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  چكيده 
افزايش جهاني قيمت نفت خام و نيز كاهش روز افزون ذخاير هيدروكربوري تجديد ناپذير كه امروزه هنوز بعنوان يكي از 

آدمي را مجبور نموده تا به فكر منابع انرژي  ، اساسي ترين محرك هاي توليد انرژي الكتريكي به حساب مي آيند
امروزه و بخصوص در آينده به سوي انرژي هاي وجه ويژه جهت تامين انرژي گرمايي و الكتريسيته جايگزين باشد . ت

هاي  هخورشيدي و زيست توده بعنوان جايگزيني مناسب براي سوخت هاي فسيلي معطوف گرديده است . در طول ده
را احداث كرده اند تا ديزل ست توليد زيست گاز و زيصنايع هان از شركت هاي تامين انرژي در سطح جگذشته بسياري 

به عنايت بتوانند به بخشي از نياز هاي سوخت براي تامين مصارف خانگي و حمل نقل پاسخ دهند . اين رويكرد امروزه با 
توجهات ويژه مرتبط با توسعه پايدار و حفظ محيط زيست  و محدوديت ها ي جهاني بمنظور كاهش آلودگي هاي ناشي از 

فسيلي سرعت زيادي يافته است . سازندگان مولد هاي برق بخصوص توربين هاي گازي همگام با  سوزاندن سوخت هاي
انجام داده  با شرايط جديد  مطالعات و فعاليت هاي ويژه اي در راستاي همسو سازي توليدات خود ، اين تغييرات تقاضا

 هنوز گام هاي موثري جهت شناخت اين تغييراتيران اما متاسفانه در ا ، اند كه با سرعت زياد در جهان توسعه مي يابد
از جمله كاربرد هاي زيست سوخت ها در توليد انرژي الكتريسيته با تمركز بر توربين هاي گازي  لدابرداشته نشده است 

موارد مهمي است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد .مطالعات نشان مي دهد با توجه به رويكرد هاي نوين در صنعت برق 
كشور و توسعه توليد پراكنده با استفاده از مولد هاي توان پايين امكانات جديدي براي ايجاد سهم مناسبي از زيست 

ت موجود در رابطه با تواند ضمن حل بخشي از معضال سوخت ها درتوليد برق بوجود آمده است . استفاده از اين روش مي
بخشي از برق مورد نياز كشور  ، كربن در كليت اكوسيستم موجود محتواي ش ميزان يبدون افزا امحاء پسماندهاي خاص 

و تجارب موفقي از توليد برق توربين هاي گازي از ديگر سوي را با سرمايه گذاري اندك و كارايي مناسب تامين نمايد . 
جه به تعداد سوخت هاي جديد و تجديد پذير در جهان گزارش شده است كه  مي تواند با توبا  GEبخصوص توربين هاي 

يد انرژي پاك و ارزان تر ،  حتي با استفاده از موجود از اين نوع توربين هاي گازي در كشور افق هاي تازه اي به منظور تول
  پيش روي متخصصين صنعت برق و انرژي كشور بگشايد . مولد هاي  بزرگتر ،  را نيز

   
  الكتريسيته محيط زيست ، زيست توده ،  زيست سوخت ، توربين گازي ، هاي كليدي: واژه
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   همقدم - 1
و محدوديت هاي موجود در تامين آن باعث گرديده است تا در سالهاي اخير افزايش سريع قيمت سوخت هاي فسيلي 

جايگزين نفت به جهان معرفي شود . در همين هاي  زينهگ) بعنوان Bio-disel(  ديزلزيست انرژي هاي تجديد پذير از جمله 
ي رسد استفاده از اين نوع سوخت پاك در توربين هاي گازي مي تواند به عنوان يك راه حل جهت مشكالت راستا به نظر م

