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 مقدمه 1-1

انرژي يکي از مباحث مهم در دنياي مدرن امروز است 

ها اعم از کشاورزي و صنعت از  که در تمامي عرصه

باشد زيرا که بدون منبع انرژي، نيازهاي اساسي مي

باشد. بشر يبقاي انسان و موجودات ديگر غير ممکن م

هاي مختلفي را براي همواره براي حفظ بقاي خود راه

اخذ انرژي تدارک ديده است. با پيشرفت علم در چند 

قرن اخير از منابع انرژي موجود در کره زمين به 

برداري و حفظ بقاي انسان و ديگر طور مطلوب بهره

موجودات ميسر شده است. علم همواره در راستاي 

پيدا کرده بطوريکه در رفاه حال  تکامل بشر گسترش

انسان نقش اساسي ايفا کرده است. امروزه بيشترين 

-نياز خوراکي انسان از محصوالت کشاورزي تًامين مي

شود. عمليات کشاورزي و صنعت تبديل محصوالت 

کشاورزي در دنياي امروز بدون استفاده از ماشين 

رسد. با پيشرفت انواع امري غير ممکن به نظر مي

هاي ها، توليد سوخت مورد نياز با قابليتاشينم

ناپذير است. در حال حاضر مطلوب امري اجتناب

بيشترين مقدار انرژي مورد نياز انسان در تمامي 

ها اعم از کشاورزي و صنعت، از منابع فسيلي  عرصه

محيطي رات بد زيستاثشود كه عالوه بر تامين مي

ها در گرانيپذيري آنها بر افزايش نمساله پايان

هاي پذيري سوختسطح جهان دامن زده است. پايان

فسيلي و مشكالت آاليندگي آن باعث شده است تا 

کردن كارهايي براي جايگزينمحققين به دنبال راه

ها باشند؛ در اين ميان سوختهاي بيولوژيك اين سوخت

اند زيرا منشأ طبيعي داشته جايگاه خاصي پيدا كرده

باشند و بهنگام احتراق در و قابل تجديد مي

نسبت به  يهاي کمترموتورهاي احتراق داخلي، آاليند

كنند. همچنين منابع توليد هاي فسيلي توليد ميسوخت

باشند آن در دسترس بوده و بسيار ارزان قيمت مي

زيرا از انواع ضايعات محصوالت کشاورزي، ضايعات 

اين توان هاي پسماند و ضايعات شهري ميچوب، روغن

 ها را توليد کرد. نوع سوخت



هاي جهاان در راساتاي تولياد امروزه بيشتر کشور

رود تاا نند و انتظار ميکهاي جايگزين حرکت ميسوخت

ديگر قسمت عمدة ساوخت موتورهااي احتاراق  چند دهه

هاي داخلااي مخصوصااًا در موتااور دياازل، از سااوخت

هااي بيولوژيك تأمين گردد. اقسام مختلفي از انرژي

 تجديدپذير جهت استفاده در انواع موتورهاا معرفاي

تاوان باه بياوديزل، کاه از آن جملاه ماي انادشده

بيوگاااز و  ،بيوهياادروژن، بيومتااانول، بيواتااانول

بيواويل اشاره کرد. بايد يادآور شد كاه اساتفاده 

هاي بيولوژيك در موتور ديزل تنهاا زمااني از سوخت

ا وضع موجود توجيه دارد كه در تقابل تكنولوژيكي ب

سي در  نباشد يا باه بياان ديگار بادون تغيار اسا

هاي ساوخت اختار موتور، قابل استفاده باشند؛ كاهس

بيولوژيك مايع اين خصوصايت را دارناد. بياوديزل، 

بيواتانول، بيومتانول و بيواويل از جمله مهمترين 

ضايعات هاي بيولوژيك ماايع ميسوخت باشاند کاه از 

توان ايان ، شهري و صنعتي ميانواع محصوالت کشاورزي

ها را توليد کارد. روشان اسات کاه پخاش شادن سوخت

محايط زيسات  در روي کره زمين باعث آلودگيضايعات 

شده و از طرفي ديگر اين مواد تجديدپاذير باوده و 

هااي آمده در موتاور آالينادهاستفاده از سوخت بدست

هاي مختلفي براي توليد دهد. روشمنتشره را کاهش مي

باشد. بيواتانول و بيومتانول ها موجود ميين سوختا

ندي بدسات مي آيناد و از طريق تخمير ماواد آلاي ق

يواني بيوديزل از انواع روغن هاي گياهي يا چربي ح

 (. 1385شود)نجفي و همکاران،استحصال مي

هاي بيولوژيک است بيواويل يکي از انواع سوخت   

محققين را به  اخير توجه بسياري از که در چند دهه

بيواويل به صورت مايع بوده و  خود جلب کرده است.

بعنوان يک ماده شيميايي کاربردهاي مختلفي دارد. 

توان تعداد زيادي از کاالها و وسايل شيميايي را مي

توان از بيواويل بدست آورد که از مهمترين آنها مي

نبه انواع صمغ و انواع مواد  1ها، ليوگلوکوزا

شاره کرد. ليوگلوکزان بدست آمده از افزاينده ا

                                                 
1. Levoglucosan                           2. hydrolisis acid                 3. phenolic                 4. memoier 



بيواويل بعنوان يک واسط داخلي در توليدات قند 

-آزاد براي تخمير اتانول مورد استفاده قرار مي

-مي 2گيرد و جايگزين مناسبي براي اسيد هيدروليز

بيواويل  3ي ترکيبات فنوليکباشد. استحصال عصاره

 و 4)ممواير نيز به صورت گسترده گزارش شده است

 .(2003همكاران، 

يکي از کاربردهاي شيميايي بيواويل توليد مواد    

از آنجائيکه منابع  .باشدطعم دهنده و معطر مي

هاي منتشره هاي فسيلي محدود و همچنين آاليندهسوخت

ها به هنگام استفاده در انواع از اين سوخت

باشد؛ لذا کاربرد بيواويل به زياد مي موتورها

نيز از اهميت بااليي برخوردار است. عنوان يک سوخت 

هاي بيولوژيک با تفاوت اصلي بيواويل و ديگر سوخت

 ها هاي فسيلي در محتواي اکسيژن آنسوخت

باشد. ميزان اکسيژن موجود در گازوئيل صفر است مي

درصد  40تا  30در حاليکه محتواي اکسيژن بيواويل 

ش باشد که باعث کاهش چگالي انرژي و کاهوزني مي

گردد. همچنين محتويات گوگرد انتشار ذرات معلق مي

موجود در اين سوخت در حد صفر است در حاليکه 

ها گازوئيل حاوي گوگرد بوده و باعث انتشار آالينده

شود. به طور به هنگام استفاده در موتور ديزل مي

دار محيط زيست بوده و کلي سوخت بيواويل دوست

 آيد. سوختي پاک بشمار مي
 

ها، از تمامي محصوالت کشاورزي و ضايعات آن   

توان به روش پيروليز سوخت ضايعات شهري و صنعتي مي

بيواويل توليد کرد. در حالت کلي زيست توده منبع 

آيد که بزرگي براي توليد سوخت بيواويل بشمار مي

در اين ميان ضايعات چوب از جايگاه خاصي برخوردار 

ب يک منبع فراوان و است زيرا تفاله و ضايعات چو

باشد. هر سال در سراسر جهان مقدار قابل تجديد مي

ها طي عمليات انجام شده زيادي از ضايعات چوب درخت

آيد. مقدار ضايعات چوب در ها بدست ميبر روي آن

آن در  اياالت متحده آمريکا سي ميليون تن و مقدار

ه ميليون تن در سال گزارش شده است. کانادا دوازد

باشد. انبار شدن اين پسماندها يک مشکل اساسي ميتل



پسماند چوب که اسيديته پاييني دارد داراي 

پتانسيل باالي آلودگي هوا، آب و خاک در حين 

ن شستشوي مواد شيميايي آن -مي 2مانند اسيد رزي

باشد. بنابراين از آنجائيکه پخش شدن اين مواد در 

است تا به  باشد الزمروي زمين چنين معضل بزرگي مي

دنبال راهکارهاي مناسبي براي رفع اين مشکل بود. 

ليفات دهاي فراواني از منابع چوب در تأکاربر

توان گزارش شده است. از مهمترين کاربردهاي چوب مي

به پتانسيل اين ماده براي تبديل انرژي اشاره 

کرد. چوب حاوي انرژي پتانسيل فراوان بوده و به 

باشد. نرژي قابل استحصال ميهاي مختلفي اين اطريق

ها براي استحصال انرژي، سوزاندن يکي از اين روش

مستقيم و استفاده از انرژي گرمايي ناشي از سوختن 

هاي زيست محيطي باشد که البته انتشار آاليندهآن مي

ترين روش به اين طريق کنترل نخواهد شد و مناسب

سوخت براي اخذ انرژي نهفته در چوب، تبديل آن به 

پيروليز  باشد.مي 2مايع بيواويل از طريق پيروليز

ي يك فرآيند ترموشيميايي است كه به صورت تجزيه

هاي مواد در غياب اكسيژن و تبديل حرارتي مولكول

سلول چوب  شود.تر تعريف ميهاي كوچكها به مولكولآن

، مواد استخراجي و 3ليگنين ها،کربوهيدرات از

ها کربوهيدراتشده است.  ترکيبات معدني تشکيل

اصلي  عمدتًا از سلولز تشکيل شده است. سلولز جزء

درصد چوب خشک را  45تا  40چوب بوده که حدود 

معدني چوب شامل کلسيم، سديم،  دموادهد. تشکيل مي

 منيزيم و پتاسيم 

اي از مواد شيميايي قابل باشد. بخش عمدهمي

ک ماده  است که اين 3استخراج از چوب، اسيد تاني

شيميايي بيشتر براي کاربردهاي روانکاري و همچنين 

بعنوان ماده افزودني براي بهبود و کنترل 

گيرد. ويسکوزيته و چسبندگي مورد استفاده قرار مي

به طور کلي ترکيبات خاص موجود در چوب باعث سهولت 

در عمل پيروليز و افزايش عملکرد فرآيند پيروليز 

                                                 
2. resin acids   2. pyrolisis                  3. lignin 
3. Tanic Acid 



يل استفاده از چوب براي شود که يکي ديگر از دالمي

 رود.  توليد بيواويل بشمار مي
 

 هدف 1-2

هاي بيولوژيک و با توجه به روند صعودي توليد سوخت

تکنولوژي تبديل مواد آلي به سوخت، الزم  پيشرفت

نتايج حاصل و هاي سوخت توليدي است که تمامي جنبه

از مصرف سوخت در موتور ديزل بررسي گردد. در اين 

 شود. اهداف کلي زير دنبال ميتحقيق 

 ساخت دستگاه پيروليز -1

 توليد سوخت بيواويل از زيست توده -2

آمده تعيين خواص ترموفيزيکي سوخت بيواويل بدست -3

 از چوب

استفاده از امولسيون بيواويل و گازوئيل آزمون  -4

  ديزل معمولي در موتور
 

 انرژي منابع 1-3

-د در هستي ثابت ميرژي موجوروشن است که ميزان ان

آيد و باشد. به عبارتي ديگر انرژي نه به وجود مي

رود بلکه از حالتي به حالت ديگر نه از بين مي

شود. براي انجام هر کاري انرژي الزم است تبديل مي

اما هر کار خاصي شکل خاصي از انرژي را به مصرف 

رساند لذا يک مشکل اساسي براي انجام هر کاري مي

باشد؛ ي آن ميرژي به اشکال قابل استفادهتبديل ان

به عبارتي ديگر در دسترس قرار گرفتن انرژي به 

کاري دشوار  ،شکلي خاص و براي انجام عملي مشخص

باشد. لذا مهندسي تبديل انرژي از جايگاه خاصي مي

برخوردار بوده و در استفاده از منابع انرژي 

 کند.موجود نقش بسزايي ايفا مي

توان به موجود و قابل دسترس را مي نرژيمنابع ا  

دو گروه کلي منابع تجديدپذير و منابع 

تجديدناپذير تقسيم بندي کرد. منابع غير قابل 

-اي ميي هستههاهاي فسيلي و سوختتجديد شامل سوخت

شوند هايي ميتجديد شامل سوختباشند و منابع قابل

ها که تمام شدني نيستند ولي مقدار انرژي آن

 د حددوم

امروزه بيشترين  (.1373باشد )کوچکي وحسيني، مي

-رژي مورد نياز از منابع فسيلي تأمين ميميزان ان



پذير بوده و يکه منابع فسيلي پايانشود. از آنجاي

ها باعث افزايش استفاده از اشکال مختلف انرژي آن

کند تا شود ايجاب ميهاي زيست محيطي ميآلودگي

رهايي براي اخذ انرژي حاصل محققين بدنبال راهکا

از منابع تجديد شونده باشند. از مهمترين منابع 

توان به انرژي خورشيد، باد، انرژي قابل تجديد مي

زمين گرمايي و زيست توده اشاره کرد. در اين ميان 

باشد زيرا زيست توده از جايگاه خاصي برخوردار مي

، شامل تمام مواد آلي اعم از ضايعات شهري، صنعتي

باشد و انرژي کشاورزي و انواع محصوالت کشاورزي مي

نهفته در آن به سادگي قابل استحصال است. از داليل 

توان به ميعمده براي تبديل زيست توده به سوخت 

 موارد زير اشاره کرد:

