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 E5بٌسيي

  گام ًخست ٍرٍد سَخت ّاي زيستي

بِ سبذ سَخت ّاي هَرد هصرف در بخش حول ٍ ًقل كشَر 
 

 *،ياسيي ًيک تبارپيرٍز پرٍيي
 اًجوي صٌفي تَليذكٌٌذگاى اتاًَل ايراى

yasin.niktabar@gmail.com* 

 

: چکيذُ
در ايي هقالِ پس از تفکيک  ٍدستِ بٌذي سَخت ّاي زيستي، بيَاتاًَل سَختي بِ عٌَاى هْوتريي ٍ پر هصرف 

ضوي . تريي سَخت زيستي هايع هَرد استفادُ در بخش حول ٍ ًقل جادُ اي در جْاى هَرد تَجِ قرار هيگيرد

اتاًَل –هعرفي اشکال هختلف بْرُ گيري از بيَاتاًَل در سَخت خَدرٍ ّا  از هخلَط ّاي بٌسيي

(E22,E10,E5,E3 ٍ....)  تا سَخت ّاي اتاًَلي  (E100,E85)  با تَجِ بِ شرايط ٍيصُ كًٌَي  كشَر، برًاهِ ريسي ّا ،

ٍ تصوين گيري ّا ٍاقذاهات  اجرايي صَرت گرفتِ تَسط شركت هلي پخش فرآٍردُ ّاي ًفتي ايراى ٍ اًجوي  

بِ عٌَاى گام ًخست ٍرٍد سَخت  (E5)بيَاتاًَل سَختي% 5صٌفي تَليذكٌٌذگاى  اتاًَل ايراى، بٌسيي حاٍي 

كشَر از ًقطِ  (بَيصُ حول ٍ ًقل جادُ اي )ّاي زيستي بِ سبذ سَخت ّاي هَرد  هصرف در بخش حول ٍ ًقل

ابتذا بِ طَر خالصِ ًشاى دادُ خَاّذ شذ كِ بررسي هسايا ٍ . قرار خَاّذ گرفت ًظرّاي هختلف هَرد بررسي

هعايب ٍ بررسي هقايسِ اي بيَاتاًَل سَختي با بٌسيي ٍ با افسٍدًي ّاي پترٍشيويايي بٌسيي هحذٍد بِ باک تا 

ٍ بِ عبارت ديگر تا خرٍجي اگسٍز خَدرٍ ًوي گردد ٍ ايي هقايسِ هي بايست بِ هراحل  (Tank to wheel)چرخ

. تعوين  دادُ شَد(چرخِ تَليذ تا هصرف)هختلف تاهيي هَاد اٍليِ ، تَليذ ٍ لجستيک سَختْاي  هَرد هقايسِ 

 بِ عٌَاى سَخت هصرفي خَدرٍّاي بٌسيي  E5در اًتْا ، بطَر هشخص بِ بررسي هقايسِ اي ٍيصگي ّاي بٌسيي 

. سَز كشَر پرداختِ خَاّذ شذ

 

، اتاًَل سَختي MTBE، بيَاتاًَل، E5بٌسيي : ٍاشُ ّاي كليذي

 

 

 

                                                             
ضئيؽ ّيئت هسيطُ، اًجوي نٌفي تَليسوٌٌسگبى اتبًَل ايطاى  

جٌَة -وبضقٌبؼ اضقس هٌْسؾي قيوي، زاًكىسُ تحهيالت تىويلي زاًكگبُ آظاز تْطاى 

mailto:yasin.niktabar@gmail.com*
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 هقذهِ -1

 زض ؾجس ؾَذت ههطفي ثرف ّبي هرتلف حول ٍ ًمل ، ثِ (Biofuels)ضطٍضت ٍ هعايبي ثْطُ گيطي اظ ؾَذت ّبي ظيؿتي

ٍيػُ حول ٍ ًمل جبزُ اي، ثِ ػٌَاى جبيگعيي ثركي اظ ؾَذت ّبي فؿيلي هَضز اؾتفبزُ زض ايي ثرف، ثِ اًساظُ وبفي زض زِّ 

ضقس چكوگيط تَليس ٍ ههطف جْبًي  ؾَذت ّبي ظيؿتي، ثَيػُ . [8-1]ّبي اذيط هَضز ثحث ٍ ثطضؾي ٍ تبويس لطض گطفتِ اؾت

، ٍ پيف ثيٌي تساٍم ايي ضقس لبثل تَجِ (1ٍ2قىل)ثيَاتبًَل، زض ؾبلْبي پبيبًي لطى ثيؿتن ٍ ؾبل ّبي آغبظيي لطى ثيؿت ٍ يىن

. [10، 9] هيالزي، ذَز ثْتطيي زليل ثطاي تكريم ايي ضطٍضت ثِ حؿبة هي آيس2035حسالل تب ؾبل 

 

