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 چکیده

 هتای ستوخت  از استتااده  کارهای زيادی درراهفسیلی، های سوخت سوختن از ناشی هوای آلودگی بارزيان اثرات با افزايش

-از سوی ديگر، تحقیقات زيادی در زمینه افزودن نانو ذرات و يا نانوکاتالیزور به مخلوط سوخت ديزلبررسی شده اند.  جايگزين
هدف از اين تحقیتق بررستی تتاثیر    حرارتی سوخت شده است. -بیوديزل باعث بهبود عملکرد، آاليندگی موتور و خواص فیزيکی

بدين منظور ذرات نتانو اکستید   باشد. خروجی از موتور  مینانو ذرات اکسید آلومینیوم و اکسید سیلیس بر کاهش گازهای مضر 
سیلیس و آلومینیوم اکسید خريداری شدند. بعد از تهیه نانوذرات به منظور به دست آوردن يک امولسیون همگن با اضافه کردن 

و   B5و  B0ل ستوخت  نمونه سوخت شتام  10مقدار موردنیاز از نانوها به سوخت از دستگاه التراسونیک استااده شد. در نهايت 
B5S0Al30  ،B5S30Al0 ،B5S0Al60 ،B5S60Al0 ،B5S0Al90 ،B5S90Al0 ،B5S0Al120 ،B5S120Al0 
نتايج نشان داد که استااده از نانوذرات آلومینیوم تاثیر مثبتی برکاهش گازهای آالينده مونو اکسید ها آماده شدند. برای آزمايش

 کربن و نیتروژن اکسید دارد.

 سیسلیس، موتور ديزلی، آالينده.اکسید آلومینیوم، نانو  اکسید نانو کلیدی:کلمات 
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 . مقدمه  1
های نات و مشتقات آن از طرف ديگر باعث شده که بشر امروز های فسیلی از يک طرف و افزايش قیمتکاهش ذخاير انرژی

ه و دارای قیمت مناسب، تالش کنتد. يکتی   های زيست محیطی شدهای جايگزين که باعث کاهش آلودگیدر جهت تولید انرژی

های فسیلی باشتد و بتدون تیییتر    تواند جايگزين مناسبی برای سوختهای پاک و تجديدپذير بیوديزل است که میاز اين انرژی

های ناتی شود. ايران درحال حاضر علی رغم اينکه از کشورهای تولیدکننده ناتت استت،   دادن موتورهای ديزلی جايگزين ديزل

کند. از طرف ديگتر کیایتت پتايین گازويیتل تولیتد      ما مقدار قابل توجهی از سوخت موردنیاز خود را از طريق واردات تامین میا

های زيست محیطتی در شتهرهای بتزرس استت. از ايتن رو جتايگزين کتردن        شده در ايران افت کارايی موتور و افزايش آلودگی

 .[1]تواند در رفع اين مشکالت بسیار موثر باشدهای پاک و تجديدپذير مثل بیوديزل میانرژی

 قیمت فوق العاده افزايش نیز و تولید مصرف بر فزونی به دلیل ناتی بحرانهای وقوع و نات به پیشرفته کشورهای وابستگی

زيستت   نگرانیهتای  شتروع  ديگتر،  ستوی  از .کننتد  متااوت انرژی برخوردی مسئله با تا داشت آن بر را صنعتی کشورهای نات،

 بتا  متخصصتان  تا شد منجر متااوت هاینامهپیمان و کنوانسیونها قالب در زندگی محیطیاستانداردهای زيست بهبود محیطی،

 در ختود  اهتداف  به جايگزين پاک، سوختهای تهیه يا گازوئیل و بنزين در جايگزين مواد از استااده و گوناگون اعمال روشهای

 کته  استت  اين فسیلی سوختهای و نات دوران شکوفايی پايان از منظور .يابند دست پايدار، توسعه و محیطزيست حاظ زمینه

 جملته  از تجديدپتذير،  انرژيهتای  مقابتل  در و شتده  کاستته  بشتر  انرژی موردنیتاز  تأمین در تمامشدنی منبع اين سه از هرروز

