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اإلشعال بالشرارة ثنائي  محركمعامالت  أألداء ل عمى االوكتاني العدد لتأثير عممية دراسة
 األشواط

 
  ، مدرس رائد رشاد جاسم

 جامعة تكريت-قسم الهندسة الميكانيكية
 الخالصة 

يهدف البحث إلى دراسة عممية لتأثير العدد االوكتاني عمى معامالت  األداء لمحرك اإلشعال بالشرارة 
(  جهزت من 95و85و75شممت الدراسة ثالث نماذج مختمفة من الوقود البترولي بعدد اوكتاني ) نائي األشواط.ث

 شركة مصافي الشمال ،حيث تم  تحضيرها في مختبر البحوث والسيطرة النوعية هناك.
 اط )( أحادي االسطوانة ذو نسبة انضغTD113أجريت االختبارات باستخدام محرك ثنائي االشواط نوع )

 (.TD115( مربوط إلى داينموميتر هيدروليكي نوع )7.3 1:
األداء لممحرك تبعا لزيادة العدد االوكتاني ويبرز التحسن  تفي معامال اأظهرت النتائج ان هناك تحسن

 2750% عند سرعة دورانية مقدارها 10.حيث يزداد العزم بنسبة   95و 75واضحا عند مقارنة نتائج النموذجين 
ولسرعة دورا  95إلى  75% عند تغير العدد االوكتاني من 18الدقيقة. كما إن القدرة المكبحية تزداد بنسبة  دورة في

% نسبة الزيادة في الكفاءة الحرارية المكبحية عند نفس التغير في 9دورة في الدقيقة. في حين كانت  3000 ةني
فس نسبة االنخفاض في االستهالك النوعي دورة في الدقيقة. وهي ن 2300العدد االوكتاني لكن عند سرعة 

دورة في الدقيقة. كما ان اقل استهالك نوعي لموقود يحدث عند  3000المكبحي لموقود عند دوران المحرك بسرعة 
 .95دورة في الدقيقة ولعدد اوكتاني  2400سرعة 

 ائي األشواط، محرك اإلشعال بالشرارة،ثن ، معامالت األداء الكممات الدالة: العدد االوكتاني
 

Experimental Study of the Effect of Octane Number on the 

Performance Coefficients of  of the Two Strokes Spark Ignition Engine 

 

 
Abstract 

The experiments had been carried out using two stroke, single cylinder type 

(TD113), with compression ratio of (7.3:1) Coupled to hydraulic dynamometer type 

(TD115). 

          The results showed that there is  enhancement   of the engine  performance  with 

increasing octane number. This appears clearly when comparing the results of 

performance with fuel of 75 and 95 octane number.  

The torque increases 10% at speed of 2750 RPM. The break power also 

increases 18% when the octane number changed from 75 to 95 at 3000 RPM of engine 

speed. The same change in octane number will increase the thermal efficiency by 9% at 

2300 RPM of engine speed. The break specific fuel consumption decreases at the same 

ratio of thermal efficiency 9% but at 2400 RPM. The less fuel consumption happens at 

2400 RPM for octane number 95. 
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 قائمة الرموز
 الوحدة         الرمز         التعريف         

b.s.f.c   المعدل الكتمي الستهالك الوقودg/kWhr 

mf          المعدل الكتمي الستهالك الوقودkg/hr 
N         عدد دورات المحرك في الدقيقةR.P.M  

PB             القدرة المكبحية لممحرك      kW   
QHV                القيمة الحرارية لموقود  kJ/kg 

 
 

             التعريف                  الوحدة   لرمز      ا

  SG                              الكثافة النوعية لموقود

T                              عزم المحرك        N.m 

V             حجم ثابت لقياس الوقود المستهمكm l  
 (رممي لت 32أو  16أو  8)          

