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 بالشرارة شعالدراسة عملية لتأثير العدد االوكتاني على أداء محركات اإل

 

 د. محمد حسن عبود الموسوي 
 جامعة تكريت-قسم الهندسة الميكانيكية 

 
 الخالصة

 ول.خ ا وى ا األ لحو ل يهدف البحث الحللخ الى  صاس  اي رو  ل و ثر  الاود  ااوي        
 اإل الم  للش اص .

( توووووص 90,85,80,75,70 وووووي   الدصاسووووو  .يووووولكي لووووول الفقوووووف   اووووود  اوي ووووول.خ )        
 لصووووليخ الشووويلم /لر ووووخلشووو ي    وال وووورط   النفارووو  ف تحضووور  ل يوووخ لخ بوووو ا  البحووو

       . (CFR)  لس خدا  لح ل قرلسخ
أ وول    (TD110) ووفا  .ووفع أ  توو  اا  بوولصا   لسوو خدا  لحوو ل صاوولاخ اض        

( ل اوووووووف  الوووووووى  اينيوووووووفلر    رووووووودصولروخ .وووووووفع 1:6ااسوووووووطفا.  كو . وووووووب  ا.ضوووووووغل  )
(TD115)  . 
( لووو لشوولكا يووخ 75و70لنوود تبوورل أ  اسوو خدا  الفقووف  كو الاوود  ااوي وول.خ )          

اوواو  اووا لداجوو  ال شووغرا وال ا رووا تيد وو  يووخ عووافا  اإل اص  وتوو  ر  ي وو   ال  ووخرل 
 ل فعفم الى  لل  ااس ن اص.ق الط  

 نووولل تح ووول يوووخ لاوووللا  اض األ ل يحووو ل تباووول ل تووول    أ الن ووول    أ هووو           
(  90و70 رل )و ل   النيفك والينلص.  لرل . دل واضحل انوب   ال ح ود  ااوي ل.خ وتوالا

 وييل ي خ :
اصت  اليوبحر  لن ب   وص  يخ الدقرن  ي  ا  ا   اليح ل والكفلأل  الح   2800اند س ا  

 وص  يخ الدقرن  ت  ا  الندص   3400اند س ا   لرنيل .ا ى ال فالخ12.48و% %9.75
ا وووى ال وووفالخ .الووول ااسووو هال  3.7و%8.97اليوبحرووو  و ص ووو   ووو اص  الاووول   لن وووب  %
  وص  يخ الدقرن .  2800اند س ا   15النفاخ اليوبحخ ل فقف  يرنخف  لن ب  %
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 الكلمات الدالة
 , لح ل اإل الم  للش اص  , لاللا  اض األ الاد  ااوي ل.خ 

 قــائمة الرمـوز
 الرمز التعريف الوحدة

R.P.M عدد دورات المحرك في الدقيقة N 
N.m عزم المحرك T 

gm/hr المعدل الكتلي الستهالك الوقود fm 

Kg/ℓ كثافة الوقود fρ 

ℓ/hr المعدل الحجمي الستهالك الوقود fυ 
kw قدرة المكبحية للمحركال BP 
 Bthζ الكفاءة الحرارية المكبحية %

Kj/kg القيمة الحرارية للوقود HVQ 

% 

 
 ζc كفاءة االحتراق

 
 المقدمة

تا يوود اي روو  تنروورص لح يوول  اا  وو اق الوودا  خ ا ووى أسوول  لاووللا  اض األ            
لاووللا  اض األ  ووكر  إ . ال ووخ تشوويا:الندص  والاوو   وااسوو هال النووفاخ ل فقووف  وغر  وول

)   وووص اليحووو ل و. وووب  اا.ضوووغل  واووود  عووويللل  تا يووود ا وووى الافالوووا ال صووويرير 
ال شوغر ر  الافالوا و  و غر  ول( اإل والمواإل  اي ولفقخ  يا  الند  ولنظفل   اإل  لم
الحيووا وال وو ا  و ص وو   وو اص  الهووفاأل الوودا ا و. ووب  الهووفاأل إلووى الفقووف  تشوويا  ل يحوو ل

ا ى اي روو    ووط الفقووف  لووخ الهووفاأل و لعوو  يووخ الووك  سووردث  ف  الي وو خد  و.فاروو  الفقوو
لص ال هووت و شوووا ووى اي روو  اا  وو اق وا.توو ثر   كلوو   والل ووللخ  للشوو اص  اإل ووالملح يوول  

 .(Self Ignition)لم الكاتخ ودق واإل او  الللو و  اق ولنو ا  اا وسو 
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 الجانب النظري 
الفقوف  اسو خدالل  أ.وفاع أكدو لول  Gasoline Fuel) (جا بو  الفقوف  الب  ولوخ         

يووووخ لح يوووول  اإل ووووالم  للشوووو اص   والووووك   ووووف ابوووولص  اوووول   وووورط ض.ووووفاع لخ  فوووو  لوووول 
وتخ  ول لوف.لتوو  .االرفرنول  والنفدرول  والاط تول  و الهردصويلصاف.ل  لدوا البلصايرنول 

 .[1]وت  ل  اف لصدص النفط الخل  و  ت اي رل  ال صفر  واليضليل  الكريرل

:. . وووب   لنهووول قرلسوور  لفاعوووفل   الفقوووف  الب  ولووخ اا يووول ا ا وووى اوودجصوونل          
والاود   ال بخ  يخ  ص ل  الح اص  اليخ  ف  ويير  ااثرا  اليضلي  واليح وف  الكب ت وخ

 للش اص  لنلص.   اإل المت ثر ا لي  ف  ا األ وقف  لح يل   اضكد الك  جا ب   ااوي ل.خ
يفسوص   و وكر لهول ااقو ا ى الضوغط البخولص  وال طلي تو  و جصنل اا يل ا  يل سبنو ا
                                            والصرل .االش لأل ااس خدا  
سووون   ) (Graham Edgarصلووول قبووووا ي ا ووول  ا يووول خوضوووالوووك  ينرووول  ال ا         

 يبول  الهردصويلصاف.رو  كا    وك ا ود الي  ( جاب  ال الاد  ااوي ل.خ وت ص كل  1926)
 لوو وأاطوخ 18H8(C  octane-Iso(اوي ول  _ااي و دالينلول  الاللر  ل ف قا  والل حديو

والي يروو   نلل ر ووو  16H7Heptane (C-n (ب ل  ااا روول   الهووووو ثووص ا  روو الاوود  لئوو . 
رل الاود  عوف  .وتنوخ الاود  ااوي ول.خ ض    ورط لول اليو يبلوو الاللرو  ل ف قاو  وأاطوخ 
 .واليل  اليكيفصتل لرل الصف  

أ    وورط لنهوول  أوالاود  ااوي وول.خ لبنرو  الي يبوول  الهردصويلصاف.رو   يو ص تحديوود         
لووخ ليروو ا  ا  وو اق .يوولكي كا  . ووت  انوود لنلص.وو  ليروو ا  ا   اقهوول يووخ لحوو ل قرلسووخ

 Cooperative)قرلسووخ  لحوو ل اوي وول  والهب وول  ااا روول   يووخ_لخ  فوو  لوول ااي و

Fuel Research-engine)ASTM-CFR  ي كووف  لول اسووطفا.  وا وود  كا  . ووت(
 . [3,2]ا.ضغل  ل غر  ( 

وا وى ل فقوف  الب  ولوخ تباول ل ظو وف  ند ا   ف  م ق   لم الاد  ااوي ل.خل        
 :[5,4] خ  ثا  م ق ل ح لم  كا اضسل  تص تبنخ

  (Research Octane Number(RON))  الاد  ااوي ل.خ البحدخ – 1
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 (RPM 600) ا   ووا اليحوو ل  غرصا  النووورل  يووخ اليخ بوو  وكلوو  ل شووا  بوول   ت وو  
وتحووووو   ووووو وف   ووووورط  ليا يووووو   وووووفاص الفقوووووف  الب  ولوووووخ يوووووخ الطووووو ق انووووود ال ووووو ع 

 الينخفض  .
                          (Motor Octane Number(MON)) الاووووود  ااوي ووووول.خ ل يحووووو ل -2

ق وولو   أكدوو ل  يووخ اليخ بوو  ا ووى لووول ل  لعوو  وتحوو   وو وف ا  بوولصا  النروو   ت وو  
 الظ وف. ت   ليا ي   فاص الفقف  الب  ولى يخ الط ق اند (RPM 900)وا  ا  

