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  چکیده: 

شی از سوختن سوختاثرات زیانبا افزایش  :هدف سیلی راهبار آلودگی هوای نا ستفاده های ف کارهای زیادی در ا

اند. از سووووی دیگرح تحایاات زیادی در زمینه افزودن نانوترات و یا های جایگزین بررسوووی شووودهاز سووووخت

حرارتی -ص فیزیکیبیودیز  باعث بهبود عملکردح آالیندگی موتور و خوا-نانوکاتالیزور به مخلوط سووووخت دیز 

ست؛ اما در مورد نانوکامپوزیت شده ا سی سوخت  ست. هدف از این تحایق برر صورت نگرفته ا صی  ها تحایق خا

سید آلومینیوم و سید تاثیر نانوترات اک ضر خروجی از موتور و کامپوزیت آنسیلیس  اک و ها بر کاهش گازهای م

 .باشدتاثیر آن بر عملکرد موتور می

سی پژوهش شنا سوخت دیز  :روش  سیلیس با  سید سیدآلومینیوم و نانواک بیودیز  -در این پژوهش نانواک

 ppmهای ترکیب شدند. نانوترات با غلظت دیزلیبرای ارزیابی عملکرد و انتشار گازهای خروجی مضر یک موتور 

امترهای ها موردبررسووی ارار گرفت. پاردرصوود ترکیب آن 100ح 70ح 30ح 0های و با نسووب 120و  90ح 60ح 30

ضر خروجی  سوخت و گازهای م صرف ویژه  شتاورحتوانح م شدند. در اندازه 2Oو  xNOح NOح 2COح COگ گیری 

 Minitab 18افزار ها از نرمتمامی آزمایشات موتور تحت بار کامل ارار داشت. به منظور بررسی تحلیل آماری داده

 استفاده گردید. Excelافزار نرمو برای ترسیم نمودارهای عملکرد و گازهای انتشاریافته از 

افزودن نانوترات به مخلوط سوخت کارایی مثبتی داشته و باعث دهد که نتایج به دست آمده نشان می :هایافته

ح 0Si120Al5Bهای به ترتیب در سوووخت CO و  xNOح 2COح NOهای ها شووده اسووت. آالیندهکاهش آالیندگی

0Si120Al5B0 حSi120Al5B  63وSi27Al5B  با مادارهای ppm 271 ح درصد 2/5حppm 285  وppm 784 کاهش 

گازوئیل خالص باعث کاهش انتشووار  0B تاثیر نداشووته و باعث افزایش خروجی شووده و 2Oپیدا کرده ولی در گاز 

سوخت سبت به ترکیب  ست. ن شده ا سبتها  سید 70های در ن صد نانواک سید  30آلومینیوم و در صد نانواک در

سید آلو100سیلیس و هم چنین  صد نانواک تولید  ppm 120تا  ppm 30با افزایش غلظت نانوترات از مینیوم در

سبت COافزایش و  NOو  NOxهای آالینده ست. در ن سید آلومینیوم و  50های کاهش یافته ا صد نانواک  50در

درصد  100 نینچدرصد نانواکسید سیلیس و هم70درصد نانواکسید آلومینیوم و 30درصد نانواکسید سیلیسح 

سیلیس با افزایش غلظت  سید  شترین میزان  COو  NO حxNOتولید گازهای نانواک شته و بی صی ندا شخ روند م

دارای شووورایه بهینه از لحا   18Si42Al5Bسووووخت بوده اسوووت. ppm 90های نامبرده در غلظت تولید آالینده

 کمترین مصرف ویژه سوخت است.

تاثیر  ای شده است..دیز  باعث کاهش تولید گازهای گلخانه-افزودن نانوترات به سوخت بیودیز : گیرینتیجه

های کامپوزیت شوووده نسوووبت به ای بود که نمونهبه گونه NOو  xNOح 2COح COترات نانو در کاهش گاز 

 های خالص کارایی بیشتری داشته است.نمونه
 

 نانواکسیدآلومینیومح نانواکسیدسیلیسح موتور دیزلیح آالیندهنانوکامپوزیتح   های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 وجود آمدنبه باعث فسیلی هایسوخت سوختن از ناشی هوای آلودگی بارزیان اثرات افزایش

 محااان از بسیاری تشویق باعث امر است. این شده هوا آلودگی با مبارزه اوانین اجرای در اجبار

 .گشت آن مشتاات و نفت جای به جایگزین هایسوخت از استفاده در ممکن هایراه بررسی برای

 مورد کشاورزی موادی توده زیست از دست آمدهبه هایسوخت تجدیدپذیرح هایسوخت بیندر 

 و ایگلخانه گازهای هاسوخت این از ستفادهازیرا  ؛است گرفته ارار دانشمندان از بسیاری توجه

 کاهش و سوخت واردات به وابستگی شدن مک سوی دیگر . ازدهندرا کاهش می هوا یآالینده

 هایسوخت از استفاده هایمزیت از نیز انرژی تااضای از بخشی جوابگویی برای و انرژی ی هزینه

 .(Lahane et al. 2015; Cheikh et al. 2016) تجدیدپذیر هستند

با سوخت دیز  از نظر خواص شباهت  که باشدمی هاسوخت زیست هایگونه از دیز  یکیزیست

آروماتیک و ازت گوگردح مضری مانند مواد سوخت بیودیز  حاوی که تفاوت این با داردح زیادی

 دارای و شده تشکیل یا متیل استر ستراتیل ا از کلی طور به دیز زیست. نیست ایحلاه چند های

 بدون. معروف هستند چرب اسیدهای ناماست که با  یهیدروکربن هایهزنجیر با الکیلی چند گروه

 کار به توان این نوع سوخت رای میدیزل سوخت جای به دیزلیسوزدرون موتورهای در تغییردادن

 .(Lee et al. 2004; Dias et al. 2009)  برد

و  جامد تراتح اکسیدکربندی منواکسیدکربنح سوخته نشدهحهای مادار هیدروکربن

یابد. فاه مادار با استفاده از زیست دیز  کاهش میدود مجرای از شده منتشر گوگر  اکسیدهای

 توانمی سوخت بندی تزریقزمان تنظیم با که آیدمی وجود به ازت اکسیدهای در افزایش کمی

 .Lahane et al. 2015; Grift et al. 2011; Pehan et al) داد کاهش اکسیدازت را مادار

2009). 
. اندهای گذشته دستاوردهای مهمی داشتهی فناوری نانو در طی سا دانشمندان در زمینه

 Ichinose) گرددتغییراتی در خواص فیزیکی ماده میتبدیل ترات از حالت میکرو به نانو منجربه 

et al. 1992.) 
 تسله افزایش باعث یابد کهح نسبت سطح به حجم به شدت افزایش میترات دنش کوچک با

 به تره خواص روی هم . این عاملگرددمی درونی هایاتم به نسبت تره سطح روی هایاتم رفتار

 مواد ازترات نانو  حاضر حا  گذارد. درمی تأثیر مواد دیگر با آن کنشبرهم بر روی  هم و تنهایی

 ترین نانوتراتعمده .هستند ترکیبی و فلزی سفالیح ترات نانو اکثر شوند.می ساخته گوناگونی
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 Burda) آلومینیومح ناره و آهن هستندتیتانیمح رویح هستند و اکثر اکسیدفلزاتی مانند  هاسفا 

et al. 2005.) 

به عنوان  معموألرا موادی که باعث تأثیرات اابل توجهی برای بشرح حیواناتح نباتات بشوند 

که از هوا به یا طبیعی ی مصنوعی تاریبأ هر مادهبر طبق این . گردندبندی میطباهها کنندهآلوده

ترات اطرات مایعح به صورت  چنین مواداین. شودبندی میکننده طباهدست آید به عنوان آلوده

به تنوع انواع مختلف بیشتر مشکالت آلودگی هوا . هستندجامدح گازها و یا مخلوطی از این اشکا  

 .شودط میگوناگون مربو اشکا ها در کنندهآلوده

(CO )حمونواکسیدکربن (xSO)  اکسیدهای سولفورح(xNO) ها اکسیدهای نیتروژنح هیدروکربن

 90یش از اعث پدیدآمدن بکه ب اندشناخته شده کنندهمواد آلودهعمده  و ترات معلق به عنوان

 .(1379)دبیریح شوند میرا شامل آلودگی هوا عوامل  از درصد

ودگی منابع آلشوند. تولید میکه از منابع مختلف  باشندمیهای اصلی هوا آالینده ین مواد ازا

 شوند:تاسیم میی کلی هوا به دو دسته

از سوختن حاصل  گاز و خاکستر ثلم یواملمنابع طبیعی آلودگی هوا: هوای جو در نتیجه ع

 شوند.آلوده می ها و غیرهبوی مرداب فشانیحآتش هاح خاکستر و گازهایبیشه

ح ی مختلفخودروها مثلسازیح احتراق جاده انندغبارسازها مر: ساخت بش هایکنندهودهآل

منابع اصلی  غیرهای و راکتورهای هسته ثلای ممثل فوالدسازیح فرآیندهای هستهفرآیند تولید 

 (.1373)پناهی و همکارانح این آلودگی هستند 

 :هستدارای چندین اثر کلی به طورخالصه هوای آلوده 

موثر غیره ح سرطان و تنفسیهای و یا تشدید بیماری وجود آمدنبههوای آلوده در  :سالمتی

 است.

دیگر مراکز صنعتی ای توب مس و در گذشته دودهای کارخانهو محصوالت کشاورزی:  گیاهان

 .استشده های پرپشت و انبوه جنگلباعث نابودی 

-می میدان دید انسان تاثیر روی که دارندبوی بدی به دلیل ها کنندهاز آلوده عضی: بزیبایی

جدی  مشکلاابلیت دید یک ر ها باثر آن دلیلگذارند. ترات معلق هوا و مه دود فتوشیمیایی به 

 .هستندآمد هواپیما وبرای رفت

میر وکاهش کاراییح مرگغیبت از کارح ت عوامل افزایش تعداد ساع: هوای آلوده یکی از ااتصاد

 باشد.محصوالت کشاورزی و صنعتی میرفتن  و از بین

زیادی شده و های تراکم بخارآب وجود آمدن هستهباعث به ترات معلق در هوا  فزایش: اهوا

 (.1373دهد )پناهی و همکارانح های اسیدی را افزایش میباران

 متان حاکسید کربنهستند. دیخودروهای آالینده ای گازهای گلخانه یمنبع تولیدکننده سومین
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. براساس آخرین هستندای ی گازهای گلخانهاجزای اصلی تشکیل دهندهو اکسیدنیتروژن 

کل گازهای از  درصد 20بیش از خودروهای آالینده عامل تولید بریتانیایی  گرانپژوهش تحایاات

ریق و از ط اکسیدکربندیآن ناشی از انتشار گاز  درصد 85. از این مادار بیش از هستندای گلخانه

 وجودآمدنبه دلیل اکسیدکربندیوجود گازهای آالینده به ویژه گاز  .باشدمیخودروهای آالینده 

شده است )چوپانی و همکارانح  ح البی و ریویتنفسیهای بیماری مانندهای خطرناکی بیماری

1388.) 

 های پژوهشسوال -1-2

 نشین نخواهد شد؟ترکیبی از نانوتراتح اابلیت حل شدن در سوخت گازوئیل را داردو ته  چه

 آیا استفاده از نانو کامپوزیت در عملکرد موتور تاثیر مثبتی برجای خواهد گذاشت؟ 

 ها موثر خواهد بود؟آیا استفاده از نانو کامپوزیت در بهبود احتراق موتور و کاهش آالینده

 پژوهش هایفرضیه -1-3

 از نانو کامپوزیت در عملکرد موتور تأثیر مثبتی بر جای خواهد گذاشت. استفاده

 ها موثر خواهد بود.از نانو کامپوزیت در بهبود احتراق موتور و کاهش آالینده استفاده

 اهداف پژوهش -1-4

 موتورهای به نسبت گشتاور و هاهآالیند انتشار سوخت و مصرف نظر ناطه از دیزلی خودروهای

امروزه  سواری خودروهای در دیزلی موتورهای زاستفاده کردن ا دلیل همین به دارند؛ برتری بنزینی

 سا  دراز موتورهای دیزلی  استفاده آمار که ایگونه بهموردتوجه عموم ارار گرفته است.  اروپا رد

 یاهسوخت ااتصادی مزایای دلیل به .بود رسیده اخیر هایسا  در درصد 40 بهدرصد  5 از 1980

تولید  محیطیزیست های آالینده انتشار و کنتر  یزمینه در زیادی پژوهشی هایتالش دیزلیح

 های آالینده از . ناکسح ترات معلق و دودهباشدمیانجام  حا  در موتور نوع این احتراق از شده

 به همراه دارند محیطی زیست مخرب اثرات که هستند دیزلی موتورهای اگزوز از خروجی اصلی

 حجدید هایروش از یکی .شودمی بزرگ هوای شهرهای سازیسالم باعث هاآن انتشار کاهش در  و

 دنبا  به بوده و  صرفه به مارون نیز ااتصادی نظر از که است های نانوافزودنی ازکردن  استفاده

 یابد.می کاهش معلق ترات و دوده نیتروژنح اکسیدهای ویژه به اگزوز از خروجی های آالینده آن

ترین ترکیب در این تحایق سعی بر آن خواهد بود که از بین نانو ترات مختلفح مناسب

نانوکامپوزیت با آزمون و خطا  به سوخت دیزلی افزوده شود و تاثیر آن بر عملکرد و آالینده موتور 

 بررسی شود.

 ضرورت تحقیق -1-5
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های زیست محیطی ناشی از مصرف این افزایش آلودگیچنین کاهش منابع انرژی فسیلی و هم

ها با منابع انرژی تجدید پذیر بیفتند. یکی هاح باعث شده تا مجامع به فکر جایگزینی آننوع انرژی

های مختلفی برای تولید آن وجود از این منابع تجدیدپذیر گیاهیح سوخت بیودیز  است که روش

آن روی عملکرد و آالیندگی موتورهای دیز  انجام شده است. های مختلفی بر تاثیر دارد و آزمایش

از این رو سوخت  باشدها دارای پیشرفت سریع میعرصه ینانو در همه جدیددیگر علم  سویاز 

توان مواردیح می ه درک دهددیز  درصورت ترکیب با موادافزودنی رفتار متفاوتی را از خود نشان می

آن را بهبود بخشید سوختح خواص عملکردی و آالیندگی  ات به مخلوطافزودن نانوتربا 

 (.1393)میرمحمدی و همکارانح

بیشتر انرژی . افزایش یافته استنسبت به ارن گذشته برابر  6/22در ارن اخیر مصرف انرژی 

ی ای و انرژجزء انرژی هستهد. به شوو منابع نفتی تأمین میاز زغا  سنگ و گازطبیعی دنیاح امروزه 

ای نه در آیندهصرف به م کنونیو با سرعت  هستندمنابع انرژی محدود  دیگراز آب  تولیدشده

(. از طرف Demirbas et al. 2000; Demirbas et al. 2007ِ  ) تمام خواهد شد  چندان دور

های ناشی از سوختن سوخت ح2CO ح2SOح NOxتولید اصلی آلودگی جوزمین  عواملیکی از دیگر 

گازهای  دیگراکسیدکربن و کاهش سریع منابع انرژی فسیلی و جمع شدن دی. استفسیلی 

 خطرناکیرسد نتایج که به نظر می شدهتغییراتی در شرایه جوی زمین ایجاد باعث ای در جو گلخانه

 McGowan et al. 1991; Schneider) خواهد داشتموجودات زنده به بار  سایربرای انسان و 

et al. 2006)کردن برند استفاده که شهرهای بزرگ در ایران از مشکل آلودگی رنج میاین . به دلیل

از باایای موادگیاهی  توان به راحتیرا میهای گیاهی سوخت. استهای جدید ضروری از سوخت

-چنین فاضالبو صنایع غذایی و هم هاها و پسماند غذاها و مواد دورریختنی شرکت. زبالهکردتولید 

ترین مهم .(Correa et al. 2006)د نهای گیاهی باشتولید سوختی برای منبع خوبد نتوانها می

الساداتی و همکارانح )شجاع هستندبیودیز  و بیواتانو  های مایع مورداستفاده در جهان سوخت

که نگرانی  استها دوستی آنهای گیاهی تجدیدپذیری و زیستترین خاصیت سوخت(. مهم1374

هر کشوری با توجه به فراوانی محصو  گیاهی در کشور  ها نیز وجود ندارد.آن تمام شدنناشی از 

ترتیب بخشی از نیاز سوختی  کرده و به اینتواند اادام به تولید سوخت از آن محصو  میخود 

 .کندخود و یا کل آن را برطرف 

 گازوئیل عبارت است از:عنوان جایگزین ترین مزایای سوخت بیودیز  بهمهم

 کاهش وابستگی به واردات که  استهای با پایه نفتی ین سوختیز  جایگزبیود

درصد از 12به مادار  ی اروپا؛ در اتحادیهرا به دنبا  داردسوخت و مشتاات نفتی 

گذاری هدفهای تجدیدپذیر ی سوختاز استفاده 2010تا سا   کل مصرف سوخت

 شده است.



 7 مادمه و هدف

 بدون ایجاد تغییرات اساسی در موتورهای توان باشد که میتنها سوخت جایگزینی می

 باشد.می نیاز به برخی تغییرات 20B زباالتر اهای دیز  استفاده نمود. البته در نسبت

 باشد.بیودیز  دارای تراز انرژی مناسبی می 

 میزان آالیندگی کمتر 

 های معمولی خاصیت روانی باالح دو برابر سوختبیودیز  به دلیل ویسکوزیته-

 کند.دارد؛ بنابراین به افزایش عمر خودرو کمک میکنندگی 

 مانده های حیوانی پسماند باایهای گیاهی پسماند و چربیامکان استفاده از روغن

 Dorado) صنایع فرآوری گوشت به عنوان ماده خام فرآیند تولید سوخت بیودیز 

et al. 2003; Gavett et al.  1992; Jose et al. 1999; Nurun Nabi et al. 

2006; Usta et al. 2005.) 
های تر آالیندهو انتشار پایینخوب عملکرد ده سوخت باالترح باز دلیلبه موتورهای دیز  

منبع ادرت باالیی  در ماایسه با موتورهای بنزینی ح منواکسیدکربن و دی اکسیدکربنهیدروکربن

از موتورهای  یشتربه طور معمو  ب. البته میزان انتشار ترات معلق و اکسیدهای نیتروژن باشندمی

های فسیلی به دلیل محدود بودن منابع نفت خام و ایمت سوخت های اخیردر سا بنزینی است. 

انین افزایش یافته است. با درنظر ارار دادن موتورهای دیزلی اوافزایش جمعیت و صنعتی شدنح 

برای کاهش اثرات منفی روی سالمتی  (NOx)و اکسیدنیتروزن  (PM)های ترات معلقبرای آالینده

تغییرات آب و  متعاد  کردن برایای چنین اهمیت داشتن کاهش انتشار گازهای گلخانهو هم

در  تواندهای جایگزین که میوختس یا در زمینههپژوهشهوایی تاویت شده است. بنابراین 

 (.Fang et al. 2008) موتورهای احتراق داخلی دیز  استفاده شود هدایت شده است

کسب باشد. میها سوختدالیل در انتخاب زیست تریناز مهم دوستیتجدیدپذیری و زیست

ها ی این سوختدر تهیهترین مشکالت از عمدهو مسائل ااتصادی مابولیت بیشتر در بازار مصرف 

اتانو  و دو سوخت بیو. دسترسی به گشتخواهند  رفع تولید نوینهای روش کارگیریبهکه با بود 

 به دلیل وجود اکسیژن در ساختار شیمیایی اند.پیشرفت اابل توجهی داشته تر بوده وراحت بیودیز 

و از طرفی اتانو  دارای  کننداتانو  و بیودیز  این دو سوخت کمک زیادی به بهبود احتراق می

ترکیب  برایو مناسب  ترکیب با بنزین و بیودیز  دارای عددستان باال برایعدد اکتان باال و مناسب 

کیفیت احتراق بنزین و تاثیر زیادی روی ها استفاده از ترکیب آن بنابراینباشدح با گازوئیل می

 (.1390)نجفی و همکارانح گذاشتگازوئیل خواهد 

که از منابع طبیعی و تجدیدپذیر  حگوگرد و نیتروژن استبدون غیرسمی و  سوخت بیودیز 

 به گازوئیل رایج شباهت زیادی داشته(. بیودیز  1392شود )ثابت سروستانی و همکارانح می تولید

 و در آغازو فاه باید  نیاز به تغییرات اساسی وجود نداردو برای استفاده از آن در موتور دیز  



 یزلیموتور د یک یندگیعملکرد و آال یبر رو یتنانو کامپوز یافزودن یرتاث یبررس  8

 

ن که این به دلیل متفاوت بودن ارزش حرارتی و عددستاتغییراتی را انجام داد خانمه و میزان پاشش 

 (.1385)نجفی و همکارانح  باشدمیو برخی از خواص فیزیکی آن 

و آلودگی ی اافزایش گازهای گلخانهی ازنح تخریب الیههای فسیلی باعث سوخت سوختن

تنفسی در شهرهای بزرگ شده است. عالوه بر این مشکالتح وابستگی  مشکالتزیست و محیه

ی محصوالت نفتی بیشتر شده و و صادر کنندهکشورهای مصرف کننده به کشورهای تولید کننده 

جایگزین برای رشد  هایهای نفتی بسیار افزایش یافته استح پس انرژیدر نتیجه ایمت فرآورده

های پایین به آسانی و با هزینه یدهای جایگزین باااتصاد جامعه بشریح یک ضرورت است. انرژی

 (.1392د )ثابت سروستانی و همکارانح ندر دسترس باش



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
 نانوفناوری -2-1

زیادی را های موفایتی فناوری و دانش نانو دانشمندان در زمینههای گذشته سا  در طو 

. نانوفناوری با ساختارهای ریز و مواد با اندازه بسیار کوچک در محدوده کمتر از انددست آوردهبه

لمه یونانی به یک کواحد نانو از پیشوند نانوح  (.Anonymous. 2003) داردنانومتر سروکار  100

بخشی از . نانوفناوری استمتر(  10-9)  برابر با گرفته شده است. یک نانومترنهایت ریز معنی بی

که بر طراحیح تولیدح شناسایی و کاربرد مواد و اطعات و تجهیزات در ابعاد  باشدعلوم کاربردی می

انسان بهبود در زندگی  تجهیزاتو  وسایلکاربردهای با پیشرفت نانوفناوری . است متمرکزنانو 

 (.1384فرح )شکوه یابدمی

 ترین کاربردهای نانوفناوریمهم -2-1-1

انتاا  دارو (ح Edelstein et al. 2000)ح تشخیص بیماری (Salata. 2004)پزشکی 

(Elechiguerra et al. 2005)فیلتراسیون  زیست وشیمی و محیه هاحکاتالیست ح(Mankidy 

et al. 2006). زایش کارآیی محصوالت مولد انرژیح انرژیح افهاح کاهش مصرف انرژیح بازیافت باتری

اطالعات و ارتباطاتح اطعات  .(Cao et al. 2004) زیستهای انرژی حامی محیهاستفاده از سامانه

(. 1384فرح کوانتومی )شکوه کامپیوترهایح دهنده با حداال انرژیوسایل نمایشنیمه هادی جدیدح 

ترات سرامیکیح فلزی و پلیمری بیشتر نانو شوند. ساخته می مختلفینانوترات از مواد  امروزه

و اکثرا اکسید فلزاتی مانند تیتانیومح رویح کربنح  ترات هستند ترین نانورایجها هستند. سرامیک

 (.Burda et al. 2005)باشند آلومینیوم و آهن می

 تاریخچه نانوفناوری -2-1-2

فت که اولین فناوری مشخص نیست. شاید بتوان گنانوناطه شروع و توسعه اولیه ایق به طور د

هایشان دادن شیشه برای شکلاز االی ادیمی که  ندگران ارون وسطی بودنانوتکنولوژیست شیشه

-های کلیساهای ارونن شیشهساخت جهتدر ابعاد نانومتری طال از  دورهدر آن . کردندمیاستفاده 

 . این مد آمددست میبهبا این کار ر جذابی های رنگی بسیاشیشه کهشده استفاده می وسطایی



 

 

 (.1392د )مانی انبری و همکارانح شونمی پیداهای بسیار ادیمی شیشه میاندر  اکنونها شیشه

 1381سا   . درشناسی بودهای مختلف علمی و زیستدر بین شاخه نانوفناوری اولین شاخه

روی کلوئید بر مایکل فارادی که پژوهشگر زمانی اولین تحایاات روی نانوترات انجام گرفتمیالدی 

بستگی به اندازه ترات فلزی و اعالم کرد که رنگ کلوئید فلزی  دادانجام میارمز رنگ ناره تحایق 

ه اند نانوترشده کشف سا  پیش 2000های مربوطه به بیش از ای که در شیشهدارد و طال و ناره

 (.Paull et al. 2003) باشندمی

شد. در اوایل دهه  شروعسا  پیش  70های با ساختار نانومتری از از کاتالیست کردن استفاده

