    گشتاور بیشترین

 020   وزن خودرو
 

 

 

 

 درصد مصرف سوخت خودرو با تایر حاوی نیتروژن نسبت تایر حاوی هوا -2جدول 

8 
 

 

 گیری اندازه وسایلخودروی مجهز به  -2 شکل

 

 20     و فشار       00گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی بر مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -3 شکل

 

 30     و فشار       00گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت  تأثیر -4شکل

 

شکل 2- خودروی مجهز به وسایل اندازه گیری
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نتیجه.ها.و.بحث:
پيش از ارائه ی نتيجه ی آزمایش ها، الزم است در مورد 
نمودارها و نحوه ی محاسبه ی درصد مصرف سوخت توضيح 
داده شود. شکل های )3( تا )17( نشان دهنده ی مدت زمان 
پاشش انژکتور در طول زمان آزمایش هستند. در این شکل ها 
محور عمودی مقدار مصرف سوخت )مدت زمان پاشش 
انژکتور( و محور افقی زمان آزمایش را نشان می دهد. برای 
به دست آوردن مقدار درصد مصرف سوخت دو تایر با گاز 
متفاوت در یک خودرو، باید سطح زیر نمودار پالس انژکتور 
خودرو با تایر باد شده با گاز نيتروژن را نسبت به سطح زیر 

نمودار پالس انژکتور خودرو با تایر باد شده با هوای معمولی 
محاسبه کرده و از عدد یک کم کنيم تا مقدار درصد مصرف 
سوخت برای حالت گاز نيتروژن نسبت به هوا مشخص شود.

)msec( پالس انژکتور خودرو با تایر نيتروژن :tinj
tire nitrogen

)msec( پالس انژکتور خودرو با تایر هوای جو :tinj
tire air

tinj به سطح زیر نمودار 
tire nitrogen

β: نسبت سطح زیر نمودار 
tinj

tire air

α: درصد مصرف سوخت 
α	=	tinj

tire nitrogen  
tinj

tire air
 - 1 = %? α = β - 1= %?
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 گیری اندازه وسایلخودروی مجهز به  -2 شکل

 

 20     و فشار       00گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی بر مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -3 شکل

 

 30     و فشار       00گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت  تأثیر -4شکل

 

30  psi 70 و فشار km/h شکل4- تأثیر گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت

8 
 

 

 گیری اندازه وسایلخودروی مجهز به  -2 شکل

 

 20     و فشار       00گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی بر مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -3 شکل

 

 30     و فشار       00گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت  تأثیر -4شکل

 

20  psi 70 و فشار km/h شکل 3- تأثیر گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی بر مصرف سوخت با سرعت
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شکل های )6( و )7( و شکل های مشابه آن ها، درواقع 
نمودارهایی هستند که هدف شان مقایسه ی مصرف سوخت 
کلی در سه فشار متفاوت تایر برای نيتروژن و هوا هستند. 
پس از اندازه گيری و ثبت اطالعات، نمودار مقدار زمان پاشش 
سوخت طی زمان آزمایش اندازه گيری شد و در ادامه با رسم 
نمودار مقدار زمان پاشش سوخت در طی زمان آزمون، تأثير 

نوع گاز و فشار بر مصرف سوخت بررسی شد.

:)psi(.40.70.با.فشارهای20،.30.و.km/h.در.سرعت.)الف
شکل های )3(، )4( و )5( نشان می دهند که در سرعت های 
پایين، یعنی 70 کيلومتر در ساعت، تأثير مصرف سوخت بين 
نيتروژن و هوا قابل پيش بينی نيست. اما با توجه به شکل های 
 )6( و )7( می توان گفت با افزایش فشار تایر از 20 به
 psi 40، زمان پاشش سوخت کاهش یافته و مصرف سوخت 

درمجموع کاهش می یابد، که ناشی از کاهش نيروی مقاومت 
غلتشی تایر است.