                                     [36]تَليذ جْاًي اتاًَل، هيليَى گالي: 1 شکل

 [14]بيَديسل ٍ بيَاتاًَل هصرف ٍ تَليذ رشذ يسِهقا:2 شکل

 

 قوؿي ثِ 1387 قوؿي آغبظ قس ٍ ثبالذطُ  زض ؾبل 1380قٌبؾبيي ٍ تالـ ثطاي تبويس ثط ايي ضطٍضت زض وكَضهبى اظ ؾبل 

 [.13-11]ًرؿتيي تهوين گيطي ّبي جسي زض ايي ظهيٌِ هٌجط گطزيس

 

 دستِ بٌذي سَخت ّاي زيستي -2

ثِ عَض ولي، ؾَذت ّبي ظيؿتي ثِ ؾَذت ّبيي گفتِ هي قَز وِ اظهٌبثغ عجيؼي تجسيس پصيط ٍ ضبيؼبت ٍ پؿوبًسُ ّبي 

ثط ذالف ؾَذت ّبي فؿيلي وِ اظ هٌبثغ تجسيس ًبپصيط ظيط ظهيٌي ثِ زؾت  . ايي هٌبثغ پؽ اظ ثْطُ گيطي اٍليِ حبنل هي گطزز

 .هي آيٌس
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ؾَذت ّبي ظيؿتي  . ؾَذت ّبي ظيؿتي اظ ًظط قىل فيعيىي ثِ ؾِ زؾتِ جبهس، هبيغ ٍ گبظي قىل تمؿين  هي قًَس

 ، Biogas:ثيَگبظ) ٍ ؾَذت ّبي ظيؿتي گبظي قىل ( ٍ زيگط هٌبثغ عجيؼي ؾلَلعيRefuse Derived Fuel, RDF :چَة )جبهس 

اظهيبى ؾَذت ّبي ظيؿتي . هٌبؾت ثطاي اؾتفبزُ زض ثرف حول ٍ ًمل ، ثَيػُ حول ًٍمل جبزُ اي ًيؿتٌس (.... ٍ Syngas:ؾيٌگبظ

 (... ٍ   Biokerosene:، ثيَوطٍظييBiooil:، ثيَاٍيلBiobutanol:،  ثيَثَتبًَلBiodiesel :،ثيَزيعيل Bioethanol:ثيَاتبًَل)هبيغ 

تبوٌَى ثيَاتبًَل ٍ ثيَزيعل، ثِ تطتيت ثِ ػٌَاى جبيگعيي ٍ يب هىول ثٌعيي ٍ گبظٍئيل قٌبذتِ قسُ ٍ ثِ عَض گؿتطزُ هَضز اؾتفبزُ 

 .[14]لطاض هي گيطز

 

 هْوتريي سَخت زيستي هايع: بيَاتاًَل -3

. اظ ؾَذت ّبي ظيؿتي هبيغ تَليس ٍ  ههطف قسُ زض جْبى ضا ثيَاتبًَل تكىيل هي زّس% 80زض حبل حبضط ، ثيف اظ 

تَليس ٍ  . [15]زض ايي ضلبثت ضتجِ زٍم ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت (1قىل)ثيَزيعل ثب فبنلِ ثؿيبض ظيبزي ًؿجت ثِ ثيَاتبًَل

ٍ تساٍم ايي ضقس زض ؾبلْبي آتي ًيع ، ثب تَجِ ثِ  (2ٍ3قىل)ههطف جْبًي ثيَاتبًَل زض ؾِ زِّ اذيط ضقس چكوگيطي زاقتِ اؾت

 .  [16]ثطًبهِ گؿتطزُ  وكَضّبي هرتلف جْبى زضايي ظهيٌِ ، لبثل پيف ثيٌي   هي ثبقس

 

 

 [33]اتاًَل هصرف ٍ تَليذ جْاًي رشذ:3 شکل

 

                                                             
 .هغطح ًكسُ اؾت (حول ٍ ًمل جبزُ اي  ) زض ذَزضٍ CNG  ٍLNGتبوٌَى ثحث ثْطُ گيطي اظ ؾَذت ّبي ظيؿتي گبظي قىل ثِ جبي  
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زليل  انلي هَلؼيت وًٌَي ٍ آتي ثيَاتبًَل  زض همبيؿِ ثب  ثيَزيعل  ٍ اّويت ثؿيبض ثيكتط ثيَاتبًَل زض ثطًبهِ ضيعي ّبي هلي 

ٍ هٌغمِ اي ػجبضتؿت اظ فطاٍاًي ٍ تٌَع  ثِ هطاتت  ثيكتط هَاز اٍليِ لبثل اؾتفبزُ ثطاي تَليس ثيَ اتبًَل ، زض حبل ٍ زض آيٌسُ،  زض 