پخش شدن ضايعات در روي کره زمين باعث افزايش  -1

 شود لذا تبديل اين موادهاي محيط زيست ميآلودگي

ها و در نهايت کاهش آلودگي به سوخت باعث حذف آن

 شود. مي

انرژي بااليي بوده و مقدار زيست توده حاوي  -2

 هاي مايع و گازي است.قابل تبديل به انواع سوخت

 باشد.زيست توده قابل تجديد مي -3

هاي بدست آمده حاوي حداقل گوگرد بوده و سوخت -4

وتورها انتشار ها در انواع ملذا استفاده از آن

 دهد.هاي زيست محيطي را کاهش ميآالينده

 

 ثير مصرف سوخت بر محيط زيستتأ 1-4

در جهان امروز مشكالت جانبي ناشي از گسترش  

ناپذيري بر زندگي روزافزون صنعت، صدمات جبران

و ساير موجودات زنده وارد كرده است. يكي  هاانسان

اثر استفاده از اين مشكالت، آلودگي محيط زيست در 

سنگ و گاز( و هاي فسيلي )نظير نفت، ذغالاز سوخت

هاي هاي اتمي است. استفاده از اين حاملنيز سوخت

انرژي با پخش مواد آالينده در محيط زيست همراه 

است. وسعت توزيع مواد آالينده به نوع و كيفيت 

سوخت مورد استفاده بستگي دارد. انتشار مواد 

زيست و به خطر افتادن سالمت  آالينده، تخريب محيط

هاي فسيلي موجب ها را در پي دارد. مصرف سوختانسان



توليد بخار آب، گاز كربنيك و گازهاي سمي همچون 

2SO, CO  ( و اكسيدهاي نيتروژنxNOمي ) شود تمامي

اين مواد غير از بخار آب، روي محيط زيست اثر 

 (.1386تخريبي دارند )صدرنژاد و كرمانپور،

هاي انرژي، گرم شدن سطح ثير ديگر مصرف حاملأت   

اي است. كره زمين در برابر زمين و اثر گلخانه

تابش آفتاب قرار دارد. حدود يك سوم از نور 

كند، دوباره خورشيد كه به زمين و جو آن برخورد مي

شود. در نتيجه انرژي ورودي به فضا بازتابيده مي

آيد و رميبه زمين با انرژي خروجي به موازنه د

شود. دانشمندان به اين ها تعادل برقرار ميميان آن

اند كه اين تعادل ظريف را برخي از نتيجه رسيده

-اكسيدكربن، ديهاي هوا و بيش از همه ديآالينده

اكسيد نيتروژن، متان و مواد 

توانند برهم بزنند. در ( ميCFCكلروفلوئوروكربن)

گريزد، مين ميواقع تابش مادون قرمزي كه از سطح ز

به سبب آنكه داراي طول موج باالتري نسبت به پرتو 

شود. اين ها ميفرودي اوليه است، جذب آالينده

-فرآيند به حفظ و ثابت ماندن دماي زمين كمك مي

-1ها در جدول )ي و مشخصات آناكند. گازهاي گلخانه

 (. 1374( آمده است )معلمي، 1

حتراق كامل مواد (، در اثر ا2COگاز كربونيك )   

شود. اين ماده به همراه بخار آب دار توليد ميكربن

س از تراكم در شود؛ ولي بخار آب پر هوا وارد ميد

پيوندد و گاز شود و به دريا ميهوا از آن جدا مي

كربونيك به طور طبيعي به مدت طوالني به صورت گاز 

ربن به صورت ناقص ماند. اگر كدر هوا باقي مي

آيد كه يكي از ( به وجود ميCO( كربننواكسيدبسوزد م

ي هواست و موتورهاي زيانبارترين مواد آالينده

مهم تخليه  تراق داخلي و بخصوص بنزيني، منشأاح

اين ماده به هواي شهرها هستند. البته تحقيقات 

% از كل 10حاصل از احتراق فقط  COدهد كه نشان مي

CO هاي مهم هوا ميدهد. از آاليندهجو را تشكيل مي-

 xNOتوان به اكسيدهاي نيتروژن، با فرمول عمومي 

منبع اصلي تشكيل آن خاك  كه O2Nاشاره كرد. گاز 



شود؛ ولي است بعنوان آلوده كننده هوا محسوب نمي

در آلودگي هوا مؤثر  NOبه علت امكان تفكيك آن به 

در اثر رويداد احتراق بين اكسيژن و  NOاست. 

آيد و و فشارهاي باال به وجود مي نيتروژن در دماها

ترين منبع ها بزرگدر بسياري از مناطق، اتومبيل

هاي مهم ديگر شوند. از آاليندهتوليد آن محسوب مي

اشاره كرد.  ي نسوختهتوان به هيدروكربورهامي

ها شامل تبخير ي اين مواد از اتومبيلمنابع تخليه

ساني موتور رهاي سوختاز مخزن بنزين يا ساير سيستم

( نيز 2SOاكسيد گوگرد )باشد. ديو نيز اگزوز مي

شود كه منبع هاي هوا محسوب مييكي ديگر از آالينده

هاي فسيلي است )صدرنژاد و اصلي آن احتراق سوخت

 (.1386كرمانپور، 
 

 

 هاهاي اصلي آناي و مشخصهگازهاي گلخانه 1-1جدول 
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 انرژي زيست توده 1-5

هاي زيست توده شامل تمام مواد آلي بجز سوخت 

شود که اين مواد در طي فرآيند فتوسنتز فسيلي مي

آيند. زيست وسيله تبديل انرژي خورشيدي بدست مي به

توده شامل بقاياي کشاورزي، گياهاني که جهت توليد 

-وند، گياهان دريايي، فرآوردهشمواد سوختي کشت مي

ها و کود دامي، مواد حاصل از فرآيند محصوالت 

شود. کليد اصلي جذب غذايي و محصوالت فرعي جنگلي مي

نرژي خورشيدي و ذخيره مواد آلي اين مواد، جذب ا



باشد به اين معني که گياهان از طريق آن مي

فتوسنتز انرژي خورشيد را به صورت کربن تثبيت شده 

کنند و کربن ذخيره شده هاي خود ذخيره ميدر بافت

کند )ترکيان بلداجي و در اثر سوختن انرژي آزاد مي

(.  انرژي زيست توده در اشکال زير 1387همکاران 

 :باشدتحصال ميقابل اس
 

 

