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چكيده
ایــن مقالــه یــک راکتــور بسترســیال گاز-جامــد بــا رژیــم حبابــی در مقیــاس پایلــوت را ارائــه میدهــد کــه بمنظــور تبدیــل و ارتقــای زیســت-
ســوخت (بایــو اویــل) بــه گاز ســنتز توســعه و راه انــدازی گردیــده اســت .قطــر داخلــی راکتــور  7.6ســانتی متــر بــوده و حجــم قســمت بــاالی
بســتر ســیال آن (فــری بــورد) جهــت بررســی زمــان مانــد گاز قابــل تغییــر اســت.
ایــن راکتــور هــم بمنظــور شکســت حرارتــی و هــم شکســت کاتالیســیتی و رفورمینــگ مولکولهــای ســنگین قابــل بهــره بــرداری میباشــد .بدلیل
مشــخصات خــاص فیزیکــی و شــیمیایی بایــو اویــل از جملــه ویســکوزیته ،دو فــازی بــودن و وجــود ذرات خاکســتر و زیســت-کربن (بایــو چــار)
یــک نــازل مخصــوص بمنظــور اتمیــزه کــردن ایــن خــوراک بداخــل راکتــور طراحــی شــده اســت بطوریکــه بایــو اویــل در طــول نــازل خنــک
مانــده و تــا قبــل از اســپری شــدن بداخــل بســتر راکتــور از هرگونــه تغیــر فیزیکــی و شــیمیایی مصــون میمانــد.
ایــن مقالــه ضمــن تشــریح جزئیــات طراحــی ایــن پایلــوت بــازده محصــوالت ناشــی از شکســت حرارتــی بایــو اویــل و تبدیــل آن را در دماهــا (بین
 500و  700درجــه ســانتی گــراد) و زمانهــای مانــد مختلــف گاز ( 7.8تــا  27.6ثانیــه) داخــل راکتــور مــورد بررســی قــرار میدهــد .همچنیــن اثــر
انــدازه و جــرم ذرات بســتر ســیال روی بــازده محصــوالت اصلــی و تبدیــل بایــو اویــل مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بطــور کلــی مشــخص
گردیــد کــه هــر دو عامــل دمــا و زمــان مانــد نقــش مثبتــی جهــت افزایــش بــازده محصــوالت و تبدیــل بایــو اویــل داشــتند امــا انــدازه و جــرم
ذرات بســتر در شــرایط عملیاتــی اعمــال شــده اثــر چندانــی نداشــتند.
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