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Abstract                                                         
     An engine of Zeetor type Z – 6901 of three compression rings is employed in 
this investigation to accomplish the experimental work. The indicator diagram i.e. 
P=ƒ(α) is recorded at different engine speeds. The present work elucidates the 
measurement and indication of gas pressure within the combustion chamber as a 
function of crank angle. The study contains the prediction of pressure in inter-ring 
volume pressure behind piston ring during engine operation. 
          For verification of a mathematical model a static test rig apparatus is 
designed in order to measure the inter-ring volume pressure within the range of 
compression pressure i.e. 1bar to 33.8bar. The comparison between mathematical 
and experimental results show good agreement.  
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 دراسة نظرية وعملية للتنبؤ بالضغط في منطقة الشقوق بين حلقات

  المكبس لمحرك ديزل 
  

  الخ$صة
ذو ث"ث حلقات ضغط  بأعمار مختلفة �كمال  Z -6901تم إستخدام محرك نوع زيتور          

متطلبات الجزء العملي من البحث و الحصول على مخططات الضغط كدالة لزوايا عمود المرفق 
في ) indicator diagram(تضمن الجانب العملي قياس منحني الضغط المبين ي  .ختلفةبسرع م

وكذلك تتضمن الدراسة التنبؤ بالضغوط بين حلقات . غرفة ا�حتراق كدالة لزاوية عمود المرفق
  .ط خلف الحلقات أثناء أداء المحركالمكبس و الضغو

المكبس لعدة سرع و عند أعمار مختلفة من تم بناء منظومة متكاملة لقياس الضغوط بين حلقات    
بنيت منظومة . مقارنتھا مع النتائج العمليةتم ا;داء و لغرض التحقق من صحة النتائج النظرية 

ضمن  P=33.8 barالى  P=1 bar  يتراوح بين  ضغط حلقات المكبس لمدى بين لقياس الضغوط
قيقي في شوط الضغط للمحرك أثناء الذي يوافق الضغط الحالضغط المتاح في إسطوانة الضغط و

ئج العملية من الجھاز أدائه، و قد تم الحصول على نتائج جيدة تبين أن ھناك توافقاً جيداً بين النتا
 .    النتائج التي تم الحصول عليھا من النموذج الرياضيالمستخدم و

 
 
 
 
 
 
 
 
 


