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  بررسي توليد، سيرتحوالت، مزايا و معايب و گستره استفاده از بيوفيول ها
  1محمد حسين غفاري

  2سروش خواجوي

  

  :چكيده
در اين مقاله ابتدا به مقدمه اي در خصوص سوختهاي فسيلي متداول و جايگزيني آنها با سوختهاي فسيلي پرداخته شده و پس   

اشاره شده ) بنزين و گازوئيل(جديد و همچنين انواع سوختهاي جايگزين سوختهاي فسيلي از آن به اهميت استفاده از تكنولوژي هاي 
آنگاه به بحث اصلي اين مقاله يعني معرفي بيوديزل يا همان بيوفيول، بررسي اثرات آنها بر كاركرد موتورهاي ديزل، فوائد و مضرات . است

در انتها نيز، جمع بندي نسبتا كاملي از مباحث مطروحه ارائه . خواهيم رسيد آنها، گستره و تنوع استفاده از آنها در نقاط مختلف جهان
به منظور آشنايي بهتر با وضعيت مصرف اين نوع . گرديده و شرايط كشورمان در استفاده از اين نوع سوختها نيز بررسي گرديده است

  .   نيز در انتهاي اين مقاله بهره برده شده است) يكاامر(سوختها، از نمودارها و جداول آماري علي الخصوص براي يك كشور نمونه 

  

  

  بيوفيول، بيوديزل، سوختهاي فسيلي، سوختهاي زيستي: كلمات كليدي

  

  

 

 

 

 

  

  

  شركت پااليش گاز سرخون و قشم - معاونت مهندسي و توسعه - مهندس ارشد مكانيك 1

  علوم و تحقيقات تهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي انرژي 2
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  مقدمه .1

بنزين و گازوئيل بوده  تا كنون مهمترين و معمول ترين سوخت جهت استفاده در سرويس هاي حمل و نقل، در بسياري از كشورهاي دنيا
ه مي شوند اتومبيل هايي كه سوخت بنزين يا گازوئيل مصرف مي كنند موجب انتشار مواد مضر و آالينده با تركيبات شيميايي پيچيد. است
با آنكه تمهيدات مختلف جهت كاهش آلودگي اعم از برنامه هاي معاينه فني . ازن در سطح جو زمين مي شوند وليدنوبه خود، سبب ته كه ب
ها يا نصب سيستم هاي كنترل انتشار آالينده در اگزوز خودروها در كشورهاي پيشرفته بكار گرفته شده، ليكن اين برنامه ها در روخود

 .ي بزرگ مسئله توليد ازن و ساير آالينده ها را به حد كافي كاهش نداده استشهرها

وقتي سوختهاي فسيلي با تركيب هيدروكربورهاي مختلف بطور كامل مي سوزد يعني با اكسيژن موجود در هوا تركيب مي شود، توليد دي 
توليد  (CO) ، منواكسيد كربن(CO2) دي اكسيد كربن حال اگر عمل سوختن كامل نباشد، بجاي مقداري از. اكسيد كربن و آب مي كند

همچنين برخي از اتمهاي كربن موجود در تركيبات سوخت به صورت نسوخته و ذرات جامد كربن . مي شود كه ماده اي بسيار سمي است
دروكربورهاي نسوخته نيز هي. روي هم انباشته شده، همراه هيدروكربورهاي نسوخته از اگزوز اتومبيل ها به صورت دوده خارج مي شود

بهمراه مقاديري از سوخت كه پيش از ورود به موتور تبخير شده و به هوا منتشر مي شود در مجاورت نور خورشيد با تركيبات اكسيدهاي 
ماوراي بنفش و ازن اگرچه در اليه استراتوسفر مانع از عبور نور . نيتروژن حاصل از عمل احتراق در موتور، تركيب شده و توليد ازن مي كند

و توليد كننده مواد سمي  (SMOG)رسيدن آن به سمت زمين مي شود ليكن در سطح زمين از مهمترين عوامل ايجاد مه دودشيميايي
 .مضر براي سالمتي انسان محسوب مي گردد

ساختار و تركيبات فعلي در عمل  در اين راستا، سوختهاي پاك داراي خواص فيزيكي و شيميايي ذاتي هستند كه آنها را پاك تر از بنزين با
كمتري توليد كرده و مواد منتشره حاصل از احتراق آنها ) نسوخته(بطور كلي اين سوختها حين احتراق، هيدروكربور . احتراق مي نمايد

افزايش و استفاده از سوختهاي جايگزين، همچنين شدت . داراي فعاليت شيميايي كمتر براي تشكيل ازن و مواد سمي ديگر مي باشند
 .انباشته شدن دي اكسيد كربن كه سبب گرم شدن زمين مي شود را نيز كاهش مي دهد

درصد نسبت به بنزين موجود كاهش يافته  25انتشار مواد آالينده تا  (Reformulated Gasoline) هشداصالح با ساختار البته در بنزين 
 .وخت جايگزين مطرح نمي باشدليكن با توجه به وابستگي آن به منابع نفت خام، بعنوان س

به اين ترتيب، معرفي سوختهاي جايگزين و مطالعه در خصوص امكان استفاده و بهره برداري از سوختهاي جايگزين، با توجه به مالحظات 
بوري در اقتصادي و منابع گسترده موجود برخي از آنها در ايران، همچنين بدليل روند روبه رشد مصرف سوختهاي مايع هيدروكر -فني

  .كشور كه هر ساله موجب ضرر و زيان هنگفت به بودجه عمومي و محيط زيست كشور مي شود از اهميت قابل توجهي برخوردار است

 قدمت استفاده از سوختهاي جايگزين .2

وليدي از ل توكه اتان 1978در واقع از سال . سال دارد  30استفاده از سوختهاي جايگزين در كشوري چون آمريكا قدمتي بيش از 
Biomass    5تا  4ل از حدود وبا حمايتهاي دولت و معافيتهاي مالياتي توليد اتان. مي شد اين جايگزيني شروع شده استبا بنزين مخلوط 

. با بنزين مخلوط مي شد% 10ا نسبت كه بيشتر اين الكل ب. رسيد  1986ميليون گالن در سال  850به حدود  1978ميليون گالن در سال 
بررسي برنامة جديدي را آغاز كرد و آن هم  1984دولت آمريكا در سال . ت برخي مشكالت فني متوقف شدبه عل 1983نامه در سال اين بر

ري براي توليدات زياد كه در واقع هدف اصلي در آن موقع بيشتر پيدا كردن بازا. نارگيل خام به جاي سوخت ديزل بودجانشيني روغن 
براي به حركت در آوردن كاميونهاي باركش ديزلي و ) سوخت ديزل( PDبا ) روغن نارگيل خام(  CNOاز % 10تا  5در آن زمان . نارگيل بود

اين برنامه هم به خاطر برخي مشكالت فني نظير مسدود شدن خطوط سوخت به علت اسيدهاي چرب . اتوبوسهاي شهري مخلوط مي شد 
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آغاز گرديده بود و در  1980به عنوان سوخت در سال ) CME( يل استر نارگيل تصميم به استفاده از مت. متوقف گرديد  CNOموجود در 
همة اين تالشها . مورد ارزيابي قرار دهد ) AUV(پاك را در موتورهاي ديزل ) CME(مأمور شد كه استفاده از   PCRDFشركت  1991سال 

روغن هاي گياهي يا چربي (واكنش بين تري گلسريدها يند از كه در طي اين فرآ. TransesTerificationنهايتاً منجرشد به فرآيند 
وديزل به قبل در واقع توليد بي. و گلسيرول توليد مي شود ) بيوديزل(يك استر  در حضور كاتاليست ) متانل يا اتانل(با يك الكل ) حيوانات

وي موتورش . جات كار مي كرد اختراع كرد دكتر ردلف ديزل اولين موتور ديزل را كه با سوخت سبزي 1985در سال . تراز اين ها مي رسد
  ]1[ .شگاه جهاني پاريس به نمايش گذاشتدر نماي 1900را كه از روغن بادام زميني به عنوان سوخت استفاده مي كرد در سال 

  تكنولوژى هاى با صرفه .3

سازندگان اتومبيل و طراحان . اشدو البته با قيمت مناسب ب) سوخت ( اتومبيل مدرن بايد كارامد، زيبا، مطمئن و ايمن، كم مصرف 
اما . سياستهاى عمومى غالبا فرض مى كنند كه اتومبيل هاى خوب و كارآمد بايد كوچك، كند رو، نامطمئن، زشت يا گران قيمت باشند

زمان و بدون طرح هاى تكامل يافته، جامع و تكنولوژى هاى جديد مى توانند به همه ويژگى هاى اتومبيل هاى مطلوب، امروز و فردا، هم
بنابراين الزم نيست ماليات بر سوخت را افزايش دهيم يا استانداردهاى كار آمدى را باال . اين كه از يك ويژگي صرف نظر كنند، دست يابند

بيل هاى ند زيرا اتومبخرند، بلكه مردم مايلند اتومبيل هاى فوق كار آمد بخر يي با ظاهر نافرمند كه اتومبيل هاببريم تا مردم وادار شو
  !ئل ديجيتال بخرند تا صفحاتي از جنس وينيل مانطور كه مردم ترجيح ميدهند وساه. بهترى هستند

در مورد اتومبيل هاى معمولي بهبود يافته كه در هنگام خريد قيمت باالترى دارند ، كوتاه نظرى خريداران و توجه صرف آنان به ميزان 
عالقگى به رانندگى ميشود  قيمت باالى سوخت البته باعث كم. اوليه، يك مانع بزرگ است صرف بنزين در فاصله دو سالصرفه جوئى در م

طالح تخفيف هاى زياد داده كرده اند، و بعد به اصوارد قيمت  رثير زيادى در انتخاب اتومبيل ندارد زيرا هزينه هاى غير سوختى را دولى تا
، خريداران تازه راتومبيل ها به هر اندازه و تيپيد. است "Feebate"مبيل روشثير بر انتخاب خريداران اتوقوى ترين روش تا. مى شود

يش يافته اتومبيل باعث ميشود كه خريدار بسوى خريدارى يك مدل قيمت افزا. مى گيرند Rebateمى پردازند يا  Feeاتومبيل يا يك 
ود صرفه جوئى مى كند و توليد كنندگان اتومبيل سود خريدار در پول خ. به حجم و اندازه اى كه دوست دارد، متمايل شودكارآمد و 

در كانادا، فرانسه و (ا معمول ميشود ، كه اكنون تدريجا در دنيهائى Feebateچنين   .د و امنيت ملى نيز بهبود مى يابدبيشترى مى برن
  .ها هستند استاندارد يات بر بنزين يا تغييرب تر از مالر موثرترند و از لحاظ سياسى جذابسيا) بعضى اياالت آمريكا

  
  )AP Images ©.(برقي در سياتل، واشنگتن - آزمايش يك اتوبوس جديد دوگانه سوز ديزلي 

، ههاى پيشرفت "بيوفيول"و   استفاده كار آمدتر از نفت در ساختمان ها و صنايع مختلف و جايگزين كردن گاز طبيعى صرفه جويى شده 
و خروج بيش از  رده، اقتصاد را كامال احيا كختهمنتفى سا 2040آمريكا تا سال  دربه عنوان نمونه  مى توانند با كمك هم استفاده از نفت را

يعنى ) 2000دالر در سال ( ر در هر بشكه دال 15رها شدن از نفت روى هم رفته در حدود . ماينددرصد از دي اكسيد كربن را متوقف ن 26
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ت و بنابراين ميتوان گفت كه بازرگانى و صنايع مى توانند اين انتقال را در جهت يك پنجم قيمت جهانى كنونى نفت هزينه خواهد داش
  . منافع خود سوق دهند

 20خود را با  787 ، مدلبوئينگشركت كاميون هاى سنگين خود را به دو برابر افزايش داده است،  راندمان ”وال مارت “  شركتاز جمله، 
كشورهاى ديگر نيز مى توانند همين اقدامات يا اقدامات . به بازار فرستاده است) نه هاى اضافى بدون نياز به هزي( درصد كار آمدى بيشتر 

. مشروط به اينكه هدفهاى عالى داشته باشند، جسورانه انديشه كنند و بازارها و پيشرفت تكنولوژيك را جدى بگيرند. بهترى را انجام دهند
در ديگر وسايل نقليه از جمله روشها و امكاناتى است كه جهان را غنى تر، منصفانه تر و امن تر اتومبيل هاى فوق كار آمد و انواع مشابه آنها 

   ]2[.خواهند نمود

  انواع سوختهاي جايگزين .4

استفاده مى ) سوخت هاى زيستي( ” بيو فيول “ مشاهده مى شوند از ي امريكا و اروپا بسيارى از اتومبيل هايى كه هم اكنون در جاده ها
كه بهترين نوع آن اتانول به دست آمده از روشهاى جديد در مورد گياهان چوبى ، خاشاك و  -درصد اتانول 15عبارت است از  كنند كه
ر مصرف روغن و استفاده ميكند، باز هم د) E 85(  اليت كه از چنين سوختىيك اتومبيل هيبريد اولترا. ل استمحصوبرداشت ضايعات 