  -:ا ى الفسط الح للخ و خيخ  كر الط تن  يرا يد  أللالفسط الح للخ:  -3
  ((RON+MON)/2)  وتط د ا رو اسص(Anti-knock index).                                                    

لح ل يحث الاد  ااوي ل.خ لو غ ي  ا   اق عيي  يوخ الداثرنرول   أ  يل           
لوول النوو   الاشوو تل وا  اا  بوولص ج وو   تحوو  سوو ع وامئوو  يوو   الاوود  ااوي وول.خ الووك  

اللرو . .حصا ا رو لهكر الط تن  لرل لنلسبل  شوا  ا ص ل ايا ا ى لح يل  ال  ع ال
لووول الييوووول ا  . ووود لحووو يرل لووونفل . وووب  اا.ضوووغل  ولكووول جخ  فووول  يوووخ الشووووا  إك

الهندسخ لغ ي  اا  و اق ا ود يل جايوا  وللفقف  لودو  مو ق يوخ  ورل اض و  جحود   وو 
 .   [6]م ق يبر   لس خدا   .فل الفقف  

 للينلص.ووووو  لوووووخ  اضا وووووى وووووف  ط تنووووو  البحوووووث  اليح وووووفم الاووووود  ااوي ووووول.خ إ        
 fuel)ح لسوووور  الفقووووف  ل يوووو ق لرنهو د ا ووووى الفووووو ل وتطووووو  اليحووووو ط تنوووو فماليح ووووو

sensitivity (fs))  وال خ تيدا  لليال ل  ال للر : 
 

 
 (fs)=RON-MON                                               …………..…….(1)  

      

 
 شووا  وال وخ ت و ث  الطو ق  لح لسور تيدوا الينرول  اضيضوا   لسر  الفقف   أ        

( . وانووودلل 10-0 حوووووودو  ) (fs)لحووو ل اا  ووو اق واووول   تكوووف  يوووخ   ووو   اا وووو  اق 
قلل رووو  الطووو ق ل فقوووف  غرووو   أوعوووف   إ تانوووخ  (5) أ  اقوووا لووول لنخفضووو  (fs)تكوووف  

جيووول أ  وا ووبت  وو وف ال   اوو )الفحث( . لغ يوو  اا  وو اق  لسوو  ل شوووا الهندسووخ 
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 ولول  هو   هو  وكا لول لونفل الفقوف   RON و MON   يوا لول  لورل ل.ا و  ي قو
 .  MONوRONأ    .ا   ا  الفقف  قد جي    .فل 

يووخ لداجوو  النوو   الاشوو تل تووص اسوو خدا  وقووف  كو اوود  اوي وول.خ واموو  يووف  . ووت          
 إلوىويخ لداجو  النصول الدول.خ لول النو   الينصو    هو   الحل و   .اا.ضغل  وامئ  

). ر   ل  طفص يخ ا ص اليال   والول.ر  الحصفم اوي ل.خ اللخوقف  كو اد  اس خدا  
يووخ الي اكووو  البحدرووو  ليوول  ووودا  للبووول درل  ا ووى لح يووول  كا  . ووت ا.ضوووغل  اللرووو  (

لوول ا ووا الحصووفم ا ووى كلوو  لوول  ووام اسوو خدا   لووكم ال هووف  الحدردوو  إلووىوالشوو يل  
  لضليل  ل فقف  الب  ولخ.

ال وخ ت ول ص يوخ  (Additives) لول اليضوليل   أ.وفاعاود   إلوىتوص ال فعوا          
صيخ الاد  ااوي ل.خ و تل   لنلول  الف قا  لنهل  تل   . ب  الهردصويلصاف.ل  كا  الاد  

ااصوللترووو   رووث ت ووو ايا لووخ الفقوووف  الب  ولوووخ  اضلرنووول  إضوولي  أوااوي وول.خ الاوووللخ 
b](Tetra[(C2H5)P[7,6]- ((TEL)ل طووول  ا  اووواو  ا وووى صا وووخ اثووورا  ال عووولص

ethyl-lead). 
 