توليد توان در صنعت برق و مسايل مرتبط زيست محيطي پيش روي صنعت برق قرار گيرد . روغن هاي گياهي به عنوان منابع 
ص ميزان انتشار دي اكسيد كربن در اتمسفر كره زمين را انايي كاهش خالوزيست سوخت ،  به علت منبع اصلي توليد آنها ت

زيست سوخت هاي پايه روغن گياهي يك نو آوري به حساب نمي آيند . استفاده از اين نوع سوخت همزمان با اختراع دارند . 
موتور ديزل خود سوخت براي  موتورهاي ديزل توسط رادولف ديزل مطرح گرديد . رادولف ديزل از روغن بادام زميني به عنوا ن

به نمايش گذاشت استفاده نمود اما در اندك زماني به علت ارزان تر بودن سوخت هاي پايه نفتي  1900كه در پاريس در سال 
ها استفاده از روغن هاي گياهي بسرعت رو به كاهش گذاشت . سابقه استفاده از روغن هاي گياهي در كشورهاي نو توسعه آ

روغن  و هوا و خاك متفاوت است . براي مثال روغن سويا در آمريكا ، روغن آفتاب گردان در اروپا ، ديگر با توجه به شرايط آب
زيست و روغن نارگيل در فيلبين بغنوان پايه سوخت هاي ديزل گياهي مورد توجه قرار داشته اند .  در آسياي جنوبينخل 

تركيب شدن با هر نسبتي با سوخت  يتقابل توليد مي شوند و  منابع تجديد پذيرسوخت ها منافع بيشماري نيز دارند ، آنها از 
تغييرات بعمل آمده بر روي روغن گياهي پايه براي ساخت زيست ديزل باعث مي گردد تا را دارند.هاي معدني ديزلي 

ر استرها ويسكوزيته اين سوخت بسيار به سوخت ديزل معمولي نزديك باشد اما ميزان محتواي وزني اكسيژن بيشتر در ساختا
از ديدگاه زيست محيطي نيز عالوه بر كاهش ميتواند رفتار احتراقي مطلوب تري را نسبت به سوخت هاي فسيلي ايجاد كند . 

آلودگي دي اكسيد كربن در سطح كلي اتمسفر ، اين سوخت ها فاقد گوگرد مي باشند و لذا آاليندگي اكسيد هاي گوگرد براي 
اما ارزش حرارتي  ها از لحاظ ساير مشخصات بسيار به سوخت هاي ديزل نزديك هستند اين سوخت آنها تعريف نمي شود .

در مجموع به علت رفتار هاي احتراقي در موتور هاي ديزل  ها ديزل حجمي كمتري نسبت به اين نوع سوخت ها دارند . زيست 
تست هاي طي ساليان گذشته همواره . در  سوخت هاي ديزل فسيلي محسوب مي گردند  كانديداي خوبي براي جايگزيني  ،

از ديدگاه توليد پراكنده ،  [1]  .كارايي  و  آلودگي بيشماري با اين نوع سوخت ها بر روي موتور هاي ديزلي اجرا شده است
در سايز هاي كوچك در محل هاي مصرف انرژي كه توانايي سوخت الزم را دارند قابل نصب   بخصوص مولد هاي گازي برق 

مصرف سوخت هاي فسيلي و تبعات ناشي از آن كاهش  ،بديهي است با مصرف زيست سوخت ها براي توليد برق . مي باشند
مي يابد . اما در هر صورت اطالعات مرتبط با استفاده از اين نوع سوخت ها در توربين هاي گازي محدود است و نياز است تا در 

تمامي اين  [2]. را ه حل هاي مفيد و امكان پذير انجام پذيرد  اين رابطه مطالعات علمي و عملي بيشتري بمنظور كشف
محدود بودن منابع جهاني سوخت فسيلي   قوانين زيست محيطي ،  تحوالت ناشي از قيمت روزافزون حامل هاي سنتي انرژي  ،

ن دور به شدت دگرگون و بسياري داليل ديگر  مي باشد كه باعث گرديده دورنماي منابع توليد انرژي در آينده اي نه چندا
  گردد.