خود را از طريق اتانول نيشكر  سوخت برزيل هم اكنون. ح كنونى كاهش به وجود خواهد آوردسط درصد 7، يعنى سوخت خود سه چهارم
سه چهارم اتومبيل هاى جديد برزيل از انواع اتانول و بنزين استفاده ميكنند و . تامين مى كند كه بدون يارانه هم با نفت قابل رقابت است 

از لحاظ نيازهاى  2020كشور سوئد هم مصمم است كه تا سال . شده استول استفاده درصد اتان 20البته در تمام بنزين هاى كشور از 
تا سال (درصد پمپ بنزين هاى اصلى خود  60نفتى عمدتا از طريق اتانول به دست آمده از ضايعات جنگلى و ارائه سوخت قابل احيا در 

  .به استقالل برسد) 2009

نه از طريق استفاده از اتومبيل هاى هيبريد اولترا اليت و بهره ورى از گاز هيدروژن فشرده در دراز مدت مى توان به هدف كار آمدى سه گا
يك اتومبيل سنگين ناكارآمد به يك باك بسيار بزرگ و باترى . برق در يك باترى سوختى نائل آمد به عنوان سوخت و تبديل آن به

، و نيز كمتر و باك كوچك ترى نيازمند استوديناميك به دو سوم انرژى رانشى ولى اتومبيل اولترا اليت آير. سوختى بسيار گران نياز دارد 
درصد به حجم توليدى انبوه سازى احتياج دارد تا باترى سوختى آن را بسيار كم هزينه تر سازد و سالها زودتر از مدل هاى ديگر به  3

، مى توانند به نيروگاههاى سودمندى از )درصد اوقات 96عنى ي(ارك كردن چنين اتومبيل هايى هنگام ايستادن و پ. هزينه متعادل برسد
در حالت پارك لوله اى وجود خواهد داشت كه  .كه ارزشمند تر باشد ، تبديل شوندلحاظ چرخ ها و فروش نيروى برق هر زمان و هركجا 

يد باترى سوختى را روشن تقاضا مى توان ”پيك “ در زمانهاى . هيدروژن را به اتومبيل مى رساند و سيمهايى كه برق را خارج مى كند 
  . ب مالك اتومبيل را افزايش مى دهدنگاه اتومبيل مانند يك نيروگاه عمل ميكند و اعتبار حساكنيد و آ

در عين حال، اضافه كردن باترى هاى بيشتر به اتومبيل هاى هيبريد معمولى، اگر سودى به بار آورد مى تواند جايگزين سوختي شود كه 
 ]2[.ميان مدت مورد استفاده قرار گيردل حاضر براى سفرهاى كوتاه و احتماال سفرهاى در حا
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  )AP Images ©.(يك اتومبيل برقي در حال شارژ مجدد در يك ايستگاه سوخت هاي جايگزين در سن ديگو، كاليفرنيا

عناوين اين سوختها شامل موارد ذيل . خته مي شودحال در اينجا، به بررسي انواع گوناگون سوختهاي زيستي و سوختهاي پاك موجود پردا
  :بوده كه پس از آن، به شرح كاملي از آنان پرداخته مي شود

 گاز، (LNG)مايع گاز طبيعي،(CNG)فشرده گاز طبيعيي، طبيع گاز،تانولا ،تانولم ،الكلي سوختهايهيدروژن،  ،الكتريسيته ،بيوديزل
  .P سوختهاي سري ، (LPG)مايع

 :وديزلبي) 1-4

بيوديزل عبارت است از استرهاي منو الكيل اسيدهاي چرب با زنجير طويل كه از منابع طبيعي تجديد پذير مانند روغنهاي گياهي يا 
 .چربيهاي حيواني تهيه مي شود

. ده قرار بگيرندمي توانند در كليه تجهيزات مربوط به سوخت ديزل مورد استفا) ديزل ( بيوديزل و مابقي گازوئيل  %20مخلوطهايي تا
به بعد ، با اندك تغييرات و يا  1994مخلوطهايي با نسبتهاي باالتر بيوديزل تا صددرصد بيوديزل خالص در موتورهاي ساخته شده از سال 

 .باشدگرچه حمل و نقل و ذخيره سازي آنها نيازمند تمهيدات خاصي مي . حتي بدون نياز به آنها ، مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند

 : تفاوتهاي اساسي در تركيب بيوديزل و گازوئيل

ميزان اكسيژن موجود در ديزل صفر است در حاليكه . ، محتواي اكسيژن مي باشداساسي در تركيبات بيوديزل و ديزلمهمترين تفاوت 
وه بيوديزل عاري بعال. ي گردددرصد وزني اكسيژن مي باشد كه باعث كاهش دانسيته انرژي و انتشار ذرات معلق م 10-12بيوديزل حاوي 

در حاليكه در ديزل گوگرد وجود دارد كه در سيستم اگزوز موتور به اكسيدهاي گوگرد و سپس بخشي از آن به اسيد  .داز گوگرد مي باش
كه باعث  درصد حجمي آروماتيك دارد 20‐40 گازوئيل معموال. اين اسيد خود منجر به توليدات ريز مي شود. سولفوريك تبديل مي گردد

در گازوئيل هيچ پيوند . عاري از آروماتيكها مي باشد "بيوديزل اساسا. و ذرات معلق مي گردد Nox افزايش انتشار آالينده هايي نظير
هاي غير اشباع پايداري در مقابل اكسيداسيون كم ولوجود ندارد در حاليكه در بيوديزل بواسطه حضور قابل مالحظه محل) الفيني ( دوگانه 

 .باشد مي

 : تركيب زنجيرهاي اسيدهاي چرب

خصوصيات سوخت بيوديزل بطور قابل مالحظه اي به . روغنهاي گياهي شامل تركيبات مختلفي از زنجيرهاي اسيدهاي چرب مي باشند
 .زنجيرهاي اسيدهاي چرب موجود در خوراك مورد استفاده براي استريفيكاسيون بستگي دارد
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. از منابع روغنهاي گياهي به شمار مي روند) گونه اي از دانه شلغم روغني ( به ، گل آفتاب گردان و كنوال پن سويا ، بادام زميني ، دانه
نيز منابع توليد اسيدهاي چرب مورد نياز ) گريس شناخته مي شود  كه به عنوان شبه ) چربيهاي حيواني و روغن مصرف شده در آشپزي

 .بيوديزل مي باشند

 : توليد بيوديزل

چربيها و روغنها با الكلي نظير متانول واكنش كرده و . هيه بيوديزل ، از روغنهاي گياهي و چربيهاي حيواني استفاده مي شودبراي ت
گلسيرول ، كه در صنايع بهداشتي و آرايشي كاربرد دارد، نيز به . تركيبات شيميايي به نام استرهاي متيل اسيد چرب را به وجود مي آورند

 .توليد مي شودعنوان محصول فرعي 

در اين تكنولوژيها ، چربيها و روغن فيلتر شده و جهت . كاسيون توليد نموديبيوديزل را مي توان توسط تكنولوژيهاي مختلف استريف
در صورتيكه اسيدهاي چرب آزاد موجود باشند، مي توان آنها را جدا نموده ويا با استفاده از . جداسازي آب و آلودگيها فرآورش مي گردند

( اين روغنها و چربيها سپس با الكلي نظير متانول و كاتاليست . به بيوديزل تبديل نمود (Pretreatment) پيش پااليش تكنولوژيهاي
سپس شكسته شده و به استرها ) سيريدها يتري گل( مولكولهاي روغن  .مخلوط مي گردد) هيدروكسيد پتاسيم يا سديم  "معموال

 .عمل خالص سازي انجام مي پذيرد "وگلسيرول تفكيك شده و نهايتا

 : اثرات استفاده از بيوديزل نسبت به سوخت ديزل

تجزيه پذيري بيشتر، كاهش انتشار آالينده هاي اكسيد گوگرد و منواكسيد كربن و به مي توان بيوديزل نسبت به سوخت ديزل  از مزاياي
 .اشاره نمود افزايش روانكاري موتور ذرات معلق ، كاهش بو ، دوده و ايمني بيشتر به هنگام استفاده و

 : مشكالت استفاده از اين سوخت عبارتند از

 .افزايش مي يابد "غالبا Noxميزان انتشار          •

 .در هواي سرد ممكن است منجر به توليد مشكالتي در موتور گردد) بخصوص در مورد خوراكهاي بسيار اشباع  ) بيوديزل         •

 .ي در مقابل اكسيداسيون كم مي باشدپايدار         •

، ويسكوزيته و ناپايداري در مقابل Nox تحقيق بيشتري در خصوص بسط مواد افزودني و بهبود تاثير بيوديزل بر روي انتشار : نتيجه
بازار جديدي براي  گرچه استفاده از بيوديزل.اكسيداسيون جهت تبديل بيوديزل به يك سوخت قابل قبول از لحاظ تجاري بايد انجام پذيرد

كشاورزان ايجاد نموده و باعث كاهش انتشار آالينده هاي حاصل از موتور ديزلي مي گردد ولي هزينه هاي توليد باال و همچنين وجود ساير 
  .بازارهاي مصرف براي منابع مورد استفاده، مانع از توليد آن در مقياس انبوه مي گردد

 الكتريسيته) 2-4

لكتريكي در خودروها موجب انتشار گازهاي آالينده محيط زيست نمي شود و از اين لحاظ يكي از بهترين گزينه ها براي استفاده از انرژي ا
اگرچه نيروگاههاي توليد انرژي الكتريكي خود بطور بالقوه از منابع آلودگي محيط . كاهش آلودگي در شهرهاي آلوده محسوب مي شود

 .زيست محسوب مي شوند

 watering شامل باتري، سيستم شارژر موتور، كنترلر و ي الكتريكيخودروها اجزاي متشكله cart برخالف ساير سوختها، . ستا
دانسيته انرژي در باتري ها پايين بوده كه . الكتريسيته بعنوان فرم اصلي انرژي در اتومبيل جهت ايجاد حركت مورد استفاده قرار مي گيرد

بطور مثال وزن سري باتري الزم جهت استفاده در يك خودرو چهارنفره حدود . رو تاثير مي گذارداين امر در قدرت، پيمايش و وزن خود
به اين . باتري دارند كه هرچند سال يكبار بايد تعويض شوند 30بسياري از اتومبيل هاي برقي امروزه نياز به  .كيلوگرم خواهد بود 500
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استفاده از باتري، نيازمند دقت كافي در حمل و نقل همچنين .باتري بستگي داردترتيب تحوالت اين صنعت كامالً به تحوالت در صنعت 
 .نشت اسيد و شوك الكتريكي نيز در استفاده از آن بايد مورد توجه قرار گيرد .هنگام شارژ مجدد و دور ريز نمودن است

 نتيجه

 .پيمايش و قدرت بوده و قيمت آنها نيز باال مي باشداقتصادي، داراي محدوديت  - خودروهاي برقي علي رغم برخورداري از مزاياي فني

  
 :هيدروژن) 3-4

هيدروژن سبكترين گاز دو اتمي است كه در شرايط فشار و دماي عادي به صورت گاز مي باشد، براي استفاده از آن بعنوان سوخت نياز به 
جهت استفاده درموتورهاي احتراق درونسوز يا پيل هاي  انرژي اوليه جهت استخراج آن از ساير منابع طبيعي و تبديل آن به شكل مناسب

 .سوختي هست

 :روشهاي توليد

متداول ترين روش توليد هيدروژن،  .مي توان هيدروژن را از بسياري از منابع طبيعي از جمله گاز طبيعي، آب و متانول استخراج نمود
 steam) فرمينگ بخاريز و توليد گاز سنتز از فرآيند رالكترول reforming) عالوه بر روشهاي ذكر شده . و اكسيداسيون جزئي است

روشهاي متعدد ديگري براي توليد هيدروژن از منابع گياهي و نو شونده، يا روشهاي بيولوژيك مانند فتوسنتز مصنوعي يا تخمير توسط 
 .مي رودباكتريها وجود دارند كه روشهاي بيولوژيك از روشهاي مورد توجه در تحقيقات اخير به شمار 

 :ويژگيهاي فني سوخت هيدروژن

 .مي رسد ºC 3000 دماي سوختن هيدروژن در اتمسفر اكسيژن به .ليتر نفت خام است 5/3انرژي يك كيلوگرم هيدروژن معادل 
 حد پايين انرژي حرارتي هيدروژن. چهار برابر متان است ضريب نفوذ هيدروژن .است% 13 -%59محدوده انفجاري هيدروژن در غلظت 

تشگيربوده و خطر انفجار آن مشابه بنزين آهيدروژن بسيار . و نهايتاً اينكه محصول احتراق هيدروژن فقط آب است kj/kg 120معادل 
  .است
ابداع . ليكن با تكنولوژي موجود، كاركرد و ذخيره سازي آن مشكل و گران است. هيدروژن سوخت مناسب بدون آلودگي است: نتيجه

 .ن مايع با روشهاي اقتصادي مقرون به صرفه، در آينده امكانپذير خواهد بودروشهاي توليد هيدروژ