 سوختن مستقيم 1-5-1

با توجه به وجود کربن فراوان در زيست توده، 

باشد. در اثر سوختن مستقيم آن امکان پذير مي

انرژي گرمايي آزاد شده و از سوختن زيست توده 

توان بهره برداري کرد. در آمده ميت بدستحرار

ها براي انجام عمليات خشک کني بسياري از کارخانه

ز حرارت ناشي از سوزاندن مستقيم زيست توده ا

شود. همچنين احتراق مستقيم زيست توده استفاده مي

در بويلرهاي صنايع کاغذسازي براي انتقال گاز 

گيرد. طبيعي و يا نفت سفيد مورد استفاده قرار مي

بديهي است سوزاندن مستقيم زيست توده و انتشار 

يست شده و دوده ناشي از آن باعث آلودگي محيط ز

لذا استفاده از اين شکل انرژي توجيه پذير نبوده 

 شود.و توصيه نمي
 

 استفاده بعنوان کود 1-5-2

هاي توان براي اصالح و بهبود خاکاز زيست توده مي 

زراعي استفاده کرد. زيست توده هوموس خاک را 

افزايش ميدهد و باعث افزايش ظرفيت نگهداري رطوبت 

و همچنين مواد غذايي و معدني  شودو مواد غذايي مي

موجود در زيست توده به صورت تدريجي وارد خاک شده 

 بخشد. و مواد معدني خاک را بهبود مي
 

 تبديل زيست توده به سوخت 1-5-3

زيست توده از طريق فرآينادهايي قابال تباديل باه 

هااي باشاد. روشهااي ماايع و گاازي مايانواع سوخت

ه به سوخت وجاود دارد مختلفي براي تبديل زيست تود

هوازي باراي تولياد توان به فرآيند تخمير بيکه مي

متان و پيروليز براي توليد بيواويل اشااره کارد. 

آماده، در انااواع موتورهااا قاباال هاااي بدسااتساوخت

استفاده بوده و به دليل پايين بودن محتواي گوگرد 

 دهند.ها را نيز کاهش ميها، انتشار آاليندهآن
 



 هاي زيستيسوخت 1-6

فراواني زيست توده در طبيعت و باه تباع در داخال 

هااي بلناد مادت کند تا طاي برناماهکشور ايجاب مي

محققين بدنبال راهکارهايي براي تبديل آن به سوخت 

مده دوسات دار محايط  باشند زيرا که سوخت بدسات آ

زيست بوده و همچنين در انواع موتورها قابل مصارف 

از زيساتآماده اي گازي بدساتهباشد. انواع سوختمي

هااي ماايع توده شامل هيدروژن و متان بوده و سوخت

آمده از زيست تاوده شاامل اتاانول، متاانول، بدست

باشد. در اين بخش مروري بار بيوديزل و بيواويل مي

ها از زيست تاوده هاي توليد آنها و روشانواع سوخت

 خواهيم داشت.
 

 

 ها بيوالکل  1-6-1

آمده از منابع تجديد هاي مايع بدستتانواع سوخ

هاي شونده به صورت خالص و يا مخلوط با سوخت

گيرند. فسيلي، در موتورها مورد استفاده قرار مي

الکلهاي مورد استفاده در موتورها شامل اتانول، 

باشد که فقط دو متانول، پروپانول و بوتانول مي

ي مورد اول از نظر اقتصادي و فني براي موتورها

هاي الکلي باشند. سوختاحتراق داخلي مناسب مي

آمده و لذا غالبًا از منابع بيولوژيک بدست 

% 5آمده حاوي شوند. اتانول بدستبيوالکل ناميده مي

جداسازي آب، بايد به باشد که براي حجمي آب مي

طير گردد. اتانول فاقد آب، به آساني صورت کامل تق

گازوئيل با اتانول  مخلوطشود. با بنزين مخلوط مي

% حجمي گازوئيل يا 90% حجمي اتانول و 10به نسبت 

ل% حجمي گازوئيل، گاز97متانول و  حجمي %3   4و

قابل استفاده  شود که در موتورهاي ديزلناميده مي

ول داراي عدد اکتان باال بوده و باشد. سوخت گازمي

هاي سوزد و لذا آاليندهبه صورت کامل و آرام مي

دهد. اتانول که حاوي از موتور را کاهش ميمنتشره 

باشد، از طريق تخمير گياهاني نظير گندم، آب مي 5%

آيد. متانول نيز که ذرت و چغندر قند بدست مي

-بصورت مستقيم بعنوان سوخت مورد استفاده قرار مي

-آيد. از روشگيرد از انواع منابع گياهي بدست مي

                                                 
4. Gasohol  2. Demirbas               3. Takezawa 



ي توليد هاي گازسازي و اکسيداسيون جزئي برا

و همکاران،  2شود )دميرباشمتانول استفاده مي

1998.) 

زيست توده قابليت زيادي براي تبديل به گاز     

دارد. انواع گازهاي حاصل از فرايند گازسازي زيست 

 3( نشان داده شده است )تيکزاوا1-2توده در جدول )

(. نقطه اشتعال بيومتانول و 1987و همکاران، 

بوده و قابليت  K°281و  K°283ب بيواتانول به ترتي

باشد که ممکن است باعث اشتعال اين دو سوخت باال مي

اشتعال زودهنگام و پديده کوبش در موتور ديزل 

ها در موتور، ضمن کاهش گردد. استفاده از اين سوخت

 دهد.ها توان را افزايش ميآاليندگي

 
 

آمده از زيست توده در انواع گازهاي بدست 2-1جدول 

 (1987کزاوا و همکاران، ي)ت رآيند گازسازيف

گازهاي بدست 

 آمده

درصد حجمي 

 ماده خشک

 28-36 منوکسيد کربن

 22-32 هيدروژن

 21-30 اکسيد کربندي

 8-11 متان

 2-4 اتان

 

 بيوگاز  1-6-2

مواد آلي فاضالب شهري، انواع ضايعات کشاورزي، 

کولي توان با شکست اجزاي مولصنعتي و حيواني را مي

هوازي به متان تبديل کرد. هاي بياز طريق واکنش

متان توليد شده به اين طريق بيوگاز نام دارد. 