:)psi(.40.90.با.فشارهای.20،.30.و.km/h.در.سرعت.)ب
در شکل های )8(، )9( و )10( مشاهده می شود که برای پيمودن 
مسير آزمایش با سرعت km/h 90 در دنده ی چهار با فشار باد تایر 

9 
 

 

 40    و فشار       00 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت  تأثیر -2شکل

   
                                    مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن -0شکل              مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار هوا -1شکل

 کیلومتر در ساعت.                                    00در سرعت                                                  کیلومتر در ساعت. 00در سرعت 

                                                                                           

 

 

 20     و فشار       90 نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت تأثیر -0شکل 

 

40 psi و فشار km/h 70  شکل5- تأثیر گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت

9 
 

 

 40    و فشار       00 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت  تأثیر -2شکل

   
                                    مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن -0شکل              مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار هوا -1شکل

 کیلومتر در ساعت.                                    00در سرعت                                                  کیلومتر در ساعت. 00در سرعت 

                                                                                           

 

 

 20     و فشار       90 نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت تأثیر -0شکل 

 

9 
 

 

 40    و فشار       00 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت  تأثیر -2شکل

   
                                    مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن -0شکل              مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار هوا -1شکل

 کیلومتر در ساعت.                                    00در سرعت                                                  کیلومتر در ساعت. 00در سرعت 

                                                                                           

 

 

 20     و فشار       90 نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت تأثیر -0شکل 

 

شکل6- مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار هوا در سرعت 70 
کیلومتر در ساعت

شکل 7- مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن در 
سرعت 70 کیلومتر در ساعت
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01 
 

 

 30     فشار   و      90 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -9شکل      

 

 40     و فشار    90 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -10شکل        

 

 

 ا الس انژکتور در سه فشار هومیزان پ ی مقایسه -11 شکل

        میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن ی مقایسه -12 شکل                                              کیلومتر در ساعت 90برای سرعت 
 کیلومتر در ساعت 90برای سرعت 

 

30  psi 90 و  فشار  km/h شکل 9- تأثیر گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت     

9 
 

 

 40    و فشار       00 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر بر مصرف سوخت با  سرعت  تأثیر -2شکل

   
                                    مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن -0شکل              مقایسه میزان پالس انژکتور در سه فشار هوا -1شکل

 کیلومتر در ساعت.                                    00در سرعت                                                  کیلومتر در ساعت. 00در سرعت 

                                                                                           

 

 

 20     و فشار       90 نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت تأثیر -0شکل 

 

20  psi 90  و فشار km/h شکل 8- تأثیر نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت

01 
 

 

 30     فشار   و      90 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -9شکل      

 

 40     و فشار    90 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -10شکل        

 

 

 ا الس انژکتور در سه فشار هومیزان پ ی مقایسه -11 شکل

        میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن ی مقایسه -12 شکل                                              کیلومتر در ساعت 90برای سرعت 
 کیلومتر در ساعت 90برای سرعت 

 

40  psi 90 و فشار  km/h شکل 10- تأثیر گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت       
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در مقادیر 20، 30 و psi 40، یک بار با هوای معمولی و یک بار 
با گاز نيتروژن برای یک مسير مشخص، مصرف سوخت در 
خودرو با تایر حاوی گاز نيتروژن نسبت به خودرو با تایر حاوی 
هوا، به ترتيب به ميزان 3، 5 و 6 درصد کاهش یافته است. 
شکل های )11( و )12( بيان گر مقایسه ی مقدار مصرف 
سوخت خودرو در سه فشار برای نيتروژن و هوا هستند، که 
شکل نزولی، کاهش مصرف سوخت را در اثر افزایش فشار 
تایر نشان می دهد. می توان نتيجه گرفت که با افزایش فشار 
از 20 به psi 40، در هر دو نوع گاز داخل تایر، مصرف 

سوخت کاهش چشم گيری پيدا می کند. 