 الجانب العملي
تص تحضر  ل يخ  ال خ  فقوف  الب  ولخاللخ  ف  لل  ت اكرتأ  ت  الدصاس  ا ى        
والسوو خدا  لحوو ل  ال وورط   النفاروو  لشوو ي  لصووليخ الشوويلم/لر خ البحووف  و لخ بوو ا 
(CFR)  . خ  لسو خدا  الاد  ااوي ل.خ لنيلكي الفقف  تص تودوت  اليحو ل النرلسو وإلج ل

 Standard)وتص تغرر  . ب  اا.ضووغل  ل حصوفم ا وى  ود   ق قرلسور   ا د النيلكي

knock intensity) [5,4].  وفارل لول ال فلرفول   إج ول واند .فل . ب  اا.ضغل  تص.
(Blends)   .لفقووف  الينووولص(Reference fuel)  يفلوودا   وود   ق أوموو   ن رووا وأا ووى

 اووود كلووو  توووص إج ووول   ص ووو  ااوي ووول  ل نيوووفكي  ط تنووو    ن روووا لووول  ووود  الووودق ل نيوووفكي
وتك ص  الاي ر  لبنرو  النيولكي  روث توص الحصوفم ا وى  (Interpolation)ااس كيلم 

يبوورل أ.ووفاع  (1)وال وودوم صقووص (. 90,85,80,75,70.يوولكي لوول الفقووف   اوود  اوي وول.خ )
 وت اكرت .يلكي الفقف  الي  خد  يخ البحث .
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لخ بوووو  اا  وووو اق _ق ووووص  – للاوووو  تك توووو   )يووووخ خ اا  بوووولصا  يرووووتووووص أ وووو األ        
صاولاخ  (TD110)ا ى اليح ل اإلجطللخ أ ل   ااسطفا.  .فع الهندس  اليرول.رور  (

سوص  (6.7)سص وقطو  ااسوطفا.   (5.7) يرو اض فا  كو اإل الم  للش اص  مفم الشف 
اليوووديفع لووول ل و ووو   الهوووفاأل ا يووود ا وووىير ر.ألووول .ظووول  تب تووود (6:1)و. وووب  اا.ضوووغل  

 ل افم   ايف  الي يد .
نفع و هووووووووووووووووول  يحووووووووووووووووووث لاوووووووووووووووووللا  اض األ لوووووووووووووووووول الوووووووووووووووووو توووووووووووووووووص اسوووووووووووووووووو خدا         

واليفضووور يوووخ  (Hydraulic Dynamometer type TD115)الهرووودصولروخ
. وتوووص ت ووو را النووو األا  لكوووا لووول ال ووو ا  والاووو   واسووو هال الفقوووف   (1)صقوووص  يخطوووطال

 TD114و وووووووووووود  الينووووووووووووليرل .ووووووووووووفع  ط ووووووووووووووو ص وووووووووووو   وووووووووووو اص  غوووووووووووول ا  الاوووووووووووول   لفاس
(Instrumentation unit )  (1)واليفضح  يخ ال ف   صقص. 

تووص تغرروو   اوتوو  تنوودجص وتوو  ر  الشوو اص  ل يحوو ل   ووت الاوود  ااوي وول.خ  صووفص           
لنظوو  ااا بوولص ضوويل  الحصووفم ا ووى اسوو ن اصت   اض ووكاشووفا ر   و  ال نروود  ووللنرص لووخ 
 ا وق . لايا اليح ل لدو  تحيرا   ق

)الاووو   وسوو ا  اليحوو ل و ص ووو   وو اص  الاوول   و ال  تووول   تووص ت وو را البرل.وول          
لكووا .ووفع لوول أ.ووفاع  الح يووخ ل فقووف  ويوو ق الضووغط ابوو  ي حوو  عووندوق تخيروود الهووفاأل(

  لل  ااس ن اص. إلى اد وعفم اليح ل  الفقف 
 : [7]لل الااق  ال للر   (  Brake Powerتص   لم الندص  اليوبحر )

PB=2π× N×T                            ……………………….....….(2) 

 ااس هال النفاخ اليوبحخ ل فقف     ألل
(Brake specific fuel consumption) 

  : [7]يند تص   للهل لل الااق  ال للر 
 B.s.f.c=mf / PB                           ……..…………….….….....(3) 

 mf =ρf × υf                                  …………………..….........(4) 

 

 ) Brake thermal efficiencyول حديد الكفلأل  الح اصت  اليوبحر )
 : [7]يند تص   للهل لل الااق  ال للر 