ρf           ة الوقودكثاف                            Kg/l  

Bth            الكفاءة الحرارية المكبحية 

t          ممي لتر من الوقود8زمن صرف  second 
 

  المقدمة
االسدددداس الددددذي هددددي تعددددد معددددامالت االداء 

بموجبددي يدددتم تقيدديم محركدددات االحتددرال الدددداخمي والتدددي 
 رة وغيرهدددددا.تشدددددمل االسدددددتهالك الندددددوعي لموقدددددود والقدددددد

يعتمدددد معامدددل االداء عمدددى الكثيدددر مدددن العوامدددل منهدددا 
تصدددددميمية )نسدددددبة االنضدددددغاط وموقددددد  شدددددمعة القددددددح 

ومنها تشغيمية )الحمل والسرعة ودرجة حدرارة  وغيرها(
نوعيددددة الوقددددود مددددن . الهددددواء الددددداخل ونوعيددددة الوقددددود(

المددددد ثرات الرئيسدددددية عمدددددى المحركدددددات بصدددددورة عامدددددة 
رة بصددورة خاصددة وبالتددالي ومحركددات اإلشددعال بالشددرا

تدددددداثير ذلددددددك عمددددددى عمميددددددة انتشددددددار المهدددددد  وسددددددرعة 
هدددددذا ويعتبدددددر العددددددد االوكتددددداني مدددددن اهدددددم  االحتدددددرال.

مواصدددفات الوقدددود المسدددتخدم فدددي محركدددات اإلشدددعال 
يمثددل  تدداثير فددي عمميددة االحتددرال.مددن بالشددرارة لمددا لددي 

يقدددد  بددددين و  العدددددد االوكتدددداني مقاومددددة الوقددددود لمفرقعددددة
ة، حيدددث تمثدددل المائدددة العددددد االوكتددداني الصدددفر والمائددد

 (C8H18) (Iso-Octane) لاليزو_اوكتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان 
كمدددددا يمثدددددل  والمعدددددروف بمقاومتدددددي العاليدددددة  لمفرقعدددددة.

 (C7H16)الصددفر العدددد االوكتدداني لمهبتددان االعتيددادي
(n-Heptane) العالية. الفرقعةوالمتميز ب 

يددتم تحديددد العدددد االوكتدداني الي مركدد  مددن 
ات احتراقهدا فدي محدرك قياسدي مد  خالل مقارندة مميدز 

مميددددددزات احتدددددددرال نمددددددداذج ذات نسددددددد  مختمفدددددددة مدددددددن 
 االيزواوكتان والهبتان االعتيادي في محرك قياسي 

 [1,2]  
Cooperative Fuel Research Engine  

ASTM-CFR   والددذي يتكددون مددن اسددطوانة واحدددة مدد
العدددد يددتم حسدا   .اإمكانيدة تغييددر نسدبة االنضددغاط فيهد

بدددثالث طدددرل رئيسدددية هدددي العددددد االوكتددداني االوكتددداني 
 (RON()Research Octane Number)البحثددي

 MON()Motor Octane)والعدد االوكتاني لممحدرك

Number)  وكذلك هناك الوسط الحسابي ويطمل عميي
(Anti-Knock Index)  ويمثل متوسط مجموع العددد

الندددددددددددددددددددددددددددداتج مددددددددددددددددددددددددددددن الطددددددددددددددددددددددددددددريقتين السددددددددددددددددددددددددددددابقتين 
((RON+MON)/2)[3].  دة دراسددات لتددأثير هندداك عدد

العدددد االوكتدداني عمددى أداء محركددات االحتددرال الددداخمي 
محمددد  اغمبهددا عمددى محركددات رباعيددة األشددواط كمددا فعددل

.  امدددا فددددي هدددذا البحددددث فسددديتم دراسددددة تدددداثير  (2006)
العدددددددد االوكتدددددداني عمددددددى محددددددرك ثنددددددائي االشدددددددواط وذا 

 اسطوانة واحدة. 
 