با  بیواتانول :از است عبارت بهترتیب جهان در مورداستااده مايع سوختهای ترين مه . آن میگردند جايگزين زيستی سوختهای

 .[2]شد  خواهد پرداخته آنها به تحقیق اين در که هستند %20از  کمتر با بیوديزل و سهم %80 از بیش

 قتوانین  اجترای  در اجبتار  آمتدن  پديتد  باعث ایسنگواره هایسوخت سوختن از ناشی هوای آلودگی بارزيان اثرات افزايش

 هایسوخت از استااده در ممکن هایراه بررسی برای محققان از بسیاری تشويق باعث امر است. اين شده هوا آلودگی با مبارزه

  تتود   زيستت  از آمتده  دست به هایسوخت تجديدپذير، هایسوخت بین در است. شده آن مشتقات و نات جای به جايگزين

 را هوا آاليند  و ایگلخانه گازهای هاسوخت اين از استااده زيرا اند؛گرفته قرار دانشمندان از بسیاری توجه کشاورزی، مورد مواد

 تقاضای از بخشی جوابگويی برای و انرژی هزينة کاهش و سوخت واردات به وابستگی شدن کم ديگر سوی دهند. ازمی کاهش

 .[3,4]تجديدپذيرند  هایسوخت از استااده هایخوبی ديگر از نیز انرژی

 ستوختهای  بتا  نتانوذرات  ترکیتب  بتین  ارتباط بتوان تا میباشد سريع پیشرفت دارای ها عرصده همه در نیز نانو نوپای علم

 .[5] شود آاليندگی کاهش و موتور عملکرد بهبود موجب تا گردد برقرار موجود

بیوديزل باعث بهبود عملکترد، آالينتدگی موتتور و    -از سوی ديگر، افزودن نانوذرات و يا نانوکاتالیزور به مخلوط سوخت ديزل

. [6]حرارتی سوخت مانند افزايش نسبت سطح به حجم، هدايت حرارتی و بهبود ناوذ توده سوخت شتده استت   -خواص فیزيکی

بیوديزل باعتث افتزايش   -مواد نانو به سوخت ديزل، بیوديزل و مخلوط  سوخت ديزلدهد که افزودن تحقیقات مختلف نشان می

 دانشمندان گذشته هایسال طی در ديگر، طرف از. [7]های ديگر آن شده است ی اشتعال، گرانروی سینماتیکی و ويژگینقطه

 تیییراتی به تواندمی ذرات نانو به روذراتمیک حالت تبديل .انديافته دست مهمی هایموفقیت به نانو دانش و فناوری زمینة در

 .[8] شود منجر ماده فیزيکی خواص در

 رفتتار  تسلط افزايش به منجر يابد،می شدت ذرات شدن کوچک با تدريجی صورت به که حجم به سطح نسبت در افزايش

 ديگر با آن کنشبرهم بر هم و تنهايی به ذره خواص بر هم شود. اين عاملمی درونی هایاتم به نسبت ذره سطح روی هایاتم

 ترکیبتی  و فلتزی  ساالی، ذرات نانو اکثر شوند.می ساخته مختلای بسیار مواد از ذرات نانو حاضر حال گذارد. درمی تأثیر مواد

 .[9] اندآهن هستند و اکثر اکسیدفلزاتی مانند تیتانیم، روی، نقره، آلومینیوم و هاترين نانوذرات، نانوذرات ساالرايج .هستند
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اکستیدکربن، مونوکستیدکربن،   هتای نستوخته، دی  تحقیقات اخیر نشان داده است که استااده از بیوديزل میزان هیدروکربن

( را افتزايش  xNOدهد و تنها مقدار اکستیدهای نیتتروژن    اکسیدهای گوگرد و ذرات جامدخروجی از اگزوز موتور را کاهش می

 .[10] تنظیم زمان پاشش سوخت کاهش يابدتواند از طريق داده که می

هتا بتر کتاهش گازهتای مضتر      هدف از اين تحقیق ارزيابی تاثیر نانوذرات اکسید آلومینیوم و اکسید سیلیس و کامپوزيت آن

 باشد.خروجی از موتور  می

 مواد و روش. 2
اکسیدآلومینیوم بر گازهای ( و 120ppmو  90، 60، 30در اين تحقیق اثر سطوح مختلف ذرات نانواکسید سیلیس  

 خروجی از موتور مورد بررسی قرار گرفت.