 :سوخت هاي الكلي ) 4-4

موتورهاي  OTTOكه  1872در سال .استفاده ازسوختهاي الكلي در موتورهاي احتراق داخلي بعنوان سوخت، موضوع جديدي نيست
. در دسترس نبود و اتيل الكل سوخت اين موتور محسوب مي شداحتراق داخلي را اختراع نمود ، بنزين بعنوان يك سوخت هنوز 

، سوختهاي مايع با راندمان و عدد اكتان باال مي باشند كه در عين حال ميزان انتشار مواد آالينده و  )متانول و اتانول(سوختهاي الكلي 
ا بعنوان سوختهاي جايگزين مطرح و در مناطقي نيز تركيبات توليد كننده اوزون در گازهاي حاصل از احتراق آنها در حد پايين است ، لذ

گرچه الكل سوخت مناسب براي موتور محسوب ميگردد ، ليكن براي مصارف خانگي يا مصرف كننده هاي غير .مورد استفاده قرار گرفته اند
رمايي بهتر است اين انرژي زيرا براي توليد آن بايد انرژي مصرف شود و در مصارف گ. متحرك انرژي ، سوخت جايگزين مناسبي نيست

 .بطور مستقيم مصرف شود

 :متانول- 

 متانول يا الكل متيليك كه در آن عامل هيدروكسيل. متانول سوخت الكلي است كه از گاز طبيعي و ساير منابع طبيعي نيز توليد مي شود
(OH)  مي  107ر از بنزين و داراي عدد اكتان سنگين ت 796/0و چگالي  04/32جايگزين يك اتم هيدروژن شده است با وزن مولكولي
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متوسط قيمت توليد متانول از گاز طبيعي در جهان . گالن متانول معادل يك گالن بنزين خواهد بود 7/1به لحاظ انرژي حرارتي . باشد
نده در مقايسه با گاز از متانول از چوب و زغال سنگ نيز قابل توليد است البته توليد آن از منابع طبيعي و تجديد شو. مشابه بنزين است

 .لحاظ اقتصادي گران تر است

M‐85   اين مخلوط . درصد متانول است و اولين تركيبي است كه بعنوان سوخت جايگزين مصرف شده است 85درصد بنزين و  15تركيب
ايي كه قادر به استفاده از متانول در موتور خودروهاي توليدي مهمترين توليد كنندگان اتومبيل قابل استفاده بوده و در آينده اتومبيل ه

براي مخلوط نمودن با بنزين جهت افزايش عدد اكتان و خوش  MTBE از متانول ماده اكسيژنه. خالص باشند نيز وجود خواهند داشت
 .سوزي آن بدست مي آيد

 :روش توليد

ر كاتاليستي، به متانول و بخار آب تبديل مي تهيه و سپس گاز سنتز در راكتو ( CO و H2 مخلوطي از(ابتدا از گازطبيعي، گاز سنتز 
 .شود

 :اثرات زيست محيطي

و هيدروكربورها، مشابه يا كمي  Nox انتشار. درصد كمتر است 50الي 30 (SMOG) دود - مهانتشار آالينده هاي مولد  M‐85با استفاده از 
 .ستاندارد بنزيني خواهد بودمعموال مساوي يا كمي بيشتر از خودروهاي ا CO البته انتشار. پايين تر است

 :مالحضات ايمني

بعلت درخشندگي و نور . متانول نسبتاً سمي بوده و تماس مسقيم آن با پوست و استنشاق آن در دستگاه تنفسي ايجاد اختالل مي نمايد
 .سوخت داده مي شود لذا با افزايش بنزين به آن، رنگ و بوي قابل تشخيص به. كم شعله متانول در روز، تشخيص آن سخت مي باشد

چون سوختهاي الكلي داراي عدد اكتان باال هستند استفاده از آنها در موتورهاي احتراق از نوع جرقه اي، موجب افزايش قدرت : نتيجه
ست سختي معايب اصلي در كاربرد متانول كه در بازده و عملكرد آن موثر ا. موتور و راندمان حرارتي بيشتر در مقايسه با بنزين خواهد بود

   .و بد سوختن آن در حالت داغ كردن مي باشد cold start روشن شدن اتومبيل در حالت سرد

 اتانول 

درحال حاضر اين ماده بصورت . مايعي روشن ، بي رنگ و با بوي قابل تحمل است C2H5OH اتانول يا الكل اتيليك با تركيب شيميايي
سوختي مرغوب محسوب شده و  113اين ماده با عدد اكتان . رد استفاده قرار مي گيردمو  خالص و يا مخلوط آن با بنزين بعنوان سوخت

را كاهش  …، COاكتان را افزايش داده و انتشار آالينده هايي نظير دبعنوان يك تركيب اكسيژن دار با اضافه شدن به بنزين مي تواند عد
 .دهد

، در اختالط با بنزين مصرف شود صددر 24تا  3ري در سيستم موتور از تغيي اتانول مي تواند در موتورهاي جديد بنزين سوز ، بدون هيچ
 .اما استفاده از اين ماده با درصدهاي باالتر نيازمند استفاده از موتورهاي اختصاصي ويا دو منظوره است

 .مقايسه خواص اتانول سوختي با بنزين در جدول ذيل مالحظه مي گردد

 بنزين  اتانول  

0  34/8  ني اكسيژندرصد وز

210‐35  78  (ºC)نقطه جوش

42/7 26/8  (MJ/kg)ارزش حرارتي خالص
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ماده را اكسيژن تشكيل مي دهد لذا ارزش حرارتي آن به  درصد اين 35اگر فقط ارزش حرارتي اتانول مد نظر باشد با توجه به اينكه حدود 
اما از سوي ديگر با توجه به نسبت استوكيومتري هواي مورد نياز جهت احتراق مالحظه ميگردد كه براي . همين نسبت از بنزين كمتر است

كيلو اتانول الزم است لذا  6/1مقدار   كيلوگرم هوا هست در حاليكه براي همين مقدار هوا 15سوختن كامل يك كيلوگرم بنزين نياز به 
مشابه  "اعداد تقريبا  با مقايسه انرژي در واحد حجم مخلوط بنزين و اتانول با هوا "ثانيا.راندمان موتور در حالت استفاده از الكل باالتر است

نهايتاً با توجه به اينكه حرارت نهان   .د بودمشابه خواه "حاصل ميگردد بنابراين ارزش حرارتي هر دو تقريبا) اتانول( 7/94و ) بنزين( 8/94
و در نتيجه افزايش دانسيته ) سوخت -هوا(تبخير الكل ها بيشتر از بنزين است كه اين مسئله بنوبه خود منجر به سرد شدن بيشتر مخلوط 

درجه فارنهايت مي شود و  40تبخير مخلوط بنزين و هوا منجر به كاهش دماي  .مخلوط شده و قدرت بيشتري در موتور توليد مي گردد
اين كاهش شديد دما منجر به ورود بيشتر مخلوط . در شرايط مشابه اين كاهش دما براي اتانول بيش از دو برابر بيش از بنزين خواهد بود

ز اتانول با تركيب استفاده ا.سوخت و هوا بدرون موتور مي گردد ، بنابر اين راندمان حجمي اتانول بطور قابل مالحظه اي افزايش مي يابد
% 24تا % 22در برزيل ، اين تركيب شامل . معروف گرديده است  E10 بنزين بيشتر رايج مي باشد كه به نام سوخت% 90اتانول و % 10

 بنزين و 15%اتانول و % 85در امريكا مخلوطهايي از . اتانول بعنوان سوخت خالص نيز بعنوان جايگزين بنزين مصرف مي شود. اتانول است
 .بنزين به عنوان سوختهاي جايگزين مورد استفاده قرارمي گيرند% 5اتانول و % 95

 .افزودن مقدار جزئي بنزين به اتانول، از خوردگي قسمتهاي موتور جلوگيري نموده و به احتراق در هواي سرد كمك مي كند

 مانع بزرگ استفاده از سوختهاي. ين مصرف شده استدرصد از اتانول توليدي در امريكا به صورت سوخت جايگز 2/0، تنها 2000در سال 
E85 وE95گرچه اين اختالف قيمت در سالهاي اخير با ابداع . دروها نسبت به خودروهاي متداول مي باشد، گرانتر بودن قيمت اين خو

توان به موارد زير اشاره از ساير عوامل محدود كننده مصرف اتانول بصورت سوخت جايگزين مي . تكنولوژيهاي جديد كاهش يافته است
  .گرانتر بودن قيمت اتانول نسبت به بنزين وتعداد كم جايگاههاي عرضه اين سوختها: نمود

 :روشهاي توليد

درصد توليد اتانول از طريق تخمير منابع كربني  91در حال حاضر حدود . اتانول از زمانهاي قديم توسط تخميرشكر تهيه مي شده است 
از جمله منابع كربني متعددي كه در كشورهاي مختلف يافت مي شود مي . درصد به روشهاي سنتزي توليد مي شود 9و ) فرمانتاسيون(

مالس، ذرت ، گندم و ديگر تركيبات نشاسته دار و كليه تركيبات ليگنوسلولزي مانند ضايعات چوب ، ضايعات  توان به نيشكر ، چغندرقند،
 .اشاره نمود كشاورزي ، كاغذ زباله و حتي خود زباله

عليرغم تجديد پذير بودن سوخت اتانول و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي حاصل از احتراق آن نسبت به بنزين ، بواسطه  :نتيجه
محدوديت منابع توليد و همچنين مشكالت توزيع و عرضه و باال بودن هزينه هاي توليد ؛ امكان جايگزيني بنزين توسط اتانول در مقياس 

 .داخل وجود نداردوسيع در 

 :گاز طبيعي )4- 5

0/18 0/93  (MJ/kg)حرارت حاصل از تبخير

1: 14/6   سوخت/نسبت استوكيومتري هوا  1:9

82  96  (MON)عدد اكتان موتور 
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گاز طبيعي كه عمدتاً در مصارف صنعتي و خانگي، تاسيسات توليد بخار و برق كاربرد دارد بعلت كيفيت سوختن خوب، وجود 
درصد  95گاز طبيعي شامل بيش از . منابع كافي و در دسترس بودن از ديدگاه اقتصادي بعنوان اصلي ترين سوخت جايگزين مطرح است

و تركيبات گوگردي از مخازن گاز يا به  CO2 متان و تركيبات سنگين تر مانند اتان يا پروپان و درصد ناچيزي از تركيبات ناخالصي مانند
جهت استفاده از آن به صورت تجاري ابتدا در پااليشگاههاي گاز كه در . صورت گازهاي همراه با نفت از منابع نفت خام استخراج مي گردد

ابع استخراج قرار دارند مورد تصفيه فيزيكي و شيميايي قرار گرفته و سپس با مشخصات فني مورد نياز خطوط انتقال به پايانه نزديكي من
 .در مسير خطوط انتقال گاز ايستگاههاي تقويت فشار نيز مورد نياز است. هاي تحويل گاز جهت مصارف متعدد انتقال مي يابد

 :(CNG)گاز طبيعي فشرده ) 6-4

توجه به فراواني منابع گاز، كيفيت مطلوب سوختن و مطابقت انتشار ميزان آالينده خروجي از اگزوز با مقررات محيط زيست و نهايتاً با 
 گاز يابراي مصرف . قيمت ارزان آن نسبت به ساير منابع انرژي، به عنوان اصلي ترين شكل انرژي جايگزين در اغلب نقاط دنيا مطرح است

كه براي اين فشار ) كامپوزيت(   200bar تا فشار متراكم و در مخازن فلزي ها با توجه به دانسيته انرژي كم آن بايدطبيعي در خودرو
  .عملياتي طراحي شده است نگهداري نمايند

 :مالحظات ايمني

دود و بسته در نزديكي البته در فضاهاي مح. گاز طبيعي سبك تر از هواست و در صورت انتشار از مخزن به سرعت در هوا پخش مي شود
) باريكتر( در مقايسه با بنزين دماي اشتعال باالتر دارد و محدوده سوختن آن . سقف جمع شده و ممكن است منجر به آتش سوزي گردد

براي تشخيص انتشار آن در هوا مقدار كمي تركيب . بنابراين از نظر آتش سوزي تصادفي خطر كمتري دارد. درصد است 15‐5بين غلظت 
  .ركاپتان به آن اضافه مي شودم

 .كيفيت سوختن خوب، عدد اكتان باال، راندمان بازدهي خوب سوخت، كاهش انتشار منواكسيد كربن و هيدروكربورهاي نسوخته: مزايا

 .مسافت پيمايش كوتاه بعلت دانسيته انرژي پايين و محدوديت حجم مخازن، وزن باالي مخازن ذخيره: معايب

 :(LNG)ع گاز طبيعي ماي )7-4

درصد متان و  95شامل بيش از  LNG .سرد شود، به حالت مايع تبديل مي شود º F 260‐ گاز طبيعي چنانچه در فشار اتمسفر تا دماي
ساير تركيبات و ناخالصي هاي گاز طبيعي مانند اكسيژن، آب، . درصد كمي اتان و پروپان و ساير هيدروكربورهاي سنگين تر است

 LNG حجم .در حالت مايع بدست مي آيد ت گوگردي طي فرآيند سرد كردن از گاز طبيعي جدا شده و گاز طبيعيگازكربنيك و تركيبا
اين ماده، مايعي بي بو، بي رنگ و غير سمي است و نسبت به فلزات يا . دانسيته آب است 42/0حجم گاز طبيعي و دانسيته آن  600/1

يا بخار آن در  LNG .درصد مي سوزد 15تا  5يا با هوا تركيب شود در دامنه غلظت  وقتي تبخير LNG .ساير مواد حالت خورندگي ندارد
، ايمن بودن اين سوخت را كامالً تائيد مي كند زيرا نشت LNG كليه آزمايشات انجام شده و خواص. محيط و فضاي باز حالت انفجاري ندارد

اين حالت از   رت محيط به سرعت در هوا تبديل به گاز شده و چون دريا ابربخارات آن به محض تماس با زمين يا در اثر حرا LNG مايع
 (HEAVY DUTY VEHICLE) در وهله اول براي خودروهاي سنگين ديزلي LNG .هوا سبك تر است در محيط پراكنده و منتشر مي شود

  .هست) گازوئيل(به لحاظ ارزش حرارتي و دانسيته انرژي، مشابه سوخت ديزل . كاربرد دارد
  :LNG سيستم خودروهاي با سوخت  اءاجز

فرق اساسي بين . است و سوخت به صورت بخار وارد موتور مي شود CNG از لحاظ انتقال سوخت به موتور، مشابه موتورهاي با سوخت
ا دوجداره مي باشند و براي فشار كاري حداكثر ت LNGمخازن ذخيره  .در نحوه نگهداري و تحويل سوخت است LNG وCNG موتورهاي

230 psi  16ياbar با توجه به ( اين مخازن داراي لوله و اتصاالت الزم براي خارج كردن گاز در صورت افزايش فشار  .طراحي شده است
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اين مخازن مجهز به سيستم اعالم پايان سوخت گيري . و يا انتقال سوخت در زمان مصرف هستند) انتقال حرارت از محيط به مخزن
 .مصرف مي كند)  psi 120-60(بار  9الي  4موتور خودروها گاز را در فشار . دنيز هستن) پرشدن مخزن(

 :LNG معايب استفاده از

در  LNG جهت انتقال) شامل لوله ها شيرآالت و وسايل اندازه گيري( در ايستگاههاي سوخت گيري خطوط انتقال گاز از مخزن به خودرو 
حداكثر .سرد شوند در غير اينصورت منجر به تبخير بخشي از سوخت مي شود  ºF 260‐  حالت مايع بايد پيش از شروع ، سوخت تا دماي

تا حد ماكزيمم ظرفيت، امكان پذير نيست زيرا به اندازه الزم فضاي خالي در باالي سطح مايع جهت  Cryogenic پرشدن مخزن دوجداره
 .تبخير يا جوشيدن مايع بايد در مخزن در نظر گرفته شود

 :LNG ه ازمزاياي استفاد

مسافت پيمايش بيشتر و وزن كمتر مخازن . دانسيته انرژي باالتري نسبت به سوختهاي گازي دارد، زيرا به شكل مايع ذخيره مي شود
سرعت سوختگيري باال به نحوي كه در خودروهاي بزرگ زمان . ذخيره، استفاده از آن را در خودروهاي كوچكترامكان پذير مي سازد

ارزيابي و كنترل تركيب سوخت با دقت بااليي امكان پذير است و با ). گالن در دقيقه 40الي  10(دقيقه مي باشد  6الي  4سوختگيري 
درصد متان دارد، لذا كنترل و تعيين مناسب تركيب سوخت بازدهي موتور و سوخت  99توليد شده براي خودروها تا  LNG توجه به اينكه

 .را نيز افزايش مي دهد

 :Liquefied Petroleum GAS (LPG) گاز مايع )8-4

 ,C4H10 ناميده مي شود معموالً عمدتاً از دو تركيب هيدروكربني پروپان و بوتان با فرمول شيميايي LPG گاز مايع كه بصورت مخفف
C3H8 بوتان خود شامل دو تركيب ايزوبوتان ونرمال بوتان است. تشكيل شده است. LPG ه نام تركيب كه معموالً در برخي نقاط دنيا ب

 .عمده آن، پروپان، نيز شناخته مي شود بعنوان محصول فرعي فرآيندهاي تصفيه و توليد گاز طبيعي و پااليش نفت خام توليد مي شود
LPG  گاز مايع . بوتان و هيدروكربنهاي سنگين و مقدار كمي نيز اتان و پروپلين تشكيل شده است% 5/2پروپان، % 90در آمريكا عمدتاً از

به . د رنگ، بو و مزه است و بطور كلي زيان آور نيست ولي در صورتيكه حجم زيادي از آن استشمام گردد باعث بيهوشي خواهد شدفاق
 .شودبه گاز مايع افزوده مي "اپتانمتيل مرك"و  "اتيل مركاپتان"منظور آگاهي از نشت گاز مايع تركيبات گوگرد دار بنام مركاپتان شامل 

LPG و دماي عادي بصورت گاز است و تحت فشار در شرايط فشار atm10‐8بنابراين نگهداري و حمل و . ، اجزا آن به مايع تبديل مي شود
براي مثال گاز . براي مكانهاي مختلف و در فصول مختلف متفاوت است LPG البته تركيبات. نقل اين محصول به سادگي امكان پذير است

تركيبات % 2درصد پروپان و تا  (10‐50)درصد بوتان و ) 50-90(ران در فصول مختلف بين مايع ارائه شده به مصرف كنندگان در اي
و كاهش انتشار آالينده ها، استفاده از اين سوخت در جهان به صورت  LPG به علت كيفيت سوخت گاز مايع. سنگين تر مثالً پنتان دارد

، ژاپن، امريكا، انگليس استفاده از اين سوخت )خودرو 1500000با (ا فزاينده اي مورد توجه بوده و در كشورهاي مختلف مانند ايتالي
 .جايگزين مورد حمايت و تشويق دولتها مي باشد

، ايمني، نياز به تغييرات جزيي در موتور خودروها و بازدهي مناسب )دركشورهاي توليد كننده( شامل در دسترس بودن  LPG مزاياي
چون اين . اتمسفر در مخازن فلزي با استحكام مناسب ذخيره مي شود 10تا 8گاز در فشار حدودايع نمودن، اين جهت م. سوخت مي باشد

به موتور LPG . مخازن مجهز به شير قطع جريان در صورت نشت از خطوط انتقال سوخت هستد استفاده از آنها ايمن تر از بنزين مي باشد
ديواره سيلندرها نمي شويد، يا در شرايط سرد بودن موتور، روغن را رقيق نمي  محفظه احتراق به صورت بخار وارد مي شود، لذا روغن را از

بنابراين موتورهايي كه با سوخت گاز مايع .همچنين، مواد آالينده مانند اسيد سولفوريك، ياذرات كربن را وارد روغن موتور نمي نمايد. كند
مي باشد قدرت  (RON=105) داراي عدد اكتان باال حدود LPG نچو. كار مي كنند هزينه تعميرات و نگهداري كمتري خواهند داشت

 .موتور يا بازدهي سوخت بدون افزايش ضربه در موتور، با افزايش ضريب تراكم قابل افزايش است
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 :LPGمعايب 

بنزين بوده و كمتر است، لذا مخزن سوخت بايد بزرگتر از مخزن  (energy content) داراي محتواي انرژي LPGدر مقايسه با بنزين، 
دالر گرانتر از  1000– 2000بين  LPG بعلت اينكه مخزن تحت فشار مي باشد سنگين تر خواهد بود و هزينه خودروهاي با سوخت

با توجه به اينكه گاز مايع بعنوان محصول .مشابه قيمت بنزين است "در سطح جهاني تقريبا LPG البته قيمت. خودروهاي بنزيني مي باشد
لذا بعنوان راه حل اساسي در كاهش الودگي و . گاههاي گاز و نفت توليد مي شود لذا فراواني منابع آن كامالً محدود استفرعي پااليش

 .جايگزيني سوخت در بسياري از نقاط جهان نمي تواند مطرح باشد

مانده و در آبهاي زيرزميني نيز  به لحاظ ايمني، چون گاز پروپان سنگين تر از هواست در صورت نشت، بصورت لكه روي سطح زمين باقي
لذا از اين حيث بايد در حمل و نقل و حين استفاده، نهايت دقت در  .امكان شعله ور شدن آن روي سطح زمين نيز هست. نفوذ مي كند

 15-10از ساير معايب اين سوخت مي توان به افت قدرت موتور در موتورهاي تبديلي به ميزان .صورت گيرد LPG جلوگيري از نشت
در موتورهاي تبديلي اگر موتور به طور مناسب تبديل نگرديده باشد .درصد و عدم توانائي مناسب موتور در عبور از سرباالئي ها اشاره نمود

مشكل و در زمستان نيز براي شروع و استارت موتور داراي . در تابستانها گاز بصورت خشك سوخته و باعث جوش آمدن موتور مي گردد
  .روشن گردد تبديلي د با بنزين موتوربوده و باي

 :انتشار گازهاي آالينده

داراي كمترين چرخه حيات انتشار گازهاي گلخانه اي در مقايسه با ساير  بصورت استاندارد LPG از ديدگاه زيست محيطي استفاده از
يابد، همچنين انتشار هيدروكربنهاي  پتانسيل كاهش اوزون با استفاده از اين سوخت به نصف بنزين كاهش مي. سوختهاي تجاري است

  .در مقايسه با بنزين كاهش مي يابد نيزنسوخته 
 P سوخت هاي سري) 9-4

، اتانول و حاللهاي  +PENTANE  مخلوطي از تركيبات سنگين گاز طبيعي، شامل پنتان و تركيبات سنگين تر از آن  P سوختهاي سري
از بوتان نيز جهت برطرف كردن اشكال دير روشن . مي باشند (MTHF) ا هيدروفورانمانند متيل تتر (BIOMASS)توليد شده از بيوماس

بوده و در خودروهاي انعطاف  89- 93؛ مايعاتي شفاف ، بيرنگ با اكتان  P سوختهاي سري.شدن خودرو در هواي سرد استفاده مي شود
الص و يا مخلوط با بنزين در هر نسبت دلخواهي مورد استفاده اين سوختها را مي توان به صورت خ. پذير در مقابل سوخت قابل استفاده اند

  .قرار داد

MTHF  توليد شده و به ) قابل استحصال از خوراكهاي بيوماس و نفتي(در حال حاضر در مقادير بسيار محدود از هيدروژناسيون فورفورال
   .عنوان ماده شيميايي نهايي يا مصرفي در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد

 : انتشار مواد آالينده

 :مالحظه مي گردد "ذيال ( RFG ) در مقايسه با بنزين اصالح ساختار يافته P ميزان آالينده هاي ناشي از سوختهاي سري

   Co2            50 درصد كاهش در ميزان          •

 35           درصد كاهش مقدار هيدروكربورها         •

 15            ندرصد كاهش منوكسيد كرب         •

 درصد كاهش در پتانسيل تشكيل ازن 40بيش از          •
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براساس برآوردهاي به عمل آمده ( عليرغم كاهش انتشار آالينده ها و كاهش وابستگي به منابع انرژي فسيلي  P سوختهاي سري : نتيجه
، هزينه هاي توليد اين ) درصد مي باشند  57تا  49قادر به كاهش انرژي فسيلي به ميزان  Argonne National Laboratory توسط

  ]1[.ارزان باشند "سوختها بايستي كاهش يافته تا از لحاظ اقتصادي قابل رقابت با بنزين نسبتا

  سوختي پاك ؛دوستدار طبيعت: بيوديزل .5

ورهاي توسعه يافته و در حال نياز روز افزون جهان به منابع جديد انرژي به ويژه در بخش حمل و نقل، امروزه يكي از مشكالت اساسي كش
به عبارتي اين مشكل همانند دهه هاي گذشته، تنها به كشورهاي وارد كننده نفت اختصاص ندارد و حتي توليد كنندگان . توسعه است

ي در كمبود و يا به عبارتي كاهش ظرفيت پااليش. در زمينه تهيه سوخت رو به رو استبزرگ نفت از جمله كشور ما با مشكالت متعددي 
جهان، يكي از عوامل بروز اين مشكالت است، اما موضوع به همين جا ختم نمي شود، زيرا آلودگي ناشي از سوخت هاي فسيلي و پايان 

بيوديزل  .ع واداشته استپذير بودن آنها نيز از ديگر عواملي است كه بشر را به تالش براي دستيابي به سوخت هاي جانشين براي اين مناب
اين سوخت را مي توان به راحتي با . د پذير و تجزيه پذير است كه از روغن گياهي و يا چربي حيواني به دست مي آيدسوختي تجدي

ذرات معلق و هيدروكربن هاي نسوخته كه از اگزوز خودروهاي ديزلي خارج  .دروهاي گازوييل سوز استفاده كردگازوييل مخلوط و در خو
اين در شرايطي است كه نتايج مثبت استفاده از . هديدي براي سالمتي انسان ها به شمار مي آيندمي شوند، سمي و سرطان زا هستند و ت

