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Abstract 

Considering pollution problems and energy crisis today, investigations 
have been concentrated on lowering the concentration of toxic components in 
combustion products and decreasing fuel consumption by using renewable 
alternative fuels. In the present work, the effect of ethanol addition to gasoline on 
the exhaust emissions and noise level has been experimentally investigated at 
various engine loads. 
Results of the engine test indicated that using ethanol-gasoline blended fuels 
increases the power output of the engine dramatically (up to 50 %). While the CO 
and HC emissions decrease as a result of the leaning effect caused by the ethanol 
addition; and the CO2 emission increases because of the improvement of 
combustion. Also, it was noted that the noise level emission increases slightly with 
the increase of ethanol content. Finally, the results showed that ethanol can be used 
as a supplementary fuel to gasoline in modern spark ignition engines without major 
changes, and it can help to save our environment from toxic pollutants and to save 
a considerable part of the available oil. 
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تأثير مزج ا يثانول مع الكازولين على الملوثات و الضوضاء لمحرك رباعي 
  ا+شواط يعمل بالشرارة

  الخ.صة
الكثي��ر م��ن  إج��راءت�م , مش��اكل تل��وث البيئ�ة و تح��ديات نض��وب المص�ادر التقليدي��ة للطاق��ة بس�بب      

اس�تھ8ك الوق�ود باس�تخدام البحوث للتقليل من تراكيز المواد السامة في نواتج ا/حتراق و للتقليل م�ن 
  .مضاف للوقود التقليدي المستخلص من النفط الخام أومتجددة من الوقود كبديل  أنواع

الك�ازولين تجريبي�ا عل�ى ع�وادم مح�رك رب�اعي  إل�ىا/يث�انول  إض�افة ت�أثيرتم دراس�ة  البحثفي ھذا 
  .مختلفة مالأحعند  أداءهيعمل بالشرارة و على الضوضاء المتولدة منه و على  اPشواط

و تقلي�ل غ�ازات أول %  50نتائج البحث بينت إمكانية زيادة قدرة المحرك بص�ورة كبي�رة تص�ل إل�ى 
اوكسيد الكاربون و الھايدروكاربونات غير المحترقة و زيادة غازات ث�اني اوكس�يد الك�اربون لتحس�ن 

زي��ادة طفيف��ة ف��ي كم��ا و ل��وحظ م��ن التج��ارب . عملي��ة ا/حت��راق بإض��افة ا/يث��انول إل��ى الك��ازولين
النت��ائج تب��ين إمكاني��ة اس��تخدام ا/يث��انول , أخي��را .ضوض��اء المح��رك بزي��ادة نس��بة ا/يث��انول المض��اف

كوقود مساند للكازولين في محركات ا/حتراق الداخلي لحماية بيئتنا م�ن الملوث�ات الس�امة و الض�ارة 
 .و لزيادة عمر مصادرنا التقليدية للطاقة

  
  
  