:)psi(.40.100.با.فشارهای.20،.30.و.km/h.در.سرعت.)ج
 در شکل های )13(، )14( و )15( مشاهده می شود که برای 
پيمودن مسير آزمایش با سرعت km/h 100 در دنده ی چهار 
با فشارهای تایر 20، 30 و psi 40 یک بار با هوای معمولی 
و یک بار با گاز نيتروژن با طی یک مسير مشخص، مصرف 
سوخت خودرو با تایر حاوی گاز نيتروژن نسبت به خودرو با 
تایر حاوی هوا، به ترتيب به ميزان 4 درصد، 8 درصد و 9 

درصد کاهش یافته است. 
شکل های )16( و )17( مانند شکل های )6( و )7( و )11( 
و )12( بيانگر مقایسه ی مقدار پالس انژکتور در سه فشار برای 
گاز نيتروژن و در سه فشار برای هوا هستند، که با تغيير 
فشار، درصد تغييرات مصرف سوخت را نشان می دهد. باید 
توجه داشت که نه تنها فشار تایر، بلکه سرعت خودرو نيز 
در مصرف سوخت تأثيرگذار است، به طوری که درصد کاهش 
مصرف سوخت در سرعت km/h 100 بيشتر از سرعت های 

70 و km/h 90 است.
جدول های )2( تا )4( تأثير نوع گاز استفاده شده در تایر 
 در فشارهای متفاوت بر مصرف سوخت خودرو را نشان 

می دهد. 
 

نتیجه.گیری
با بررسی نتيجه های ناشی از آزمون های انجام شده، مقدار 
مصرف سوخت خودرو با تایر حاوی گاز نيتروژن نسبت 
به تایر ُپر شده با هوا در سرعت 90 کيلومتر بر ساعت در 
فشارهای 20، 30 و 40 پوند بر اینچ مربع باعث کاهش 
مصرف سوخت به ميزان 3 درصد، 5 درصد و 6 درصد 
شده است. هم چنين در سرعت 100کيلومتر بر ساعت در 
فشارهای 20، 30 و 40 پوند بر اینچ مربع گاز نيتروژن 
باعث کاهش مصرف سوخت به مقدار 4 درصد، 8 درصد 
و 9 درصد شده است. مشاهده می شود که خودرو با 

01 
 

 

 30     فشار   و      90 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -9شکل      

 

 40     و فشار    90 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -10شکل        

 

 

 ا الس انژکتور در سه فشار هومیزان پ ی مقایسه -11 شکل

        میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن ی مقایسه -12 شکل                                              کیلومتر در ساعت 90برای سرعت 
 کیلومتر در ساعت 90برای سرعت 

 

01 
 

 

 30     فشار   و      90 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -9شکل      

 

 40     و فشار    90 گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -10شکل        

 

 

 ا الس انژکتور در سه فشار هومیزان پ ی مقایسه -11 شکل

        میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن ی مقایسه -12 شکل                                              کیلومتر در ساعت 90برای سرعت 
 کیلومتر در ساعت 90برای سرعت 

 

شکل 11- مقایسه ي میزان پالس انژکتور در سه فشار هوا 
برای سرعت 90 کیلومتر در ساعت

شکل 12- مقایسه ي میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن        
برای سرعت 90 کیلومتر در ساعت
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00 
 

 

 20    و فشار  100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -13شکل

 

 

 30    و فشار   100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -14شکل

 

 

 40    و فشار 100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -12 شکل

 

30 psi  و فشار km/h100 شکل14- تأثیر گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت

00 
 

 

 20    و فشار  100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -13شکل

 

 

 30    و فشار   100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -14شکل

 

 

 40    و فشار 100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -12 شکل

 

20 psi و فشار km/h100 شکل13- تأثیر گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت

00 
 

 

 20    و فشار  100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -13شکل

 

 