  
  منابع توليد انرژي در آينده  - 2

آينده تركيب منابع انرژي در جهان به سرعت در حال تغيير است . امروزه بخش اعظمي از انرژي جهان  از طريق 
ل سال قب 50. شايد شود سوزاندن سوخت هاي فسيلي تامين و تنها بخش كوچكي از آن توسط انرژي هسته اي توليد مي

توسعه صنعت  1980تا  1950دورنماي جايگزيني سوخت هاي فسيلي با انرژي هسته اي باعث شد در فاصله سالهاي 
ديدگاه هاي جهاني نسبت به اين منبع انرژي تغيير نمود و  1980راكتورهاي هسته اي به سرعت انجا م گردد اما بعد از سال 

وجه قرار گرفت . با اينكه توليد انرژي از منابع تجديد پذير امروزه بسيار حركت به سوي منابع تجديد پذير سوخت بيشتر مورد ت
 ]3[نرژي هسته اي تغيير خواهد نمود.ناچيز است اما اين معادله در آينده با توجه به افزايش قيمت نفت و مشكالت استفاده از ا

سومين همايش بيوانرژى ايران (بيوماس و بيوگاز)
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲۰-۰۴-۳

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


منابع اوليه انرژي در جهان منابعي هستند كه ند  .منابع انرژي در جهان به دو دسته منابع اوليه و ثانويه انرژي تقسيم مي گرد
  مستقيما از طبيعت گرفته و جهت توليد انرژي بكار مي روند اين منابع شامل دسته هاي زير مي باشند :

 ذغال سنگ ، ذغال قهوه اي، نفت ،گاز طبيعي ، سنگ نفت ، ...:   منابع انرژي فسيلي  -2-1

  خورشيد ، باد ، گرماي زمين ، جذر و مد ،  زيست توده ، سوخت هاي هسته ايآب ، :  انرژي هاي تجديد پذير -2-2
منابع انرژي ثانويه هستند . اين منابع حاصل فرآيند هايي است كه با تغيير ماهيت در منابع اوليه   گروه دوم منابع انرژي ،

  زير است :به توليد سوخت هايي با كيفيت باالتر از اين منابع مي پردازد كه شامل موارد 
 سوخت هاي حاصل از ذغال :كك ،  خاك ذغال -2-3

 مشتقات نفتي : بنزين ، نفت سفيد ، گاز شهري ، گاز  تصفيه -2-4

 منابع تجديد پذير :  بيوگاز ، گاز لندفيل ، گاز پيروليز شده -2-5

د ( مانند برق يا حرارت الزم اين منابع ثانويه در مرحله بعد به انرژي نهايي مورد استفاده مصرف كنند تبديل مي شون
  براي پخت و پز و ...) 

را نشان مي دهد . همانطوريكه در نمودار مشخص است پيش بيني آينده  يا اوليه  دوره عمر منابع انرژي پايه  1شكل در  
  .منابع انرژي بر روي انرژي هاي تجديد پذير متمركز شده است 

  

  
  دوره حيات منابع انرژي   -  1 شكل

  
بعنوان تنها منبع انرژي براي حرارت و  چوب ، يك زيست توده مرسوم ، 19تا قرن   طور كه در نمودار ديده مي شود ،همان

سال بدون  75پخت و پز در دنيا به شمار مي رفت . دوره استفاده مطلق از چوب با شروع استفاده از ذغال سنگ كه تقريبا 
با افزايش  1950ن در صحنه بود به پايان رسيد . استفاده از ذغال سنگ در دهه رقيب بعنوا ن بيشترين تامين كننده انرژي جها

همزمان در همان سالها تكنولوژي هسته اي براي اولين بار صنعتي شد اما هرگز بطور  مصرف نفت و گاز كم كم كاهش يافت ،
راكد مانده و به علت مشكالت و خطرات در همان سالهاي اول توسعه اين تكنولوژي مورد قبول جهانيان قرار نگرفت  و  كامل