 الجانب العممي
مدددى محددرك ثندددائي تمددت االختبدددارات العمميددة ع 

 . األشدددددواط ذو اسدددددطوانة واحددددددة يعمدددددل بدددددالبنزين كوقدددددود
اسدددددددتخدمت نمددددددداذج مدددددددن الوقدددددددود ذات عددددددددد اوكتددددددداني 

( والتدددددي تدددددم تحضددددديرها فدددددي 95و  85و  75مختمدددددف)
مصددددافي  ةمختبددددرات البحددددوث والسدددديطرة النوعيددددة لشددددرك

كمدددا  (. CFR) بيجدددي وباسدددتخدام محدددركفدددي  الشددمال 
 .كمال االختباراتإل  أخرى  أجهزة عدة  استخدمت 
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  األجهزة المستخدمة
 

  المحرك
تدددددم أجدددددراء جميددددد  االختبدددددارات عمدددددى المحدددددرك        

ثندددائي  (TD113)اإليطدددالي أحدددادي االسدددطوانة ندددوع 
طددددول الشدددوط فيددددي ،  األشدددواط ذو اإلشددددعال بالشدددرارة 

ممددم ونسددبة االنضددغاط  60ممددم وقطددر االسددطوانة  52
ويبددين  ى الهددواءأمددا نظددام تبريدددم فيعتمددد عمدد . 7.3:1

 .ممحرك ( صورة ل1الشكل )
 

 جهاز فحص المعامالت 
تددم اسددتخدام جهدداز فحدد  معددامالت األداء 

 Hydraulic)مدددددددددددن الددددددددددددنوع الهيددددددددددددروليكي

Dynamometer type TD115)  والموضددف فددي
. يدددددددخل المدددددداء الددددددى الددددددداينموميتر مددددددن  (2)الشددددددكل

األعمددى مددن خددالل الصددمام االبددري الددى الجددزء الثابددت 
(Bوم )( ن ثم يتم تصريفي من خالل الصمامC في )

)مددددددن خددددددالل الددددددتحكم  ى المدددددداءحالددددددة ارتفدددددداع مسددددددتو 
يقوم الجزء الثابدت بامتصدا   (.Cو A) بالصمامين

جدددزء مدددن طاقدددة المحدددرك عدددن طريدددل عمدددود الددددوران 
حيث تقوم الزعانف الموجودة  فدي الجدزء الددوار بنقدل 
العدددددزم المسدددددمط مدددددن المحدددددرك الدددددى الجدددددزء الخدددددارجي 

بددت ( مددن خددالل دفدد  المدداء الددى الزعددانف المثبتددة )الثا
بالسددددطف الددددداخمي لمجددددزء الخددددارجي ممددددا يدفعددددي الددددى 
الدوران ساحبا احد النابضدين المثبتدين بدي مدن الخدارج 
ومددددن هددددذم االسددددتطالة الحاصددددمة فددددي احددددد النابضددددين 
 ونصف قطر الجزء الثابت يتم تحديد العزم المسمط .

 وحدة المقاييس
لكددل مددن السددرعة والعددزم تددم تسددجيل القددراءات 

واسدددددددتهالك الوقدددددددود بواسدددددددددطة وحددددددددة المقددددددداييس ندددددددوع 
TD114 Instrumentation unit  والموضدحة فدي 
 :. وشممت القراءات(3)الشكل 

 
   

 (Nالسرعة الدورانية )

 يتم قراءة السرعة الدورانية من خالل المقياس     
 (Tachometer حيدددث يددددتم قددددراءة السددددرعة الكترونيددددا ،)

مددن خدددالل قددر  يحدددوي مجموعددة مدددن الشددقول القطريدددة 
يددددور بدددين مصددددر الميدددزر ومتحسدددس خدددا  معدددد لهدددذا 

 الغرض.
 (Torqueالعزم )

 Torqueيتم قراءة العزم من خالل مقياس العزم )     

Meter وذلددددك مددددن خددددالل الددددداينموميتر الهيدددددروليكي )
 (.2الموضف في الشكل)

 (timeزمن)ال 
تم قراءة زمن صدرف حجدم محددد مدن الوقدود ت     

وكمدددا   رممدددي لتددد 32او  16او  8والحجدددم يكدددون امدددا  
( ضدمن وحددة المقداييس ليدتم 2هو موضف فدي الشدكل )

