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بعد استتخصص  C5H12O اويل فيؾزل الدراسة ىؾ التحقيق في تأثيرات ندب خمط )مادةاليدف الرئيدي مؽ ىذه 

عيشتات  تتؼ تحغيتر بعاثاتتو محرك االحتراق التداخمي وان أداء ؾمي السحمي( عمى خؾاص الؾقؾد ومع الكازوليؽ الحك الساء

 ترميتتتتتتتز العيشتتتتتتتات  وتتتتتتتتؼ متتتتتتتؽ الستتتتتتتادة متتتتتتتع الكتتتتتتتازوليؽ السحمتتتتتتتي (%01%, 01%, 01  %5ندتتتتتتتب )خمتتتتتتتط ب االختبتتتتتتتار

(FWE30,FWE20,FWE10,FWE5) ( و الكتتتتتتتازوليؽ السحمتتتتتتتيF0 ) و ( الكتتتتتتتازوليؽ السحدتتتتتتتؽFS )إجتتتتتتتراءتتتتتتتتؼ  و 

. اجريتتا االختبتتارات التجريبيتتة فتتي مختبتترات كميتتة اليشدستتة السيكانيكيتتة فتتي جامعتتة كركتتؾك تبريتتة لخؾاصتتيافحؾصتتات مخ

ح او بدترع مختمةتة تتتر شتؾا,  و   ربتاعي االاالستظؾانة أحتاد ( RobinEH17نؾع ) (SI) باستخدام محرك احتراق داخمي

جريتتتتا مقارنتتتتة الشتتتتتائ  أ و (.WOT) وبةتتتتتا صتتتتسام الختتتتانق بالكامتتتتل rpm (011)بزيتتتتادة  rpm (0511-0011)  بتتتتيؽ

عيتترت نتتتائ  أباستتخدام العيشتتات متتع نتتائ  استتتخدام الكتتازوليؽ السحمتتي الحكتؾمي باعتبتتاره الؾقتتؾد االساستتي فتي االختبتتار. 

  (011  )او عتتالي ويدتت فيتتؾزل اويتتل ستتادةكتتتاني لو كتتؾن العتتدد االعيشتتات كتتتان لمو فتتي عتتدد اال ا  واضتتح ا  الةحؾصتتات تحدتتش

صتتبا أ ِاذ ( 86التتذ  كتتان) كتتازوليؽ السحمتتيبعتتدد االوكتتتان لم وبذتتكل ممحتتؾا مقارنتتةعيشتتات ملكتتتان و ازداد عتتدد االحيتت  

  ولمعيشتتتتتتتتة (41) (FWE20)  ولمعيشتتتتتتتتة (4150) (FWE10  ولمعيشتتتتتتتتة )(4559) (FWE5كتتتتتتتتتاني لمعيشتتتتتتتتة )و العتتتتتتتتدد اال

(FWE30) (4050)  لمعيشتتتة  الةيستتتة الحراريتتتةحيتتت  اصتتتبحا  دوث انخةتتتاض بالةيستتتة الحراريتتتة لمعيشتتتاتلكتتتؽ بالسقابتتتل حتتت

(FWE5( )MJ/kg995000)  ول(FWE10( )43.625MJ/kgول  )(FWE20( )42.125MJ/kg  ) لمعيشتتتتةو 

(FWE30( )41.307MJ/kgكستتتتا  ) ولزوجتتتتة العيشتتتتات مقارنتتتتة متتتتع الكتتتتازوليؽ  لتتتتؾحو حتتتتدوث زيتتتتادة طةيةتتتتة فتتتتي ك افتتتتة

نتة متع عيشتات االختبتار مقار حتدوث زيتادة فتي القتدرة السكبحيتة عشتد استتخدام بتار التجريبتي االختأعيترت نتتائ  و السحمي. 

لتؾحو و . (FWE5الؾقتؾد )باستتخدام عيشتة ( rpm(2700تحدؽ عشد الدترعة  أعمىالكازوليؽ السحمي وتؼ الحرؾل عمى 

مقارنتة متع  (FWE5)باستتخدام العيشتة  دنتى حتدأ إلتىوصتؾلو  و( BSFCانخةاض االستيصك الشتؾعي لمؾقتؾد السكبحتي )

ازدادت  فتتتي الستتتزي . و اويتتتلحتتتي بزيتتتادة ندتتتبة متتتادة فيتتتؾزل الكتتتازوليؽ السحمتتتي بيشستتتا ازداد استتتتيصك الؾقتتتؾد الشتتتؾعي السكب

ندتبة زيتادة  أعمتىكانتا وبجسيتع الدترع السدتتخدمة حيت   (FWE5)باستتخدام العيشتة  (BTEالكةاءة الحراريتة السكبحيتة )

 إلتتىاشتتارت الشتتتائ   كستتا % 16.2وبمغتتا  مقارنتتة بؾقتتؾد الكتتازوليؽ السحمتتي rpm (0011)حراريتتة عشتتد الدتترعة الكةتتاءة لم

فتي الدتترع ( CO,CO2,HC) العتادم دت تراكيتتز انبعاثتاتزاو ستزي . فتي ال اويتل الكةتاءة بزيتادة ندتبة متتادة فيتؾزل انخةتاض

قتتتل انبعاثتتتات قتتتد ستتتجما أ  وكانتتتا االختبتتتار عيشتتتاتالدتتترع العاليتتتة باستتتتخدام  الؾاطئتتتة ولكشيتتتا قمتتتا وبذتتتكل ممحتتتؾا عشتتتد

(.FWE5باستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام العيشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )




