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  چکیده

- همارد که مار بسیاري دبها اثرات زیاناز آن رویهبیاما استفاده هاي فسیلی منابع اصلی انرژي جهان هستند، سوخت   

 فسیلی در هايسوخت بزرگ کنندگانکشور ایران از تولیداي، اتمام این منابع است. ها تولید گازهاي گلخانهترین آن

این است، بنابر ها شدهمنجر به افزایش انتشار آالینده شده، کهدر بخش صنعت این سوخت توسعه  که باعثجهان است 

تبدیل  هاي جهانهاي فسیلی به عنوان یک چالش جدید در سناریوي انرژي بسیاري از کشورکنترل مصرف سوخت

- یستز جمله زایدپذیر هاي تجدع بخشی به منابع انرژي خود، به استفاده از انرژيها درصدد تنوشده است، از این رو آن

اال، بدسترسی  واز ماده فسه  به هرتوده در بین منابع انرژي تجدیدپذیر به علت قابلیت تبدیل تزیس اند.توده روي آورده

- تفاده میگزین اسه عنوان سوختی جایپذیري اجرا و بسیاري موارد دیگر در بسیاري از کشورهاي جهان بسهولت امکان

ز ده موفق ااستفا ،ردتوده در ایران را داباالترین سهم ضایعات زیست توده ضایعات کشاورزيشود، در بین منابع زیست

سی ه به بررین مطالعا، بنابراین در اثبات شده است انهاي بزرگ جهبه عنوان سوخت در بسیاري از نیروگاه این ضایعات

نبه با ، ساقه پهاي کاه گندم و جوتودهت در بویلرها پرداخته شده و زیستعات کشاورزي به عنوان سوخکیفیت ضای

هایی وخت تستسها به عنوان مشورت جهاد کشاورزي اردبیل انتخاب و براي بررسی کیفیت و قابلیت استفاده از آن

ین عناصر جهت تعی XRFده خام و آنالیز توجهت تعیین درصد عناصر زیست CHNSانجام شده است از جمله آنالیز 

 هايتودهزیستاقی ها و آنالیز توزین حرارتی براي بررسی رفتار احترتودهد در خاکستر حاصل از احتراق زیستموجو

ر و لر استوکیبازده دو بو حتراقی،ها و نرم افزار فایر کد، مقدار گازهاي امورد نظر استفاده شده، با استفاده از نتایج آنالیز

ار فایر افزنرم جربی وتسیالی شده جهت انتخاب بویلر مناسب محاسبه شد، باالترین ارزش حرارتی با استفاده از معادالت 

سوب رردگی و این نتایج حاصل شد، در بستر احتراقی هر سه سوخت پدیده خوکد محاسبه و مقایسه شد و در نهایت 

گوگرد  نکه نسبتلیل ایکلر از محدوده استاندارد رخ خواهد داد و به د خاکستر به علت باال بودن درصد عناصر قلیایی و

ناصر قلیایی نمونه مقدار عایجاد خوردگی در هر سه سوخت است. است کلر عامل اصلی  2به کلر هر سه نمونه باالتر از 

ر است، نبه کمتو پمشکالت رسوب و خوردگی انباشتگی در نمونه جو بیشترین . کاه جو بیشتر از دو نمونه دیگر است

د در ، درص83/6، 84/5، 65/6میانگین و حداکثر نرخ از دست دادن جرم نمونه کاه گندم ، جو ، ساقه پنبه به ترتیب 

ها است، یر نمونهت به ساپذیري نمونه ساقه پنبه نسبدقیقه که ساقه پنبه باالتر از دو نمونه دیگر است و بیانگر واکنش

سیدهاي نتشار اکااکسیدکربن نمونه کاه جو از همه کمتر، ساقه پنبه اکسیدگوگرد و ديانتشار گازهاي احتراقی دي

یبی یا و معااراي مزاتوده دسوخت زیستها ارزش حرارتی باالتري دارد. هر نیتروژن را نخواهد داشت، جو در بین نمونه

ه مزایاي ها پنبشود اما در بین آن تواند به عنوان سوخت استفادهاست که با توجه به اهمیت هر یک از موارد می

اي ذکر هتودهتان براي طراحی سیستم احتراق زیستوبیشتري دارد، همچنین از نتایج بدست آمده از این تحقیق می

  شده استفاده کرد.

