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تاثیر نانو ذرات مس محلول در روغن موتور بر فشار کمپرس سیلندر و میزان گازهاي خروجی از اگزوز
شهاب فرجی ،1احمد مهرآبادي 1و محمد غالمی پرشكوهی

*1

تاریخ دریافت1332/3/1 :
تاریخ پذیرش1332/11/28 :

چكیده
نانو تكنولوژي فهم و بهکارگیري خواص جدیدي از مواد و سیستمهایی در ابعاد کمتر از یک میكرومتر است
(بین  1تا 111نانومتر) که اثرات فیزیكی جدیدي از خود نشان میدهند .در این تحقیق نانو ذرات مس 61نانومتري
در یک لیتر روغن  10W40با استفاده از همزن مكانیكی و امواج فراصوت به اندازه  02222ppmپراکنده سازي
شده و به عنوان افزودنی به روغن بهران پیشتاز  10W40موتور پژو پارس  1811سیسی در مقادیر حجمی،111
 211و  311سیسی اضافه شد و میزان فشار کمپرس ،آالیندگی و مصرف سوخت در شهر و در جاده بررسی شد.
نتایج نشان داد که با استفاده از نانو روغن میزان فشار کمپرس سیلندر به اندازه  18/18درصد افزایش داشت و
مصرف سوخت به اندازه  11/66درصد کاهش در شهر و  21/16درصد در جاده کاهش داشت .نتایج آزمون
آالیندگی نشان داد نانو روغن مس تاثیر معنیداري در کاهش اکسیژن ،مونو اکسیدکربن و افزایش دي اکسیدکربن
داشت و بر میزان گازهاي هیدرو کربن نسوخته تاثیر معنیداري نداشت.
واژههاي کلیدي :نانو ذرات مس ،فشارکمپرس ،مصرف سوخت ،گازهاي خروجی.
(ناشی از استفاده از روانكار نامناسب) پرداخته شود،

مقدمه
امروزه توسعه صنعت روانكاري بخش مهمی

بسیار بیشتر از هزینههاي است که براي یک روانكار

از توسعه صنایع ماشینی و صنایع مربوا به آن شده

گرانتر ولی بهتر در نظر گرفته میشود .آمار نشان

است .عالوه بر این ،با مطرح شدن بحثهاي

میدهد تنها با افزایش  1تا  2درصد در قیمت یک

جدیدي چون بهینه سازي مصرف انرژي و حف

روانكار بهتر ،میتوان حدود  11درصد از هزینههاي

منابع تجدید ناپذیر و همچنین رعایت الزامات

اضافی یک خودرو را کاهش داد.
ضمن این که استفاده از یک روانكار مناسب

زیست محیطی ،مطالعه بر روي روانكارها جایگاه
خاصی در بین علوم پیدا کرده است .در اکثر موارد،

فاصله زمانی تعویض روغن براي یک خودرو را زیاد

هزینهاي که باید براي تعمیرات قطعات مستهلک

میکند که این مسئله به حف محیط زیست و در



دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان ،گروه ماشینهاي کشاورزي ،تاکستان ،ایران.
(* نویسنده مسئول(Gholamihassan@yahoo.com :
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نهایت حف منابع تجدید ناپذیر نیز کمک میکند و

وانادیم را بررسی کردند .در ابتدا نانو لولهها به کمک

این مسئله خود بیانگر اهمیت دانش فنی

آسیاب گلولهاي درون روغن موتور توزیع شدند.