هوا را  Co2براي مثال، گياه سويا . بيوديزل در كاهش سميت و آلودگي هوا از سوي ارگان ها و سازمان هاي معتبر جهاني تاييد شده است
توليد  Co2توليد مي كند و  Co2سوختن اين ماده، . ا، به بيوديزل تبديل مي شودجذب مي كند و پس از استخراج روغن از دانه هاي سوي

اگر  .كسيد كربني وارد طبيعت نمي كنداين چرخه هيچ دي ا. شده به وسيله گياهي كه سوخت از آن تهيه شده است، باز جذب مي شود
درصد باك خودرو را با بيوديزل پر كنيم، هيچ نيازي به تغيير سيستم احتراق يا تغيير قطعات خودرو ها نيست و مي توان اين سوخت  20

درصد از باك خودرو با اين ماده به همين مقدار از آالينده هايي مانند  20پر كردن  .در موتورهاي امروزي مصرف كرد را بدون هيچ اشكالي
ربن، هيدروكربن ها و منواكسيدكربن مي كاهد، اما در مورد گوگرد اين مقدار حتي قابل توجه تر است؛ چنان كه گوگردي كه دي اكسيد ك

درصد و تقريبا غيرقابل اندازه گيري است؛ بنا بر اين دست كم براي كاهش گوگرد در سوخت ديزل مي  15از اين سوخت حاصل مي شود، 
  . يل استفاده كردتوان از مخلوط بيوديزل و گازوي

حتي . عالوه بر اينها، استفاده از مخلوط بيوديزل و گازوييل سبب حذف دود متراكم و سياه حاصل از سوخت خودروهاي ديزلي خواهد شد
بويي كه از سوختن آن ايجاد مي شود، شبيه بوي سيب زميني سرخ كرده و ذرت بو داده است، يعني به ميزان چشمگيري بوي بد گازوييل 

  .حذف نمي كند كاهش مي دهد، اگر چه صد در صد را
اين سوخت در آمريكا به عنوان يك سوخت جانشين . آمريكا، آلمان و مالزي از جمله كشورهايي هستند كه روي اين سوخت كار كرده اند 

اما با افزايش درخواست براي  ميليون گالن بيوديزل در اين كشور توليد مي شود، 300براي موتورهاي ديزلي به شدت مطرح است و ساالنه 
در . ميليون گالن در سال برسد 600اين سوخت و ايجاد واحدهاي صنعتي توليد كننده، قرار است ميزان توليد اين سوخت در آمريكا به 

استفاده مي  بايد توجه داشته باشيم كه گازوييلي كه در آمريكا. ي از اتوبوس ها استفاده مي شودكشور آلمان نيز اين سوخت در بسيار
مقدار گوگرد در سوخت ديزلي حاصل از نفت خام در اين كشور، . شود، بسيار مرغوب تراز گازوييلي است كه در كشور ما استفاده مي شود

ضمن اين كه اين سوخت، خاصيت تجزيه پذيري دارد و به همين دليل حمل و نقل آن به آساني بيشتر و بدون  .است ppm 500كمتر از 
بيوديزل در قياس با گازوييل حاصل از نفت . يجاد آلودگي صورت گيرد، زيرا بيوديزل تجزيه مي شود و به طبيعت برمي گرددهراس از ا

استفاده از اين سوخت را هم مي توان در بخش ها و جايگاه هاي خاصي . ت و آلودگي كمتري ايجاد مي كندخام، دوستدار طبيعت اس
 .اط هم گسترش داد و عمومي تر كردي شركت هاي واحد يا در يك شهر، سپس آن را به ساير نقبراي مثال در اتوبوس ها. شروع كرد

سوخت بيوديزل خاصيت روان كنندگي زيادي، تقريبا دو برابر سوخت هاي معمولي، دارد كه دليل آن ويسكوزيته باالي اين سوخت است؛ 
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درصد  2حتي با اضافه كردن حدود. مصرف سوخت را نيز به همراه دارد صرفه جويي در. بنا براين مي تواند سبب افزايش عمر خودرو شود
  . روان كنندگي آن را افزايش داد بيوديزل به نفت سفيد مي توان خاصيت

  
استفاده از بيوديزل، كاهش چشمگير در ميزان آالينده ها را در پي دارد و به دليل تجزيه پذير بودن يك جمع بندي مي توان گفت كه  در

 . تي در طبيعت جذب مي شود و سميت بسيار پايين اين سوخت، كار كردن و حمل و نقل آن را آسان تر مي كندبه راح

   لبررسي اثرات سوخت هاي بيوديزل بر كاركرد موتورهاي ديز .6

و نيروگاه هاي به طوريكه بر روي خودروهاي سواري، كاميون ها، لوكوموتيو ها، كشتي ها  شتهيزل دامنه كاربرد وسيعي داموتور هاي د
موتور هاي ديزل به علت باال بودن نسبت تراكم و نبودن مانع در مقابل جريان هواي ورودي داراي بازده حرارتي و . حرارتي نصب شده اند

با رو به . حجمي باالتري نسبت به موتورهاي اشتعال جرقه اي معمولي هستند و در نتيجه مصرف سوخت پايين و آاليندگي كمتري دارند
با توجه به افزايش . اهش رفتن منابع نفت خام و افزايش قيمت جهاني آن، نياز به سوخت هاي جايگزين بيش از پيش مطرح شده استك

استفاده . پيوسته تقاضا براي مصرف انرژي در جهان بهترين راه ممكن براي مواجهه با آن استفاده از سوخت هاي جايگزين ارزان مي باشد
به طور وسيع در جهان رو به گسترش است و با توجه به تفاوت موجود بين خواص فيزيكي و شيميايي سوخت  از سوخت هاي بيوديزل

هاي ديزل و بيوديزل اين مسئله اهميت دانستن اثرات بيوديزل بر پروسه احتراق، سايش قطعات، آلودگي و دماي گازهاي خروجي را 
ه هدف تعيين تنوع منابع، راه هاي بهره گيري و استفاده از آن و در نهايت توليد تحقيقات روي سوخت هاي زيستي با س. افزايش داده است

هاي گياهي مي باشد و از منابع نفتي توليد  بيوديزل اتيل يا متيل استر روغن تازه و پسماند، چربي حيوانات و روغن. عمده انجام مي شود
بيوديزل با روش ترانس استريفيكاسيون مي باشد كه در اين عمليات توليد . نمي شود ولي خصوصيات نزديكي با سوخت هاي ديزل دارد

اين فرايند به طور گسترده اي در كاهش ويسكوزيته روغن ها جهت  .الكل استر با يك الكل ديگر در طي فرايندي جايگزين مي شود
ه عالوه بر خصوصيات، مشكالت عملكردي، در اين مقال. رسيدن به ويژگي فيزيكي مورد نظر براي افزايش راندمان موتور انجام مي شود

   .مشخصات احتراق بيوديزل، سايش و خروجي موتور با استفاده از سوخت بيوديزل نسبت به ديزل بررسي شده است
در بررسي خصوصيات بيوديزل توليد شده از روغن گياهاني مانند آفتابگردان، سويا، بادام زميني، نخل و تخم كتان خصوصياتي همچون 

وزيته، عدد ستان، چگالي و نقطه اشتعال آنها با يكديگر مقايسه گرديده كه سوخت توليد شده از نخل داراي باالترين عدد ستان، ويسك
باالترين ويسكوزيته و كمترين نقطه اشتعال، سويا داراي كمترين عدد ستان، تخم كتان داراي كمترين ويسكوزيته، آفتابگردان داراي 

رارتي در بررسي مشخصات عملكردي بيوديزل به خاطر باال بودن اكسيژن موجود در بيوديزل ارزش ح .مي باشند  بيشترين نقطه اشتعال
در مورد بيوديزل توليد شده از متيل استر در موتور ديزل توان . لي داراي وزن مخصوص باالتري مي باشدكمتري نسبت به ديزل دارد و

از . ر مورد بيوديزل حاصل از سويا تاخير پاشش بسيار به قطر نازل ها بستگي داردد. ترمزي موتور به نحو چشمگيري افزايش يافت
يكي از مباحث مهم و دغدغه انگيز سالهاي  .مشكالت عمده عملكردي مي توان به ويسكوزيته باال، فراريت كم و غير اشباع بودن اشاره كرد

 در بررسي خروجي موتور ميزان دود سياه اگزوز و توليد. باشد اخير بحث محيط زيست، گازهاي گلخانه اي و گرم شدن كره زمين مي
NOx 13 درصد كاهش مي يابد. CO2  بيشتري در گاز خروجي مشاهده مي گردد ولي گاز موجود بدليل استخراج از زيست توده جزو

اران هاي اسيدي كاهش پيدا مي با توجه به استفاده بيوديزل در خودروهاي حمل و نقل جاده اي ب. آالينده هاي كلي محسوب نمي شود
توليد شده در يك موتور احتراق داخل به مقدار اكسيژن موجود و دماي موتور بستگي زيادي دارد و مقدار خروجي آن با  NOx .كند

 خودرو توليددر  در كل. ل بيشتر مي باشداستفاده از سوخت بيوديز HC و  CO كاهش پيدا مي كند. 

در موتور ديزل قطعاتي از جمله پيستون، رينگ پيستون، . سايش و توليد ذرات ريز براده توام خواهد بودتماس بين مواد فلزي اغلب با 
با توجه به مقدار خاكستر توليد شده هنگام احتراق با استفاده از . ياتاقان ها، ميل لنگ و سوپاپها در معرض سايش قرار دارند  سيلندر،
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 .سايش در فوق كمتر است   وديزل، پايين بودن دماي كاركردي و روغن روغن كاريسوخت بيوديزل، ويسكوزيته باالي سوخت بي

تاخير در توليد . در بررسي مشخصات احتراقي بيوديزل مشخص گرديد كه احتراق تمام سوخت هاي بيوديزل با يكديگر يكسان مي باشد
 .ي باالتري برخوردار مي باشدجرقه در موتور داراي سوخت بيوديزل بيشتر از سوخت ديزل و از راندمان حرارت

 با توجه به تحقيقات انجام شده در اين مقاله عالوه بر بررسي اثرات سوخت بيوديزل بر نحوه كاركرد موتور ديزل مقايسه نيز با سوخت ديزل
 ]1[.يزل مي باشدبا توجه به اين بررسي سوخت بيوديزل در شرايط كنوني ، بهترين جايگزين سوخت در موتورهاي د. صورت پذيرفته است

  فوائد و مضرات استفاده از سوختهاي گياهي  .7

تواند نقطه عطفي در زمينه توليد سوخت  اين توليد آزمايشي مي. كارشناسان هلندي توليد آزمايشي سوخت گياهي را از جلبك آغاز كردند
ر بيشتر از ساير گياهاني كه از آنها در توليد ها با سرعتي بسيا جلبك. براي پرورش جلبك نيازي به آب و كود زيادي نيست. گياهي باشد

كنند و فقط به  اكسيد كربن بيشتري جذب مي ها در مقايسه با ساير گياهان مقدار دي جلبك. كنند شود رشد مي سوخت گياهي استفاده مي
در هر هكتار از . از استدرصد مساحتي نياز دارند كه براي پرورش ساير گياهان مورد استفاده در توليد سوخت گياهي مورد ني 10

ها به سوخت گياهي كار دشواري است و نياز به  ولي تبديل اين جلبك. تن جلبك توليد كرد 70توان هر سال حدود  هاي رو باز مي حوضچه
رح كند به همين علت ط اكسيد كربن را جذب مي تن دي 1000هاي پرورش جلبك در هر سال  هر هكتار از حوضچه. فناوري پيشرفته دارد

هم اكنون شركت هلندي آلجلينگ با روشي ابتكاري به پرورش جلبك . پرورش جلبك با استقبال مدافعان محيط زيست مواجه شده است
اين شركت با پرورش جلبك داخل لوله هاي خاص، مساحت مورد نياز را براي پرورش جلبكها در مقايسه با پرورش انها در . پردازد مي

قصد دارد تا پايان امسال براي  KLMشركت آلجلينگ اعالم كرد شركت هواپيمايي . چكتر كرده استبار كو 5000هاي رو باز،  حوضچه
ز ا 747در اين راستا تاكنون يك هواپيماي بوئينگ . اولين بار از سوخت گياهي توليد شده از جلبك در يكي از هواپيماهايش استفاده كند

. ي از سوخت زيستي و سوخت جت فاصله دو شهر هيترو و آمستردام را طي كرده استاين كشور با استفاده از آميزه اخطوط هوايي 
همچنين دو خط ديگر هواپيمايي اين كشور قصد دارند به زودي يكي از چهار موتور هواپيماهاي فعال در اين خطوط را به سوخت زيستي 

بوده كه از دانه هاي گياهي به دست مي آيد كه در  "روفايات"سوخت زيستي مورد استفاده در اين برنامه روغني به نام . مجهز كنند
اين گياه كه توانايي رشد در زمين هاي . زمينهاي كشاورزي مقاوم در كشورهايي مانند ماالوي، موزامبيك، تانزانيا و هند به عمل مي آيد