حل نشدني در رابطه با نگهداري و دفع ضايعات راديواكتيو و ريسك انفجار هاي هسته اي در رآكتورها توسعه نيافت . همين 
 مسئله باعث شده است كه انرژي هاي تجديد پذير بعنوان يك گزينه محتوم و پر قدرت در آينده مطرح گردد .استفاده از منابع

  تجديد پذير با مقدار اندكي افزايش در طول سالهاي اخير مواجه بوده است . 
تكنولوژي منابع انرژي هاي تجديد پذير به پتانسيل هاي الزم براي استفاده كامال  2020پيش بيني مي شود  در سال 

ير به حدي خواهد بود كه رشد سريع منابع انرژي تجديد پذ 2050ست كه در سال شده ااقتصادي دست يابد .  پيش بيني 
.   )2( شكل  انرژي و حرارت خورشيدي منبع اصلي انرژي در آينده خواهد بوددر اين ميان % نياز جهاني را تامين كند . 50

به   2100سناريويي را مطرح نمود كه در آن مصرف انرژي اوليه تا سال  1995)  در WECهمچنين انجمن جهاني انرژي ( 
)  اين افزايش را نسبت IPCC افزايش خواهد يافت  . از ديگر سوي هيات بين المللي تغييرات آب و هوا  ( 1990برابر سال  4,2

 2075% انرژي اوليه جهان ، و تا 30تقريبا  2050برابر برآورد كرده است و پيش بيني نموده در سال  3بيش از  1990به سال 
فت به سرعت افزايش خواهد يا 2100تا يد پذير تامين خواهد شد و روند رشد % انرژي مورد نياز جها ن  از منابع تجد50بالغ بر 

بسيار مهمي را در تامين انرژي در اين سالها بعهده خواهد گرفت  . بايد توجه نمود در نقش  . طبق اين گزارش زيست توده 
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ي پتانسيل هاي موجود جهاني رسيده ميان انرژي هاي تجديد پذير انرژي هيدرو الكتريك تقريبا به ظرفيت كامل بهره بردار
 ] 3[است اما ساير منابع تجديد پذير پتانسيل هاي عظيمي براي توسعه دارند .

  

 
  )( شركت شل بين الملل2100پيش بيني منابع انرژي تا سال   - 2 شكل 

  
  سرآغاز حركت جهاني زيست سوخت   - 3

تحت تاثير اين تحريم در شوك بزرگي فرو رفت .  آمريكا OPECف ميالدي بعد اعالم تحريم از طر 1974در سال 
كنگره آمريكا بمنظور پيدا كردن يك سوخت جايگزين به تكاپو افتاد و اتانول توليد شده از ذرت را مورد توجه قرار داد. در 

كشور كافي ي رئيس جمهور وقت آمريكا به آمريكايي ها اطمينان داد كه منابع داخلي انرژي براي بازار تقاضاي انرژ 1977
صنعت سوخت اتانول  به كمك تخفيفات مالياتي و يارانه هاي دولتي تقويت گرديد . افزايش  1980تا  1970. در فاصله است

پااليشگاه اتانول  110ميالدي  2006قيمت نفت و حمايت هاي دولت آمريكا از صنعت اتانول باعث گرديد كه در انتهاي سال 
پااليشگاه با  180به بيش از   2008د پذير مشغول فعاليت شوند و اين مقدار تا پايان سال زير نظر اتحاديه سوخت هاي تجدي

مي باشد .  2017ميليارد گالن اتانول تا سال  35ميليارد گالن برسد . برنامه آمريكا رسيدن به سطح  11توليدي بالغ بر بيش از 
 2005بيشتر تمركز بر توسعه استفاده از زيست ديزل مي باشد در سال با اينكه تمركز در آمريكا بر روي اتانول است اما در اروپا 

ا پ% كل توليد جهان مي باشد . هدف ارو80ميليون گالن زيست ديزل در اتحاديه اروپا توليد شده كه بيش از  890بالغ بر 
رخي محققان معتقدند مزاياي مختلف زيست سوخت ها ب از است . البته جدا 2020% زيست ديزل تا سال 10رسيدن به سهم 

ست موجب فقير تر توسعه اين صنعت منجر به افزايش قيمت در محصوالت كشاورزي و برخي مواد غذايي شده كه ممكن ا
از ديگر سوي نگراني هايي وجود دارد كه شايد توسعه اين صنعت به محيط زيست و بخصوص جنگل  ] 4[شدن عده اي گردد 

اما در هر صورت حركت زيست سوخت ها در تامين  ]5[مورد توجه و مطالعه ويژه قرار گيرد  ها خساراتي را وارد نمايد كه بايد
  انرژي با شتاب فزاينده اي آغاز شده است .

  
  زيست سوخت چيست  - 3

انواعي از سوخت هستند كه داراي منشا زيستي نه فسيلي هستند . زيست سوخت ها از گياهان   زيست سوخت ها ،
شاهدانه و .... قابل استحصال مي باشند .   روغن نخل ، كانوال، چغندر قند ، كرچك ،  سويا ، ني شكر ،مختلف مانند ذرت ، 

. زيست سوخت ها ي اصلي اتانول  ضايعات زيستي نيز مي توانند جهت توليد زيست سوخت ها مورد استفاده قرار گيرند
زيست ديزل ( ساخته شده از نخل يا سويا )   زيست اتانول ،  ،  ( زيست توده ) زيست گاز    ساخته شده از ني شكر  و ذرت ) ،(

سوخت ها زيست بويلرها و .. مورد استفاده مي باشند .   توربين ها ، مي باشند .زيست سوخت ها امروزه در انواع وسايل نقليه ،
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از تركيب   عنوان مثال در برزيل ،مي توانند بصورت منفرد و خالص و يا در تركيب با سوخت هاي فسيلي به كار گرفته شوند . ب
 ]6[.ل استفاده مي شوداتانول حاصل از ذرت با گازوئي يا زيست ديزل سويا با گازوئيل تركيب و 

امروزه بسياري از كشور هاي پيشرفته درپي يافتن سوخت هاي جديدي هستند اهميت زيست سوخت ها در اين است كه 
سوخت را كاهش دهد . يك رويكرد براي حل نگرانيهاي مرتبط با آلودگي هاي كربني  كه  بتواند آاليندگي هاي ناشي از احتراق

ناشي از سوخت استفاده از انواع سوختي است كه به محتواي كربني محيط زيست نيافزايد . زيست سوخت ها بدليل اينكه از 
ست سوخت هاي فسيلي ذخاير كربني چرخه كربن جاري در طبيعت استفاده مي كنند اين گونه رفتار مي نمايند . بديهي ا

 ] 7[ادوار بسيار دور را به جو اضافه مي كنند كه عامل اصلي مشكل آاليندگي مي باشند .

  :اغلب زيست سوخت هاي مايع معروف بصورت زير دسته بندي مي شوند 
  روغن هاي گياهي بصورت خام و يا پروسس شده -3-1
 الكلها مانند متانول و اتانول -3-2

 ]7[. سيد هاي چرب آلكيل استر يا روغن هاي نباتي استر شده كه بعنوان زيست سوخت ديزل شناخته مي شودا -3-3

نوع از سوخت هاي تجديد پذير تنها مي باشد اما اين   با اينكه تمركز ما در اين مقاله بر روي زيست سوخت هاي ديزل
گازها امروزه جهت كاربرد در توربين هاي گازي مورد توجه  گزينه هاي قابل استفاده در توربين هاي گازي نمي باشد .زيست

ويژه قرار گرفته اند اما به علت ارزش حرارتي پايين هنوز قابليت رقابت با ساير سوخت ها را ندارند  و پاره اي مشكالت در 
 ]8[. در اين رابطه كماكان ادامه دارد پايداري شعله  نيز با اين سوخت وجود دارد مطالعات تكميلي