-دار محيط بوده و آاليندهبيوگاز نيز يک سوخت دوست

دهد. هاي منتشره در انواع موتورها را کاهش مي

فرآيند تجزيه مواد آلي و تبديل آن به بيوگاز در 

گيرد )دميرباش و يمدت زمان طوالني انجام م

(. با افزايش مدت زمان فرآيند، 2006همکاران، 

سيستم توليد  يابد.دار متان توليدي افزايش ميمق

هوازي بيوگاز شامل دستگاهي است که در شرايط بي



کوچکتر تبديل  هاي زيست توده را به اجزاءمولکول

هوازي يک فرآيند پيچيده است که ي بيکند. تجزيهمي

ه مواد آلي در غياب اکسيژن و با طي آن تود

هوازي به بيوگاز تبديل هاي بياستفاده از باکتري

ها در دو مرحله شود. فعاليت ميکرواورگانيسممي

-گيرد. در ابتدا گروهي از ميکروارگانيسمانجام مي

ها مواد آلي را به اسيدهاي آلي تبديل  و سپس 

مصرف ها مواد آلي را گروه ديگري از ميکروارگانيسم

شود. عوامل کنند و فرآيند توليد بيوگاز کامل ميمي

باشند ثيرگذار ميمتعددي بر ميزان توليد بيوگاز تأ

-هاي بيکه مهمترين عامل درجه حرارت است. باکتري

را  K °4/330هوازي درجه حرارت بين نقطه انجماد و

هاي زراعي جهان گندم و % زمين68کنند. در تحمل مي

که پسماندهاي ناشي از کشت اين  دشوغالت کشت مي

هاي زراعي منبع مناسبي براي حصوالت بر روي زمينم

 باشد.انرژيهاي تجديدپذير مانند متان مي

 

 بيوديزل 1-6-3

-بيوديزل يک سوخت جايگزين براي موتورهاي ديزل مي

باشد که توجه بسياري از کشورهاي جهان را به خود 

ه صورت خالص يا جلب کرده است، زيرا که اين سوخت ب

گيرد و مي رمخلوط با گازوئيل مورد استفاده قرا

بدون نياز به تغييرات اساسي، قابل استفاده در 

باشد. بيوديزل سوختي پاک، بدون موتورهاي ديزل مي

باشد و به آساني از آاليندگي و تجديدپذير مي

باشد. در پسماند روغن هاي غذايي قابل استحصال مي

نداردهاي مطلوب، اين سوخت بازده صورت داشتن استا

و  ي)نجف دهدموتور را نيز تا حدي افزايش مي

 (.1385همکاران، 

 

 بيوهيدروژن 1-6-4

هيدروژن يک سوخت جديد است که براي توليد بيو

گيرد. حرارت و الکتريسيته مورد استفاده قرار مي

با گسترش مصرف گاز هيدروژن ، کيفيت آب و هوا و 

يابد. در انواع پيل فزايش ميعملکرد موتورها ا

سوختي براي توليد الکتريسيته از گاز هيدروژن 

شود. با مصرف هيدروژن در موتور، بازده استفاده مي



%  افزايش يافته و آب از اگزوز موتور خارج 70تا 

هاي منتشره شود لذا استفاده از اين گاز آاليندهمي

راي رساند. پيروليز يک روش مناسب برا به صفر مي

باشد. پيروليز توليد گاز هيدروژن از زيست توده مي

يک فرآيند ترموشيميايي است که به صورت شکست 

حرارتي مولکولها در غياب اکسيژن و تبديل آنها به 

مقدار شود. درجه حرارت بر اجزاي کوچکتر تعريف مي

ثير را دارد بطوريکه هيدروژن توليدي بيشترين تأ

دار هيدروژن بيشتري با افزايش درجه حرارت مق

گردد. از پوست محصوالتي نظير بادام، توليد مي

جات و محصوالت کشاورزي، پسته، فندق، انواع ميوه

توان گاز ه روش پيروليز ميضايعات شهري و صنعتي ب

ن توليد کرد. معرفي گاز هيدروژن و مصرف هيدروژ

ها را کاهش آن، وابستگي به نفت و انتشار آالينده

هاي ديگري براي توليد هيدروژن از آب وشدهد. رمي

باشد که مهمترين روش، الکتروليز آب بوده موجود مي

هاي اکسيژن و از اين طريق مولکولهاي آب به مولکول

شود. با توجه به سادگي نسبي و و هيدروژن تبديل مي

راي ارزاني منابع در روش پيروليز، اين روش ب

  (.2008باش، ريشود )دمتوليد هيدروژن توصيه مي
 

 بيواويل 1-6-5

ي بيواويل به سوخت مايعي مربوط است که از واژه

 5يي ترموشيميايي پيروليز، مايع سازطريق فرآيندها

از زيست توده و ضايعات شهري و صنعتي  2و گازسازي

آيد. فرآيندهاي پيروليز و گازسازي به بدست مي

صورت شکست حرارتي مولکولهاي بزرگ مواد و تبديل 

ن تعريف ه مولکولهاي کوچکتر در غياب اکسيژن بآ

شوند. انواع فرآيندهاي پيروليز براي توليد مي

هاي اند که در بخشسوخت بيواويل توسعه پيدا کرده

ها بحث خواهد شد. از سوخت بعدي در مورد آن

توان به صورت خالص يا امولسيون با بيواويل مي

و  3توليگازوئيل در موتور ديزل استفاده کرد )بر

 (. 2000همکاران، 

هاي منتشره را استفاده از سوخت بيواويل آالينده

دهد زيرا ميزان گوگرد موجود در اين سوخت کاهش مي

باشد. از آنجائيکه توليد بيواويل بر بسيار کم مي

                                                 
5. Liquefaction           2. gasification                     3. Bertoli 



اهي نبوده و بر شکست حرارتي اجزاء پايه روغن گي

اي باشد لذا از هر مادهمولکولي مواد استوار مي

توان به اين طريق سوخت توليد کرد که اين ويژگي مي

-از مزاياي اصلي سوخت بيواويل نسبت به ساير سوخت

 باشد. هاي بيولوژيک مي

سوخت بيواويل کاربردهاي مختلفي دارد. از 

توان به عنوان يک ماده شيميايي در بيواويل مي

صنعت شيمي و يا بعنوان يک سوخت جايگزين در انواع 

-1وليد قدرت استفاده کرد. نمودار شکل )تجهيزات ت

دهد ( انواع کاربردهاي بيواويل را نشان مي1

 (.2002ر و همکاران، ي)مموا

 
 

 

ر و ي)ممواانواع کاربردهاي بيواويل  1-1شکل 

 (2002همکاران، 
 

بيواويل بعنوان يک سوخت براي موتورهاي احتراق    

باشد. بيشتري برخوردار مي داخلي، از اهميت

بيواويل تا حدودي با سوخت گازوئيل متداول متفاوت 

بوده و براي استفاده از آن به صورت خالص در 

موتور ديزل الزم است تغييراتي در موتور ديزل و 

مخصوصًا سيستم انژکتور به وجود آورد. در صورت عدم 

ايجاد تغيير در ساختار موتور الزم است که از 

يون اين سوخت با گازوئيل استفاده کرد و يا امولس

ساختار آن از طريق مواد افزودني اصالح شود. 