………….….…...(5)                         ×  ζc      HV × Qf / mB = PBthζ 
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توووص  أ وصسوووص الااقووول   اووود  اض األ  ووولم لاوووللا  ( توووص 2,3,4,5ولووول الياووول ا  ) 
 ( . 95)% باي  اض يفلأل  اا   اق 

 

 النتائج والمناقشة

ألووود   اووو  النيووولكي لووول الفقوووف  اووود  ا. ظووول  يوووخ  وصا  اليحووو ل يوووخ لداجووو          
الي ووبد (  اإل ووالمأ   كلوو  إلووى  وودو   وول    الطوو ق ). ر وو   إكال شووغرا وال ا رووا 
( لكوول  اوود 75و70توو   وودو  الشوو اص  يووللفقف  كو الاوود  ااوي وول.خ )  ووى لووخ تغرروو   او 

 . اإل يلألي    و ر   تدصت رل اس ن  ايا اليح ل   بت 
( يبرل الااق  لرل ال  ا  الدوصا.ر  ل يحو ل لوخ الاو   وتفضور 1الشوا صقص )         

 وودو   إلووى توول   اوو   اليحوو ل لووخ  توول   الاوود  ااوي وول.خ ولوونفل ال وو ع وتاوو   كلوو  
اا  وو اق ال وول  واوود   صووفم أ  إ ووالم ل ووبد ل فقووف  اوواو  ا ووى ااسوو فل   النصووف  
لوول النريوو  الح اصتوو  ل فقووف . ييوول جيووول لا ظوو  ا  قريوو  الاوو   ل يحوو ل انوود اسوو خدا  

ل نلصاوو  ولكوول الفوو ق واضوور انوود اسوو خدا  الفقووف   75و 70الفقووف  كو الاوود  ااوي وول.خ 
 وص  يوخ الدقرنو   2800( انود سو ا  9.75%يو  ا  لن وب  )اك  90كو الاد  ااوي ل.خ 

. 
ت  ا  الندص  اليوبحر  ل يح ل ل تل   الاد  ااوي ل.خ و كر ال تل     ورط  انود          

ل تول     8.97% إلىال  ع الفامئ  ولكل تكف  واضح  اند ال  ع الاللر   رث تصا 
نوووو  وتبنووووى النوووورص   يووووخ الدقر وص  3400انوووود سوووو ا   90الووووى  70الاوووود  ااوي وووول.خ لوووول 

ال تول   يوخ الاود  ااوي ول.خ لل الو  غرو  يليرو ( ويوكل   إ ) روث 75و70ل نلصا  اند 
لول اليط وفم ا جاطوخ  أكد ال تل   يخ الاد  ااوي ل.خ  إ ) رث تبرل  90و 85لرل 

تح ل يخ لاللا  اض األ  يل ج لو   تل   الك فو  اليط فاو  لوو( وتيوول لا ظوو كلو  
  .(2لشوا)يخ ا

( يبووورل الااقووو  لووورل يوووا لووول ال ووو ا  الدوصا.رووو  ل يحووو ل والكفووولأل   3الشووووا )          
الكفووووولأل  الح اصتووووو  ل يحووووو ل تووووو  ا  ل تووووول   الاووووود   أ الح اصتووووو  اليوبحرووووو   روووووث .ا ووووو  

 رووث 90و 85ااوي ول.خ ل فقووف  وتكووف  ال توول   ل نلصاوو  انوود اسوو خدا  الفقووف  ك  الاوود  
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 وص  يوووخ الدقرنووو  ل تووول   الاووود   2800انووود سووو ا   12.48% لوووىإتصوووا . وووب  ال تووول   
 . 90 إلى 70ااوي ل.خ لل 

الااق  لرل ال  ا  الدوصا.ر  ل يح ل و ص     اص  الال   يفضحهل الشوا  إ          
( الك  ا ه  ت ايد ال تل   يخ  ص     اص  الال   لخ ا  جل  الاد  ااوي ل.خ ل فقف  4)

اند  560 إلى 540ح ل اي ر  اا   اق اك ت  ا   ص   الح اص  لل و كا .لت  لل ت
 إلى 70%اند  تل   الاد  ااوي ل.خ لل 3.7 وص  يخ الدقرن  أ  لن ب   3400س ا  