  رازي بویلس: زیست توده، ضایعات کشاورزي، کاه گندم و جو، ساقه پنبه، احتراق مستقیم، شبیه هاواژه کلید
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  فهرست عالئم اختصاري

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

  اکسیدهاي نیتروژن     

  اکسیدهاي گوگرد     

Co-Firing    فایرینگکو  

CHP   Combined heat and power 

CFB circulating fluidized bed 

MSW  Municipal solid waste 

RDF  Resource Description Framework 

TGA  Thermogravimetric Analysis 

FTIR  Fourier transform infrared spectroscopy 

Mn  دي اکسید منگنز  

Cuo  مونوکسید مس  تئوریت یا  

 Ti          دي اکسید تیتانیوم  

NIRS  Near infrared spectroscopy 

ICP Inductively Coupled Plasma 

XRF  X-ray Fluorescence 

SEM  Scanning Electron Microscopy 

HHV  باالترین ارزش حرارتی  

Proximate آنالیز تقریبی  

Ultimate  آنالیز کلی  

  
Ignition Temperature 

   Burnout Temperature  

DTG  Derivative Thermogravimetric Analysis 

Cl  کلر  

S    گوگرد  

P    فسفر  
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  توضیح یامفهوم عالمت اختصاري

Mn     منگنز  

Ti  تیتانیوم   

Mg   منیزیم  

K    پتاسیم  

Na  سدیم  

Ca   کلسیم  

Fe   آهن  

Al نیومآلومی  

Si    سیلیسیم  

N   نیتروژن  

EDX   Energy Dispersive X-Ray Analysis 

FC Fixed Carbon 

DSC The differential scanning calorimeter 

A      خاکستر   ASH 

M     رطوبت  

C کربن  

H  هیدروزن  

O اکسیژن  

S  Combustion index 

SCR  selective catalytic reduction 

  Ignition index 

PT  Peak Temperature 

maxR  The maximum combustion rate 

FWHM  The technical term Full-Width Half-Maximum 
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  مقدمه  -1-1

هاي هاي فسیلی منابع اصلی انرژي جهانی براي چندین دهه هستند. در حال حاضر سوختسوخت

و خسارات  کنندرا تأمین می از مصرف کل جهان %80حدود  ند نفت، گاز طبیعی، زغال سنگفسیلی مان

درجه  8/5تا  4/1هاي فسیلی منجر به افزایش دماي هوا بین اي از سوختتولید گازهاي گلخانه جهانی

، همچنین یک سوم دي اکسید )Saidura 2011(شده است  2000تا  1990هاي سانتیگراد در طول سال

ها و درنتیجه اثرات شود که موجب ایجاد شرایط اسیدي در آنها میوسانتشار یافته جذب اقیان کربن

امروزه زیست . )Seyed Ehsan Hosseini 2013( هاي دریایی داردیان باري بر تنوع زیستی اکوسیستمز

است  تنها جانشین آلی مواد نفتی است که تجدید پذیر توده به عنوان امیدوارکننده ترین منبع انرژي و

و تولید زباله همواره ادامه (زیرا منابع آن محدود نیست، رشد گیاهان و محصوالت کشاورزي 
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اي شود لخانهتواند موجب کاهش انتشار گازهاي گتوده میزیست .)Saidura 2011, Williams 2012(دارد

 تواند باعث توسعه پایدار در چند حوزه زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادي شودو در مقیاس بزرگ می

)Helena L. Chum 2001, Williams 2012(. است، به عبارتی  توده یک سوخت چند منظورهزیست

هاي لوژیکی، شیمیایی، فیزیکی به سوختتوان به کمک برخی فرآیندهاي تبدیل بیوتوده را میزیست

توده ) تبدیل کرد. امروزه زیست )Lutz Bu hle 2011(مایع (مانند بیودیزل) و جامد و گاز ( مانند بیوگاز 

توده  صنعتی منابع انرژي زیستکند، به طور متوسط در کشورهاي % از انرژي جهان را تأمین می10 – 15

منابع  1 – 1کند. به عنوان نمونه در ایاالت متحده بر طبق شکل ها را تأمین می%کل انرژي آن 9 – 14

کل انرژي  %53را تأمین کرده است، که  2000ل  کل انرژي مصرفی در سا %7زیست توده حدود 

 برابر انرژي زمین گرمایی، چهارتوده بوده و عرضه آن تقریباً ده مربوط به زیستپذیر در ایالت متحتجدید

  .)Saidura 2011(است  خورشیدي و باد

  

  

  .)Saidura 2011(2000سهم انرژي هاي تجدید پذیر در ایالت متحده در سال : 1 - 1شکل 
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] به شدت افزایش EUدیه اروپا [توده در اتحاي اخیر تمایل به استفاده از زیستدر طول دهه ها

اي براي طور فزاینده یافته است و استفاده از زیست توده به طور قابل توجهی به ویژه براي تولید برق و به

% در 2هاي زیستی وسایل نقلیه توسعه یافته است. تولید حرارت از زیست توده در حدود تولید سوخت

هاي ال افزایش داشته است، تولید سوخت% در س9دود و برق زیستی در ح 199٠- 2000هاي بین  سال

% رشد سالیانه) در همان دوره افزایش یافته است. در سال 20زیستی در حدود هشت برابر (بیش از 

پذیر در اروپا  دود دو سوم کل تولید انرژي تجدیدسهم زیست توده در تأمین انرژي اتحادیه اروپا ح 1999

الف تاریخ و برآوردي از مصرف انرژي جهان را  - 2- 1ن بوده است. شکل % از انرژي مصرفی کل آ4و یا 

 دهدهاي مختلف را نشان میدرصد مصرف سوختب - 2- 1دهد شکل را نشان می 198٠–2030

)Khana 2009(.  ها، در آینده با افزایش تقاضاي مصرف انرژي در پیش بینیالف بر طبق  - 2- 1در شکل

-هاي فسیلی نسبت به سالذیر افزایش، سهم استفاده از سوختپهاي تجدیدسهم استفاده از انرژي جهان

  کاهش خواهد یافت. 2003هاي قبل از سال  

 

  

 الف
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بازار جهانی در  هاي مختلف دري بازار جهانی (ب) سهم مصرف سوخت(الف) مصرف انرژ :2- 1شکل 

  .)Khana 2009(1998سال 

  

هاي فسیلی، نوان یک منبع انرژي جایگزین سوختتوده به عبا بررسی انگیزه پیشنهاد زیست

اند که در این راستا ثرات زیست محیطیل منبعی با حداقل اکشورهاي مختلف جهان به طور جدي به دنبا

توده وضع اصی در رابطه با منبع انرژي زیستو سیاست هاي زیست محیطی خهر کشوري در اروپا قوانین 

% منبع انرژي عرضه شده در اتحادیه اروپا از 10باید تقریباً   2010کرده است، به عنوان مثال در سال 

تأمین شود. باید به صورت انرژي زیست توده  2020رژي آن تا % از عرضه ان40زیست توده باشد و سوئد 

تواند به کمک این کل تقاضاي جهان می % 25-100دهد که در این قرن حدود ها نشان میهمه تقریب

هاي کاربرد زیست توده یک البته الزم به ذکر است که تخمین .)Khana 2009( دمنبع انرژي صورت گیر

 Williams( تواند بوسیله یک فاکتور جدیدي تغییر پیدا کنداند و مقادیر جهانی میغیر قطعی موضوع

هاي علت کمبود زیست توده و ظهور سوختتوده در بسیاري از کشورها به استفاده از زیست.  )2012

دهم کاهش یافت، اما هنوز در طیف وسیعی در کشورهاي توسعه یافته به دلیل فسیلی در قرن نوز

هاي مربوط به دگی و آسان بودن کار با تکنولوژيشود. ساان و ارزان قیمت بودن استفاده میدسترسی آس

با منابع و ذخایر قابل توجه توده و کوتاه بودن مسیر پردازش مواد اولیه مخصوصاً درکشورهایی زیست
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هاي تغییرات زیست توده نتیجه، نگرانیفاده از زیستتوده بسیار قابل توجه است. امروزه استتزیس

- هاي فسیلی آن پایانین منابع انرژي در جهانی که سوختمحیطی، آب و هوایی و به دلیل تأمین و تضم

است که در  پذیر و در تعداد کمی از کشورها متمرکز شده است. زیست توده یک منبع انرژي تجدیدپذیر

تواند یک منبع انرژي بومی در و میطیف وسیع جغرافیایی دسترس پذیر است و قابلیت ذخیره شدن دارد 

کشورها، به ویژه در مناطق روستایی باشد زیرا تنها منبع قابل دسترس و انرژي مقرون به صرفه در این 

  .)Khana 2009, Saidura 2011, Williams 2012( استمناطق 

لی مزایاي زیست محیطی توده نسبت به سوخت فسیهاي زیستترین مزیتهمانطور که ذکر شد، از مهم

  آن است که به شرح زیر می باشد: 

- همان مقدار ديزیرا  ،کندایجاد نمی توده آلودگیاز احتراق زیست انتشار یافتهکربن اکسیددي

که به آن چرخه کربن کند کرده را در طول احتراق ساطع میکه در طی رشد خود جذب  ی راکربناکسید

توده موجب تنظیم توزیع تاستفاده از زیسنده این چرخه است، نشان ده 3 – 1شود، شکلگفته می

. شودمی و دي نیتروژن اکسید اي همانند متاندیگر گازهاي گلخانهها، به ویژه دي اکسید کربن و آالینده

هاي فسیلی از چرخه زیستی طبیعت خارج شده است و سوزاندن در حالی که کربن موجود در سوخت

  . )Williams 2012( زندکربن موجود در جو را به هم می یدها تعادل دي اکسآن
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Fossil fuels are the main energy sources, but much use of them has many harmful effects, the most 
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of  largest producers of fossil fuels in the world, the use of oil and natural gas in the industrial 

sector has developed, leadingto increased emissions. Therefore, control  the  use of fossil fuels 

reserves and Reduce these fuels reserves  have become as  a new challenge in Iran and other 

countries' energy scenario. Hence they sought to diversify their energy sources have turned the use 

of renewable energy, including biomass. Biomass among renewable energy sources is used in 

many countries as an alternative fuel, Due to the ability to transform in all three phases material 

and high availability, ease of implementation and more feasible. agricultural waste have The 

highest proportion of biomass wastes in Iran, The successful use of wastes as a fuel have 

demonstrated in many major world powers, Therefore, in this study been studied the quality of 

agricultural waste as fuel in boilers, Biomass of wheat and barley straws, cotton stalk selected to 

consultation with Ardabil Agriculture Jihad, tests performed to check the quality and usability of 

them as fuel such as The CHNS analysis determine the percentage of elements into biomass raw, 

XRF analysis determine the percentage of elements into biomass ash, TGA analysis under air  has 

used for investigating the combustion behavior and kinetics of biomass samples, using the analysis 

results and fire cade software have calculated the combustion gases, Stoker and fluidized bed 

Boilers efficiency, he highest heating value, these results obtain: In combustion bed of the three 

fuel will occur  ash deposition and corrosion because percent of the alkali metals and chlorine is 

higher than the standard range, Also ratio sulfur to chlorine is higher than 2 ,So Chlorine is the 

main cause of corrosion in all three samples. The amount of alkaline elements barley straw sample 

is greater than the other two samples,also Ash deposition and corrosion and agglomeration 

problems, in barley straw is highest and cotton stalk is lowest. The maximum rate of weight loss of 

wheat and barley straws and cotton stalk are 6.65, 5.84, 6.83 (% ), Respectively. that cotton 

stalk has higher than the other two samples, So it will have the highest reactivity. Barley straw 

Combustion gas emissions of and  will has the lowest, Cotton stalk willnot emission . 

Barley straw has the highest HHV. Each biomass fuels  have advantages and disadvantages Which 

according the importance of  each items can be used as fuel, but among them cotton stalk has many 

advantages. Also, the results obtained of this research can be used to design biomass combustion 

systems 
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