روانكارهاست .پرمصرفترین و معروفترین روغن

سپس دو نوع تست سایشی شامل تست استاندارد

هاي روانكار ،روغنهاي موتور هستند که عالوه بر

چهار ساچمه 1و تست پین بر دیسک 2بر روي روغن

کاهش اصطكاك بین قطعات و جلوگیري از سائیدگی

پایه و نانو روانكار ساخته شده با غلظت  1/1درصد

قطعات موتور ،وظایف دیگري چون خنک کردن

وزنی انجام گرفت .تست مورد نظر بر اساس

موتور ،گرفتن ضربه ،آببندي فاصله رینگهاي

استاندارد  ASTM D-2783و تحت شرایط دما 31

پیستون و دیواره داخلی سیلندر و جلوگیري از

درجه سلسیوس ،سرعت  1261دور در دقیقه ،زمان

خروج گازهاي متراکم ،انتقال ذرات ریز فلزات و گرد

یک ساعت ،بار  332نیوتن انجام گرفت .تست مورد

و خاك از داخل موتور به فیلتر روغن و جلوگیري از

نظر بر روي روغن پایه و نیز نانو روانكار  1/1درصد

رسوب دوده در رینگها ،یاتاقانها ،سوپاپها و غیره

وزنی انجام گرفت .بررسی نتایج نشان داد که به طور

و تمیز نگاه داشتن قطعات موتور را نیز به عهده

کلی افزودن نانو لولههاي اکسید وانادیم به روغن

دارند .به منظور حصول به روانكار با خصوصیات

موتور  20W50موجب افزایش خاصیت ضد سایشی

مطلوب و مناسب براي هر کاربرد مشخص ،امروزه

روغن میشود .به طوري که در آزمون چهار ساچمه

انواع افزودنیها با عملكردهاي مختلف ،به روغن پایه

میانگین طول خراشهاي سایشی در روغن حاوي

افزوده میشوند .این افزودنیها میتوانند هر یک از

نانو لولههاي اکسید وانادیم به میزان  11درصد نسبت

وظایف بهبود روانكاري ،خواص ضد خوردگی و

به روغن پایه کاهش یافتهاست .دلیل این امر را می-

ضد اکسیداسیون ،گرانروي ،پاكکنندگی و غیره را در

توان ناشی از قرارگیري نانو لولهها در بین سطوح

ترکیب ،به عهده داشته باشند .با توجه به ورود

اصطكاکی و ایجاد فیلم محاف بر روي آنها دانست،

نانوتكنولوژي در سالهاي اخیر ،گروهی از انواع نانو

که موجب کاهش تماس مستقیم سطوح سایشی با

افزودنیهاي روغن نیز پا به عرصه ظهور گذاشتهاند.

یكدیگر میشوند .نتایج تست پین بر دیسک نیز

این نانو ذرات به دلیل اندازه ،شكل و دیگر خواص

بیانگر کاهش  28درصد جرم ساییده شده از سطح

منحصر بفردشان به عنوان نوع جدیدي از افزودنیها

یاتاقان در طی مسافت  311متر در روغن حاوي نانو

پدیدار گشتهاند .نانو روانكارها نوعی روانكار

لولهها نسبت به روغن پایه بود .عالوه بر علل ذکر

مهندسی ساخته شده از نانو ذرات ،پراکنده کنندهها و

شده در باال براي افزایش خاصیت ضد سایشی روغن

روانكار پایهاند که خواص روانكاري و خواص انتقال

حاوي نانو لولهها نسبت به روغن پایه تبدیل

حرارت بهبود یافته نسبت به روانكارهاي متداول

اصطكاك لغزشی به غلتشی ناشی از شكل استوانهاي

دارند .در این خصوص محققان مطالعاتی داشتند که

نانو لولهها را نیز میتوان از عوامل موثر در کاهش

در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد.

سایش در روغن حاوي نانو لولههاي اکسید وانادیم

اتفاقی و همكاران ( )1332خواص ضد سایشی
روغن موتور  20W50حاوي نانو لولههاي اکسید
- Four ball test
- Pin on disc test
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این تحقیق با توجه به اهمیت امروزه علم نانو در

نسبت به روغن پایه دانست (اتفاقی و همكاران،

رابطه با سیاالت مورد استفاده در صنعت خودرو

.)1332
 Wuو همكاران ( )2112خواص روانكاري دو

اهداف ذیل را دنبال نمود:

نوع روغن شامل روغن موتور  API-SFو روغن پایه

الف -بررسی راههاي باال بردن راندمان عملكرد

حاوي نانو ذرات اکسیدمس و دياکسید تیتانیوم و

موتور بنزینی با افزودن نانو ذرات مس به روغن

نانو الماس را بررسی کردند .آزمایشهاي اصطكاك و

موتور.

سایش به کمک یک دستگاه آزمون لغزشی رفت و

ب -میزان تاثیر افزودن نانو ذرات مس محلول در

برگشتی انجام گرفت .این آزمایش تحت بار 211

روغن موتور بنزینی بر فشار کمپرس سیلندر در نقطه

نیوتن و سرعت  121میلیمتر بر ثانیه انجام گرفت.

مرگ باال.

نتایج آنها نشان داد که نانو ذرات افزوده شده به

ج -بررسی تاثیر نانو ذرات مس محلول در روغن

روغنها تاثیر بسزایی در کاهش اصطكاك و سایش

موتور بنزینی بر میزان مصرف سوخت در شهر و

داشتند بگونهاي که ضریب اصطكاك در روغنهاي

جاده.

 API-SFو روغن پایه حاوي نانو ذرات اکسیدمس

د -تاثیر نانو روغن مس بر اشتعال سوخت در موتور

بترتیب  18/5درصد و  1/8درصد کاهش یافت.

بنزینی و میزان آالیندگی کربنی خروجی از اگزوز.

عالوه بر این عمق شكافهاي سایشی بترتیب 16/2

مواد و روشها

و  28/8درصد در مقایسه با روغن فاقد نانو ذرات

مواد

اکسیدمس کاهش یافت ).(Wu et al, 2007

نانو ذرات مس مورد استفاده در این تحقیق از

ارکیان ( )1332تاثیر استفاده از نانوروغن در

شرکت نانو پوشش فلز تهیه شد .این ذرات بوسیله

موتور تراکتور فرگوسن  333در شخم با گاوآهن و

آسیاب الكترونی تا ابعاد  61نانومتر کوچک شدهاند و

عملیات دیسک در استفاده از چهار غلظت  1/8تا

به روغن  API-SL 10W40اضافه شده و با همزن

 2/15نانو روانكار مس مورد بررسی قرار داد .نتایج

مكانیكی و با استفاده از امواج فراصوت توزیع گشته-

نشان داد دماي روغن از  1/2تا  13/5درصد براي

اند .پراکنده سازي نانو ذرات مس در روغن به اندازه

شخم با گاوآهن و  1/3تا  12/8درصد براي عملیات

 21111 ppmبود .تجهیزات اندازهگیري مورد

دیسک کاهش یافت .همچنین تاثیر  1/1تا  8/8درصد

استفاده در این تحقیق به صورت ذیل بود:

در شخم با گاوآهن و  1/1تا  2/6درصد در عملیات

سنسور کمپرسسنج

دیسک بر کاهش دماي آب رادیاتور داشت .کاهش

این سنسور زمانی که خودرو خاموش بود در

میزان مصرف سوخت نیز در استفاده از چهار غلظت

محل شمع موتور بسته شده و با زدن یک تک

بررسی شد که نتایج کاهش  1/22تا  8/32درصد در

استارت میزان فشار هواي حبس شده در نقطه مرگ

شخم با گاوآهن و  2/12تا  11/21درصد در عملیات

باالي سیلندر را نمایش میداد (شكل  .)1این سنسور

دیسک بر مصرف سوخت نشان داد.

از نوع آنالوگ بوده که یک شیر فشارشكن در آن
تعبیه گردیده بود که با فشار دادن آن هوا درون آن
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تخلیه میشد .این سنسور محصول شرکت هنس

1

عملكرد مواد نانو صورت گرفت .تیمارهاي آزمایش

تایوان بود.

در جدول  1نمایش داده شده است .در هر تیمار

دستگاه تست گازهاي خروجی از اگزوز

فشارکمپرس ،مصرف سوخت در شهر ،مصرف
سوخت

این دستگاه در مراکز معاینه فنی خودرو موجود

در

جاده،

بود .پراب 2این سنسور در حالت روشن بودن خودرو

مونواکسیدکربن،

در قسمت داخلی انتهاي اگزوز قرار داده شده و

نسوخته) اندازهگیري شد.

مقادیر گازهاي اکسیژن ،منواکسیدکربن ،دي-
اکسیدکربن ،هیدروکربن و نسبت هوا به سوخت
اندازهگیري و در صفحه نمایش آن نشان داده میشد.
انجام تست چهار گاز در مراکز معاینه فنی خودرو در
حالتیکه خودرو ثابت است و در حالت درجا کار
میکند انجام شد .سنسور این دستگاه از نوع آنالوگ
بود.
خودروي آزمایش
خودروي مورد آزمایش در این تحقیق پژو پارس
مدل  1382با کارکرد  151111کیلومتر بود .این
خودرو داراي یک موتور چهار سیلندر هشت سوپاپ
با ظرفیت کاري  1811ccبود .همچنین این خودرو
فقط با سوخت بنزین کار مینمود .موتور این خودرو
استاندارد بوده و هیچگونه تعمیراتی روي موتور آن
انجام نشدهاست .روغن مورد استفاده در این موتور
بهران پیشتاز  10W40بود.
تیمارهاي آزمایش
این آزمایش با چهار تیمار و هر تیمار با سه بار
تكرار انجام شد .تیمار اول با روغن معمولی ،تیمار
دوم با افزودن  111سیسی نانوروغن ،تیمار سوم با
افزودن  211سیسی و تیمار چهارم با افزودن 311
سیسی نانوروغن مس انجام گرفت .الزم به ذکر
است ما بین هر بار افزایش غلظت نانوروغن211 ،
کیلومتر کارکرد براي جهت حصول اطمینان از
- Hans
- Probe

1
1
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شكل  :1سنسور کمپرسسنج
جدول  :1تیمارهاي آزمایش
تیمار

میزان نانوروغن

T1

روغن معمولی (روغن پایه)

T2

 111سیسی نانوروغن  +روغن پایه

T3

 211سیسی نانوروغن  +روغن پایه

T4

 311سیسی نانوروغن  +روغن پایه

روشها

شد .سپس یک تک استارت زده شده و میزان فشار

روش اندازهگیري فشار کمپرس

اندازهگیري شده ثبت گردید .براي هر سیلندر  3بار
این کار را انجام شد تا خطاي اندازهگیري کم یا

در زمان خاموشی موتور ،شمعها را باز و سپس

حذف شود.

کمپرسسنج را مطابق شكل ( )2در محل شمع نصب

شكل  :2نصب کمپرسسنج در محل شمع موتور
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نتایج و بحث

روش اندازهگیري مصرف سوخت

بررسی تاثیر نانو ذرات مس در روغن موتور بر فشار

براي اندازهگیري میزان مصرف سوخت در شهر

کمپرس سیلندر

در هر تیمار باك بنزین لبریز شد و پس از طی
مسافت  111کیلومتر در شهر به پمپ بنزین رفته و

بعد از انجام آزمایشات و ثبت و جمعآوري

دوباره باك بنزین لبریز شد ،حال با محاسبه یک

نتایج بدست آمده اقدام به تجزیه و تحلیل نتایج شد.

تناسب میزان لیتر مصرفی سوخت در شهر در 111

در مرحله اول تاثیر استفاده از نانو ذرات مس در

کیلومتر بدست آمد .این آزمایش در هر تیمار با سه

روغن موتور بر فشار کمپرس سیلندر مورد تجزیه و

تكرار و هر تكرار در یک مسیر مشخص انجام شد.

تحلیل آماري قرار گرفت که نتایج آن در جدول ()2

براي اندازهگیري میزان مصرف سوخت در جاده نیز

آورده شده است.

باك سوخت خودرو لبریز شده و بعد از طی یک

همانطور که در جدول ( )2مشخص است ،تاثیر

مسیر مشخص در اتوبان تهران -قزوین با سرعت

استفاده از نانو ذرات مس در روغن موتور بر فشار

 111کیلومتر در ساعت به پمپ بنزین رفته و باك

کمپرس سیلندر از نظر تجزیه و تحلیل آماري فاقد

سوخت لبریز شد و با محاسبه میزان لیتر مصرفی

اختالف معنیدار آماري بود .آزمون مقایسه میانگین

سوخت در  111کیلومتر نتایج ثبت شد .این آزمایش

فشار کمپرس در تیمارهاي مختلف در جدول ()3

در هر تیمار با سه تكرار انجام شد.

نشان داده شده است .میانگین فشار کمپرس با

روش اندازهگیري گازهاي آالینده

افزایش میزان مواد نانو افزایش داشته است .همانطور

براي اندازهگیري گازهاي خروجی از اگزوز به

که در جدول ( )3مشخص است مقدار فشار از 1/1

یكی از مراکز معاینه فنی خودرو معتبر مراجعه شد و

بار تا  6/1بار یعنی  18/18درصد افزایش یافته بود.

پس از قرارگیري پراب سنسور تست چهارگاز در

این روند افزایشی بدلیل قرارگیري ذرات نانو در

داخل قسمت انتهاي اگزوز خودرو در حالت کارکرد

جداره دیواره بوش سیلندر بود که باعث افزایش

درجا ،نتایج بر روي مانیتور نمایان شد و اپراتور طی

میزان آببندي رینگ پیستون شده و باعث میشود تا

یک برگه گزارش حاصل را ثبت و در یک برگه

جلوي فرار گازها از محفظه احتراق تا حد زیادي

چاپ نمود .آزمون تست چهار گاز را نیز در هر تیمار

گرفته شود.

با سه تكرار انجام شد.

بررسی تاثیر نانو ذرات مس در روغن موتور بر میزان

تجزیه و تحلیل دادهها

مصرف سوخت در شهر و جاده

تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق با استفاده

جدول ( )2تجزیه واریانس نتایج حاصل از

از نرمافزارهاي استاتیستیكا 1و اکسل 2انجام شد .داده-

آزمایش مصرف سوخت در شهر را نشان میدهد.

ها ابتدا در نرمافزار اکسل ثبت شده سپس در نرمافزار

همانطور که در جدول نشان داده شده است تجزیه و

استاتیستیكا و از روش تجزیه واریانس کامال تصادفی

تحلیل آماري نتایج معنی داري در سطح  1درصد را

بررسی شدند.

نشان میدهد .در جدول ( )3آزمون مقایسه میانگین
نتایج مصرف سوخت در شهر در تیمارهاي مختلف
1

- Statistica
- Excel

0
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آورده شدهاست .همانطور که از جدول مشخص

مهمترین علتی که میتوان براي توجیح این

است با افزایش میزان مواد نانو موجود در روغن

کاهش قابل توجه مصرف سوخت بیان کرد این است

میزان مصرف سوخت کاهش یافته و مقدار آن تا

که نانو ذرات مس بعد از استفاده در روغن موتور با

 11/66درصد کمتر شد.

قرارگیري در سطوح در تماس با یكدیگر با ایجاد

در جدول ( )2تجزیه واریانس نتایج تاثیر

الیهاي از روغن حاوي ذرات نانو باعث کاهش

استفاده از نانو روغن مس بر مصرف سوخت در

اصطكاك میشود .بدین صورت که در قطعات تحت

جاده آمده است .نتایج نشان داد نانوروغن تاثیر

سایش با یكدیگر این ذرات باعث میشوند اصطكاك

معنیداري بر میزان مصرف سوخت در جاده داشت.

لغزشی به اصطكاك غلتشی تبدیل شود ،که کاهش

جدول ( )3نیز آزمون مقایسه میانگین نتایج مصرف

اصطكاك باعث ایجاد حرکتی روان و کاهش صدا

سوخت در جاده را نشان میدهد .همانطور که

در موتورهاي احتراق داخلی میشود.

مشخص است با افزایش میزان مواد نانو ،مصرف
سوخت در جاده تا  21/16درصد کاهش یافت.
جدول  :2تجزیه واریانس تاثیر نانو روغن بر فشار کمپرس و مصرف سوخت (آزمون )F
تیمار

نانو
روغن
خطا

درجه

فشار

مصرف سوخت

مصرف سوخت

آزادي

کمپرس

در شهر

در جاده

3

1/63 n.s

** 51/3

** 28/6

8

 n.sعدم اختالف معنیداري آماري**،معنی داري در سطح  1درصد.

جدول  :3آزمون مقایسه میانگین فشار کمپرس و مصرف سوخت در تیمارهاي مختلف
تیمار

T1

فشار

مصرف سوخت

مصرف سوخت

کمپرس(بار)

در شهر (لیتر)

در جاده (لیتر)

1/1 a

11/3 a

8/62 a

a

T2
T3
T4

a
a

6

6/1
6/1

b
c
d

11/22
3/35
3/13

b
c
d

2/6

2/18
6/33

حروف مشابه نشانگر عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشد

تیمار  :T1روغن معمولی (روغن پایه) 111 :T2 ،سیسی نانوروغن به روغن پایه 211 :T3 ،سیسی نانوروغن به روغن پایه ،
 311:T4سیسی نانوروغن به روغن پایه

همچنین این ذرات در سیلندر با قرارگیري در

سطحی صاف بدون هیچگونه برآمدگی و فرورفتگی

بین رینگ پیستون و دیواره بوش سیلندر باعث ایجاد

میشود که باعث افزایش میزان آببندي میشود .در
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اثر افزایش آببندي فشار کمپرس در نقطهي مرگ

یورو  2بود .همانطور که جدول ( )5نشان میدهد

باالي سیلندر افزایش مییابد و شرایط مناسبتري

نانوروغن تاثیر معنیداري بر میزان اکسیژن داشت.

براي ایجاد احتراق کامل فراهم میشود و توان

جدول ( )1آزمون مقایسه میانگین میزان اکسیژن را

بیشتري بدست میآید ،چرا که فشار ایجاد شده از

نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود با افزایش

احتراق از البهالي رینگها به سمت محفظه میللنگ

میزان مواد نانو مقدار اکسیژن کاهش یافته و اندازه آن

دیگر هدر نمیرود و به نیروي بیشتري براي راندن

تا  23/68درصد بود .کاهش اکسیژن نمیتواند مضر

پیستون به سمت پایین تبدیل خواهد شد .اصطكاك،

باشد چرا که نشان از تشكیل واکنش اکسیژن با دیگر

یكی از مهمترین عوامل اتالف توان ایجاد شده در

عناصر سوخت بنزین میباشد.

موتورهاي احتراق داخلی میباشد که با کمتر شدن

جدول ( )5تجزیه واریانس نتایج آزمایش

اصطكاك افزایش بازده و همچنین مصرف سوخت

آالیندگی دياکسیدکربن را نشان میدهد .همانطور که

کاهش مییابد.

در جدول نشان داده شدهاست ،تجزیه و تحلیل

بررسی تاثیر نانو ذرات مس در روغن موتور بر میزان

آماري نتایج معنیداري در سطح  1درصد نشان داد.

گازهاي خروجی از اگزوز

در جدول ( )1آزمون مقایسه میانگین میزان دي-

کلیه خودروهایی که براي انجام تست چهار گاز

اکسیدکربن در تیمارهاي مختلف آورده شدهاست.

به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه میکنند بر طبق

همانطور که از جدول مشخص است با افزایش میزان

یکسري معیارهاي از پیش تعیین شده توسط اداره

مواد نانو در روغن ،مقدار گاز دياکسیدکربن تا

استاندارد سنجیده میشوند .خودروي آزمایشی این

 11/21درصد افزایش یافتهاست .علت افزایش دي-

تحقیق از همان مرحله اول تست چهار گاز از نظر

اکسیدکربن را میتوان واکنش اکسیژن بیشتري با

فنی فاقد مشكل بوده و مقادیر گازهاي اندازهگیري

کربن و تولید گاز دياکسیدکربن دانست .همانطور که

شده در سطح مناسبی از معیار تعیین شده از طرف

گفته شد امروزه در استاندارد آالیندگی اتحادیه اروپا

اداره استاندارد قرار داشت و موفق به کسب مجوز

هیچ محدودیتی براي تولید گاز دياکسیدکربن تعیین

معاینه فنی شد .قابل ذکر است که بنزین مورد استفاده

نشده است.