وطُ ظهيي وِ ٌَّظ ثْطُ گيطي اظ آًْب  ثطاي تَليس ثيَ اتبًَل وبهال ( Biomass)همبيؿِ ثب ثيَ زيعل ، ثِ ٍيػُ هٌبثغ ػظين ظيؿت تَزُ

 التهبزي  ًوي ثبقس، اهب پجف ثيٌي هي گطزز وِ زض زِّ زٍم لطى ثيؿت ٍ يىن ثب پيكطفت تىٌَلَغي ّبي هطتجظ  ثِ هٌجغ انلي "

[. 14]تَليس ثيَاتبًَل تجسيل گطزًس

 

 هکول ٍ يا جايگسيي بٌسيي: بيَاتاًَل -4

 ٍ [18، 17] ثِ اثجبت ضؾيسُ اؾت"ًيع وبهال (ؾَذت زيعل )اگطچِ اهىبى ثْطُ گيطي اظ ثيَاتبًَل ثِ ػٌَاى هىول گبظٍئيل 

، اهب وبضثطز (Diesohol تحت ػٌَاى  )چٌيي هحهَلي ثِ نَضت تجبضي ، الجتِ ثِ هيعاى هحسٍز، زض ثؼضي وكَضّب ػطضِ هي گطزز

 زضنس تحت 30 تب 3 اظ  Fuel Ethanol :ثٌعيي حبٍي اتبًَل ؾَذتي)انلي ثيَاتبًَل زض جْبى زض حبل حبضط ثِ ػٌَاى هىول ثٌعيي

 ( زضنس100 زضنس ثٌعيي ٍ اذيطا ثيَاتبًَل 15 زضنس حبٍي 85ثيَاتبًَل ) ٍ پؽ اظ آى ثِ ػٌَاى جبيگعيي ثٌعيي (Gasoholػٌَاى  

[. 24، 19] هي ثبقس

ٍ ػسزي وِ ًكبى زٌّسُ زضنس اتبًَل زض ؾَذت هي ثبقس  E ؾَذت ّبي اتبًَلي ٍ ثٌعيي ّبي حبٍي اتبًَل ثب حطف التيي

 ثطاي E85 زضنس ثيَاتبًَل ٍ 5ثطاي ثٌعيي حبٍي  E5ثطاي هثبل، . هكرم ٍ ثب ّويي ػٌَاى زض پوپ ثٌعيي ّب ػطضِ هي گطزًس

 . زضنس ثٌعيي15 زضنس اتبًَل ٍ 85ؾَذت اتبًَلي حبٍي 

وبّف حتي االهىبى : زض جْبى وبهال ضٍقي اؾت  (E100"ٍ اذيطا E85)زاليل گطايف ثِ  اؾتفبزُ اظ ؾَذت ّبي اتبًَلي 

 اؾتفبزُ اظ ؾَذت ّبي فؿيلي ٍ جبيگعيي وطزى ّط چِ ثيكتط آًْب ثب ؾَذت ّبي ظيؿتي ثب اّسافي اظ لجيل،

  حفظ شذبيط هحسٍز ٍ ثب اضظـ ًفت ٍ گبظ  وطُ ظهيي  ٍ ثْطُ گيطي اظ ايي شذبيط ثطاي تَليس هحهَالت ثب اضظـ پبييي

 زؾتي ٍ لبثل ثبظيبفت ثِ جبي ؾَظاًسى ايي شذبيط

 اهٌيت اًطغي وكَضّب، ثَيػُ زض آيٌسُ تبهيي 

 زض ذغط ًؿل ثكط ٍ اضتمبي ؾالهتي اًؿبًْب"حفبظت اظ هحيظ ظيؿت قسيسا  

 ايجبز تَاظى ٍ ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزي ٍ اقتغبل زض ثرف ّبي وكبٍضظي  ٍ نٌؼت وكَضّب 

 ........ 

 زضنسي ًفت ذبم زض تبهيي 99الجتِ هي ثبيؿت اشػبى ًوَز وِ پسيسُ ؾَذت ّبي ظيؿتي ثب ؾْن حسٍز يه زضنس زض همبثل ؾْن 

. [20]، ٌَّظ زض اثتساي ضاُ اؾت ٍ ضاّي ثؽ عَالًي  ثطاي پيوَزى زض پيف ذَاّس ثَز(4قىل)اًطغي هَضز ًيبظ جْبى

                                                             
 زضنس ثِ ثبال ٍ 2/99ثب ذلَل  (Anhydrous)هي ثبيؿت تَجِ زاقت وِ ثيَاتبًَل هَضز اؾتفبزُ زض ثٌعيي ّبي اتبًَل زاض اظ ًَع ثسٍى آة 

 . زضنس هي ثبقس96ثب ذلَل حسٍز (Hydrous)ثيَاتبًَل هَضز اؾتفبزُ ثِ ػٌَاى ؾَذت اتبًَلي اظ ًَع آثساض 
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 [20]زيستي ّاي سَخت ٍ خام ًفت جْاًي تَليذ:4 شکل