( مشخصات 1بدين منظور ذرات نانو اکسید سیلیس و آلومینیوم اکسید از شرکت سیگما تهیه گرديد که در  جدول 

 ساختاری اين ذرات ارائه شده است.

 : مشخصات ذرات مورداستااده1جدول 

 نانواکسید آلومینیوم نانواکسیدسیلیس ويژگی

 % 99 % 5/99 خلوص

 nm 20 nm 20 اندازه

 g/2M 210 g/2M 200 سطح ويژه

 آلمان آلمان کشورسازنده

 

بعد از تهیه نانوذرات به منظور به دست آوردن يک امولسیون همگن با اضافه کردن مقدار موردنیاز از نانوها به سوخت از  

دقیقه در دستگاه قرار 3( استااده شد. مخلوط سوخت و نانوذرات به مدت Ultrasonic Homogenizer 300Rدستگاه  

درصد 5درصد ديزل(  95درصد بیوديزل+B5S0Al30  5و   B5  ديزل خالص( و B0(. در نهايت سوخت 1گرفتند شکل 

،  ppm ،)B5S30Al0 ،B5S0Al60،B5S60Al0 30و نانواکسید آلومینیوم  ppm 0بیوديزل+نانواکسیدسیلیس 

B5S0Al90 ،B5S90Al0 ،B5S0Al120 ،B5S120Al0 ها آماده شدند.برای آزمايش 
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 : دستگاه آلتراسونیک1شکل 

 

های خروجی و معیارهای عملکرد گیری گازهآزمايشات از موتور تحقیقاتی مجهز شده با انواع سنسورهای اندازهبرای انجام 

ها تحت بار کامل انجام شد. دمای هوای خروجی، دمای هوای ورودی، دمای هوای محیط، دمای (. آزمايش2استااده شد شکل 

سوخت  4ccو زمان مصرف  N، بار rpm، دور موتور m/sی بدنه، دمای آب خروجی، دمای آب ورودی، سرعت هوای ورود

 برای هر آزمون ثبت و به رايانه انتقال داده شد. 

 
 گیری: موتور و ابزار اندازه2شکل 
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 .  نتایج و بحث روی نتایج2-3

واريتانس آنوا( استتااده   به منظور بررسی اثرات تیمارهای اعمالی بر آاليندگی گازهای خروجی از موتور از تجزيته و تحلیتل   

در ( xNOو اکستید نیتتروژن     (coگیتری شتده بترای گازهتای مونواکستید کتربن       های انتدازه شد. نتايج تحلیل واريانس داده

 ( ارائه شده است.2جدول 

 : تجزيه واريانس اثرات جرم ذرات نانو بر گازهای خروجی از موتور2جدول 

 میانگین مربعات  درجه آزادی منبع

xNO CO 
 241 11/18 2 تکرار

 343229** 47/2125** 9 تیمار

 2** 01/0** 18 خطا

   29 کل

  

مشخص است که اثر جرم ذرات استااده شده برای گاز مونوکسیدکربن و اکسیدنیتروژن  2با توجه به نتايج ارائه شده در جدول 

 درصد معنی دار است. 5در سطح 

( زمتانی  4( ارائه شده است. با توجه به شتکل   4مقايسه میانگین اثر تیمارهای اعمال شده بر گاز اکسیدنیتروژن در شکل  نتايج 

که نانو ذرات اکسید آلومینیوم استااده شده است با افزايش جرم ذره مقدار گاز خروجی روندکاهشی داشتته استت و زمانیکته از    