  
  از دل طبيعتسوختي  ،  زيست ديزل -4

ميليون تن در  86) بسرعت در حال افزايش است به نحوي كه اين مقدار از VOهاني روغن هاي گياهي ( امروزه توليد ج
توليد اصلي در اين گروه محصوب مي گردد و نخل  رسيده است . روغن سويا   2003ميليون تن در سال  100به  1999سال 

% گروه هاي 9% و 13. روغن بادام و روغن آفتاب گردان با % ميزان توليد را به خود اختصاص داده است30بيش ازم هركدا كه 
 3 در شكل ]2[بعدي مهم روغن هاي گياهي هستند . در سالهاي اخير روغن سويا و نخل افزايش قابل توجهي داشته اند .

افزايش اين محصول مي تواند براي كاهش قيمت نهايي زيست  .دميزان توليد جهاني روغن هاي گياهي را مشاهده مي كني
 ]9[ .نوع سوخت را در صنعت افزايش دهد ديزل هاي مشتق از روغن هاي گياهي در آينده موثر باشد تا كاربرد هاي اين

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تغييرات توليد روغن هاي گياهي در جهان   - 3شكل 
توجه هستند و روغن مورد وجهي دارند : روغن هاي سويا بيشتر در آمريكا ي گياهي مشخصات منطقه اي قابل تروغن ها

بادام و آفتاب گردان بيشتر در اروپا و روغن نخل در آسيا بيشترين توليد را به خود اختصاص مي دهد . اجزاي اصلي اين روغن 
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نسبت هاي مختلف اسيد  2و 1ل تري استر هاي گليسرول و اسيد هاي چرب مي باشند . در جدو ها شامل تري گليسيريد ،
نشان داده شده است . در رابطه با روغن هاي  و زيست ديزل هاي توليد شده از آنها  هاي چرب در چهار روغن گياهي اصلي

روغن ماهي و روغن ماكيان . با توجه  پيه گاوي و گوسفند، چربي خوك ،  دسته عمده قابل تشخيص مي باشد ، 5حيواني نيز 
كه توليد كننده مواد پليمري و صمغي هستند گروه هاي آخر جذابيتي براي محتواي ملكلول هاي اشباع نشده ميزان باالي 

  .استفاده در احتراق ندارند 
  

 VOs: درصد تركيبات اسيد هاي چرب در روغن هاي گياهي 1جدول 

  
  

بـوده و   1داراي منشا گياهي  مندرج در جدول  BF4تا  BF1 (  درصد مول ) زيست سوخت مرسوم ( 5: تركيبات تشكيل دهنده  2جدول 
BF5 ( از چربي حيواني است  

  
  

د مانند اجزاي خر كه شامل اسيد ها ي چرب ،روغن هاي گياهي بخاطر طبيعت خود داراي مواد ديگري نيز هستند 
برخي از اين اجزا مي توانند مشكالت فسفوليپيد ها و ... و مقادير ناچيزي از فلزات مانند كلسيم ، پتاسيم و ... هستند .  سترولها ،

در استفاده از روغن هاي گياهي بعنوان سوخت در اجزاي داغ ايجاد كنند . در مجموع  روغن هاي گياهي بطور عمومي مايعاتي 
هاي ديزل  براي استفاده در موتور بصورت خام قابل استفاده در بويلر هاي مي باشند ، اينكه با ويسكوزيته باال هستند بنابراين با 

و يا توربين هاي گازي بايد تحت پروسه هاي خاص تبديل به زيست سوخت هاي مناسب براي كار در اين تجهيزات گردند . 
اين پروسه ها شامل عمليات خاص تبديل تري گليسيريد هاي سنگين به مونو استرها ي متانول مي باشد . اسيد چرب متيل 