90. 
جيوووول لا ظووو  تووو ثر  الاووود  ااوي ووول.خ ا وووى ااسووو هال النوووفاخ اليوبحوووخ            

.خفلض يخ ااس هال النوفاخ ل فقوف  ( وت   د كل   لا5ل فقف    رل يخ الشوا صقص )
(  15ل تل   الاد  ااوي ل.خ  رث جنوا ااسو هال النوفاخ اليوبحوخ ل فقوف   ينوداص )%

  وص  يخ الدقرن . 2800واند س ا    90 إلى  70اند  تل   الاد  ااوي ل.خ لل  
 

 االستنتاجات
 ثر  الاود  ااوي ول.خ لرن  . ل   البحث الاي ر  ل يفا  لل الحنل د  فم ت          

وت يدا  لاتخ  [7,6] آ  و   للش اص  و خ ت فد لخ لل  لأل  و  اإل الملح ل  أ األا ى 
: 

الفقووف  كو الاوود  ااوي وول.خ الووفام  ج ووبت عووافا  يووخ لداجوو  ال شووغرا وتوو    يووخ 1-  
 الكاتخ ل فقف  و دو  الط ق. اإل المال ا را . ر   

 للشوو اص  ل توول   الاوود  ااوي وول.خ  شوووا  اإل ووالمحوو ل لي اض األ توول   يووخ لاووللا   2-  
 الكاتخ . اإل المتدصت خ   بت تح ل اي ر  اا   اق وادو   دو  

 اض األ تل   الاد  ااوي ل.خ أكد  لول اليط وفم ا تاطوخ تح ول يوخ لاوللا   إ  3-
 ي فا   لخ  تل   الك ف  اليط فا  لو.
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 ( تركيب وأنواع نماذج الوقود المستخدم في البحث1جدول )
 5 4 3 2 1 رقم العينة

العدد االوكتاني البحثي 
(RON) 

70 75 80 85 90 

ات
كون

الم
 

 0 0 15 50 90 النفثا الخفيفة %

 0 0 85 50 10 الريفورميت %

 74 74 0 0 0 التلوين %

 22 10 0 0 0 االيزواوكتان %

 4 16 0 0 0 الهبتان االعتيادي %

 0.469 0.24 0.416 0.24 0.208 مل (TEL)مضافات 

 0.31 0.15 0.26 0.15 0.13 غم رصاص

 

 

 

 (TD115( جهاز فحص معامالت األداء الهيدروليكي  نوع )1مخطط )
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 رعة الدورانية للمحرك و العزمالس نالعالقة بي (1)شكل         
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 (TD114( وحدة المقاييس نوع )1لوحة )
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 المكبحي السرعة الدورانية للمحرك و االستهالك النوعي نالعالقة بي (5)شكل 

 للوقود

 حرارة العادم السرعة الدورانية للمحرك و درجة  نالعالقة بي (4)شكل       
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OCTANE NUMBER ON PERFORMANCE OF THE 

SPARK IGNITION ENGINE. 
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ABSTRACT 

            This research aimed to an experimental  study the effect 

of octane number of the fuel on the performance of the spark 

ignition engine . 

             The study included the preparation of fuel with octane 

number (70,75,80,85,90) which are attempted in this research 

using the researches and control laboratories of oil refinery 

company at Baji, by using a standard engine (CFR). 

          The  experiments had been carried out using four stroke, 

single cylinder type (TD110) , with compression ratio(6:1), 

coupled to hydraulic dynamometer type (TD115).  

         The study showed that, using fuel with octane number (70 

and 75) had problems at the beginning of starting and 

acceleration. The difficulty are knock and delay in warming up of 

the engine. 

          The results show that the engine performance are increased 

step by step according to the increases of the octane number of 

fuel, and this appeared clearly in the obtained results of samples 

(70 and 90) as follows:  
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          At the speed 2800 r.p.m the torque and the brake thermal 

efficiency are increased by  9.75%  and 12.48% respectively.  

While at the speed 3400r.p.m the brake power and exhaust 

temperature are increased by 8.97% and 3.7% respectively. also 

the brake specific fuel consumption decreased by 15% at 2800 

r.p.m . 

 

KEY WORDS 

Octane number, Performance, Spark ignition engine     
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