 

 ثِ نَضت "ػوستب )ثٌعيي زض ؾغح جْبى  (افعٍزًي )اهب  هي ثبيؿت ثِ زاليل ثْطُ گيطي  ثيكتط اظ ثيَاتبًَل ثِ ػٌَاى هىول 

 :زض همبيؿِ ثب ؾَذت ّبي اتبًَلي ًيع تَجِ ًوَز (E10تب  E5ثٌعيي

  زؾتيبثي تسضيجي ٍ گبم ثِ گبم ثب تَجِ ثِ اهىبًبت هَجَز ثِ اّساف اقبضُ قسُ زضثبال 

  ُجبيگعيي ًوَزى افعٍزًي ّبي ظيبى آٍض پتطٍقيويبيي ثٌعيي، ثِ ٍيػMTBE( Methyl Tertiary Butyl Ether)  ثب يه ،

 .[22، 21]تجسيس پصيط زٍؾتساض هحيظ ظيؿت ٍ ثي ضطض ثطاي ؾالهتي اًؿبى (هىول )افعٍزًي 

 

 گام ًخست: E5بٌسيي  -5

 ثِ ػٌَاى گبم ًرؿت ٍضٍز ؾَذت ّبي ظيؿتي ثِ ؾجس ؾَذت ّبي هَضز  E5زض ايي ثرف ثِ ثطضؾي زاليل اًتربة ثٌعيي

 . ههطف زض ثرف حول ٍ ًمل وكَض هي پطزاظين ٍ ؾؼي هي وٌين ثِ ؾَاالت ظيط ثِ ؾبزُ تطيي قىل هوىي پبؾد زّين

 چطا ثيَاتبًَل ٍ ًِ ثيَزيعل ثِ ػٌَاى گبم ًرؿت ؟ (1

 چطا ثٌعيي حبٍي اتبًَل ؾَذتي ٍ ًِ ؾَذت اتبًَلي؟ (2

  ٍ ًِ زضنس اذتالط ووتط يب ثيكتط؟E5چطا  (3

 ًِ؟ ETBE(Ethyl Tertiary Butyl Ether)چطا ثْطُ گيطي اظ ثيَاتبًَل زض لبلت (4

 :ذالنِ تطيي ٍ ؾبزُ تطيي پبؾد ّبيي وِ زض حس حَنلِ ايي همبلِ هي تَاى ثِ پطؾف ّبي ثبال زاز ثِ قطح ظيط اؾت
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ػالٍُ ثط ايي ، هَاز اٍليِ تَليس ثيَاتبًَل زض . ظيطا نٌؼت تَليس ثيَاتبًَل زض وكَض ٍجَز زاضز ٍ نٌؼت تَليس ثيَزيعل ذيط (1

 .وكَض اظ هَاز اٍليِ تَليس ثيَزيعل فطٍاى تط ٍ زض زؾتطؼ تط هي ثبقس

 هيعاى تَليس ثيَاتبًَل وكَض زض قطايظ فؼلي ٍ حتي زضآيٌسُ ًعزيه وفبف حطوت ثِ ؾَي ثْطُ گيطي اظ "ظيطا اٍال (2

، ًِ ظيط ؾبذت ّبي هَضز ًيبظ ثطاي چٌيي عطحي ثِ ؾبزگي ٍ زض وَتبُ "ضا ًوي زّس ٍ ثبًيب (E85 )ؾَذت ّبي اتبًَلي 

 . زض وكَض تَليس ٍ يب ػطضِ هي گطززهست لبثل تبهيي ذَاّس ثَز ٍ ًِ ذَزضٍّبي اتبًَل ؾَظ ٍ يب زٍگبًِ ؾَظ

تبهيي ثيَاتبًَل هَضز ًيبظ زض وكَض زض قطايظ . ثِ زضز ثٌعيي ايطاى ًوي ذَضز ( زض غاپي E3 هثل (زضنس اذتالط ووتط  (3

ثْطُ گيطي اظ زضنسّبي اذتالط . زقَاض اؾت (هثل ايبالت هتحسُ آهطيىب )E10وًٌَي ثطاي زضنسّبي اذتالط ثيكتط تب 

 (Incompatibility)ػالٍُ ثط هؿئلِ تبهيي ثيَاتبًَل ثب هكىل تغجيك ًبپصيطي (E15ٍ ثِ ضٍايتي ثبالتط اظ  )E10ثبالتط اظ 

 .[23]) زض ؾَئس E30  زض ثطظيل ٍ يبE22هثل )هَاز ٍ اجعاي  هَضز اؾتفبزُ زض ؾيتن ؾَذت ذَزضٍّب هَاجِ ذَاّسثَز 

 ًيع هؿتلعم  ETBEهَجَز ٍ فؼبل زض وكَض ثِ   MTBE زض وكَض ٍجَز ًساضز ٍ تغييط ذظ تَليس  ETBEوبضذبًِ تَليس  (4