 8. تددم اعتمدداد مددن خاللددي حسددا  مقدددار صددرف الوقددود
 في هذا البحث. ممي لتر في عممية الحسا 

وسدددرعة المحدددرك   تدددم تسدددجيل البياندددات )العدددزم         
( لكددل نددوع وزمددن اسددتهالك الوقددود وكددذلك تدددفل الهددواء

مدددددن أندددددواع الوقدددددود بعدددددد وصدددددول المحدددددرك الدددددى حالدددددة 
 االستقرار.
 الحسابات

ت وفقددددا بعددددد تدددددوين القددددراءات تددددم اجددددراء الحسددددابا      
 والتي شممت االتي:  5لممصدر رقم 

 (Brake Powerالقدرة المكبحية )
تجدددة مدددن المحدددرك مدددن خدددالل تدددم حسدددا  القددددرة النا    

 :المعادلة االتية
PB= 2  *N*T/60…………………….(1) 

 
)تدفق الوقود 

f
m) 

= f*V/t
f

m 
 
 حيث ان

f = SG *1000     
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t ممدددي لتدددر مدددن الوقدددود  8: هدددو زمدددن صدددرف حجدددم
( وتجددددانس الوحدددددات kg/hrولتحويددددل التدددددفل الددددى )

  :يكون التالي
= SG*1000*V*3600/(1000*1000*t)

f
m 

منددددي نحصددددل عمددددى المعادلددددة التاليددددة لحسددددا  تدددددفل 
   [6](SG=0.74) الوقود

 

fm  =0.74*8*3.6/t…..…….………..(2)                                               

 
االستهالك)الصرررررررررررررررب( النرررررررررررررروعي المكبحرررررررررررررري  

 (:b.s.f.c.()g/kw hrود)لموق
ويمثددل مقدددار القدددرة الناتجددة مددن غددرام واحددد مددن       

الوقددددود لممحددددرك المعنددددي وهددددو ندددداتج مددددن قسددددمة تدددددفل 
( 1000)  يمثددل الثابددتالوقددود عمددى القدددرة المكبحيددة و 

 الى غرام. يموغرامتحويل كعامل 
 

b.s.f.c.= ( fm *1000) / PB............(3) 

 
 (Bthالكفاءة الحرارية المكبحية ) 

تمثدددل كفددداءة المحدددرك حيدددث يعتبدددر الوقدددود قددددرة       
مضددددافة وتعتبددددر القدددددرة المكبحيددددة كقدددددرة خارجددددة مددددن 
المحددددرك بددددذلك تكددددون الكفدددداءة حاصددددل قسددددمة القدددددرة 

 :الخارجة الى الداخمة 
Bth = PB*3600/( fm *QHv….…(4)  

( تددم حسددا  معددامالت 4و  3و  1)ومددن المعددادالت  
األداء ورسدددددم العالقدددددات بعدددددد ان تدددددم افتدددددراض كفددددداءة 

 .  % 100 مساوية لـاالحترال 
 

 النتائج والمناقشة

أبدت بعض النماذج من الوقدود عددم انتظدام فدي      
وجيدزة  دوران المحرك في بداية التشغيل لكدن بعدد فتدرة

  اإلحماءتدريجيا استقر عمل المحرك بسب  

( العالقددة بددين السددرعة الدورانيددة 4الشددكل رقددم )يبددين    
لممحرك م  العزم ويوضف زيادة عزم المحرك م  زيدادة 
العددد االوكتدداني ولدنفس السددرع ويعدزى ذلددك الدى حدددوث 
االحتددرال التددام وعدددم حصددول أي إشددعال مسددبل لموقددود 
عددددالوة عمددددى االسددددتفادة القصددددوى مددددن القيمددددة الحراريددددة 

دورة فددي الدقيقددة   2750ك عنددد لموقددود. ان عددزم المحددر 
فددي حدددين ان العددزم يددزداد بنسدددبة  75لمعدددد  5.25يبمدد  