در تمام مراحل تست از یک نوع بنزین با سطح کیفی
جدول  :5تجزیه واریانس تاثیر نانو روغن بر میزان اکسیژن و دياکسیدکربن (آزمون )F
تیمار

درجه آزادي

اکسیژن

دياکسیدکربن

نانو روغن

3

** 12/11

** 13/51

8

خطا
**

معنی داري در سطح  1درصد.
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جدول  :1آزمون مقایسه میانگین میزان اکسیژن و دياکسیدکربن در تیمارهاي مختلف
تیمار

T1
T2

میزان اکسیژن

میزان C02

(درصد)

(درصد)

1/31 a

15/12 a

a

b

b

T3

1/81

b

1/52

1/21 b

T4

11/31
11/11

11/83 b

حروف مشابه نشانگر عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشد

تیمار  :T1روغن معمولی (روغن پایه) 111 :T2 ،سیسی نانوروغن به روغن پایه 211 :T3 ،سیسی نانوروغن به روغن پایه ،
 311:T4سیسی نانوروغن به روغن پایه

آالیندگی

است .همانطور که از جدول مشخص است با افزایش

جدول

مونواکسیدکربن) (C0را نشان میدهد .همانطور که

میزان نانوذرات مس در روغن ،مقدار آالیندگی

در جدول آمدهاست ،تجزیه و تحلیل آماري نتایج در

مونواکسیدکربن تا  62/1درصد کاهش یافت .گاز

سطح معنیداري  1درصد را بیان میکند .همچنین در

مونواکسیدکربن بسیار سمی و خطرناك است که

میزان

کاهش آن در محصول احتراق بنزین بسیار چشمگیر

جدول

()2

مونواکسیدکربن

()6

آزمون

نتایج

آزمایش

مقایسه

میانگین

است.

در تیمارهاي مختلف آورده شده

جدول  :6تجزیه واریانس تاثیر نانو روغن بر میزان مونواکسیدکربن ) (C0و هیدروکربنهاي نسوخته
درجه

تیمار

آزادي

نانو روغن

3

خطا

8

هیدروکربنهاي

مونواکسیدکربن

نسوخته

82/2 n.s

** 12/11

**معنی داري در سطح  1درصد،

n.s

عدم اختالف معنیدار آماري

جدول  :6آزمون مقایسه میانگین میزان مونواکسیدکربن و هیدروکربنهاي نسوخته در تیمارهاي مختلف
تیمار
T1
T2
T3
T4

میزان C0

میزان HC

(درصد)

()ppm

1/81 a

111/3 a

a
b

1/61
1/32

1/31 b

a
b

32/1
55/3

35/2 b

حروف مشابه نشانگر عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشد

تیمار  :T1روغن معمولی (روغن پایه) 011 :T2 ،سیسی نانوروغن به روغن پایه 011 :T3 ،سیسی نانوروغن به روغن پایه ،
 011:T4سیسی نانوروغن به روغن پایه
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همانطور که در جدول ( )6مشخص است ،تاثیر

 -2ارکیان ،م .1332 .تاثیر نانوروغن در موتور

استفاده از نانوذرات مس در روغن موتور بر

تراکتور .پایاننامه کارشناسی ارشد مكانیک ماشین-

هیدروکربنهاي نسوخته) (HCاز نظر تجزیه و تحلیل

هاي کشاورزي .دانشكده کشاورزي دانشگاه آزاد

آماري فاقد اختالف معنیدار آماري است .آزمون

اسالمی واحد تاکستان.15-65 .