 . ثسٍى زؾتطؾي ثِ جبيگعيي هٌبؾت ذَاّس گطزيسMTBEّعيٌِ ٍ ظهبى ذَاّس ثَز ٍ هٌجط ثِ تَلف تَليس هَلت 

ثِ عَض ولي  تط ، هي تَاى ايي ًىتِ ضا ًيع هغطح ًوَز وِ ّط وكَضي هتٌبؾت ثب قطايظ ٍ ًيبظ ّبي ٍيػُ ذَز ثِ ضاُ حل ٍ 

ثطًبهِ تَؾؼِ اي هتفبٍتي زض ظهيٌِ ثْطُ گيطي اظ ؾَذت ّبي  ظيؿتي  ًيبظ زاضز ٍ ثِ ّيچ ٍجِ الگَي جْبًي يىؿبى ٍ لبثل تَنيِ 

 .[30]اي  زض ايي ظهيٌِ لبثل اضائِ ًوي ثبقس

 

 MTBEهقايسِ بيَاتاًَل با بٌسيي ٍ با  -6

ثِ ػٌَاى يه افعٍزًي ثٌعيي ٍ ثب ذَز ثٌعيي  ثِ ػٌَاى يه ؾَذت ذَزضٍ اظ  MTBEپيف اظ همبيؿِ ٍيػگي ّبي ثيَاتبًَل ثب 

ًظط ػسز اوتبى ٍ اوتبى افعايي ، اظ ًظط هيعاى اوؿيػى قيويبيي ٍ اوؿيػى ظايي،  اظ ًظط همساض اًطغي حطاضتي  ٍاحس حجن يب ٍظى ، 

، اظ ًظط (Anti-Knocking)، اظ ًظط ذبنيت ضس وَثف Mileageاظ ًظط تبثيط گصاضي ثط هيعاى ههطف ؾَذت ذَزضٍ يب ثِ انغالح 

،  اظ ًظط ٍيػگي ّبي ( Vapor pressure)، اظ ًظط فكبض ثربض( Drivability Index)تبثيطگصاضي ثط قبذم چبثىي

، اظ ًظط تحول ٍ ( Vapor Lock Protection Class)، اظ ًظط والؼ حفبظت زض ثطاثط لفل ثربض( Distillation Properties)تمغيطي

تبثيط ثطآة هَجَز زض ؾَذت ، اظ ًظط ايجبز گبظّبي گلربًِ اي ٍ زيگط آاليٌسُ ّب ، اظ ًظط ذَضًسگي ٍ اًغجبق پصيطي ثب هَاز هرتلف 

 : هي ثبيؿت  ثِ زٍ ًىتِ ثؿيبض هْن تَجِ زاقتِ ثبقين[23]پليوطي ٍ فلعي ، ٍ هَاضز زيگطي اظ ايي لجيل

 زليل انلي ايٌىِ اظ زِّ آذط لطى ثيؿتن هيالزي ثحث ضطٍضت حصف تسضيجي ٍ جبيگعيٌيMTBE ِػليطغن ايٌى ،

جبيگعيي هٌبؾجي ثطاي تتطااتيل ؾطة ثِ حؿبة  هي آهس ، اثتسا زض ايبالت هتحسُ آهطيىب ٍ ؾپؽ ثِ تسضيج زض ثميِ 

 ، اضجحيت MTBEوكَضّب هغطح گطزيس، ٍ زليل هغطح قسى ثيَاتبًَل ثِ ػٌَاى هٌبؾت تطيي جبيگعيي ثطاي 

                                                             
 FFVٍ ذَزضٍ ّبي زٍگبًِ ؾَظ  (پسيسُ جسيسي اؾت  E100ؾَذت  ) ههطف وٌٌس  E85ذَزضٍّبي اتبًَل ؾَظ تٌْب هي تَاًٌس  ؾَذت  

(Flexi-Fuel  Vehicles)  هيتَاًٌس اظ ثٌعيي ثسٍى اتبًَل تب ؾَذت اتبًَليE85ضا ثِ ههطف ضؾبًٌس . 
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گَاايٌىِ حسالل زض تؼسازي اظ ايي هَاضز ايي . ثيَاتبًَل اظ ًظط ٍيػگي ّبي همبيؿِ اي  ػٌَاى قسُ زض ثبال ًجَز

ٍ فطاٍاًي ٍ زض زؾتطؼ  (ليوت )زليل انلي ايي اهط ػبهل التهبزي .  ضٍقي ٍ اثجبت قسُ هي ثبقس"اضجحيت وبهال 

 حسالل تب ايي تبضيد اضظاًتط ًيؿت  ٍ آؾبًتط ًيع ثِ زؾت MTBEثَزى ًيع ًجَزُ  ٍ ًوي ثبقس ، چِ ايٌىِ ثيَاتبًَل اظ 