 ولنفس السرعة. 95 و 85% عند  10% و3
تدددزداد القددددرة المكبحيدددة لممحدددرك بزيدددادة العددددد          

االوكتاني وهذم الزيادة بسيطة عند السرع الواطئة ولكدن 
تكددددون واضددددحة عنددددد السددددرع العاليددددة حيددددث تصددددل الددددى 

عندددد  95الدددى  75%  بزيدددادة العددددد االوكتددداني مدددن 18
 2000% عندددددد 12دورة فدددددي الدقيقددددة و  3000سددددرعة 

 (. 5دورة بالدقيقة ويمكن مالحظي ذلك في الشكل)
( يبين العالقة بدين كدل مدن السدرعة 6الشكل )         

الدورانيدددددة لممحدددددرك والكفددددداءة الحراريدددددة المكبحيدددددة حيدددددث 
رك تددزداد بزيددادة العدددد نالحددظ ان الكفدداءة الحراريددة لممحدد

االوكتدداني لموقددود وتكددون الزيددادة متقاربددة عنددد اسددتخدام 
حيدددث تصدددل نسدددبة الزيدددادة  85و 75الوقدددود ذي العددددد 

دورة فددي الدقيقددة فددي حددين  2300%عنددد سددرعة 3الددى 
الدددى  75% بزيدددادة العددددد االوكتددداني مدددن 8 تصدددل الدددى

95. 
يمكدددددن مالحظدددددة تدددددأثير العددددددد االوكتددددداني عمدددددى        

سدددتهالك الندددوعي المكبحدددي  لموقدددود جميدددا فدددي الشدددكل اال
( ويتجسدددددد ذلدددددك باالنخفددددداض فدددددي االسدددددتهالك 7رقدددددم )

النددددددوعي لموقددددددود بزيددددددادة العدددددددد االوكتدددددداني حيددددددث يقددددددل 
عندد  %  9 االستهالك النوعي المكبحدي لموقدود بمقددار

وعنددد سددرعة   95إلددى  75زيددادة العدددد االوكتدداني مددن  
لموقددود  قددل اسددتهالككمددا ان ا دورة فددي الدقيقددة. 3000
  سدددددرعة عندددددد  و   95العددددددد االوكتددددداني  عندددددد  كدددددان 
 دورة  في الدقيقة. 2400

 
 

أظهرت النتائج ان زيادة العدد االوكتاني   االستنتاجات والتوصيات
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لموقود ي دي إلى زيادة في الطاقة الناتجة من 
 المحرك إضافة إلى التقميل من استهالك الوقود

من خالل النتائج  ع الدورانية. ولنفس القيم من السر 
يوصى باالستمرار في هذم الدراسة وتطويرها لتشمل 
تأثير العدد االوكتاني عمى انبعاثات المحركات ثنائية 

 األشواط.
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( المحرك المستخدم في البحث )احادي 1شكل)
 االسطوانة ثنائي االشواط(

 

 ( جهاز فحص معامالت األداء 2شكل )
  (TD115) الهيدروليكي نوع

 

م مع سرعة المحرك ولعدة ( تغير العز 4شكل)
 قيم من العدد االوكتاني

 البحث ( يبين نماذج الوقود المستخدم في1جدول)
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 قيم من العدد االوكتاني

  (TD114)  ( وحدة المقاييس نوع3شكل )
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 البحث نماذج الوقود المستخدم في( يبين 1جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 3 2 1 رقم العينة

العدد االوكتاني 
 (RON)البحثي 

75 85 95 

ات
كون

الم
 

 0 0 50 النفثا الخفيفة %
 0 0 50 %الريفورميت 

 74 74 0 التموين %
 22 10 0 %االيزواوكتان 
الهبتان 

 االعتيادي %
0 16 4 

مضافات 
(TEL) مل 

0.24 0.24 0.789 

 0.46 0.15 0.15 غم رصاص

N (RPM) 
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( تغير كفاءة المحرك مع سرعة المحرك 6)شكل
 ولعدة قيم من العدد االوكتاني
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