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 خدا نامبه

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی
و  اسـتاندارد  مؤسسـۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادة  یک بند جبمو به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسـتانداردهاي   نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات
  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب *کارشناسان مؤسسه از کبمر فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین
 بـه شـرایط   توجـه  بـا  و ملـی  مصـالح  بـا  همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،

ن، کننـدگا مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاري و تولیدي، فناوري
 پـیش  .شـود  مـی  حاصـل  دولتـی  غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 پس و شودمی ارسال مربوط فنی هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی نویس استانداردهاي
 )رسـمی ( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با طمرتب ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت
  .شود می منتشر و ایران چاپ

کننـد   می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش
بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتشـر  و چـاپ  ایـران  لـی م استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارة  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی
  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد
المللـی   بـین  کمیسـیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سازمان اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

کـدکس   کمیسیون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 
 هاي نیازمندي و کلی رایطش به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
 .شودمی گیريبهره بینالمللی استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهاي آخرین از کشور، خاص

 مصـرف  از حمایـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بینی پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیسـت  مالحظـات  و محصـوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حصـول  عمومی، و فردي ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ

ـ  وارداتـی،  اقالم یا / و ر کشو داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي از اجراي بعضی اقتصادي،  تصـویب  اب
 اجـراي  کشـور،  محصوالت براي یالملل بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباري عالی شوراي

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـیدن  اطمینـان  بـراي  همچنین . نماید اجباري را آن بنديو درجه صادراتی کاالهاي استاندارد
 و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه ی،محیطزیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسـیون   یکاها، المللی بین دستگاه ویجتر .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقیقات کاربردي انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 .است مؤسسه

  
                                                

 ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ *
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  کمیسیون فنی تدوین استاندارد
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  شرکت کنترل کیفیت هوا)                                        کارشناسی مهندسی مکانیک(
  مدیر بخش پایش                                علی                          نجفی، محمد
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 ج استاندارد مؤسسۀ با آشنایی
  د  استاندارد تدوین فنی کمیسیون
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ه   

  پیش گفتار
  

ـ  "مخازن روزمینی – آب و رسوبات از مخازن سوخت مایع تخلیهجداسازي و "ندارداستا  آن نـویس  یشکه پ
، سازمان حفاظت محیط زیست ،ایران تحقیقات صنعتی و استاندارد مؤسسۀ( توسط مربوط هاي درکمیسیون

پانصـد   در و شده تدوین هیه وت )و شرکت پاك سوخت سیستم واحد تعمیرات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 گرفتـه  قـرار  تصـویب  مـورد  19/12/88 مورخ مکانیک و فلز شناسی استاندارد ملی کمیتۀ اجالس و سومین

 صـنعتی  تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادة یک بند استناد به اینک است،
   .ی شودممنتشر  ایران ملی استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ایران،
خـدمات،   و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ براي

 تکمیـل  و اصـالح  بـراي  که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهاي
. گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  وردمـ  مربـوط  فنـی  کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه این استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین، باید
  

  :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ براي که خذيامنبع و م
جـرا شـده در   ا طرح تحقیقاتی جداسازي و جذب آب و رسوبات از مخازن سوخت مایع،بصروي، محمد جمال، 

  1348 -1388سطح کشور از سال 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 



و   

  مقدمه
به سوي برنامه ریزي  نهادهاي اجتماعی را سازمان ها و محیط زیست، انسان ها ومیان  تعامالت موجود

با  خایرهدر رفتن ذ این که از مد عالوه برآکار مصرف درست و ، زیرایست سوق داده استمحیط ز با سازگار
 با درحال حاضر .نگه می دارد رسالم ت حیط زیست رام و مترک نیز ار لودگیآ ي پیشگیري می کند،ژرزش انار

 ، لذامی باشیمافزایش هزینه ها  ومنابع  کمبود افزایش آلودگی هوا، ، شاهدانرژيمصرف روند رو به رشد 
 وسوخت ش مصرف اهکارهاي کاهباید ر و امري الزامی است ،بهینه سازي مصرف کاهش وطرح هاي جراي ا

و  الگوها با بکارگیري حفظ محیط زیست که قابل جایگزینی نیست، و بهینه نمودن کیفیت سوخت مصرفی
هترین و براي تدوین الگوي مناسب مصرف، ب قرارگیرد جديتوجه  مورد ،سوخت روشهایی در مصرف بهینه