در  355کند و بیشترين گتازخروجی بته مقتدار    گازخروجی از رونديکسانی تبعیت نمی ی اکسیدسیلیس استااده گرديدنانو ذره

120 ppm  120 در  285سیلیس و کمترين گازخروجی به مقدار ppm   توستط   2005آلومینیوم است. تحقیقی کته در ستال

Kowalewicz عث افزايش اکستیدنیتروژن  بر روی تاثیر افزودن اتانول روی سوخت بیوديزل انجام شد بدست آمد که اتانول با

( اثتر تیمارهتای اعمتالی نستبت بته بیتوديزل در تولیتد        4. بته طتور کلتی طبتق نتتايج بدستت آمتده از شتکل          [11]شود می

 اند.گازاکسیدنیتروژن روند بهتری را داشته

( 5بتا توجته بته شتکل      ( ارائه شتده استت.   5نتايج مقايسه میانگین اثر تیمارهای اعمال شده بر گاز مونواکسید کربن در شکل  

روندکاهشتی داشتته    NOxی اکسید آلومینیوم استااده شده است با افزايش جرم ذره مقدار گتاز خروجتی   زمانی که از نانو ذره

(  بیشتترين مقتدار   5ی اکسیدسیلیس استااده گرديد گازخروجی رونديکسانی ندارد. باتوجه به شکل  است و زمانیکه از نانو ذره

سیلیس بدستت   ppm 90در   835آلومینیوم و کمترين مقدار گازخروجی به میزان  ppm 30در  1525زان گاز خروجی به می

هتای کتربن بته    بدست آمده است، که افزودن نانولولته  1396آمده است. چنین نتايجی در تحقیق حسینی و همکارانش در سال 

قات مشابه ای ذکر شده است که بتا افتزايش میتزان    شود. همچنین در تحقیی مونواکسید کربن میسوخت باعث کاهش آالينده

. باتوجه به نتايج بدست آمتده مشتخص شتد کته ستوخت      [12]يابد استااده از مواد نانو گاز آالينده مونوکسید کربن کاهش می

 کند. کمتری نسبت به تیمارهای اعمالی تولید می COبیوديزل گازخروجی 



 

6 

 

 
 xNO: مقايسه میانگین اثر تیمار بر گاز  4شکل 

 

 

 

 CO: مقايسه میانگین اثر تیمار بر گاز 5شکل 

 گیری. نتیجه3

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی آاليندگی مونواکسیدکربن و اکسیدنیتروژن با افتزودن نتانوذرات اکسیدستیلیس و اکستید     

ذرات نانو تاثیر مثبتی برکاهش گازهتای آالينتده مونتو اکستید کتربن و نیتتروژن       آلومینیوم است. نتايج نشان داد که استااده از 

 اکسید دارد.
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Abstract 

   By increasing the harmful effects of air pollution caused by the fossil fuels, many alternatives to the 

use have been investigated. On the other hand, a lot of research has been performed on nanoparticles 

or nano-catalysts to diesel-biodiesel blends, but, unfortunately, no research has been done on nano-
composites. The purpose of this study was to investigate the effect of aluminum oxide and oxide silica 

nanoparticles and their composites on reducing the exhaust gas emissions from the engine. For this 

purpose, nano oxide and aluminum oxide particles were purchased. After nanoparticles were prepared, 

an ultrasonic device was used to obtain a homogeneous emulsion by adding the required amount of 
nanoparticles to the fuel. Finally, 10 fuel samples including B0 and B5 and B5S0Al30, B5S30Al0, 

B5S0Al60, B5S60Al0, B5S0Al90, B5S90Al0, B5S0Al120, B5S120Al0 were prepared for testing. The 

results showed that the use of aluminum nanoparticles has a positive effect on the reduction of carbon 
monoxide and nitrogen oxide emissions. 
Keywords: Nano-Aluminum, Nano-Seychelles, Diesel Engine, Pollutant.  