مان به نشین شده سیلیکا ساخته شد و در آمریکا و آلمیالدیح ترات نانومتری تبخیر و ته 1940

الستیک به مصرف رسید. ترات  سازیریزکربن سیاهح برای مااومعنوان جایگزینی برای ترات 

محصوالت دارای چنین اندح اینهدر محصوالت تجاری روزمره پیدا کرد زیادیآموروف سیلیکا کاربرد 

ح از پودرهای شیرخشک بدون شیر مخصوص اهوه گرفته تا الستیک هستندمحدوده وسیعی 

با های نانومتری کریستا  1976اتومبیل و فیبرهای نوری در این محدوده ارار دارند. در سا  

فر و همکارانح د شد )شکوهتولیتوسه گرانکویست و بورمن  حاستفاده از روش تبخیر گاز کامل

فضای بسیار زیادی در "به نام ای ی ماالهفیزیکدان ریچاردفایمن با ارائه 1959سا  در (. 1384

اختار مواد در ابعاد اتمی تغییر س ر کنفرانس انجمن فیزیک آمریکا درموردد "پایین وجود دارد

 به آن نسبت دادتوان میرا بزرگترین تغییر و تحو  در تاریخ نانوفناوری کرد که صحبت 
(Feynman. 1991.) 

 خواص مواد نانومتری -2-2

 عنوان مثا بهبستگی دارد. مواد ساختار  ترکیب وبه طور کلی به مواد های نانوو ویژگیخواص 

باشند با یکدیگر متفاوت می های آنتشکیل دهندههای اتم چونمتفاوت است مس با فوالد خواص 

 (.1384فر و همکارانح )شکوه

شود تر میی خاصی کوچکی ترات مواد از یک اندازهکه اندازهزمانیابعاد ماده نیز چنین هم

هایی مایاسی مواد را به توان نزدیک شدن اندازهح که میگذاردروی خواص آن ماده تاثیر می

افزایش نسبت سطح به حجم در نانومواد را از دالیل این  های اتمی و مولکولی ونزدیک به اندازه

 (.Liz-Marzan et al. 2004; Ichinose et al. 1992 )رفتار تکر کرد 

 خواص مکانیکی -2-2-1

اکثر مطالعات در این زمینه روی  یابد.بهبود می موادی تره خواص مکانیکی نانو با کاهش اندازه

ضریب (. Cao et al. 2004)خواص مکانیکی در ساختار یک بعدی مثل نانوسیم متمرکز شده است 

ح نسبت چنین با کاهش اندازه تراتو . همتر از مواد معمدرصد پایین 50تا  30االستیسته بین 



 

نانومتر در  5هایی با اندازه ای دانهتا جایی که بر یابدمیها در سلو  واحد افزایش حجمی مرز دانه

ها توان کاهش استحکام ماده در اثر کاهش اندازه دانه. میباشدفضا خالی  حدرصد از حجم 50حدود 

در میدان تنش شروع به  هامرز دانه هانسبت داد که به علت چگالی باالی ناص موضوعرا به این 

فر و )شکوه گرددها در میدان تنش میو نابجایی هاانتشار گسترده اتم منجربهکنند که لغزش می

 (.1384همکارانح 

 خواص حرارتی -2-2-2

دارند. ناطه توب  تریناطه توب پایینو نانو ترات فلزی نسبت به توده ماده خود هادی نیمه

آن افزایش انرژی  علتشود و دیده می استنانومتر  100که اندازه ترات کمتر از  زمانی ترپایین

توان با تغییرات در نسبت . کاهش در دمای ناطه توب را میباشدمیسطحی با کاهش اندازه تره 

 (.Paull et al. 2003 ) انرژی سطح به انرژی حجم به صورت تابعی از اندازه توجیه کرد

 خواص شیمیایی -2-2-3

. درصد باالیی استاز مواد معمولی  بسیار باالتر محدوده انجام واکنش شیمیاییح برای مواد نانو

ح یافتهها افزایش احتما  برخورد اتمبنابراین اندح در سطح ماده ارار گرفته نانو مواددر ها از اتم

زیرا  کرد به عنوان کاتالیزر استفادهتوان میاز مواد نانو چنین همرود ذیری ماده نیز باال میپواکنش

همین دلیل حالت معمو  افزایش خواهد یافت به در ماایسه با در ساختار نانو میزان فضاهای خالی 

که این خود  تر استفاده کردای نانومتری در دماهای پایینتوان از کاتالیزرهای با ساختارهنیز می

نسبت به نوع  تریبیشپذیری این کاتالیزرها کاهش یافته و در نتیجه عمر شود تا واکنشباعث می

 (.1384فر و همکارانح داشته باشند )شکوهمشابه معمولی 

 خواص نوری -2-2-4

علت این و  نشمندان ارار گرفته استدابسیاری از مورد توجه در چند دهه اخیر نانو ترات فلزی 

بود که رنگ  شخصی. مای اولین ای رنگی کلوئیدی نانو ترات فلزی هستندهتوجه ویژه محلو 

ماکسو برای برهم کنش یک موج نور الکترومغناطیسی  یمعادله کردن با حلارمز نانو ترات طال را 

 (.Burda et al. 2005; Liz-Marzan et al. 2004)های کوچک فلزیح توضیح داد با کره

 خواص الکتریکی -2-2-5

باشد بین رسانایی الکتریکی و میدان الکتریکی دارای یک رابطه غیرخطی می نانو مواداثر کوانتوم 

 مجزاییتوان خواص تونل الکترونی را بازسازی کرد. دخالت مکانیک کوانتوم در مسیرهای که می

تواند رسانش الکتریکی آن ماده را افزایش که یک الکترون ممکن است در یک ماده طی کند می

 (.1384فر و همکارانح داده و یا به طور کامل متواف سازد )شکوه



 

 

 خواص مغناطیسی -2-2-6

یابد مواد اصیت مغناطیسی با افزایش نسبت سطح به حجم افزایش میجا که خاز آن

به علت اندازه ترات و نیز  مطلبدهند که این از خود نشان می معمولیخواص غیرنانومغناطیسی 

مواد نانو ساختار با تفاوت مشخصی در خواص مغناطیسی در باشد. ها میخصوصیت انتاا  بار آن

ایجاد انرژی کافی برای تغییر جهت باعث  افزایش انرژی سطح زیرادارد.  وجودحالت توده مواد 