 که راه حل هاي کلیدي از یی است،ها ملکردع ه تجربیات وپژوهشی و رجوع ب طریق مبانی علمی و از راهکار
  . می گیرندسرچشمه  ن هاآ

خرابی سیستم  ، فرسودگی وتنظیم خارج شدن از ،مصرف سوختوامل اصلی افزایش آلودگی هوا و ازجمله ع
کف  رسوبات ته نشین شده در نفوذ آب و سوخت رسانی موتورهاي خودروئی، صنعتی وگرمایشی، به علت

طرح جداسازي پیشنهاد استاندارد سازي باشد، که براي رفع این مشکل، می  مخازن به داخل سوخت مصرفی
از سوي سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان استاندارد و و جذب آب و رسوبات از مخازن سوخت مایع 

با اجراي این استاندارد . تحقیقات صنعتی ایران ارائه و استاندارد جدید پیش رو تدوین و به تصویب رسید
عملی گشته و حرکت در در حوزه انرژي و صنعت صرف اساسی اصالح الگوي مبهترین راهکارهاي از یکی 

  . مسیر شعار جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق استانداردها، انجام می گیرد
  :اجراي این استاندارد عبارتند از بنا بر نتایج بدست آمده، مزایاي

  اي خروجی از اگزوز و دودکش هاکاهش آالینده ها و دوده ه -1
   کاهش مصرف سوخت -2
  :تعمیراتو  نگهداري کاهش هزینه هاي سرویس، -3
  مخزن سوخت خودروها گرفتگی لجن  جلوگیري از 3-1
  اي انتقال سوخت و لوله ه فیلترها مسدود شدن رفتگی وگ جلوگیري از 3-2
  ت رسانی فرسودگی و خرابی سیستم سوخ ،خارج شدنتنظیم  کاهش از 3-3
  موتور  فیدی، توان و عمر مبازده افزایش 3-4
  کاهش خوردگی و فرسودگی سیستم سوخت و احتراق تأسیسات حرارتی 3-5
  مکانیزه نمودن الیروبی مخازن  3-6



  1

  مخازن روزمینی - آب و رسوبات از مخازن سوخت مایع تخلیهجداسازي و 

  دامنه کاربردهدف و    1
مخازن رسوبات از سوخت مصرفی  اصول کلی به منظور جداسازي آب و تعیین ،دهدف از تدوین این استاندار

این استاندارد . است )1351سال: 433 ملی ایران شماره استانداردتا حجم مندرج در (زمینیروسوخت مایع 
اندارد این است .کاربرد داردنیز  روغن موتور :یر فراورده هاي نفتی مایع مانندسارسوبات از جداسازي آب وبراي 

  .روش ساخت، نصب و تعمیر مخازن روزمینی را در بر نمی گیرد
  
  راجع الزامیم   2 

  .مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است
  .بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود

اصالحیه ها و تجدید نظرهاي بعدي آن  به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،درصورتی که 
در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده  .مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

  .است اي بعدي آن ها مورد نظراصالحیه ه همواره آخرین تجدیدنظر و ،شده است
  :فاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی استاست

  ورده هاي نفتیااندازه هاي مخازن فر، 1351سال: 433 ملی ایران شماره استاندارد 1- 2
قسمت  -الزامات کیفیتی جوشکاري ذوبی مواد فلزي ،1387سال 3834-4 ایزو -استاندارد ملی ایران 2- 2

  الزامات کیفیتی ابتدایی :چهارم
  
  تعاریف حات واصطال   3

  :عاریف زیر به کار می رودت واصطالحات  ،در این استاندارد
3 -1    

 سوخت مایع
  بنزین، نفت کوره و نفت سفید گازوییل، : مانند ،رایط عادي محیط به حالت مایع باشدش سوختی که در

3 -2   
 رسوبات آب و 

 در ،مایع هايسوخت تر بودن از سنگین به علت  که امديج مایع وناخالصی هاي  دیگر محلول هاي آبی و
   .زن ته نشین می شونداکف مخ سوخت و زیر
3 -3   

   جداسازي
  .آب و رسوبات از سوخت مصرفی جدا می گردد فرایندي است، که در آن

3 -4   



  2

  تخلیه
فرایندي است، که در آن آب و رسوبات جداسازي شده، از مخزن تخلیه و خارج می گردد و به آن عمل جذب 