 30    و فشار   100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -14شکل

 

 

 40    و فشار 100    گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت  تأثیر -12 شکل

 

40 psi و فشارkm/h100 شکل 15- تأثیر گاز نیتروژن نسبت به هوای معمولی تایر در مصرف سوخت با سرعت
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03 
 

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 تأثیر بی تأثیر بی تأثیر بی 4 1 00 1
 کاهش درصد1 کاهش درصد2 کاهش درصد3 4 1 90 2
 کاهش درصد9 کاهش درصد0 کاهش درصد4 4 1 100 3

 

 (ms)ن خودرو با تایر نیتروژ در انژکتورمیزان زمان پاشش  3جدول 

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 2/4الی  0/3 3/4الی  4 2/4الی  2/4 4 1 00 1
 9/3الی  0/3 4/4الی  2/4 0/4الی  2/4 4 1 90 2
 9/3الی  2/3 1/2الی  2 4/1الی  4/2 4 1 100 3

 

 (ms)و ج هوای تایرخودرو با  در انژکتورمیزان زمان پاشش  -4جدول

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 2/4الی  0/3 3/4الی  9/3 4/4الی  4/3 4 1 00 1
 4/4الی  1/4 0/4الی  4/4 0/4الی  0/4 4 1 90 2
 3/4الی  0/3 1الی  2/2 0/1الی  0/2 4 1 100 3

 

جدول 2- درصد مصرف سوخت خودرو با تایر حاوی نیتروژن نسبت تایر حاوی هوا

03 
 

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 تأثیر بی تأثیر بی تأثیر بی 4 1 00 1
 کاهش درصد1 کاهش درصد2 کاهش درصد3 4 1 90 2
 کاهش درصد9 کاهش درصد0 کاهش درصد4 4 1 100 3

 

 (ms)ن خودرو با تایر نیتروژ در انژکتورمیزان زمان پاشش  3جدول 

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 2/4الی  0/3 3/4الی  4 2/4الی  2/4 4 1 00 1
 9/3الی  0/3 4/4الی  2/4 0/4الی  2/4 4 1 90 2
 9/3الی  2/3 1/2الی  2 4/1الی  4/2 4 1 100 3

 

 (ms)و ج هوای تایرخودرو با  در انژکتورمیزان زمان پاشش  -4جدول

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 2/4الی  0/3 3/4الی  9/3 4/4الی  4/3 4 1 00 1
 4/4الی  1/4 0/4الی  4/4 0/4الی  0/4 4 1 90 2
 3/4الی  0/3 1الی  2/2 0/1الی  0/2 4 1 100 3

 

)ms( جدول 3- میزان زمان پاشش انژکتور در خودرو با تایر حاوی نیتروژن

03 
 

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 تأثیر بی تأثیر بی تأثیر بی 4 1 00 1
 کاهش درصد1 کاهش درصد2 کاهش درصد3 4 1 90 2
 کاهش درصد9 کاهش درصد0 کاهش درصد4 4 1 100 3

 

 (ms)ن خودرو با تایر نیتروژ در انژکتورمیزان زمان پاشش  3جدول 

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 2/4الی  0/3 3/4الی  4 2/4الی  2/4 4 1 00 1
 9/3الی  0/3 4/4الی  2/4 0/4الی  2/4 4 1 90 2
 9/3الی  2/3 1/2الی  2 4/1الی  4/2 4 1 100 3

 

 (ms)و ج هوای تایرخودرو با  در انژکتورمیزان زمان پاشش  -4جدول

 سرعت خودرو ردیف
(    ) 

 مسافت آزمایش
(  ) 

وضعیت 
 02     02     02     دنده

 2/4الی  0/3 3/4الی  9/3 4/4الی  4/3 4 1 00 1
 4/4الی  1/4 0/4الی  4/4 0/4الی  0/4 4 1 90 2
 3/4الی  0/3 1الی  2/2 0/1الی  0/2 4 1 100 3