ارزش حرارتي و ..) به حد كافي شبيه  ويسكوزيته ، ز نظر خواص فيزيكي و حرارتي (معروف مي باشد ا FAMEاستر كه بعنوان 
سوخت گازوئيل است تا بدون تغييرات خاص در تجهيزات مورد استفاده قرار گيرد .  زيست سوخت هاي معرفي شده در جدول 

فزوني به استفاده از روغن هاي امروزه توجه روز ا ]2[ت هاي زيستي در كالس جهاني است .معرف مهمترين سوخ  2و  1
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روند توليد  5. در شكل  اين روند روز افزون را نشان مي دهد 4گياهي در توليد سوخت و ساير مصارف صنعتي مي باشد شكل 
 ] 9[. زيست ديزل در جهان به نمايش گذاشته شده است 

  

  
  روند توليد زيست ديزل در جهان   -5 شكل              روند روز افزون استفاده صنعتي از روغن هاي گياهي       - 4شكل       

  
يك فاكتور مهم جهت استفاده از زيست سوخت در توربين هاي گازي شاخصهاي آاليندگي 

) در مقايسه با گازوئيل معمولي مي باشد . اگرچه زيست سوخت ها موجب كاهش آاليندگي هاي NOx,Co,VOC,PM آنها(
 ]2[مي باشد . در برخي از تجارب   NOxبي نشان دهنده افزايش جزئي در ميزان كربني هستند اما اطالعات تجر

  
  گازوئيل و زيست ديزل  -5

زيست ديزل يا روغن پيروليز ، اتانول و متانول در توربين  تا امروز برخي از سوخت هاي مايع زيستي مانند روغن نباتي ،
توانند  زيست سوخت ها داراي مشخصاتي شبيه به گازوئيل هستند ميهاي گاز مورد استفاده قرار گرفته است . از آنجاييكه 

درصد زيست ديزل در تركيب با گازوئيل )  30تا  5بطور مستقيم  بصورت تركيب با گازوئيل در نسبت هاي مختلف ( معموال 
) B100زل خالص ( زيست سوخت هاي مايع مانند زيست دي LHV ، ارزش حرارتي پايين. در توربين هاي گاز استفاده شوند 

،B50  و B30  كيلو ژول به كيلو گرم است كه نزديك به گازوئيل مرسوم است .  44500تا  37500و روغن هاي گياهي بين
تر  زيست ديزل و تركيبات آنها با گازوئيل كمتر از پسماند روغن آشپزخانه است كه منجر به پاشش راحت  ويسكوزيته اتانول ،

هاي پيروليز شده ويسكوزيته بااليي دارند كه مشكالتي را در محفظه احتراق توربين گاز  هي و روغنمي گردد . روغن هاي گيا
ايجاد مي كنند . در هر صورت مي توان با گرم كردن اين نوع سوخت ها قبل از پاشش در محفظه احتراق ويسكوزيته آن را تا 

هاي گياهي و متيل استر ها داراي نسبت كربن به  روغنحد مطلوب كاهش داد . سوخت هاي بدست آمده از پيروليز چوب ، 
) بيشتر از گازوئيل هاي مرسوم هستند . همين مسئله ميتواند منجر به جمع شده دوده در داخل محفظه C/H هيدرو ژن (

ده در اتا امكان استف يك زيست سوخت بايد داراي يك سري مشخصات باشد ،  در هر صورت  احتراق يا پره هاي توربين گردد.
علت  از گروه زيست سوخت ها ، زيست ديزل و اتانول دو سوختي هستند كه  پتانسيل خوبي  را به .توربين گازي را داشته باشد

فيزيكي شيميايي با سوخت هاي فسيلي براي استفاده در توربين هاي گازي را دارا مي باشند .   هماهنگي و شباهت بسيار زياد
 ]6[وخت هاي مايع كه توسط سازندگان توربين گاز معرفي شده است را نشان مي دهد .خالصه از الزامات س 3جدول 