  .نیز گفته می شود آب و رسوبات
3 -5   
  روزمینیخازن م

و کاربرد  ندهوائی نیز معروفآزاد یا و به نام مخازن  ایه هایی قرارگرفته اندبرروي پ فضاي آزاد درکه مخازنی 
و  کوره ها ،ثابت دیزل هاي سنگین ،و معدنی راهسازيماشین آالت کشاورزي، ، صنایعکارخانجات، : آن براي

   .می باشد ...و یستم هاي حرارت مرکزيس ي صنعتی،مشعل ها
3 -6   

  تجهیزات جانبی 
مخصوص تلمبه شیلنگ  ،دستی تلمبهاز نوع ضد انفجار و یا شی ته ک تلمبه آرامش،مخزن : تجهیزاتی شامل

  .می باشدسیم اتصال زمین  و هاي توزیع سوخت
3 -7   

  نشانگر
وضعیت  چشمیارزیابی براي که  ،خوردگی ظرفی شفاف از جنس شیشه یا پالستیک مقاوم در برابرلوله یا 
  .بکار می رود آب و رسوبات تخلیه شدهیزان متخمین  ب و رسوبات درحال تخلیه از مخزن و یاآ ظاهري

  
  عملکرد  توصیف   4
  جداسازي  1- 4

یک مخزن ، مخازن ساخت در هنگام، روزمینی مخازن مصرفی سوختبراي جداسازي آب و رسوبات از 
آب و رسوبات به جاي پخش شدن در کف  و گرددمی  نصب آن انتهاي درهرمی شکل  جداسازي شیب دار

ایجاد شده در  مجارياز طریق  گیري، در زمان سوخت به داخل سوخت مصرفی و نفوذ روزمینی مخزن
تعبیه  )شیب هاي عرضی و طولی(سطوح شیب دار مخزن جداسازي وارد و در انتهاي مخزن روزمینی، به

  .شین می شودته ن شده در آن
   تخلیه  2- 4

آب و رسوبات در  تهی الیه مخزن جداسازي قرار دارد،نکه در م شیر تخلیه با باز نمودن در مواقع مورد لزوم
که استفاده از شیر تخلیه مقدور  موارديدر . شودداخل بشکه هاي فلزي درب دار و قابل حمل، تخلیه می 

آن به خارج از مخزن، با کمک امتداد و هدایت  جداسازي مخزن انتهاي در ثابت لولهیک  نصببا  ،نباشد
   .می گرددتجهیزات جانبی نسبت به تخلیه آب و رسوبات اقدام 
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  آب و رسوبات از مخازن روزمینی و تخلیه شماتیک جداسازي نماي - 2شکل                          
  
  

  الزامات   5
  تخلیه آب و رسوبات  1- 5
  زمان تخلیه  1- 1- 5
 مرطوب و بارانی و یاماه براي مناطق چهار حداقل  زمینی، ازرومخازن  درتخلیه آب و رسوبات  یزمان رهدو
اي تخلیه دوره  بندي زمان باید توجه داشت که .مناطق می باشد سایربراي حداکثر یک سال تا  سیردسر

ضمناً . است منطقههوایی  ب ووضعیت آ مخازن دارد، که آن هم عمدتاً تابع رسوبات آب وبستگی به میزان 
نسبت به باید  خارج از زمان تعیین شده، آب و رسوبات به داخل مخزن، صورت ورود مقادیر غیر معمولر د

  . اقدام نمودانجام تخلیه 
  تخلیهمیزان   2- 1- 5

آب و رسوبات و سوخت ا پایان گرفتن ، تنشانگردر هنگام تخلیه با رؤیت و ارزیابی چشمی وضعیت ظاهري 
 . می باشند، عمل تخلیه ادامه یابد مه آلودو که عمدتاً به رنگ کدر، تیره ه همراه آن آلود

  نحوه دفع آب و رسوبات  3- 1- 5
و بر طبق استانداردهاي  1مراجع قانونی و ذیصالحبا مجوز  باید تخلیه شده از مخازن کلیه آب و رسوبات