صد از حجم خود به روغني گياهي و غير قابل در 40الي  30خشك و غير قابل كشت را دارد داراي سه متر ارتفاع بوده و قادر به تبديل 
از زمينهاي نامناسب كشت مواد غذايي به دست آمده و بدون نياز به آبياري مكانيكي تنها با استفاده از آب  ياتروفاگياه . خوراكي خواهد بود

حيطي از پيش تعيين شده شركتها بر اساس گزارش گيزمگ، اين روغن با كليه معيارهاي اجتماعي، تكنيكي و م. باران رشد خواهد كرد
به اين معني كه اين محصول با منابع غذايي در تقابل نيست، به عنوان يك سوخت داراي كيفيتي برابر سوختهاي رايج بوده و . تطابق دارد

  .هزينه آن نسبت به سوختهاي رايج بسيار قابل مقايسه است
زمان خيريه جهاني اعالم كرده جايگزين كردن سوخت هاي سنتي با يك سا. سوخت هاي زيستي مخالفان و موافقان سرسختي دارد

در  "سياست هاي سبز" ،به گزارش سازمان آكسفام. ميليون نفر در سراسر جهان را به سوي فقر كشانده است 30سوخت زيستي بيش از 
اين سازمان در عين حال . فقرا خواهد زد كشورهاي توسعه يافته به افزايش قيمت مواد غذايي دامن مي زند كه خود بيشترين ضربه را به

آكسفام در گزارش خود از اتحاديه اروپا . نقش مثبتي در مبارزه با تغييرات جوي نخواهد داشت ،گفته است استفاده از اين سوخت جايگزين
. عالم كرده بود لغو كندا 2020خواسته هدفي را كه پيشتر در استفاده ده درصدي از سوخت هاي قابل جايگزين در حمل و نقل تا سال 

راب بيلي مشاور . هفتاد برابر كند 2020آكسفام تخمين زده اين تعيين هدف مي تواند با تغيير كاربري زمين ها توليدات كربن را تا سال 
تخفيف سوخت هاي زيستي آكسفام كه نويسنده اين گزارش است از كشورهاي ثروتمندي انتقاد كرده است كه با استفاده از يارانه و 

اگر نرخ غله براي توليد سوخت از نرخ آن براي توليد  "به گفته آقاي بيلي . مالياتي استفاده از غالت براي توليد سوخت را تشويق مي كنند
كشورهاي ثروتمند به وخامت  ": وي افزود ".مواد غذايي بيشتر شود، الجرم غالت براي توليد سوخت مورد استفاده قرار خواهند گرفت
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اما  ".ات جوي دامن مي زنند، غالت و زمين ها را از چنگ توليد كنندگان مواد غذايي در مي آورند و جان ميليون ها نفر را مي گيرندتغيير
فرصت بسيار خوبي را در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار خواهد  ،برزيل معتقدند استفاده از اين سوخت ئيس جمهوررهبراني چون ر

ا معتقد است اين كار صادارات غالت مورد استفاده در توليد سوخت در آفريقا، آمريكا مركزي و جزاير كارائيب را بسيار آقاي دوسيلو. داد
 . پرمنفعت خواهد كرد و اين كشورها را در خروج از فقر ياري مي كند

اي موتورهاي سوختي استفاده مي شود، اياالت متحده اعالم كرد توليد سوخت گياهي و بنزين گياهي كه بردپارتمان كشاورزي  همچنين،
استفاده از مواد غذايي به خصوص گندم و روغن گياهي كه براي توليد اين نوع . اد غذايي را دربر داشته استدرصدي قيمت مو 3افزايش 

ه از بانك طبق اين اطالعات ك. درصد رشد قيمت هاي مواد غذايي در جهان شده است 75سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد باعث 
رش كامل بررسي به صورت يك گزا 2008در آوريل ) سوخت گياهي(جهاني به بيرون درز كرده است اثرات سوء توليد سوخت بيو فيول 

حاصل شده است  زيستيدر جهان كه در اثر توليد سوخت گزارش بانك جهاني تصريح مي كند كه افزايش قيمت مواد غذايي . شده است
بنابر اين گزارش تاثير توليد اين سوخت بر افزايش قيمت مواد غذايي بسيار باالتر از . زير خط فقر كشانده استميليون نفر را به 100

مطابق با برآورد بانك جهاني يك سوم گندم توليد شده در امريكا و نيمي از روغن گياهي . خشكسالي هاي گسترده در افريقا بوده است
رهبران «: گفت "گاردين"برت ريلي مشاور سياسي آكسفم نيز در اين زمينه در مصاحبه اي با را! اروپا صرف توليد اين سوخت مي شود

ا متاسفانه سياسي به شواهد قوي اي كه روشن مي كند توليد سوخت گياهي باعث افزايش قيمت مواد غذايي شده دست يافته اند ام
 .هاي صنعتي است بخشتمام تمركز آنها به  و توجهي به آن نمي كنند

فرانسه در گزارشي اعالم كرد ميزان گاز كربنيكي كه با استفاده از سوخت هاي گياهي در اين كشور كمتر توليد  وزارت اقتصاد همچنين،
درصد رقم بسيار  5. درصد از كل گازهاي گلخانه اي خواهد بود كه بر اثر حمل و نقل جاده اي در كشور توليد مي شود 5خواهد شد، فقط 
ويژه آن كه هزينه دستيابي به اين نقطه، پنج برابر مقدار سرمايه گذاري هايي است كه براي كاهش توليد همين ميزان  ناچيزي است، به

  .گازكربنيك از راه هاي ديگر الزم است
النه ميليون بايد سا» نفت سبز«براي توليد : بانك جهاني در مهر ماه سال گذشته در گزارشي اعالم كرد ؛جنگل ها، قرباني توليد نفت سبز 

به . درصد گازكربنيك در سال است 20اين نابودي جنگل ها، منشأ توليد . ها هكتار جنگل در برزيل و اندونزي به آتش كشيده شوند
گازكربنيك هستند و گازهاي » به دام انداختن«توليد خواهد شد، زيرا جنگل ها، عاملي مهم براي  co2ميليارد تن  3عبارت ديگر، ساالنه 

براي برآورده . ه اي را به خود جذب مي كنند؛ ديگر ايراد استفاده از سوخت هاي گياهي، ضرري است كه به تغذيه بشر وارد مي كنندگلخان
كردن نياز به گياهان الزم براي توليد اتانول، بايد هر روز زمين هاي كشاورزي بيشتري را به اين نوع گياهان اختصاص دهيم و از زمين 

ميليون هكتار بيش از دو سال قبل بود كه  5در آمريكا سال گذشته ميزان زميني كه زير كشت ذرت رفت، . يي بكاهيمهاي كشاورزي غذا
 در كشور چين نيزنتيجه اين وضعيت، باال رفتن قيمت زمين هاي قابل كشت بود؛ ! اين رقم برابر با كل مساحت كشور سوييس است

» سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد«. درصدي قيمت خوراك دام شد 25موجب افزايش افزايش استفاده از ذرت براي توليد اتانول 
استفاده از . درصد افزايش يافته است 9اعالم كرد كه هزينه واردات مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه امسال  يشچندي پ) فائو(

در چنين شرايطي، بهتر است به سوخت هاي . نيك مي شودسوخت هاي گياهي، بر خالف تصور عمومي، موجب افزايش توليد گاز كرب
گياهي به چشم مكملي براي كسب درآمدهاي باثبات در آشفته بازار كنوني جهاني نگريسته شود و نه به عنوان راه حلي معجزه آميز براي 

ه مشكالتي جدي براي قيمت نفت، كه استفاده از سوخت هاي گياهي در بردارند شدهدر پايان چنين جمع بندي . نجات كشاورزي اروپا
در اين . ، سياستي است كه در سطح اتحاديه اروپا اجرا مي شود»سياست مشترك كشاورزي«. *: تغذيه بشر و محيط زيست خواهد بود

 ]3[.سياست تالش مي شود كه با حمايت از قيمت ها و پرداخت يارانه، كشاورزي هر چه بيشتر مدرن و توسعه يافته شود

  

  تنوع استفاده از بيوفيول در نقاط مختلف جهان گستره و .8
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داشته كه پروژه اي خاص را با  شركت خودروسازي دايملر كرايسلر دست متخصصان و كارشناسان خود را با حمايت هاي مالي الزم بر آن
هدف پروژه . به كار گيرندروان، گياهي معمولي از تيره اي نه چندان خاص  توجه به مواردي كامال نامتجانس مثل شن ها و خاك هاي

تا اين سوخت را براي استفاده در  نوعي بوته است براي توليد سوخت جديدي به نام بيوديزل،» ياتروفا«ميوه گياهي به نام  استفاده از
يج خوبي شد، ياتروفا هنوز در فاز آغازين خود است و كشت سال گذشته آن منجر به نتا پروژه. خودروهاي توليدي اين شركت به كار گيرند

اولين محصول خود را كه نوعي دانه  قلمه هاي آن دوران سخت را پشت سر گذاشته و به گياهان بزرگي تبديل شدند و توانستند چون
بادام است ذخيره قابل توجهي از روغن دارد، البته چنين موضوعي براي  دانه هاي ياتروفا كه به اندازه يك. روغني است، توليد كنند

با توجه به آشنايي ديرينه  كشاورزان. پديده جديدي نيست، چون اين گياه در بسياري از نقاط هندوستان رشد مي كند هنديكشاورزان 
از اين روغن ها و يا حتي از . خوردن استفاده نمي كنند زيرا بسيار سمي است اي كه با گياه و دانه هاي آن دارند، هرگز از روغن آن براي

در بسياري از نقاط هند از گياه  به همين دليل كشاورزان. ي توان به عنوان خوراك براي حيوانات استفاده كردهاي گياه نم ساير قسمت
اما متخصصان در هندوستان به روستائيان تفهيم . برابر حيوانات استفاده مي كنند ياتروفا به عنوان حصاري براي محافظت از مزارع خود در

براي موتورهاي درون سوز تبديل كنند  اين گياه استفاده كرده و آن را به نوعي سوخت قابل مصرف اند كه درصدد هستند از روغن كرده
 اما آنچه كه انجام اين. البته توجيه چنين چيزي به روستائيان مشكل است. گذاشته اند نام» ديزل زيستي«يا » بيوديزل«كه اين سوخت را 

كشت گياه ياتروفا در درازمدت مي تواند باعث . است اي آنها افزايش درآمد در پي داشتهكار را عملي كرده، اين است كه گياه ياتروفا بر
  .وندبه كشتزارهاي حاصلخيز ش شود كه بيابان هاي لم يزرع تبديل

حركت  يكي از اهداف اصلي گروه ايجاد. كرده است داليل آشكاري وجود دارد در مورد اينكه چرا دايملر كرايسلر خود را درگير اين موضوع
فني و اقتصادي توجيه پذير باشند  هدف ديگر اين است كه از مواد خام با قابليت تجديدشوندگي البته در صورتي كه از نظر پايدار است و

 .پروژه ياتروفا مي تواند اين موقعيت را ايجاد كند تا اين اهداف تحقق يابد. شود در ساخت قطعات اتومبيل و يا به عنوان سوخت استفاده
است كه موتورهاي ديزلي مدرن در مقايسه با  ابر اظهار پروفسور فالي هدف گروه، اثبات اين موضوع به مشتريان و مقامات هندوستانبن

توسط  دارند ولي از نظر اقتصادي بسيار باصرفه تر هستند، در ضمن سوخت مورد نياز را مي توان موتورهاي بنزيني آلودگي نسبتا يكساني
رشد و توسعه در . از اهميت ويژه اي برخوردار است چنين موضوعي براي اقتصاد هند. موجود در هندوستان توليد كرد منابع تجديدشونده

جوابگوي نياز  آن ميزان تقاضا براي نفت خام را به طور دائم افزايش داده است و توليد داخلي، ديگر هند با توجه به جمعيت رو به افزايش
درصد بودجه وارداتي اين  30بازارهاي جهاني تامين مي كند و  ان هفتاد درصد نفت مورد نياز خود را ازامروزه هندوست. امروزي نيست

كاهش چشمگيري در هزينه  در درازمدت مي تواند باعث وليد بيوديزل از منابع حياتيدر نتيجه ت. اختصاص دارد كشور به واردات نفت خام
مي توانند انرژي توليد كنند، با كشت محصوالت غذايي كه در زمين هاي  انند ياتروفا كهاز طرف ديگر كشت گياهاني م. هاي واردات شود

مشغول بررسي آن هستند،  يكي ديگر از تحقيقاتي كه دانشمندان در حين اين پروژه. شوند هيچ گونه تعارضي ندارد حاصلخيز توليد مي
دين سال مي تواند منجر به اين شود كه زمين هاي نابود شده مجددا احيا چن اين است كه آيا كشت گياهان انرژي زا مانند ياتروفا در طول

فرآيند فرسايش زمين متوقف شده و در  آنها اميدوارند كه با كشت اين گياه. زمين هاي مناسب براي كار كشاورزي تبديل شوند شده و به
بوته ايجاد شود باعث مي شود كه جداسازي مواد آلي گياهي اي كه در اثر اين  درازمدت كيفيت خاك بهبود پيدا كند، چرا كه پوشش