هاي داراي عدد ستان باال بيواويل با سوخت امولسيون
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باشد روش ديگري براي بهبود خواص اين سوخت مي

 (. 2005)چيارامونتي و همكاران، 

ارزش حرارتي بيواويل نسبت به گازوئيل پايين    

شود که براي رسيدن به قدرت مساوي و باعث مي بوده

در موتور، سوخت بيشتري مصرف شود. چگالي و 

ويسکوزيته بيواويل نسبت به گازوئيل پايينتر بوده 

باشد. اين ويژگي ستان آن کمتر مي ددر حاليکه عد

هاي مختلف بيواويل و شود که با امولسيونباعث مي

تلف به وجود آيد هاي مخهايي با ويژگيگازوئيل سوخت

توان از و با توجه به شرايط آب و هوايي مي

درصدهاي مختلف که بهترين شرايط را داشته باشند 

استفاده کرد. نقطه روشنايي بيواويل نسبت به سوخت 

گازوئيل متداول باالتر بوده که اين ويژگي به لحاظ 

 باشد. اماايمني در مواقع حمل و نقل سوخت مفيد مي

خير در اشتعال نقطه اشتعال باعث تأ باالتر بودن

هواي ورودي به داخل  ششود لذا پيش گرماييمي

 باشد. تفاوت اساسيالزم مي Cº55سيلندر به مقدار  

-حتواي اکسيژن آنترکيبات بيواويل و گازوئيل در م

باشد. ميزان اکسيژن موجود در بيواويل به ها مي

 60 تا 40ماده اوليه بستگي دارد و مقدار آن از 

باشد. باال بودن ميزان اکسيژن موجود درصد وزني مي

 گردد.در بيو اويل باعث کاهش انتشار ذرات معلق مي

مقدار آب موجود در بيواويل نسبت به گازوئيل  

-مي xONبيشتر بوده که باعث کاهش انتشار ترکيبات 

شود اما وجود ذرات جامد در بيواويل باعث فرسايش 

م است تا با استفاده از قطعات موتور شده و الز

 هاي مرسوم  اين ذرات از بيواويل جدا شود.روش

ها بيواويل داراي مزاياي در مقايسه با ساير سوخت

توان به موارد زير اشاره مي باشد کهاي ميعمده

 کرد:

ترين سوخت مايع به شمار مايع بيواويل ارزان -1

اي به روش پيروليز يا رود زيرا از هر مادهمي

 توان بيواويل توليد کرد.سازي مييعما

قابل استفاده در انواع تجهيزات توليد قدرت با  -2

 باشد. هاي کوچک و بزرگ ميمقياس

-پذير ميذخيره و انتقال آن به سادگي امکان -3

 باشد.



در  استفادهساختار آن قابل  در صورت اصالح -4

 باشد.ميموتورهاي وسايل نقليه 

هاي وخت را از ساير سوختاين سقيمت پايين    

زيرا منابع توليدي  ،کندبيولوژيک متمايز مي

هاي  نامحدودي دارد. استفاده از تمامي سوخت

ها را کاهش بيولوژيک در موتور ديزل انتشار آالينده

( اين ويژگي براي چند نوع 3-1دهد. در جدول )مي

و همکاران،  6سوخت نشان داده شده است)چيارامونتي

2005.) 
 

هاي ندگي سوختي پارامترهاي آاليمقايسه 3-1جدول 

 (2005)چيارامونتي، اتانول، بيوديزل و بيواويل

 

نوع 

 سوخت

 ندهيآال

2CO 

ppmv 

CO 

ppmv 

XNO 

ppmv 

2SO 

ppmv 

 2 101 3 5/4 اتانول

 4/1 321 1/4 3/4 بيوديزل

 1 60 55 6 بيواويل

 7 321 1 2/4 گازوئيل
 

 