  .معدوم گرددروش اصولی به زیست محیطی، 
 
  و جنس  ابعادشکل،   2- 5

                                                
 .مرجع قانونی و ذیصالح کشور، در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست می باشد  -1
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  .باشد )الف( پیوستبا باید مطابق  مخزن روزمینی جداسازي بخششکل و ابعاد  1- 2- 5
و  1351 سال: 433 ملی ایران شماره استاندارد 1بندمطابق  فوالد نرماید از ب جداسازي بخشجنس  2- 2- 5

با  داسازيج بخشداخلی  سطوح، خوردگی و زنگ زدگی براي جلوگیري از .مقاوم در برابر خوردگی باشد
  .رنگ مخصوص اندود گردد

  
  نصبساخت و  فرایند  3- 5
مشروط بر و تولید استفاده نمود،  ساختروش هاي متنوع از می توان ، جداسازي بخش ساخت براي 1- 3- 5

  .، با الزامات این استاندارد مطابقت داشته باشدنهایی اینکه محصول
  .اتصاالت توسط جوشکاري قوسی برقرارگردد 2- 3- 5
   .را براورده کند 1387سال : 3834 -4ایزو  -استاندارد ملی ایران الزامات ، بایدهاجوشکاري کلیه  3- 3- 5
  .جداسازي دقیقاً در وسط محور مخزن روزمینی قرار گیردبخش محور  4- 3- 5
  .ساخته و نصب گردد آن جداسازي بخشمتناسب با ، پایه هاي نگهدارنده مخزن روزمینی 5- 3- 5
  
   آزمون  4- 5
بار به طور همزمان، با آب تحت فشار یک  و بخش جداسازي آنمخزن روزمینی س از پایان عملیات نصب، پ

  .روي سطح مایع مخزن آزمایش گردند و نباید هیچگونه نشتی در هنگام انجام آزمون وجود داشته باشددر 
  
  ایمنی  5- 5

 در صورت وجود چنین مواردي، .است این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده در - هشدار

  .مسئولیت برقراري شرایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجراي آن بر عهده کاربر این استاندارد است
در هنگام الزامات ایمنی کلیه  ،آن در انتهاي مخزن روزمینی و نصبجداسازي  بخشدر زمان ساخت  1- 5- 5

  .گرددرعایت باید ساخت مخازن 
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  پیوست ب
  )اطالعاتی(

  ناشی از آنها و خسارات مخازن سوخت مصرفی در آالینده هاي
 مقدمه

تشکیل  ...و صمغ ،موم، سفالتباکتري، آ، خاك، آب، زنگ :از عمدتاًمخازن در  مصرفی سوخت آالینده هاي
ازي ذخیره س نقل وحمل و  ،در مخازن )میعان(انجام عمل کندانسیون :بر اثر عواملی از قبیل کهشده اند، 

بارندگی، نفوذ آب هاي سطحی و زیرزمینی  ،زنافرسایش مخاکسایش،گرمایش و سرمایش سوخت،  سوخت،
ناشی از آب  شترین آسیب پذیريبی .و در کف مخازن ته نشین می شوندبوجود می آیند ... به داخل مخازن و

بودن قطعات  دارا بنزینی به دلیل دیزلی و موتورهاي انژکتوري سوخت رسانیتوجه سیستم و رسوبات م
: از سوخت دیزل عبارتنددر آب و رسوبات  وجود خسارات ناشی ازعمده . حساس می باشد دقیق و بسیار

 خرابی و انسداد فیلترها و لوله هاي انتقال سوخت، ،گرفتگی پمپ انتقال سوخت،خرابی  باك، جن گرفتگیل
، انژکتور و سوزن انژکتور مپحساس پ دقیق و یدن قطعات بسیارصدمه د ساییدگی و وردگی،خ زنگ زدگی،

متراکم شده داخل هواي  سوخت در شدن نامناسباتمیزه ، وختتزریق س فشار در کاهش نجر بهم که
عبور سوخت از بین نشیمن گاه و نوك سوزن تزریق در ( و چکه سوخت فزایش مقدار تزریق سوختا، سیلندر

خام  به احتراق ناقص،نتیجه  که در می گردد، )زمانی که نازل سوخت در محل نشیمن گاه نشسته است
فرسایش و تخریب سیستم  .انجامدی اگزوز مگی و دودزایی افزایش آالیند صرف سوخت وافزایش م سوزي،

پیدایش عیوب مختلف در موتور می گردد، به  عمر مفید موتور و اهش قدرت وکمنجر به  تزریق سوخت،
ژکتور، سوخت به داخل کارتر روغن نفوذ و با رقیق کردن روغن سوزن اناز سوخت  اثر نشتعنوان نمونه بر 

