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ه           في  البحــتم  إجــذا  دراســث  عــراء  لبيــمليــة  تــة  استــان  المحسنــخــأثير  التجاريــدام  خصائص  ــات  على  ة 

العادم  M0المحلي    ودـــالوق غازات  وانبعاثات  المحرك  خب  وأداء   الَوُقود  حسناتــمن  ــم  مختلفة  واعــأنة  ـســمـاستخدام 

فـف او ـتـمـال   ةـاريــجـالت   األســرة  ال  ـي  با  ة  ـيـلـ حـمـواق  النتائج  تَ ـخـست  وتحليل  الــ يـلـحـدام  أجريANOVAن  ــايـبـتـل  ت ــ. 

الت  ــتبـخالا   بالشرارةـيـبـريـجـارات  اشتعال  محرك  على  األسطوانة  ة  )  أحادي  نوع  األشواط  (  Robin EH17رباعي 

مع زيادة   rpm  2800إلى    rpm  1200رعة المحرك التي تتراوح من  مدى س   ندَ ع    مختلفةود ال  قُ الوَ عي  نات  باستخدام  

 ،العتماده كوقود أساس  M0  محلينزين ال  ب ـ ال  جـائــتـنَ   عَ ـج مَ ـائــتـنـَ ة الــارنَ ـقـمُ . تمت  (WOTوعند )  rpm  400مقدارها  

الوقود   أوكتان عدد    أن  نتائج التجريبيةالأظهرت    .(MB  ،MMالبنزين المحسن المحلي والتجاري )  إلى  باإلضافة

(MB  ،MM أ من(  المحلي  ل  هعلى  أM0لوقود  الحرارية  القيمة  عدد    لوحظ  كذلكقل.  ، ولكن  الوقود    أوكتانزيادة 

RON    إضافة )المع  )A1  ،A2%محسنات  بنسبة   )3.49% وانخف19.77،  الـ(  ال  ـمَ ـيـق ـ اض  بنسبة  ـــ راريـَـ حـة  ة 

التوالي. و 2.78، 19.4%)% على  تأثير A3  ،A4  ،A5)  حسناتمال    ضافةإل  كان(  عدد    ا  طفيف  ا  (    وكتان األ على 

مع إضافة    (، والتي ازدادتA3  ،A4)المحسنات  افة  ـة مع إضـراريــحَ ـة ال  ـمَ ـيـ  قـاض الـفـخ  ـنا  كما لوحظ  وكثافة الوقود.  

A5  % كل    1.68بنسبة  إضافة  مع  اللزوجة  الـمحسنال    اعنوَ أَ وازدياد  ذلكضف  ارية.ـجت ـ ات  عن  القدرة    تتحسن  ،ال  

 18بنسبة % rpm 2800نت عند سرعة ( وأفضل تحسن كاA2 ،A5للمحرك مع إضافة محسنات ) BPالمكبحية 

الك ـهـت ـ ستحسن في ا    النتائج  محسنات التجارية. أظهرتال، وانخفاض قدرة المحرك مع إضافة بقية  MA2مع وقود  

ة المحسنات.  ـي ـ قـود مع إضافة بَ ـــ قُ وَ ـالك الـهـت ـ سوازدياد ا  .  MA2مع استخدام وقود    BSFC  ود النوعي المكبحيــوقُ ـالَ 

ماعدا وقود   M0ي  ود المحل  ـوقالود مقارنة مع  ــقُ وَ ـات الـنـي  ـ مع كل ع  BTEحرارية المكبحية  كفاءة ال  ـن ال  ـس  ـحـوكذلك، تَ 

MA5 أ كانت  إذ  الحرارية  .  للكفاءة  زيادة  المحرك  عند    BTEعلى  بنسبة    MA1وقود  مع    rpm  2400سرعة 

انبعاثات    ذلك،  إلى  باإلضافة   .%22.47 تراكيز  )  COازدياد  الوقود  محسنات  إضافة  (  A1  ،A3  ،A4مع 

( محسنات  مع  طفيف  )A2  ،A5وانخفاض  انبعاثات  تراكيز  وازدياد   .)HC  ،2CO  كل إضافة  مع  ات  ـسنمح  ال( 

التج  ة.ـجاريالت   المحسنات  إضافة  تأثير  كان  اإلحصائي  التحليل  الوقود وحسب  خواص  على  وواضح  مؤثر  ارية 

 .وانبعاثات غازات العادم المحرك أداءو المختلفة 