 ويلهاي توليد بيواروش 1-7

بيواويل از طريق فرايندهاي ترموشيميايي شامل 

توده بدست سازي از زيستپيروليز، گازسازي و مايع

-آيد. دو فرآيند پيروليز و گازسازي مشابه ميمي

باشند با اين تفاوت که فرآيند گازسازي بيشتر بر 

استحصال گاز هيدروژن تاکيد دارد و اگر هدف توليد 

باشد. لذا ه پيروليز ميبيواويل باشد فرآيند مشاب

سازي و سوخت بيواويل از طريق دو فرآيند کلي مايع

 آيد. توده بدست ميپيروليز از زيست
 

 سازيمايع 1-7-1

هاي بزرگ سازي، ترکيبات مولکولدر فرآيند مايع

ماده انتخابي در حضور کاتاليزگر مناسب تجزيه شده 

يند شوند. فرآتر تبديل ميهاي کوچکو به مولکول

                                                 
6. Chiaramonti 



سازي نيز در غياب اکسيژن و در جو نيتروژن يعما

 400و  300شود. درجه حرارت سيستم مابين انجام مي

گراد است. فشار داخل رآکتور باال بوده درجه سانتي

باشد. ( ميMpa20)حداکثر  Mpa3و مقدار آن حدودًا 

فشار باال به منظور جلوگيري از گازي شدن و افزايش 

گ باشد)فاز مايع مي (. اين 2004و همکاران  7يان

دقيقه اعمال  60الي  30فشار و درجه حرارت به مدت 

خواهد شد و سپس با کاهش فشار و درجه حرارت سيستم 

به درجه حرارت و فشار محيط، گازها از سيستم خارج 

مانند شوند و مواد جامد در داخل رآکتور باقي ميمي

آيد. ميکه پس از عمليات جداسازي فاز مايع بدست 

اين روش بسيار پيشرفته بوده و عملکرد فاز مايع 

يابد. از آنجائيکه اين افزايش مي 80در آن تا %

شود لذا نيازي به خشک فرآيند در حضور آب انجام مي

کردن زيست توده  قبل از ورود به داخل رآکتور 

ها و پيچيدگي نسبي نيست. به علت باال بودن هزينه

ن تحقيق از روش پيروليز به سازي، در ايروش مايع

 شود.منظور توليد سوخت بيواويل استفاده مي
 

 پيروليز 1-7-2

فرآيند پيروليز يک فرآيند ترموشيميايي است که به 

حرارت كنترل شده(   صورت تجزيه حرارتي مواد )با

شود و محصول آن شامل سه ن تعريف ميدر غياب اکسيژ

 و گرهوزر، باشد )عبدهللافاز ذغال، گاز و مايع مي

اي افزايش يابد (. وقتي كه دما و فشار ماده2008

ها تشديد شده و فركانس ارتعاش و برخورد مولكول

-ها افزايش مياحتمال رويداد شيميايي بين مولكول

براي هيدروكربورهاي سنگين  ژهيابد. اين عمل به وي

و پيچيده كه ناپايدارترند، شدت بيشتري دارد. به 

يي كه طي آن ساختار مولكولي نفت خام هر عمل شيميا

يا مشتقات آن دچار تغيير يا تخريب شود، عمليات 

شود. در اين عمليات هم ممكن است كراكينگ گفته مي

هاي نفت به واحدهاي كوچكتري شكسته شوند و مولكول

هاي بزرگتري به هاي سنتزي، مولكولثر واكنشهم در ا

 (.1386وجود آيند )صدرنژاد و كرمانپور، 

                                                 
7. Yang  



پيروليز  نديفرآهمانطور که اشاره شد محصول    

شامل سه فاز گاز، جامد و مايع است. عملکرد هر 

ده اوليه و شرايط فرآيند فازها به ماکدام از اين 

پيروليز بستگي دارد. لذا بر اساس هدفي که از 

واکنش پيروليز دنبال خواهد شد )توليد بيواويل، 

انتخاب کرده و گاز يا ذغال(، ماده اوليه را 

شود. محتويات ماده سيستم مناسب براي آن طراحي مي

اوليه و مخصوصًا خاکستر موجود در آن بر عملکرد 

باشد. خاکستر ثيرگذار ميي سيستم تأگانهفازهاي سه

و پتاسيم موجود در زيست توده انتخابي بشدت 

جامد را  عملکرد فاز مايع را به صورت کاهشي و فاز

دهد. ثير قرار ميشي تحت تأبه صورت افزاي

هاي جديدي براي کاهش محتويات خاکستر تکنولوژي

ماده اوليه مانند شستشو دادن آن توسعه پيدا کرده 

است. محتويات آب و درصد رطوبت ماده نيز تا حد 

ثير قرار داده بطوريکه تحت تأ زيادي فاز مايع را

مقدار آب موجود در فاز مايع )بيواويل( با درصد 

ت ماده اوليه رابطه مستقيم دارد. بنابراين رطوب

الزم است قبل از انجام واکنش رطوبت ماده اوليه را 

کاهش داد. اندازه ذرات زيست توده نيز  10به سطح %

حائز اهميت بوده که به منظور تجزيه حرارتي 

 mm 2مطلوب، الزم است اندازه اين ذرات کمتر از 

 (. 0082، 2و گرهوزر 8انتخاب شوند )عبدهللا
 

 نواع فرآيندهاي پيروليزا 1-8

کلي  به طور کلي فرآيند پيروليز به سه دسته

پيروليز سريع تقسيم  و پيروليز آهسته، پيروليز خأل

  شود:بندي مي
 

 پيروليز آهسته 1-8-1

پيروليز آهسته يک روش قديمي است که بيشتر به 

ها مورد استفاده قرار منظور توليد ذغال در کوره

. شد. حرارت داده ميCº500. زيست توده تا گرفتمي

 5زمان ماند گازها در داخل کوره بسيار کم و از 

و همکاران،  3دقيقه متغير بود)بريدواتر 30تا 

در فرآيند پيروليز آهسته انتقال حرارت به  (.1991

زيست توده انتخابي به کندي و لذا تجزيه حرارتي 

                                                 
8. Abdullah   2. Gerhauser   3. Bridgwater 



خ درجه حرارت شود. معموالً نرنيز به کندي انجام مي

باشد. بنابراين گازهاي مي ºC/min 30در اين روش 

کمتري از داخل رآکتور متصاعد شده و عملکرد فاز 

 گازي و در نهايت فاز مايع کم خواهد بود. 
 

 پيروليز سريع 1-8-2

( ºC400پيروليز سريع يک فرآيند دما باال )باالي 

 بوده که در آن زيست توده به سرعت در غياب اکسيژن

زمان ماند بسيار  شود. براي توليد مايع بهگرم مي

هاي ( نياز هست تا از انجام واکنشs1کوتاه )معموأل 

ثانويه در داخل رآکتور پرهيز شود )بريدواتر و 

 (.1999همکاران، 

پيروليز سريع بيشتر به منظور توليد مايع       

بيواويل مورد توجه قرار گرفته است. در اين روش 

باشد. بنابراين مي ºC/min 300رخ حرارت معمواًل ن

ي داخل رآکتور به سرعت انتقال حرارت به زيست توده

-گيرد و گازهاي بيشتري از آن متصاعد ميانجام مي

يابد. شود و در نهايت عملکرد فاز مايع افزايش مي

در فرآيند پيروليز سريع زمان ماند گازها از 

كوتاه باعث  اهميت زيادي برخوردار است. زمان ماند

هاي ثانويه در داخل رآکتور شده و در انجام واکنش

يابد. معموالً زمان نتيجه عملکرد فاز مايع کاهش مي

-ماند گازها در داخل رآکتور کمتر از سه ثانيه مي

 (.1999باشد. )بريدواتر و همكاران،

در رآکتورهاي پيشرفته، واکنش پيروليز سريع به    

ود به عبارتي ديگر گازهاي شصورت پيوسته انجام مي

متصاعد شده بهمراه ذرات جامد بالفاصله وارد 

شوند و پس از جدايي ذرات جامد در سيکلون مي

شوند تا سيکلون، گازها بي درنگ وارد کندانسور مي

عمل چگالش سريع انجام بگيرد. به اين منظور الزم 

است دماي مسير مابين خروجي رآکتور و ورودي 

رجه حرارت داخل رآکتور برابر و يا کندانسور با د

اندکي پايينتر باشد. معمواًل منبع حرارتي سيستم، 

اين مسير)مابين رآکتور و کندانسور( را نيز تحت 

پوشش قرار داده تا درجه حرارت مورد نظر حاصل 

شود. در غير اين صورت براي جلوگيري از کاهش درجه 

-ميحرارت گازها، اين مسير که شامل سيکلون نيز 



شود. به طور کلي در فرآيند بندي ميباشد عايق

 سريع بايد موارد زير رعايت گردد: پيروليز

ب ياحرارتي مواد آلي به سرعت و در غتجزيه  -الف

 (ºC300شود )نرخ حرارت اکسيژن انجام مي

  باشد.مي 10طوبت ماده انتخاب شده کمتر از %ر -ب

بوده و  mm3  از ي انتخابي کمترقطر ذرات ماده -ج

 المقدور همگن باشند.حتي

 2مان ماند گازها کوتاه و معمواًل کمتر از ز -د

 باشد. ثانيه مي

رونشاندن و چگالش گازهاي داغ به سرعت انجام ف -ه

 شود.مي
 

 پيروليز خأل 1-8-3 

توان به فشار پايين، مي اصلي پيروليز خأل از ويژگي

کرد.  ان ماند کوتاه اشارهحرارت کنترل شده و زم

و درجه حرارت  Kpa15فشار رآکتور در حدود  معموأل

باشد بخارات بوسيله يک پمپ مي Cº500-400فرآيند 

شوند ي واکنش برداشته ميمکشي به سرعت از ناحيه

 (.  1998و همکاران،  9) روي

رآکتور مورد استفاده در اين روش مشابه رآکتور    

ين حالت پيروليز سريع بوده با اين تفاوت که در ا

شود. با استفاده از از گاز نيتروژن استفاده نمي

پمپ مکشي، گازهاي حاصل از پيروليز به سرعت از 

نشين رآکتور خارج شده و ذغال در پايين رآکتور ته

شود. گازها وارد کندانسور شده و پس از چگالش مي

شوند. رآکتور شامل به سوخت بيواويل تبديل مي

ه حرارت آنها به صورت چندين صفحه بوده که درج

رسد. مي  Cº500شروع و به  Cº450افزايشي از 

ي صفحات بوسيله محور محرکي به گردش در مجموعه

گيرد. در اين آمده و عمل پيروليز ذرات انجام مي

زدايي رآکتور انجام و روش به کمک عمل مکش، اکسيژن

شود. عمل پيروليز در غياب اکسيژن انجام مي

( نشان 2-1يند پيروليز خالً در شکل )شماتيکي از فرآ

 (.2005و همكاران،  2براونداده شده است )