هاي نسل  سیستم هاي تزریق سوخت موتور .موجب فرسایش و صدمه دیدن قطعات موتور می گرددموتور، 
 هاي جدید با فشار تزریق سوخت، در موتورنسبت به آب و رسوبات خیلی حساس تر می باشند جدید دیزل

آب یا رسوب می تواند مشکل آفرین و باعث آسیب سطح  کممقدار حتی یک  بار 2000 ات 1800
آالینده هاي در بندهاي زیر به تفکیک درباره  .گردد تزریق میکروسکوپی و فرسودگی و کاهش کارائی سیستم

   .در مخازن، توضیحات الزم ارائه شده است سوخت مصرفی
  آب  1- ب

: نبع پیدایش آن در مخازن عوامل متعددي از جملهمی باشد، که م مصرفی سوختمتداول ترین آالینده آب 
 اختالف دماي شب و اثر در هوا در تقطیر رطوبت موجودبجاي سوخت تخلیه شده از مخزن و  هوای جایگزین

می ... به داخل مخزن و زیرزمینی و آب هاي سطحیندگی، بار هاي ناشی از آب نفوذ، )عمل کندانسیون( روز
د سال و مواقع بارندگی بیشتر فصول سرمناطق مرطوب و بارانی،  درین موارد، باشد، که حجم آب ناشی از ا

 با می گردد وداخل مخازن  زنگاب در ن وها، لجتشکیل اسیدو  کسیداسیونشدن ا تر آسان آب موجب .است
می کننده  مسدود رسوبی سخت و ه اسیدي خورنده وتبدیل ب انواع فلزات انجام می دهد، ترکیباتی که با

 سایش اجزاءو خوردگی و فر سولفوریک تشکیل اسید اثر رب انژکتور خوردگی اجزاء به در نتیجه ، کهشود
سوخت  ب امولسیون شده باکه آ زمانی .می انجامد سیستم انژکتوري اجزاي آلومینیومی در و )آهنی(فلزي

. انژکتور می گرددسیستم کنترلی ضربه زدن به مکانیزم هاي  و موجب بستن سطح مقطع فیلتر خ می زند،ی
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، کاهش طول عمر و متورم شدن )قطرات درشت آب و لجن(کاهش کارایی و بازده تجهیزات توسط آب جامد
مقطع فیلتر، شکستگی انژکتور در اثر رسوب امالح آب موجود در سوخت، از بین بردن آب بندي قطعات 

انژکتور از دیگر خسارات ناشی و خوردگی و زنگ زدگی قطعات پمپ و سوزن ) سوزن و سوخت پاش(انژکتور
  .از نفوذ آب در سوخت مصرفی می باشد

  1اکتريب  2- ب
 استریل وجود آب هاي غیر معمول در طوربه ، در بین سوخت و آب رشد می کنند سلول هاي جلبکی که

ع انوا بعضی از باشد، هنگامیکه شرایط مساعد و می کنندبه مخزن راهی پیدا خود همیشه براي ورود و دارند
الیه اي به اندازه یک چهارم اینچ  سوخت در بین آب و ماکه ، می شوند برابر دقیقه دو 20زمان در جلبکها

موجب آلوده کردن خطوط انتقال سوخت و پر کردن صافی ها می  ذره بینیاین موجودات . شوند یافت می
باً به همراه سوخت از فیلتر می و به علت اینکه اندازه آنها بسیار ریز و در حد میکرون می باشد، غال شوند

باکتري ها اسید هایی تولید می کنند،که ماده شیمیایی بسیار خورنده اي است و موجب خوردگی  .گذرند
پمپ به تمامی نقاط سیستم سوخت  فشار اثر بر میکروب ها سوخت آلوده به آب و. تجهیزات تزریق می گردد

 خوردگی در.می شود مچون اسیدي خورنده برروي آنها ظاهره فلزي چسبیده و اجزاء به اکثر و رسانی نفوذ
 ها این واکنش اثر وخت در، سسوخت می گردد لجن در گل و نهایت باعث ایجاد در این نقاط افزایش یافته و

روي قطعات اثرات بسیار  که بر باشد،می  گوگرد دي اکسید یجادا ثرا که در، بوي تخم مرغ گندیده می گیرد
  . آن می گردد کاهش طول عمر و لمنت فیلتراموجب بستن سطح  مخربی داشته و

