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Abstract 

Owing to the energy crisis and pollution problems of today, 
investigations have concentrated on decreasing fuel consumption and on 
lowering the concentration of toxic components in combustion products by 
using non-petroleum, renewable, sustainable and non-polluting fuels. While 
conventional energy sources such as natural gas, oil and coal are non-
renewable, alcohol can be coupled to renewable and sustainable energy 
sources.  

In this study, the combustion characteristics and emissions of diesel fuel 
and ethanol blends were compared. The tests were performed at steady 
state conditions in a four-cylinder DI diesel engine at full load at 1500-rpm 
engine speed. The experimental results showed that diesel ethanol blends 
provided significant reductions in CO, unburned HC, and NOx. Ethanol 
blends had a 13.8% increase in brake-specific fuel consumption due to its 
lower heating value. The results indicated that ethanol may be blended with 
diesel fuel to be used without any modification on the engine. 
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ايثانول في محركات االشتعال - صفات أداء  خالئط ديزلمواالهواء و  ملوثات
  باالنضغاط

 الخالصة
أهتمت األبحاث العلمية الحديثة بتقليل استهالك الوقود وتقليل الملوثات السامة الناتجة من    

االحتراق، بسبب األزمة العالمية الخاصة بالطاقة ومشاكل التلوث، وذلك باستخدام أنواع من 
المتوفر وغير مسبب للتلوث، ويمكن اعتبار الكحول مصدر طاقة متجددة الوقود المتجدد، 

  .ومتوفرة، بينما أنواع الوقود التقليدي مثل الغاز الطبيعي، النفط والفحم غير متجددة
في هذة الدراسة، تمت مقارنة مواصفات أداء وملوثات وقود ديزل وخالئط من 

رك رباعي االسطوانات ذي حقن مباشروعند االيثانول، وأجريت التجارب باستخدام مح- الديزل
األيثانول تسبب نقصان - ، وبينت النتائج أن خالئط الديزلrpm 1500حمل كلي وسرعة 

كما يسبب . NOx، وأكاسيد النيتروجين HC، الهيدروكاربونات غير المحترقة COبملوثات 
، بسبب انخفاض % 13.8خليط االيثانول ارتفاع في استهالك الوقود النوعي المكبحي بحدود 

القيمة الحرارية له، وبينت النتائج أن االيثانول يمكن استخدامه باضافتة الى وقود الديزل بدون 
      .عمل أي تحويرات في المحرك
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