                                                 
9. Roy    2. Brown  3. Putun 



 

)براون،  ز خأليروليند پياز فرآ يکيشمات 2-1شکل 

2004) 

 انواع رآکتورهاي پيروليز سريع  1-9

همانطور که توضيح داده شد پيروليز سريع فرآيندي 

سوخت مايع بيواويل مورد  است که به منظور توليد

گيرد. به منظور افزايش عملکرد استفاده قرار مي

فاز مايع در فرآيند پيروليز سريع الزم است گازهاي 

عد شود و به عبارتي ي اوليه متصابيشتري از ماده

هاي بزرگ مواد ولکولحرارتي مي ديگر تجزيه

جام گيرد. سنگين( بصورت کامل انهاي )مولکول

ترين بخش بوده و اصوالً قلب آکتور اساسيبنابراين ر

 آيد و کيفيت و کميت سوختفرآيند پيروليز بشمار مي

دهد. ثير قرار ميبيواويل را بصورت مستقيم تحت تأ

رآکتورهاي متنوعي براي فرآيند پيروليز در نظر 

گرفته شده است. تمامي اين رآکتورها بر اساس نرخ 

رجه حرارت کنترل حرارتي باال، زمان ماند کوتاه و د

 (.1999اند )بريدواتر و همکاران، شده طراحي شده

بر اساس نوع رآکتوري که مورد استفاده قرار    

گيرد فرآيند پيروليز سريع به چند نوع تقسيم مي

شود. انواع رآکتورهاي مورد استفاده در بندي مي

پيروليز سريع شامل رآكتور بستر ثابت، رآکتور 

-رآکتور بستر سيال انتقاليبستر سيال حبابي، 

گردشي، پيروليزر مخروطي چرخشي، پيروليزر کاهنده 

 باشد.و رآکتور مارپيچي مي
 

 ذغال

الکترو

 موتور

 
 انتقال

زيست  

 توده

کندان

 سور

پمپ 

مکش

 ي



 رآکتور بستر ثابت 1-9-1

در رآكتور بستر ثابت تغذيه مواد به صورت ممتد و 

شود و قبل از شروع آزمايش پيوسته انجام نمي

ي انتخابي در داخل رآكتور قرار مقداري از ماده

شود و عمل پيروليز با نرخ حرارتي مشخص ده ميدا

شود. فرآيند ممكن است در ( انجام ميºC/min5)معموالً 

سه حالت استاتيك، جريان گاز نيتروژن و جريان 

بخار آب انجام شود. در مقياس آزمايشگاهي اثر 

پارامترهاي مختلف مانند درجه حرارت پيروليز 

جريان گاز ي ذرات، نرخ )حرارت نهايي(، اندازه

ن و سرعت بخار آب بر روي عملكرد بيواويل نيترو

گيرد. استفاده از بخار آب به مورد بررسي قرار مي

جاي گاز نيتروژن باعث برخاستن سريع گازها 

ي واكنش شده و همچنين )محصوالت اوليه( از ناحيه

دهد و بخار آب با محصوالت اوليه واكنش انجام مي

و  3يابد )پوتونميعملكرد بيواويل افزايش 

 (. 2004همكاران، 

ي در اين رآکتور حرارت رآکتور از داخل بوسيله   

يا از خارج توسط منبع  يک گرمکن الکتريکي و

شود. گاز نيتروژن قبل از ورود به مين ميحرارتي تأ

داخل رآکتور بايد گرم شود بطوريکه هنگام ورود به 

رآکتور داخل رآکتور دماي آن با دماي فضاي داخل 

برابر باشد. فشار داخل رآکتور مقداري باالتر از 

 (. 2008باشد )اوزباي و همکاران، فشار اتمسفر مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Surname: mortaza                                                                       Name: maghdid 

Title of thesis:  Bio-Oil Production from Biomass,  Determining  its Thermo-Physical 

Properties and Testing  it in Diesel Engine 

Supervisor(s):  Dr. Bahman najafi 

Advisor(s):   

Graduate Degree:  Master of Science (M.Sc.)       major: Agriculture      specialty: 

Mechanics of  machinary 

University: Mohaghegh Ardabili                               Faculty : Agriculture 

graduation date: 2009 , 9, 2                                              Number of pages: 105 

Keywords: Bio-oil, Pyrolisis, Biomass, Fluidized bed reactore, Emulsion.   

Abstract: The gas and liquid biofuels are alternative fuels that reduce the pollutates 

emission, Bio-oil is a alternative fuel that can be produced from biomass via 

thermochemicl process such as pyrolisis. In this research bio-oil produced from wood 

particles in a fluidized bed reactor. Fast pyrolisis process carried out in 100 ml/min 

nitrogen gas flow rate, heating rate of 10 ºC/min, final temperature of  500ºC and 

feeding rate of 1 kg/h. the yield of bio-oil was 25%wt. Thermo-physycal properties of 

bio-oil were determined based on ASTM and chemical characterization analysed by 

GC-MASS. The density of bio-oil was higher than diesel but viscosity and heating 

value was lowerthan diesel. Acetic acid and etylic acid was the most component of bio-

oil. Bio-oil does not blend with diese, Therefore in this research the emulsion (20%wt 

bio-oil + 80%wt diesel) produced via hydraulic method. The emulsion and pure diesel 

were tested in OM314LA diesel engine. The result showed that start of engine with 

emulsion was problem. In addition, after 20 minute some sediments in injection system 

(fuel filters particularly) and corrosion of injection system (needle, nozzle and pupp) 

was observed. Engine performance parameters for emulsion were evaluated for six 

engine speeds: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 and 2200 rpm withowt load. In the total 

speeds, temperature and fuel consumption increased in comparision to pure diesel  for 

reason of low cetan number and heating value of bio-oil.  
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