 2مواد ارگانیک  3- ب
، از خود سوخت است، زیرا که سوخت در زمان ذخیره سازي می ته مخازن منبع اصلی دیگر آالینده هاي

 نگهداري سوخت براي ماه هاي زیاد که باعث تشدید ، خصوصاًتواند مواد حل نشدنی تشکیل دهد
قسمت اعظم رسوبات و لجن ها در مخازن، مواد عضوي . رشد جلبک، لجن و آب می گردد ،اکسیداسیون

محصوالت خرابی : عبارتند از) ارگانیک( بازمانده هاي عضوي. سوخت و باقیمانده خرابی سوخت می باشد
اغلب می باشند، که در ... ، موم ومغآسفالت، ص: عمدتاً ، این بازمانده هاي عضوي لجنی شکل و...سوخت و

سوخت هاي سنگین یکی از  سفالت درآ .موارد اسیدي و موجب خوردگی سیستم سوخت رسانی می شوند
در بنزین نیز رسوبات صمغی وجود دارد، که رسوباتی غلیظ و . مخازن می باشد وب درعوامل اصلی ایجاد رس

 ایجاد و یلترهاشدن ف اعث مسدودچسبنده ب این موادعمدتاً در اثر اکسیداسیون تدریجی بوجود می آید، 
 .میزان رسوبات آسفالتی و صمغی در هواي گرم بیشتر می باشد. یستم سوخت رسانی می شوندس رسوب در

ژله مانند  صورتمتبلور و به  سمتی از سوخت دیزل است،که ق)موم( پارافین در هواي سرد، وزمستان ها  در
مجاري سوخت  سوخت رسانی موجب انسدادداخل سیستم  و با نفوذ بهرسوب  در ته مخازن و شیري رنگ

   .ی گرددرسان و فیلترها م
  
  

                                                
1- Bacteria  
2- Organic materials 
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  زنگ  4- ب
از  ها زنگ منشأ عمده .در مخازن فلزي خصوصاً مخازن با عمر زیاد، مقدار زیادي زنگ به وجود می آید

 وآب  شدن بامخلوط  مخازن وکف  سوب درر بامخازن اولیه و مخازن نهایی می باشد،که  خطوط انتقال،
از شایع ترین انواع آالینده هاي سوخت است،  فلززنگ . دهدزنگاب تشکیل می  ته مخزن اصطالحاً سوخت

ذرات زنگ با نفوذ  که یکی از بیشترین آسیب پذیري را براي سیستم سوخت رسانی ایجاد می کند، بطوریکه
 .نندبه داخل سوخت و در نتیجه سیستم سوخت رسانی همانند سمباده بر روي قطعات عمل می ک

  خاك  5- ب
 از خاكقسمت اعظم  .وخت می گرددنتیجه مخازن س رو د... و) گردوغبار( آب، هواخاك موجب آلودگی در

ختی کوارتز از س و نسبی ذرات سیلیکاسختی  .اندخورنده  شده است که بسیارتشکیل  وارتزو ک یلیکاس مواد
 ذرات خارجی با. برروي قطعات می گردندباعث خراش  نابراینب. است یشترفوالد ها ب فلزات و نسبی اکثر

 وایجاد سایش  ط افتادن وباعث خ پاش انژکتورسوخت  وزن وو س پمپ انژکتور بوشو  سوزنبین  نفوذ
مدل  یستم هاي انژکتوري مخصوصاًبیشتر س مهمترین ذرات آسیب رسان در .می شوند فرسایش بین آنها

تنظیم  کنترل و شدن گوشه هاي اجزاء ذرات باعث تیزین ا .میکرون می باشند15تا  5ات باال ذر هاي فشار
 نار این اجزاءک در، میکرون ضخامت دارند 20تا 10بین عموالًکه م کوارتزذرات . گردند می شیارها و کننده ها

 و این ذرات به ذرات کوچکتري تبدیل می شوند ستم باال میرود،در سی زمانی که فشار به دام افتاده و
یکل انتقال ، سکننده هاي سوخت ساییده می شوندها و کنترل  لوگاهو یا گ 1رهاجپالندرون  ءکه اجزا هنگامی

  .ناقص انجام می شود، حجم مشخص سوخت
  

                                                
1-Plunger  
 