مقایسه میانگین آالیندگی هیدروکربنهاي نسوخته در

 -3برهمتی ،ن .امینی ،م .سوادکوهی ،ل .و زمزمیان ،ا.

تیمارهاي مختلف در جدول ( )2آمدهاست .همانطور

 .1331بررسی تجربی نقش اندازههاي مختلف نانو

که از جدول مشخص است با افزایش مقدار مواد نانو

ذرات کروي Cuo

در روغن ،هیدروکربنهاي نسوخته به مقدار 61/25

روغن موتور -اکسید مس .اولین همایش ملی

کاهش داشت .دلیل کاهش آالیندگیهاي مضر

نانومواد و نانوتكنولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واح

مونواکسیدکربن و هیدروکربنهاي نسوخته را میتوان

شاهرود.1-2 .

ایجاد بستر مناسب براي احتراق کامل سوخت

4- Choi., Y, Lee., C, Hwang., Y, Park., M,
Lee., J, Choi., C, Jung., M. 2009.
Tribological behavior of copper nano
particles as additive in oil. Current applied
physics, 8: 124-127.
5- Wang, X., Choi, S. 1999. Thermal
conductivity of nanofluids mixture.
Journal of thermophysics and heat transfer.
13: 474-480.
6- Wu, Y.Y., Tsui, W.C., Liu, T.C. 2007.
Experimental analysis of tribological
properties of lubricating oils with
nanoparticle additives. Wear, 262: 819825.
8- Yu, H.L., Xu, S.P., Xu, B.S., WANG,
X.L, L.Q. 2008. Tribological properties
and lubricating mechanisms of Cu nano
particles in lubricants. Transactions of
Nonferrous Metals Society of China, 18:
636-641

دانست .افزایش فشار تراکم که دلیل آن افزایش میزان
آببندي رینگ و پیستون است مهمترین علت
احتراق کامل سوخت است.
نتیجهگیري
در مجموع نانوذرات مس محلول در روغن
موتور باعث کاهش میزان مصرف سوخت میشود.
همچنین باعث کاهش آالیندگیهاي مضر کربنی
مونواکسیدکربن و هیدروکربنهاي نسوخته شده
است که در حل مشكل افزایش مصرف سوخت و
کنترل آلودگی هوا در کالن شهرها میتواند راهكار
مناسبی باشد .بیشترین تاثیر نانوروغن در افزایش مواد
نانو به مقدار  211سیسی ( )T3مشاهده شد.
منابع
 -1اتفاقی ،ا .احمدي ،ح .رشیدي ،ع .و محتسبی ،س.
 .1332کاربرد نانو ساختارهاي لولهاي در روغن
موتور به عنوان افزودنی ضد سایش .اولین همایش
ملی کاربردهاي نانوفناوري در صنعت ،معدن،
کشاورزي و پزشكی.1-11 .
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Effect of soluble copper nano particles in the oil of engine on the pressure of cylinder
compression and amount of exhaust gases
S. Faraji1 , A. Mehrabadi1 and M. Gholami *1
Reeived: 26 November 2013
Accept: 16 February 2014

Abstract
Nanotechnology is understanding and applying the new properties of materials and
systems in less than a micrometer dimension (between 1-100 nm) that exhibit new physical
effects. In this study, Copper nano particles in size of 60 nanometer dispensed in a litter oil
with 10W40 grade by mechanical stirrer and ultrasound waves in 20000 ppm and added to
Behran 10W40 oil of engine of Peugeot pars 1800 cc as additive in amount of 100 cc, 200 cc
and 300 cc and compression pressure, emission and fuel consumption in city and road was
studied. Results showed by using of nano oil, compression pressure of cylinder 18.18%
increased and fuel consumption decreased 15.66% and 20.06% in city and road, respectively.
Results of pollution test showed Copper nano oil had significant effect on oxygen and carbon
monoxide decoration and carbon dioxide increased and had no significant effect on unburned
hydrocarbons gas.
Key words: Copper nano particles, Compression pressure, Fuel consumption, Exhaust gases.
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