الجتِ پيف ثيٌي  ّب ًكبى هي زّس وِ زض عي يه تب زٍ زِّ آيٌسُ احتوبل  ثط ّن ذَضزى ايي هؼبزلِ . ًوي آيس 

 .[ 11]چٌساى ّن زٍض اظ شّي ًرَاّس ثَز

 زض ثٌعيي ّن اوٌَى زض ثؼضي وكَضّب، اظ جولِ ايبالت MTBEآًچِ وِ ثبػث قسُ اؾت وِ ثْطُ گيطي اظ 

هتحسُ آهطيىب ، ثغَض وبهل  ٍ ثسٍى ليس ٍقطط هوٌَع گطزز ٍ ثؿيبضي اظ وكَضّبي زيگط ّن ثطًبهِ ّبي ظهبًي 

  ثِ ايي زليل "آى ّن نطفب)هكرهي ثطاي  حصف وبهل ايي افعٍزًي  اظ ثٌعيي ههطفي ذَزضٍّبي ذَز اضائِ ًوبيٌس 

ثطاي آًْب زض وَتبُ هست ثِ ػلت اهىبى پصيط ًجَزى تبهيي ثيَاتبًَل ثِ هيعاى وبفي ثطاي  MTBEوِ حصف وبهل 

 ثطاي ثب اضظقتطيي اًسٍذتِ ٍ  MTBEزض ٍّلِ ًرؿت، ػجبضتؿت اظ ذغط جسي  (جبيگعيٌي آى هؿيط ًجَزُ اؾت

 MTBEشذيطُ اًؿبى اهطٍظ ، يؼٌي  هٌبثغ آة ّبي ظيط ظهيٌي  ٍ آة ّبي ؾغحي، ٍ زض ٍّلِ زٍم ذغطات احتوبلي 

[. 27-25]ثطاي ؾالهتي اًؿبى ّب

ػالٍُ ثطايي ثب  . [11،5] اظ ثٌعيي يه ضطٍضت اؾت ٍ ًِ يه اًتربةMTBEپؽ ًتيجِ هي گيطين  وِ حصف 

لغؼيت هي تَاى ػٌَاى ًوَز وِ زاًف ٍ فٌبٍضي  اهطٍظ ثكط ٌَّظ جبيگعيي هٌبؾجتطي اظ ثيَاتبًَل ، ثب تَجِ ثِ 

 . پيسا ًىطزُ اؾتMTBEجويغ جْبت ثطاي 

  زضنس ثٌعيي ههطفي ذَزضٍّبي زض حبل تطزز زض وكَض 85 تب 3زليل انلي ايٌىِ تالـ هي قَز اظ  

آًچِ . ّبي هرتلف جْبى ضا ثب ثيَاتبًَل جبيگعيي وطز ضا ًيع  ًوي ثبيؿت  تٌْب  زض زاذل ذَزضٍ جؿت ٍ جَ وطز 

وِ ثبػث جلت تَجِ جسي جْبى اهطٍظ ثِ ثيَاتبًَل ثِ ػٌَاى جبيگعيي ثٌعيي قسُ اؾت ػجبضتؿت اظ اضجحيت هغلك 

هطحلِ زاذل ذَزضٍ  .  [28]ذَز زض همبيؿِ ثب ثٌعيي (Life Cycle:چطذِ ػوط )ثيَاتبًَل  زض چطذِ تَليس تب ههطف

وِ زض هَضز  (6 ٍ 5قىل ) تٌْب ثركي اظ ايي چطذِ ػوط  اؾت"( Tank – To –wheel) ثبن تب چطخ"يب ثِ ػجبضتي 

ذَزضٍ هي ضؾس ٍ زض هَضز  ثيَ اتبًَل  اظ تبثف  (ٍ الجتِ اگعٍظ )ثٌعيي اظ چبُ ًفت ٍ پباليكگبُ ثِ ثبن  ٍ چطخ

. [29(]Well- To- Wheel)ذَزضٍ  (ٍ اگعٍظ )ذَضقيس ٍ چبُ آة ٍ هعضػِ  ٍ وبضذبًِ  ثِ ثبن  ٍ چطخ  

 

 [29]زيستي ّاي سَخت عور چرخِ هراحل تعريف:5 شکل
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 [28]يفسيل يّا سَخت ٍ زيستي ّاي سَخت عور چرخِ هقايسِ براي سَخت كاهل زًجيرُ:6 شکل

 

 Green House)زض ايي چطذِ ػوط اؾت وِ هَاظًِ ٍالؼي  اًطغي، اثطات ظيؿت هحيغي  ٍ ثِ ٍيػُ اًتكبض  گبظّبي گلربًِ اي

Gases:GHG) ٍ  پيوبى . ثِ زضؾتي هغطح، ؾٌجيسُ ٍ همبيؿِ هي گطزز .... ، ّعيٌِ ّبي التهبزي ٍ اجتوبػي، هؿبئل اؾتطاتػيه