گستردگي ريشه گياهان، خاك را قادر مي  .باد و باران متوقف شود، زيرا اين گياهان بوته اي باعث محافظت از خاك مي شوند خاك در اثر
ك شده و جدا شده از گياه كه برگ هاي خشك شده و شاخه هاي خش. خود ذخيره كند سازد كه آب باران را براي مدت طوالني تري در

براي تحقيق بيشتر . ايجاد مي شود خاك اين مناطق مي افتند باعث افزايش مواد غذايي شده و اليه جديدي از خاك در زمين بر روي
 تحقيقاتيگروه . عبارت است از كشت مشترك ياتروفا و گياهاني ديگر كه مقاوم هستند برنامه ديگري نيز در دستور كار قرار گرفته و آن

خود يعني خالص سازي روغن گرفته شده از گياه  عالقه اي نداشت كه تا زمان رسيدن محصول صبر كند، بنابراين براي انجام آزمايش هاي
ليتر از  2400مقدار  2005اين گروه موفق شد در بهار سال . هزار تن دانه گياه ياتروفا خريدند ياتروفا، از كشاورزان سراسر هند هشت

اين سوخت در اختيار نمايندگي شركت دايملر . كند زل با كيفيت بسيار خوب را از طريق فرآيندي كه شرح داده شد، استخراجبيودي
كه  انجام شد C220 اين تور مسافرتي به وسيله مرسدس بنز. سفري به دور هندوستان انجام شد كرايسلر هند قرار گرفت و به وسيله آن
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. شهر عبور كرد 12كيلومتر بود و طي آن از  مجموع طول سفر شش هزار. ييراتي در آن صورت گرفته بودبراي به كارگيري اين سوخت تغ
 كامال راضي كننده بود اول اينكه مشخص شد از سوخت هاي زيستي كه از اين گياه به دست نتايج به دست آمده از اين سفر به دو دليل

عالوه بر آن ميزان هيدروكربن هاي خروجي . كرد البته با اندكي تغييرات استفاده مي آيد به راحتي مي توان در موتورهاي ديزلي مدرن
 اند، فقط نصف موتورهايي است كه از سوخت گازوئيل معمولي استفاده مي كنند و ميزان ناشي از اشتعال اين سوخت كه محترق نشده

به طوري كه دو . قرار گرفت هند گسترده مردم ضوع با استقبالدوم اينكه اين مو. ذرات خروجي از اگزوز نيز يك سوم موتورهاي ديگر است
. گياه براي توليد سوخت هستند هند در حال بررسي اجراي پروژه مشابهي در زمين هاي لم يزرع خود به منظور كشت اين ايالت ديگر

. ظر كيفيت به سطح دلخواه نرسيده استدايملر كرايسلر اين سوخت پاك هنوز از ن البته بنا به اظهار مقام هاي فني شركت خودروسازي
سوخت، باال بودن درجه اكتان، پايين بودن محتواي  از امتيازات عمده اين. مطابقت كامل دارد Eu اين حال با استاندارد اتحاديه اروپا ولي با

احتراق بيوديزل  وه بر همه اينها درعال. است كه در مجموع احتراق فوق العاده اي را ايجاد مي كند گوگرد و باال بودن محتواي اكسيژن آن
اكسيدكربني است كه گياه در طول دوره رشد خود از اتمسفر جذب  ميزان گاز دي اكسيدكربني كه به وجود مي آيد معادل ميزان دي

م پاسخ داد و آن بسيار مه اما در خاتمه بايد به يك سئوال. آن نيز از ساير سوخت هاي ديگر كمتر است CO2 ميزان كرده است و بنابراين
فرآيندهاي توليد مناسبي را به وجود آورد به طوري كه بتوان از اين گياه،  اينكه آيا مي توان روش كشت مناسبي را ايجاد كرد و همين طور

. است پاسخ دايملر كرايسلر مثبت دست آورد كه از نظر قيمت بتواند با گازوئيل معمولي به راحتي رقابت كند خوشبختانه سوختي را به
به طور نمونه . محصوالت ديگري را كه جنبه سودآوري داشته باشند، بررسي كنند شركاي اين پروژه درصددند كه امكان به دست آوردن

از ديگر مواردي كه مي تواند . است كه به عنوان محصول زائد در اين فرآيند به دست مي آيد قابل فروش در بازارهاي جهاني گليسيريني
است » كرسين«دانه ها استخراج مي شود و سم آن جدا مي شود، نوعي پروتئين به نام  استفاده باشد بعد از اينكه روغن ازقابل فروش و 

جدا شدن روغن از آن و پيش از آنكه سم آن  در ضمن از باقي مانده هاي گياه بعد از. تواند به عنوان خوراك مورد استفاده دام باشد كه مي
ايجاد ارزش افزوده در فرآيند توليد اين  همه اينها باعث. افزايش قدرت باروري زمين استفاده كرد به عنوان كود برايرا جدا كنند، مي توان 

  . نتيجه توليد بيوديزل مي شوند گياه و در
 استفاده از سوخت بيوديزل در برزيل ) 1-8

به  2008از اول ژانويه  شده اندايگاههاي توزيع سوخت در اين كشور موظف ج
. ن مخلوط كرده وبه فروش برسانندميزان دو درصد سوخت بيوديزل را با بنزي

. شدخواهد حاصل دالر صرفه جويي ارزي ميليون  900با اين اقدام ساالنه 
درصد  5خودروها را تا  درصد تركيب بيوديزل در سوخت 2013تا سال برزيل 

  . خواهد دادافزايش 
ميليارد ليتر در  5/3نه بيوديزل اين در حالي است كه هم اكنون توليد ساال

درصداز سوخت گازوئيل خود را وارد مي  7عالم شده و برزيل هم اكنون ابرزيل 
يك  نزديك بهدر سه سال گذشته در بخش توليد بيو ديزل  اين كشور .كند

   .است سرمايه گذاري كرده ميليارد دالر
 سوخت هاى جايگزين براى صنعت هوايى) 2-8
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د بيوديزل در آينده نزديك، سوخت هواپيما نخواهد بود ولى اين شايد فكر كني
به  (L‐29)سوخت توانست در يك تحقيق عملى در يك جت ساخت چكسلواكى

دقيقه در اين جت متعلق به  37نحو موثرى مورد استفاده قرار گيرد و به مدت 
 دقيقه مورد 5/3روز قبل از آن نيز اين سوخت به مدت . مصرف شود 1968سال 

استفاده قرار گرفته بود كه مى توان آن را اولين پرواز با سوخت تماماً بيوديزل 
 Green شركت .بدست آمدده شپااليش ) كلزا(روغن كانوال اين سوخت از . دانست

Flight  International با سوخت هاى آزمايش هاى زيادى را روى زمين نيز
درصد  80رصد بيوديزل و د 20و براى اين كار از مخلوط  مختلف انجام داده

و پس از اطمينان از شرايط موردنياز به سوخت  ه استسوخت جت شروع كرد
پارامتر دور در دقيقه  B100 با سوخت. رسيدند )B100 (درصد بيوديزل 100

 . رسيددرصد  98به موتور 

ست كه در حال حاضر قادر به احتراق سوختكه ارتش اوكراين آن را در اختيار قرار داده بود يكى از هواپيماهايى ا(L‐29) اين جت 
قابل ذكر است كه بيوديزل در دماهاى. بيوديزل است و اين به دليل وجود سيستم گرمكن سوخت است كه از ابتدا در آن تعبيه شده است

.است مخلوط سوخت هاى جت و سوخت هاى زيستى موضوعى است كه به راحتى قابل حصولدر كل،  .سرد به صورت ژل درمى آيد
درصد سوخت گياهى با 20بدون هيچگونه اصالحى در موتور، از يك مخلوط  مى توان .جواب ما نخواهد بوددرصد زيستى  100سوخت 

   .نمودى در ديگر هواپيماها استفاده سوخت جت به راحت
قدار قابل توجهى از انتشار دىبايد متذكر شد اختالط سوخت بيوديزل با سوخت جت مزاياى زيست محيطى زيادى در پى دارد چون به م

درصدى سوخت 80درصدى بيوديزل و 20اختالط «مى گويد؛  يك محقق. جلوگيرى مى كند) كه يك گاز گلخانه يى است(اكسيد كربن 
درصد از 12بايد توجه داشت در بخش حمل و نقل، هواپيما ها مسوول انتشار » .درصدى انتشار كربن مى شود 50ديزل موجب كاهش 

اى گلخانه يى هستند، ولى داراى سريع ترين رشد در اين بخش هستند و ديگر اينكه اين انتشارها داراى قابليت بيشترى براى تخريبگازه
  .جو است، چون در ارتفاع هاى باالتر منتشر مى شود

  وليد سوخت زيستي با استفاده از پوست ذرتت) 3-8

كه بسيار به ذرت وابسته ست يافتهبراي نسل اول توليد اتانول د جايگزيني كه به اعالم نموده AlterVia Fuelsشركت  به تازگي
اتانول حاصله از ذرت به صورت غير منصفانه اي به عنوان تنها مقصر افزايش نرخ جهاني غذا مورد سرزنش قرار مي :آنها مي گويند.است
  . استفاده نمود رتبديل گياهان غير خوراكي به سوخت هاي تجديد پذيمي توان از روش  .گيرد

   اتانول بر پايه شكر) 4-8
آلتر ويا با فكر بكر مايكل گورين در مورد روش موثر و مقرون به صرفه حل سلولز ـ ساختار درون گياهان غير خوراكي از قبيل ضايعات

انرژي تبديل نموده و از گياهان در سلولز نور خورشيد را به.كه به شكر تبديل مي شوند اين كار را آغاز كرد -چوب، علف هرز و علوفه ذرت 
آلتر ويا. شكر بدست آمده را مي توان براي توليد اتانول، غذا و ساير سوختهاي زيستي بكار برد. مقابل بيماريها و حشرات نگهداري مي كند

يك ساختار افزودني را براي واحد توليدي موجود، ذرت و - در نظر دارد فرايندي را در جهت توليد اتانول با گياهان دو رگه بكار گيرد
  .فراورش سلولز مورد استفاده قرار مي دهد

  جديد تكنولوژي) 8- 5
دي. اين تكنولوژي تركيبي از دي اكسيد كربن سيال و فوق بحراني براي شكستن پيوندهاي سلولز از يك گياه و تفكيك آن مي باشد
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يك واحد توليدي اتانول.زيم هاي موجود براي تبديل آن به شكر استفاده مي كنداكسيد كربن فشار باال سلولز را از گياه خارج نموده و از آن
كه اين تكنيك را مورد استفاده قرار مي دهد مي تواند شكر آماده را براي توليد اتانول به كار گيرد و قادر است خط توليد آن را متوقف

ميليارد تن زيست توده سلولزي 3/1تحقيقات نشان داده است كه  .نمايدنموده و استفاده از ذرت را بعنوان تنها خوراك اتانول ، متوقف 
تحقيقات نشان مي .زيست توده شامل علف هرز، سبوس ذرت، كاه گندم و ضايعات چوب مي باشد.ساالنه در آمريكا قابل دسترس مي باشد

.برابري خواهد كرداز لحاظ قيمت  ك گالن بنزيندهد كه اتانول سلولزي چنانچه در يك مقياس تجاري توليد شود در شرايط مساوي با ي
استفاده از زيست توده سلولزي نه تنها به سوخت پايدار محيطي منتهي خواهد 

  .كاهش دانه هاي ذرت را به همراه خواهد داشت    شد ، بلكه
سيتروئن اخيرا از سوخت زنده براي بعضي از  -گروه خودروسازي پژو

هنوز جايگاه ويژه سوخت گيري ولي  .مي كندمحصوالتش در انگلستان استفاده 
اما با اين حال تعدادي از شهروندان . مخصوص به تعداد كافي وجود ندارد

  .انگليسي تمايل خود را براي استفاده از اين سوخت نشان داده اند
درصد اتانول و  5در آرژانتين از آنجا كه در تركيب بنزين و ديزل به ترتيب 

 625نيازمند توليد  در حال حاضررود آرژانتين  مي درصد بيوديزل بكار 5
كارخانه  5 هم اكنون .ميليون ليتر اتانول است 200هزار ليتر بيوديزل و 

ها ظرفيت ساالنه توليد  برداري از اين كارخانه كارخانه ديگر آغاز شده كه با بهره 3بيوديزل در مراحل پاياني ساخت بوده و ساخت 
  .ميليون تن خواهد رسيد 5/1 بيوديزل در آرژانتين به

 .هزار تن در كشور احداث شود 400كارخانه اتانول نيز با ظرفيت توليد ساالنه  2هاي آينده  طي سال: گفتوزير كشاورزي آرژانتين 
ويا و آرژانتين سومين توليدكننده روغن س .خواهد شداين كشور در آينده يكي از بزرگترين توليدكنندگان سوختهاي زيستي در دنيا 

  .ننده روغن آفتابگردان در دنياستدومين توليدك
آمريكا به سرپرستي يك » ميشيگان«گروهي از محققان در دانشگاه ايالتي  .توليد سوخت زيستي ارزان از پسمانده هاي گياهي 