شود که ماده شودح همین امر سبب میهای اطبی میهای مغناطیسی در جهتخودیح حوزهخودبه

های پارامغناطیس اهای تغییر یافته بجایی که رفتار این پارامغناطیسح از آنشودپارامغناطیس 

 (.Pankhurst et al. 2003)گویندوپر پارامغناطیس میها را سمعمو  تفاوت دارد آن

 ای بر نانوذراتمقدمه -2-3

. افزایش نسبت کندتواند تغییر میحالت میکرو ترات به نانو ترات  خواص فیزیکی مادهح با تبدیل

ای که اثرات کوانتومی غالب استح دو عامل مهم در تغییر سطح به حجم و انتاا  ترات به محدوده

 (.Paull et al. 2003) استخواص 

 تسله افزایش باعث یابد کهح نسبت سطح به حجم به شدت افزایش میترات دنش کوچک با

 به تره خواص روی هم . این عاملگرددمی درونی هایاتم به نسبت تره سطح روی هایاتم رفتار

یک عامل بحرانی در سطح زیادح گذارد. می تأثیر مواد دیگر با آن کنشبرهم بر روی هم و تنهایی

-مثل سلو هایی بهبود فناوری باعثباشد که کارایی کاتالیستی و ساختارها )مانند الکترودها( می

اجزاء میان های کنشدر برهم ترات نانوچنین نتایج سطح زیاد هم شودها میهای سوختی و باتری

و یا افزایش مااومت شیمیایی و حرارتی یر ای نظاح منجر به ایجاد خواص ویژههدر نانوکامپوزیت

ها سرامیکنانو ترات سرامیکیح فلزی و پلیمیری هستند.  بیشترد. گردمیافزایش استحکام یافته 

نارهح آلومینیوم و آهن کربنح مح رویح واکثرا اکسید فلزاتی مانند تیتانیترین نانوترات هستند و رایج

 (.Burda et al. 2005) دباشنمی

 هاها و قابلیتفاده از مواد نانومتری، تواناییاست -2-4

دست آورد های زیر را بهاابلیت توانبا استفاده از مواد نانو می های نانومتریدر مواد و سامانه

(Bonnemann and Richards. 2001). 

  سامانه بعادا امکان کنتر 

 ثلساختاری مهای بدون داشتن ناض دست آوردن ترکیب دایق موردنیازاابلیت به 

 فضاهای خالی.

 کنتر  ابعاد فرکانسی اابلیت. 

 اثر متاابل مادارنانومتریح  ی سامانهسازنده ءدر هنگام مونتاژ اجزاتواند کاربر می 



 

 .کندکنتر  خود ماده را  هایو طرحاجزاء  میان

 بیودیزل -2-5

 1892. رادولف دیز  در سا  هستساباه با موتور دیز  استفاده از بیودیز  به طور تاریبی هم

با ح که نموداندازی گیاهی راهاولین موتور دیز  را با روغن اواختراع کرد. موتور خود را میالدی 

های متوالی با موفایت به کار این موتور را برای ساعتمیالدی  1900در سا  روغن بادام زمینی 

بینی کرد که در آینده روغن گیاهیح از نطر کاربرد در موتورهای پیش 1912انداخت. او در سا  

 .(McDonnel et al. 1999)درونسوز سوختی شبه دیز  خواهد شد 

محیطی و اابلیت های فسیلی و مسائل زیستهای اخیر به دلیل کاهش منابع سوختدر سا 

فاده از بیودیز  به امکان است یزمینهدر  های زیادیپژوهشهای زیستیح تجدیدپذیری سوخت

اکسیدنیتروژنح  مانندها اعظم آالینده بخشجا که از آناست.  شدهجای سوخت دیز  انجام 

اکسیدکربن و ترات جامد معلق از گاز خروجی اگزوز موتورهای دیزلی ناشی مونوکسیدکربنح دی

سوخت  پیدا کردنهای زیستی موجودح تحایق در راستای سوخت بیندر  بنابراینشوندح می

جایگزین و مناسب برای سوخت دیز ح سهم وسیعی از تحایاات را به خود اختصاص داده است 
(Caruana. 2000.) 

ح اما موضوع باشدمی کاهش ظرفیت پاالیشی در جهانح این مشکالت وجود آمدنهب دالیلیکی از 

ها نیز بودن آن های فسیلی و تجدیدناپذیرلودگی ناشی از سوختآ چونشود نمی تمامجا به همین

های جایگزین برای این منابع واداشته سوخت یافتناز دیگر عواملی است که بشر را به تالش برای 

سوختی تجدیدپذیر است که استفاده از آن در بسیاری از کشورهای دنیا  "بیودیز "است. سوخت 

های گیاهی استری سوخت بیودیز  عنوان گروهی از روغن(. Flach et al. 2012)رواج یافته است 

های بیودیز  شود. با توجه به ویژگیهای کشاورزی حاوی روغن تولید میشده است که از فرآورده

سوز به عنوان جایگزین توان در موتورهای دیز شبیه به دیز  استح بیودیز  را می خیلیکه 

 سوخت دیز  مورد استفاده ارار داد.

مناسبی برای  جایگزیندهد که سوخت بیودیز  یهای انجام گرفته در گذشته نشان مپژوهش

( تولیدح واردات و مصرف سوخت بیواتانو  و بیودیز  1-2باشد. باتوجه به )شکل سوخت دیز  می

 در کشورهای اروپایی رو به گسترش است.

 



 

 

 
 (.James. 2002)های زیستی در اتحادیه اروپا تولید، واردات و مصرف سوخت -1-2 شکل

 
 به طور تاریبیبیودیز  سوخت اصلی برای حمل و نال مورد استفاده در اتحادیه اروپا است و 

بر اساس حجم به خود اختصاص داده است  2011های زیستی را در سا  درصد از بازار سوخت70
(James. 2002.) 