 .ويتَ ٍ زيگط هؼبّسُ ّب  ٍ تَافمٌبهِ ّب ثِ ايي چطذِ ػوط تَجِ زاضًس ٍ ًِ تٌْب ثِ آًچِ  وِ زض زاذل ذَزضٍ هي گصضز

الجتِ ، ايي ثِ هفَْم ًبزيسُ ٍ ثي اّويت  گطفتي ٍيػگي ّبي همبيؿِ اي ثيَاتبًَل  ٍ ثٌعيي  اظ ًظط  هَاضز هغطح قسُ زض 

. اثتساي ايي ثرف اظ همبلِ  ًوي ثبقس

 ٍ ثيَ اتبًَل ؾَذتي ٍ ؾبيط افعٍزًي ّبي ضايج ثٌعيي ثِ نَضت ووي زض MTBEزض ايي ثرف ٍيػگي ّبي همبيؿِ اي ثٌعيي، 

.  ثِ ًوبيف گصاقتِ قسُ اؾت3 ٍ 2، 1جساٍل 

 

انتشار کربن از منابع 

ي  انرژي فسيل

محصوالت 

 جانبي

انتشار کربن از منابع  

 انرژي فسيلي

محصوالت 

 جانبي
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[ 34]ٍيصگي ّاي هقايسِ اي رايج تريي الکل ّا ٍ اترّاي هَرد استفادُ بِ عٌَاى افسٍدًي ٍ يا جايگسيي بٌسيي:1 جذٍل

Gasoline ETBE MTBE EtOH** MeOH* Property 

730 747 746 789 796 Dendity, g/ltr 

25…230 73 55 78 64 Boiling Point,˚C 

32.6 27.1 25.5 21.2 15.9 Heat Value, MJ/ltr 

86 70.5 68.1 52.1 37.5 Carbon, w% 

-- 15.7 18.2 34.7 49.9 Oxygen, w% 

260 234 240 731 875 Heat of Evaporation, kJ/ltr 

70…100 27 54 17 32 Raid Vapor Pressure, kPa 

70…100 30 62 124 414 Vapor Pressure in Blend, kPa 

 118/102 118/100 130/96 113/99 Octane, RON/MON 

 110 109 113 116 Blending Octane 

 Good Good Quite 

Good 

Problems Solubility in Gasoline 

*
MeOH :هتبًَل 

**
EtOH :اتبًَل 

 

 [35]ايراى بٌسيي در اتاًَل از استفادُ اثر بخشي:2 جذٍل

عذد اكتاى بٌسيي رديف 

پايِ 

درصذ حجوي 

اتاًَل افسٍدُ شذُ 

هيساى افسايش عذد اكتاى حاصل 

اكتاى 

1 3/84 5 2/87 9/2 

2 3/84 10 90 7/5 
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 [35] در بٌسيي ايراىMTBEاثربخشي استفادُ از : 3 جذٍل

 اكتاى حاصل MTBEدرصذ حجوي  عذد اكتاى بٌسيي پايِ رديف
هيساى افسايش عذد 

 اكتاى

1 3/84 3 9/85 6/1 

2 3/84 5 3/86 2 

3 3/84 10 2/88 9/3 

4 3/84 15 2/90 9/5 

 

 هقايسِ بٌسيي حاٍي اتاًَل با بٌسيي بذٍى اتاًَل  -7

ثيَاتبًَل ٍ ضطٍضت   اظ ثٌعيي ههطفي ثرف حول ٍ ًمل جبزُ اي  ٍ جبيگعيٌي آى ثبMTBEپؽ اظ تكريم ضطٍضت حصف 

اؾتطاتػيه ٍ جْبًي حطوت ثِ ؾَي ثْطُ گيطي ّط چِ ثيكتط اظ ثيَاتبًَل، ٍ پؽ اظ تكريم  ايي وِ  زض قطايظ وًٌَي وكَض  

ثب ثٌعيي  ثسٍى  E5 هي تَاًس ثِ ػٌَاى ثْتطيي ضاُ حل هلي زض ًظط گطفتِ قَز، ثطضؾي همبيؿِ اي ٍيػگي ّبي  ثٌعيي E5ثٌعيي

اثتسا زض ؾغح يه اؾتبى  ٍ ؾپؽ زض عي   )اتبًَل  ثيكتط ّسف ضفغ ثؼضي ًگطاًي ّبي هَجَز زض ظهيٌِ ايي جبيگعيٌي تسضيجي

  ًيبظ ثِ توْيسات  ذبل ٍ E5ضفغ ًگطاًي اظ ايٌىِ تَظيغ  ٍ فطٍـ ثٌعيي . ضا زًجبل هي وٌس (يه زٍضُ چٌس ؾبلِ  زض ول وكَض