و، سوخت زيستي ارزان قيمت دانشمند ايراني، موفق شده اند با استفاده از گياه ذرت تغيير ژنتيكي يافته و آنزيم موجود در معده گا
هاي زيستي را بسيار مقرون به صرفه مي  اين گونه جديد ذرت كه از نظر ژنتيكي تغييراتي در آن ايجاد شده، توليد سوخت. توليد كنند

گياه انجام در حال حاضر توليد سوختهاي زيستي از جمله اتانول، بيشتر به وسيله دانه هاي . كند بدون اينكه به بذر گياه آسيبي برسد
سلولز موجود در برگها و ساقه ذرت و تبديل آن به قند ) تجزيه(ها و ساقه گياه استفاده نمي شود، چرا كه شكستن  مي شود و از برگ

ها و ساقه هاي گياه، كه  و اتانول، روندي بسيار دشوار و پرهزينه است؛ اما كشف جديد، اين امكان را فراهم مي كند كه از برگ
اي آن محسوب مي شوند، براي توليد ارزان اتانول استفاده شود و دانه هاي گياه هم بدون آنكه به سوخت بدل شود مانند مانده ه پس

موفق شدند ) استيكلن(پژوهشگران دانشگاه ايالتي ميشيگان به سرپرستي دكتر مريم بهروز . گذشته به عنوان مواد غذايي مصرف شود
ها و ساقه هاي فيبري گياه  اين همان آنزيمي است كه به گاو امكان مي دهد كه برگ. خاصي است ذرتي را توليد كنند كه حاوي آنزيم

كه يك گاو كه مثال در آفريقا زندگي مي كند و فقط علف هاي بياباني و  آنها تصور كردند. را هضم كرده و به قندهاي ساده تبديل كند
بعد متوجه شديم كه ميكروبي در داخل شكم دوم . ند و به انرژي تبديل كندبوته هاي خار مي خورد، چطور مي تواند آنها را هضم ك

محققان اين ژن . يا معده دوم گاو وجود دارد كه داراي آنزيم خاصي است و علفي كه مي خورد به كمك آن، به انرژي تبديل مي شود
ساقه گياه ذرت بدون اضافه كردن مواد شيميايي  به اين ترتيب قند موجود در برگ ها و. مخصوص را به ژنوم گياه ذرت اضافه كردند

براي تبديل فيبر به قند سه نوع . مصنوعي گران قيمت، به قندهاي ساده تبديل مي شود و در مرحله بعد از آن اتانول گرفته مي شود
است كه در سه مرحله به ذرت جديدي كه در دانشگاه ايالتي ميشيگان توليد شده داراي هر سه آنزيم الزم . آنزيم مختلف الزم است
آنزيمي . ذرت نسل اول، با كمك آنزيمي توليد شد كه در ميكروب موجود در چشمه هاي آب گرم وجود داشت: ذرت اضافه شده است

ذرت نسل دوم با كمك ژن موجود در نوعي قارچ . تقسيم كرد) پلي ساكاريد(كه با آن مي شود سلولز گياه را به دو قسمت بزرگ 
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. تبديل مي كند) دي ساكاريد(آمد كه قطعات بزرگ سلولز را كه از مرحله اول بدست آمده بود به قندهاي دو تايي  طبيعي بوجود
مونو (آنزيمي كه مولكولهاي قندهاي دو تايي را به قندهاي ساده . ذرت نسل جديد با كمك آنزيم موجود در معده گاو توليد مي شود

به گفته كارشناسان اين مساله مهم است كه عاملي . ه راحتي قابل تبديل به اتانول هستندمي شكند و اين قندهاي ساده ب) ساكاريد
به دستگاه فتوسنتز  آنزيم روي بذر گياه اثر نكند، اين ژناين كه اين براي . نشود خارجي به بخش خوراكي گياه يعني بذر آن اضافه

به گفته كارشناسان . هاي سبز گياه ظاهر مي شود آنزيم، فقط در بافتدر نتيجه اين . اضافه گرديد گياه كه آن را سبز نگه مي دارد
وقتي كه يك عامل خارجي به گياه اضافه مي شود گياه دو راه دارد يا از بين برود و يا عامل خارجي از جمله آنزيم را از بين ببرد اما 

كه آنزيم پس  گرديدژن به گونه اي برنامه ريزي . ا از بين ببرداين دانشمندان به دنبال راهي بودند كه نه گياه از بين برود و نه آنزيم ر
به محض خرد . از توليد در قسمت سبز گياه فورا در واكوئل سلول انبار شود و در آنجا بماند تا وقتي كه گياه درو شده و خرد شود

كه در ايران  ندمعتقد محققين. ول تخمير شودانشدن گياه، آنزيم كمك مي كند كه فيبر گياهي به قند تبديل شود و آن قند بعدا به ات
هم مي توان از كشف جديد براي تبديل پسمانده هاي نيشكر و برنج به سوخت گياهي استفاده كرد درحالي كه فعال اين پس مانده ها 

و نيشكر گذاشت اما  همين ژن را مي توان در برنج«: شود را مي سوزانند، فرآيندي كه باعث آلودگي هوا و حتي شيوع بيماري آسم مي
به گونه اي كه اين ژن در مورد برنج داخل بذر گياه يا بخش خوراكي آن وارد نشود و فقط روي برگها و ساقه گياه اثر بگذارد و در 
مورد نيشكر اين آنزيم به آن قسمتي كه شكر در آن جمع مي شود وارد نخواهد شد و فقط به قسمتهايي وارد مي شود كه امروزه 

ميالدي، با رشد جمعيت جهان، تقاضا براي مواد غذايي پنجاه درصد بيشتر  2030بر اساس پيش بيني ها تا سال » .ه مي شودسوزاند
هاي اين پژوهشگر ايراني، نه تنها باعث توليد ارزان اتانول مي شود كه نسبت به سوختهاي فسيلي، آسيب كمتري به  يافته. مي شود

اين تحقيق هم . ان از بخش اصلي گياه يعني دانه هاي آن، به عنوان ماده غذايي استفاده كردمحيط زيست مي رساند، بلكه مي تو
باال رفتن قيمت نفت منجر به اقتصادي تر شدن توليد سوختهاي  .اكنون در دانشگاه ايالتي ميشيگان به پايان رسيده و ثبت شده است

اما برنامه جهاني غذا وابسته به سازمان ملل . اي گياهي بدست مي آيدزيستي شده كه از ذرت، نيشكر، سويا و بعضي ديگر از دانه ه
متحد اعالم كرده است كه در سال گذشته يك صد ميليون تن غله براي توليد اتانول مورد استفاده قرار گرفته و اين ميزان بسرعت در 

در حاليكه اين . بنزين يك اتومبيل خانواده را پر كردبا اتانولي كه از ذرت بدست مي آيد تنها مي توان يك بار باك . حال افزايش است
به همين دليل بانك جهاني و سازمان ملل متحد هشدار داده اند كه در . ميزان ذرت براي تغذيه يك سال همان خانواده كافي است

 ]3[.حالي كه مردم جهان دچار گرسنگي اند نبايد مواد غذايي آنها را به سوخت تبديل كرد
 

 :جمع بندي .9

با توجه به منابع انرژي در ايران و كمبود منابع طبيعي يا گران بودن تكنولوژي توليد سوخت از منابع بيوماس در مقايسه با  .1
منابع گاز يا نفت، طبعاً توليد سوختهاي با منشاء گياهي در اولويت بعدي در مقايسه با توسعه تكنولوژي استفاده از گاز طبيعي و توسعه 

 .ا ساير مصرف كننده هاي سوخت براي افزايش راندمان و بهسوزي قرار خواهد گرفتتكنولوژي خودرو ي
ليكن با توجه به محدوديت منابع انرژي در جهان و آلودگي روز افزون محيط زيست و پديده گرم شدن زمين مسلماً انتخاب يا  .2

انبه و بررسي كليه سوختهاي جايگزين با توجه به لذا نگرش همه ج. پيشنهاد فقط يك راه حل براي مسائل ذكر شده كافي نخواهد بود
  .مزيتهاي نسبي در هر منطقه و با توجه به منابع و امكانات اقتصادي كشور راهگشاي حل مشكالت كنوني خواهد بود

. فناوري توليد اين سوخت در كشور قابل دسترس است و تنها به توجه مسئوالن و انجام سرمايه گذاري هاي الزم نياز دارد .3
عالوه بر اين، توليد اين سوخت مي تواند بخش كشاروزي را نيز به تحرك وادارد، زيرا اين سوخت از روغن هاي گياهي به دست مي آيد، 

 .پس با توليد آن نياز بيشتري به كاشت دانه هاي گياهي است كه به اشتغالزايي در بخش كشاورزي كمك مي كند
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از روغن هاي سوخته كه در . روغن هاي گياهي سوخته براي توليد بيوديزل استنكته مهم ديگر، امكان استفاده مجدد از   .4
بسياري جاها از جمله اغذيه فروشي ها به مقدار زياد استفاده و در پايان روز دور ريخته مي شوند، مي توان در توليد بيوديزل استفاده 

، روغن هاي "واحدهاي تصفيه روغن دوم"در حال حاضر . ديعني همان كاري كه اكنون در مورد روغن هاي صنعتي انجام مي شو. كرد
به اين . مورد استفاده قرار گرفته در خودروها را پس از خريداري با كمك برخي مواد افزودني به روغني قابل استفاده تبديل مي كنند

را در پي دارد، جلوگيري مي يست محيطي ترتيب نه تنها اين روغن ها بازيافت مي شوند، بلكه از دور ريخته شدن آنها كه آلودگي هاي ز
 .شود

ضمن اين كه كشت دانه هاي روغني و كارهاي جنبي كه در كنار . مواد اوليه اين سوخت نيز كامال در دسترس و قابل تهيه است .5
مراكز تحقيقاتي  بررسيطبق . آن ايجاد مي شود، مانند بسته بندي و عرضه و تبديل آنها به سوخت اشتغالزايي را نيز به همراه دارد

  .اروپايي ديزلي خواهد شد درصد خودروهاي سواري كشورهاي50بيش از  هم اكنوناتحاديه اروپا 

گذاري  تصويب رسيد هم اكنون شماره سال گذشته در مجلس ايران به 40اين در حالي است كه طبق يك مصوبه قانوني كه طي 
 .اند به همين دليل خودروسازها نيز در اين زمينه اقدامي نكرده داشته، خودروهاي سواري ديزلي در كشور ممنوعيت قانوني

خودروهاي سواري، برخي كارشناسان و يا حتي  بندي بنزين و جايگزيني سوخت گاز به جاي بنزين در از سوي ديگر با طرح سهميه .6
اند به طوري كه  بنزين اعالم كرده سوخت ديزلي را به عنوان گزينه ديگر كاهش مصرف اندركار، بحث استفاده از مديران دولتي دست

خودرو منعقد شده است تا  اي كه بين اين شركت و ايران توافقنامه سازي مصرف سوخت چندي پيش اعالم كرد كه براساس شركت بهينه
ها خواهد  عهده پااليشگاه بر ديزلي به بازار خواهند آمد و تأمين ديزل مطلوب و مرغوب براي سوخت آنها نيز ، خودروهاي1390سال 
كند و به هيچ  مي شود به دليل ميزان سولفور باالي آن آاليندگي بسيار زيادي ايجاد ايران عرضه مي اكنون در  گازوئيلي كه هم البته .بود

 براي ديزلي كردن خودروها به گازوئيل با كيفيت باال و گوگرد پايين نياز است و .وجه مناسب براي موتورهاي ديزلي نيست
دارند كه براي رفع اين مشكل به تأسيس پااليشگاه  گوگرد ظرفيت هزار ليتر گازوئيل كم100هاي ايران تنها براي توليد روزانه  پااليشگاه

 .جديد به تعداد زياد نياز است
جويي در  فهدرصد صر 30به جاي موتورهاي بنزيني  طور متوسط استفاده از موتورهاي ديزلي شده به حاضر بنا بر مطالعات انجام   حال در .7

 . كنند درصد سوخت كمتري مصرف مي65تا  20بين  ضمن اين كه خودروهاي ديزلي. پي دارد
دي اكسيد  به عنوان نمونه ميزان توليد. بنزين است تر از گوگرد پاك برخالف تصور عموم كه خودروهاي ديزلي دودزا هستند، گازوئيل كم .8

 .يابد درصد كاهش مي30ميزان  ربن بهو اكسيد ك 24 كربن در خودروهاي ديزلي به اندازه
. درصد گزارش شده است42موتورهاي ديزلي  آن كه اين بازده در  درصد است، حال26بازده حرارتي موتورهاي بنزيني در حدود  .9

 و درصد افت قدرت موتور نسبت به موتورهاي مشابه بنزيني دارند و به دليل آلودگي25 درصد افزايش گشتاور و20موتورهاي ديزلي 
  .درصد خودروها در آلمان و فرانسه ديزلي هستند50مصرف كم، بيش از 

  

  :نمودارها و جداول مرتبط .10
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