 منابع تولید بیودیزل -2-5-1

کی حاصل از های پسماند خوراروغنهای گیاهیح وغنرهای حیوانیح چربیاز بیودیز  را 

های گیاهی مورد استفاده در تولید ترین روغنتهیه نمود. پر استفاده توانمی مناز ها و رستوران

بیودیز  در نااط مختلف جهان عبارت است از: کلزا عمدتا در منطاه اروپاح سویا در مناطق آمریکا 

ی گیاهان روغنی شناسایی گونهترین مهماز آمریکای مرکزی.  و آرژانتین و پالم در مناطق آسیا و

هاح اارچ چنین از. همح کلزاح ترت نام بردزمینیبادامپنبهح گلرنگح  آفتابگردانح توان سویاحمیشده 

برای تولید  ای استگردد. جاتروفا درختچهاستفاده میبرای تولید بیودیز  نیز ها ها و جلبکباکتری

(. 2-2)شکل کندرشد میا مورد توجه بسیاری ارار گرفته و در مناطق گرم و خشک اخیر بیودیز 

تن گلیسیرین تولید  25/0و  تن دانه 9/6 حتن روغن 7/2 درختچه جاتروفا بر هکتار تاریبا 2500از 

 روغن( و تولید درصد 55تن بر هکتار )با مادار  12. البته پتانسیل تولید دانه جاتروفا تا شودمی

L/ha 300 (.1390رسد )هوشیارح بیودیز  می 

 



 

 
 درختچه جاتروفا -2-2شکل 

 

 از: مزایای جاتروفا عبارت است

 .نیاز به حداال نهاد و مدیریت 

 های مختلف.اابلیت رشد در خاک 

 کشی شده آن کود آلی خوبی است.دانه روغن 

 .اابلیت تحمل طوالنی مدت خشکی 

 .اابلیت رشد سریع 

 .میزان آفات کم 

( نشان داده شده 1-2خصوصیات و مادار روغن بیودیز  تولیدشده از بعضی مواد در جدو  )

موثر در تولید بیودیز  توانایی منطاه برای تولید یک یا بیش از یکی  للترین عیکی از مهماست. 

ن دانشمندادانشگاه آیداهو در . استاز گیاهان روغنی مناسب برای تولید پایدار و پیوسته بیودیز  

تولید بیودیز  را  یگیری هزینهاند که به صورت چشمخرد  زرد پرورش داده نوعیک گیاهشناس 

 (.1390)هوشیارح دهد میکاهش 



 

 

 مقدار روغن و خصوصیات بیودیزل تولیدشده از برخی مواد -1-2 جدول

 

 استفاده از بیودیزل -2-5-2

مورد توجه بسیاری یا مخلوط با آن بیودیز  به عنوان سوخت جایگزین گازوئیل به صورت خالص 

-ین زیستاوانمیزان ترکیب تابعی از . شودترکیب می مختلفیبا درصدهای ارار دارد. بیودیز  

کار برده شده و خصوصیات احتراق ی و اابلیت مواد به توانایشرایه ااتصادیح محیطی پذیرفته شدهح 

 (.1390است )هوشیارح 

درصد بیودیز  مخلوط که  حشوداستفاده می BXXحرف از  نشان دادن درصد بیودیز  جهت

 بیودیز  خالص ویعنی  100B به عنوان مثا  شود.نوشته می XXبه جای  گازوئیلسوخت شده با 

20B   برای استفاده از بیودیز  خالص  جایی کهاز آن. همراه با گازوئیل درصد 20 بیودیز یعنی

باشد. البته می 20Bاستفاده از  بر زیادیباید تغییراتی در موتور ماشین داده شودح امروزه تاکید 

با پیشرفت و ارزان شدن فرآیند نیز  سوزساخت موتورهای بیودیز  حنزدیکای ممکن است در آینده

مورد بیودیز  را خالص  کشورهایی که به صورتگیری داشته باشد. گسترش چشمتولید بیودیز  

 (.1390)هوشیارح  توان به آلمان و استرالیا اشاره کردمی دهنداستفاده ارار می

 روش تولید بیودیزل -2-6

سیون و ترانس ولوجود دارد که عبارت است از: میکرواموبرای تولید بیودیز  سه روش مهم 

 (.Fukuda et al. 2001 )استریفیکاسیون و پیرولیز 



 

 پیرولیز -2-6-1

با استفاده از حرارت شود. بیودیز  استفاده میبرای تولید از باز خواست حرارتی  پیرولیز در روش

و آلکن  آلکادینح حآروماتیک آلکانح از ابیلموادی  نیتروژنیا  اکسیژندر حضور گاز 

افزایش  و عددستان آن کاهشگرانروی روغن  به دنبا  این کارگردد. تولید می اسیدکربوکسیلیک

یافته افزایش و مادار ترات کربن ابری شدن  یدمای ناطه چنین در روش پیرولیزهم کند.پیدا می

 (.Fukuda et al. 2001)یابد میرسوباتح خوردگی گوگرد و مس کاهش  آب و یزانمولی 

 میکروامولسیون -2-6-2

سوخت گازوئیلح روغن گیاهیح روش دیگری برای تولید بیودیز  است. میکرو امولسیون سازی 

-مولفه ی مناسبی عددستان با درجهو یک بهبود دهنده (Surfactant)الکل و مواد سورفکتانت 

نو  به عنوان افزودنی که منجربه متانو ح اتانو  و پروپا هایی نظیرهای این روش هستند. الکل

ی سطحی تر به عنوان فعا  کنندهنهای سنگی. الکلددگریستفاده مح اشوندکاهش ویسکوزیته می

. کاهش ویسکوزیتهح افزایش عددستان شونداستفاده میهای الکیلح جهت بهبود عددستان و نیترات

شود ولی استفاده درازمدت از می روشترغیب به استفاده از این  سببهای پاششی خوب و ویژگی

شکیل رسوب کربن چسبندگی سوزن انژکتورح ت ثلمشکالتی م باعثبیودیز  حاصل از این روش 

 (.Banjerjee et al. 2009 ) شودو احتراق نااص می

 ترانس استریفیکاسیون -2-6-3

شودح واکنشی است که هم گفته می (Alcohlesis)استریفیکاسیون که به آن الکلیزیز  ترانس

 OH واکنش داده و الکلیک ( با هاگلیسیرید )تریهای حیوانی های گیاهی و یا چربیدر آن روغن

شود و و در نتیجه ی هیدروکربنی موجود در روغن میمورد استفادهح جایگزین زنجیرهالکل 

 Feldman ) آیدوجود میبهنام آلکیل استر اسید چرب استرهایی با ساختمان مولکولی جدید به

et al. 1994; Kroto et al. 1985.) 