 ثب  E5ؾطهبيِ گصاضي والى زاضز؛ ضفغ ًگطاًي  اظ ايٌىِ ذَزضٍ ّبي زض حبل تطزز زض وكَض هوىي اؾت زض اؾتفبزُ اظ ثٌعيي 

. هكىالتي هَاجِ قًَس ٍ ضفغ ايي هكىالت  ًيبظ ثِ اًجبم تغييطاتي زض ذَزضٍ ّب زاضز؛ ٍ هَاضزي اظ ايي لجيل

  ًوبيف 5 ٍ 4زض ايي ثرف ٍيػگي ّبي همبيؿِ اي ثٌعيي حبٍي ثيَاتبًَل ثب ثٌعيي ثسٍى اتبًَل ثِ نَضت ووي زض جسٍل ّبي

. زازُ قسُ اؾت
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MTBE[ 31 ]ٍ  اتاًَل حاٍي بٌسيي خصَصيات هقايسِ:4 جذٍل

MTBE E10 E5  

15 10 5 Volume % 

31.55 32.63 33.30 LHV (MJ/L) 

2.68 3.61 1.81 Oxygen (%wt.) 

94.4 93.9 92.8 RON 

85.1 84.3 83.4 MON 

59.1 74.6 67.8 RVP(kPa) 

 

 [32 ]بٌسيي-اتاًَل هخلَط يّا سَخت در بٌسيي ٍ اتاًَل ياًرش سْن هقايسِ:5 جذٍل

Ethanol component Gasoline component Fuel blend Fuel 

[MJth/km] [km/MJth] [% MJ/MJ] [MJth/km] [km/MJth] [% MJ/MJ] [MJth/km] [km/MJth] 

- - 0.0 2.564 0.390 100.0 2.564 0.390 Gasoline 

1.413 0.708 3.4 2.564 0.390 96.6 2.496 0.401 E5 

1.174 0.852 6.9 2.564 0.390 93.1 2.371 0.422 E10 

2.485 0.402 709.0 2.564 0.390 21.0 2.501 0.400 E85 

 

 

  ًتيجِ گيري -8

تحَالت جْبًي زٍ زِّ اذيط آًچٌبى لبعغ ٍ ثسٍى تطزيس  ثط ضطٍضت حطوت ؾطيغ ٍ گؿتطزُ ثِ ؾوت تَليس ٍ ثْطُ گيطي ّط 

چِ ثيكتط اظ ؾَذت ّبي  ظيؿتي هبيغ، ٍ ثَيػُ ثيَاتبًَل ؾَذتي، زض ؾجس ؾَذت ّبي ههطفي ثرف حول ٍ ًمل جبزُ اي  تبويس 

 . ٍ زاللت هي وٌس وِ ثطاي جوَْضي اؾالهي ايطاى، حتي ثِ ػٌَاى يه وكَض تَليس وٌٌسُ ًفت ّن گطيعي اظ آى ًيؿت

اضجحيت ثيَاتبًَل ثط ثٌعيي ٍ ثط افعٍزًي ّبي پتطٍقيويبيي ثٌعيي تٌْب  زض همبيؿِ ٍيػگي ّبي ايي هَاز زض ؾيؿتن ؾَذت 

ذَزضٍ ّط وسام اظ ايي هَاز  هعايب ٍ هؼبيجي زاضًس وِ جبي ثحث ٍ ثطضؾي  (اگعٍظ )زضهحسٍزُ ثبن تب چطخ. ذَزضٍ هغطح ًوي گطزز
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زليل گطايف جْبًي،  آى ّن ثِ ايي گؿتطزگي  ٍ زض ايي هميبؼ . ٍ همبيؿِ زاضز، اهب هبًغ اظ ثْطُ گيطي  اظ ّيچىسام ًوي گطزز

 .جؿتجَ وطز (وطُ ظهيي )ػظين، ثِ ثيَاتبًَل ضا هي ثبيؿت زض تكريم يه ضطٍضت اؾتطاتػيه ثطاي اًؿبى  ّب ٍ هحيظ ظيؿتكبى 

، قطٍع اؾتبًي ٍ هحسٍز ٍ E5ضاُ حل  اًتربثي جوَْضي اؾالهي ايطاى ثطاي گبم ًْبزى  زض ايي ٍازي، يؼٌي اًتربة ثٌعيي 

 .ؾپؽ گؿتطـ زض ؾغح وكَض، ٍ زض هطاحل ثؼسي حطوت  ثِ ؾوت زضجبت اذتالط  ثبالتط ، ضاُ حلي انَلي  ٍ زضؾت اؾت

تٌْب هي ثبيؿت اعويٌبى حبنل ًوَز وِ هطاحل اجطايي ايي  ثطًبهِ ثِ زضؾتي  ٍ زض زٍضُ ّبي ظهبًي هٌبؾت ،  ٍ ًِ ثيف اظ 

. حس عَالًي ، ثِ پيف ضٍز
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