 

)ms( جدول4- میزان زمان پاشش انژکتور در خودرو با تایر حاوی هوای جو

01 
 

 

 ا ی میزان پالس انژکتور در سه فشار هو مقایسه -11شکل   

    ی میزان پالس انژکتور در سه  مقایسه -10شکل                                                         کیلومتر در ساعت 100در سرعت         
کیلومتر در ساعت 100در سرعت  فشار گاز نیتروژن                                                                                                    

 

 

 :ها جدول

 مورد آزمون برخی از مشخصات فنی خودرو -1جدول 

 بنزینی ی زمانه4 نوع موتور
 سیلندر ردیفی 4 تعداد سیلندر
 0 تعداد سوپاپ
 cc1323 حجم موتور

 0:1/9 نسبت تراکم
 40   توان بیشترین

 103    گشتاور بیشترین

 020   وزن خودرو
 

 

 

 

 درصد مصرف سوخت خودرو با تایر حاوی نیتروژن نسبت تایر حاوی هوا -2جدول 

01 
 

 

 ا ی میزان پالس انژکتور در سه فشار هو مقایسه -11شکل   

    ی میزان پالس انژکتور در سه  مقایسه -10شکل                                                         کیلومتر در ساعت 100در سرعت         
کیلومتر در ساعت 100در سرعت  فشار گاز نیتروژن                                                                                                    

 

 

 :ها جدول

 مورد آزمون برخی از مشخصات فنی خودرو -1جدول 

 بنزینی ی زمانه4 نوع موتور
 سیلندر ردیفی 4 تعداد سیلندر
 0 تعداد سوپاپ
 cc1323 حجم موتور

 0:1/9 نسبت تراکم
 40   توان بیشترین

 103    گشتاور بیشترین

 020   وزن خودرو
 

 

 

 

 درصد مصرف سوخت خودرو با تایر حاوی نیتروژن نسبت تایر حاوی هوا -2جدول 

شکل 16- مقایسه ي میزان پالس انژکتور در سه فشار هوا در سرعت 
100 کیلومتر در ساعت

شکل 17- مقایسه ي میزان پالس انژکتور در سه فشار گاز نیتروژن در 
سرعت 100 کیلومتر در ساعت
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تایر حاوی گاز نيتروژن دارای مصرف سوخت کمتری ست. 
پيشنهاد می شود که در پژوهش های آینده، مقدار تأثيرپذیری 
گاز نيتروژن از گرمای تایر نسبت به تأثيرپذیری هوا از 
گرمای تایر موردبررسی قرار گيرد تا بتوان دليل اصلی کاهش 
 مصرف سوخت خودرو با تایر حاوی گاز نيتروژن را آسان 

کرد.

سپاسگزاری
الزم است سپاس گزاری و قدردانی ویژه یی از تمامی زحمت های 
برادران بزرگوار جناب آقایان علی محمدی و ناصر سينا که 
به طور قطع در تمامی مرحله های این پژوهش قوت قلب ما 
بوده اند داشته باشيم. هم چنين از همکاری شرکت موتور آزمای 

ثمين در انجام آزمایش های این پژوهش تشکر می شود.
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Abstract: Concerning the increase of fossil fuel consumption, air pollution, and the cost of 
fossil fuels, doing some measures in order to decrease vehicle fuel consumption is inevitable. 
The purpose of the paper is to examine the effect of nitrogen gas in tire on vehicle fuel 
consumption. First, some conditions were introduced as criterion conditions and the quantity 
of	fuel	consumption	was	measured.	Then,	by	changing	the	inflation	pressure	and	the	type	
of the gas inside the tire, fuel consumption of the intended car was measured by detecting 
engine RPM and the time injection of injectors. Results of the research revealed that the 
use	of	nitrogen	gas	 inside	 the	 tire	and	increasing	the	 inflation	pressure	can	considerably	
decrease vehicle fuel consumption.
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