های کوتاه زنجیره در با الکل 20C-14Cبا طو   لیسیریدهاگاسیدهای چرب تریدر این روشح 

صو  اصلی و گلیسیرین نیز اغلب و بیودیز  به عنوان مح دادهگر مناسب واکنش حضور واکنش

 (.Cardona et al. 2007) شوندعنوان یک فراورده فرعی در این فرآیند تولید میبه

بوتانو   ح اتانو حعبارتند از پروپانو های مناسب الکلبرای انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون 

 (.Vicente et al. 2004; Patzer et al. 2002)و متانو  

ی اسیدیح بازی گرهای مناسب برای انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون به سه دستهواکنش

گرهاح نوع بازی به دلیل سرعت این واکنش در میان (.Leung. 2000)شوند و آنزیمی تاسیم می

گرها شود. از جمله این واکنشگر محسوب میبهترین واکنش درصد 100ی نزدیک و بازدهباال 



 

 

و هیدروکسید پتاسیم اشاره  مونوکسید پتاسیمکسید سدیمح مونواکسید سدیمح هیدروبه توان می

 .(Vicente et al. 2004)کرد 

ید سازیح تولدر صنایع صابونکه با ارزشی است  فرعیلیسرو  محصو  گلیسیرین یا گ

بو و دارای رنگح بیبی 3O5H3Cشیمیایی  ساختار. این ماده با شودموادغذایی و آرایشی استفاده می

 باشد.خودی خود دارای خاصیت انفجاری نمیبوده که به ویسکوزیته باال 

گلیسیریدها با متانو ح اتانو ح پروپانو  و بوتانو  بهترین روش به طورکلی استریفیه کردن تری

ترح زمان واکنش کمتر بدون سازی سادهاین روش خالص .(Demirbas et al. 2005)موجود است 

های مرسوم کاتالیزور و با مصرف انرژی کمتری همراه است. امروزه این روش نسبت به روش

 (.Ma et al. 1999) برخوردار استااتصادی از بازدهی و شدت اثربیشتری 

تری در ابتدا است.  پذیر برگشتیون شامل یک سری واکنش متوالی و استریفیکاسترانس 

شوند. مکانیسم واکنش دی گلیسیریدهاح منوگلیسرید و سپس گلیسرو  تبدیل میبه گلیسیریدها 

تشکیل الکیل شود. سرعت واکنش را ای در نظر گرفته میابتدا به صورت تک واکنش سه مرحله

 کندح زیرا منوگلیسریدها پایدارترین ترکیبات حدواسه هستندتعیین میاسترها از منوگلیسریدها 

( Hanna et al. 2005; Demirbas et al. 2003; Demirbas et al. 2002 .)مراحل این واکنش-

 .دهدنشان می( 4-2تا  1-2روابه )را ها 

 
(2-1) R1COOH )اسیدچرب( + ROH)الکل( ↔ R1COOR)استر( +H2O )آب(      

 RCOOR1 + دی گلیسیرید ↔ ROH + تری گلیسیرید (2-2)

 RCOOR1 + منوگلیسیرید ↔ ROH + دی گلیسیرید (2-3)

 RCOOR3 + گلیسرو   ↔ ROH + منوگلیسرید (2-4)

 یدیزل هایهای موتورآالینده -2-7

دود ح کسید کربنامنودود سیاهح اکسیدهای نیتروژنح توان میهای اصلی موتور دیز  ندهآالیاز 

؛ عجب 1380)ابادیانح  را نام بردترات معلق و دی اکسید گوگرد های نسوختهح هیدروکربنسفیدح 

 (.1386شیرچیح 

 اکسیدهای نیتروژن  -2-7-1

 احتراق بستگیو دمای اوج سرعت کم و زیاد شدن دما  ی اکسیدنیتروژن بهمیزان تولید آالینده

باعث کاهش . افزایش عدد ستانح باشدمیدمای احتراق به کیفیت سوخت و عددستان مرتبه . دارد

. دماهای باالتر و در نتیجه اکسیدهای نیتروژنح گرددشروع احتراق میو تسریع در تاخیر اشتعا  

  دماهای اوج احتراق  گردد.ور هنوز در حا  تراکم هستند تولید میبیشتر در زمانی که گازهای شعله
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Abstract 

Research Aim: Increasingly, the harmful effects of air pollution from burning 

fossil fuels have been investigated in many ways to use alternative fuels. On 

the other hand, a lot of research has been done on the addition of nanoparticles 

or nanocatalysts to mix biodiesel with diesel to improve fuel performance, 

engine contamination and thermophysical properties, but unfortunately no 

specific research has been done on nanocomposites. The aim of this study is to 

study the effect of nano oxide particles and silica oxide and their compounds 

on reducing engine exhaust emissions and their impact on engine performance. 

 Research method:  In this study, nano Aluminum oxide and silica oxide nano 

were integrated with diesel biodiesel to assess the performance and emissions 

of the CI engine. The nanoparticles were tested at concentrations of 30, 60, 90 

and 120 ppm at 0, 30, 70 and 100%. Torque, energy, fuel consumption, carbon 

dioxide, nitrogen oxide and nitrogen oxide parameters were measured. In all 

the tests, the engine was fully loaded. Minitab 18 was used for statistical 

analysis of data, and Excel was used to draw performance and emissions charts. 

Findings:  The results showed that the addition of nanoparticles to the fuel 

mixture has a positive performance and reduces contaminants. NO, CO2, NOx 

and CO contaminants in B5Al120Si0, B5Al120Si0, B5Al120Si0 and B5Al27Si63 were 

reduced by 271 ppm, 5.2%, 285 ppm and 784 ppm, respectively, but did not 

affect O2 gas emissions. Pure reduces emissions compared to fuel 

combinations. In the proportions of 70% nano aluminum oxide and 30% nano 

silicon oxide as well as 100% nano aluminum oxide and 0% silica nano oxide 

with increased concentration of nanoparticles from 30 ppm to 120 ppm and 

nitrogen oxide production increased CO decreased. In the proportions of 50% 

nano aluminum oxide and 50% nano silica, 30% nano aluminum oxide and 

70% nano silica as well as 0% nano aluminum oxide and 100% nano oxide 

with increasing concentration of NOx, NOx and carbon monoxide emissions, 

no trend is observed Large. The concentrations mentioned were 90 ppm, where 

the fuel B5Al42Si18 has the best conditions in terms of minimum fuel 

consumption. 

Conclusion:  The addition of nanoparticles to biodiesel reduced greenhouse gas 

emissions, and the impact of nanoparticles on emissions of carbon dioxide, 

carbon dioxide, nitrogen oxide and nitrogen oxide, so that composite samples 

were more efficient than pure samples. 

Keywords:  Nanocomposite, Nano-Aluminum, Nano-Seychelles, Diesel 

Engine, Pollutant 
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