  
  وخت هاي سسازندگان توربين هاي گاز براي استفاده ازالزامات  -  3جدول 
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ب هستند كه از فرآيند تركيب الكل با ا زنجيره هاي طوالني اسيد هاي چرزيست ديزل ها معموال آلكيل استر هايي ب
گياهي يا حيواني ايجاد مي شوند . به منظور كنترل كيفيت اين سوخت پاك ، انجمن مواد و تست آمريكا چربي هاي 

) ASTM ) مشخصات زيست ديزل خالص (B100 را در استاندارد (ASTM D 6751-07b  مشخص نموده است كه در
  ]6[. مشاهده مي كنيد  4جدول شماره 

  
  زيستي سوخت هاي مايع   استاندارد آمريكا براي الزامات – 4جدول 

  
  

همانطوريكه ديده مي شود مشخصات استاندارد هاي جهاني اين نوع سوخت با توقعات سازندگان توربين هاي گازي 
  محاسبات انجام شده بر اساس شبيه سازي شعله آدياباتيك براي سوخت گاز طبيعي ،هماهنگي خوبي دارد . از سوي ديگر 

ان ميدهد رفتار دمايي زيست سوخت ها چيزي بينابين گاز و ديزل  مي باشد و به سوخت زيست سوخت و ديزل معمولي نش
از ديدگاه انتشار آالينده ها محاسبات با تجارب عملي سازندگان توربين گازي همخواني دارد . . اينديزل مرسو م نزديك است 

تجارب مختلفي با سوخت هاي مختلف زيستي و تركيبات آن انجام شده كه بعضا اطالعات ضد و نقيض را دربر دارد اما در 
مجموع مي توان گفت كه استفاده از اين سوخت ها به كاهش آالينده ها كمك به سزايي مي نمايد برخي از مطالعات نشان 

اما از ديگر سوي پاره از مطالعات عملي  وجود دارد كه  مقايسه بين نفت سفيد و زيست  ]2[. مي باشد  NOx دهنده كاهش 
را در زيست سوخت ها باالتر از سوخت نفت  NOxسوخت را مورد توجه قرار داده است مطابق با اين مطالعات ميزان آاليندگي 

بديهي است مقايسه با سوخت پايه و عملكرد در  ]10[باشد .نسبت به نفت كمتر مي  UHCو  COسفيد مي باشد اما آلودگي 
  سيستم احتراق مي تواند تاثيرات قابل مالحظه اي در نتايج داشته باشد .

  
  با استفاده از زيست سوخت  توربين گازتوليد برق در  -6

تم هاي توربين سي از سيتواند به برخ با اينكه سوخت مصرفي در اين مولد ها بايد عاري از اجزاي جامدي باشد كه مي
 ] 10[ گازي آسيب برساند ، اين توربين ها  بطور بالقوه براي اين كاربرد عالي هستند ،

ارايه   سوخت ها زيست   با هاي گازي  عملي توربين تست هاي  مورد اطالعات كمي در حال حاضر مقاالت علمي در
و همچنين افزايش تقاضا براي مولد هاي برقي كه بتوانند با سوخت امروزه افزايش عالقه به زيست سوخت ها اما  ]2[داده اند.

   گازي و ميكرو توربين ها ، يهاي تجديد پذير كار كنند سازندگان توربين هاي گاز را برآن داشته تا با اصالح طراحي توربين ها
ه سيستم تغذيه توربين هاي جديد بآنها را براي بهره برداري با زيست سوخت ها هماهنگ سازند . براي كار با زيست ديزل 
گي باشد . مواد مقاوم در مقابل خوردنحوي اصالح شده است كه بتواند  با ويسكوزيته باالتر و برخي از تركيبات خوردنده سازگار 

، سيستم هاي كنترل جريان سوخت و بهينه شدن شكل هندسي مشغل ها چالش هاي پيش روي اين گروه از پروژه هاي 
سازندگان توربين هاي امروزي ادعا مي كنند كه  مولد هاي آنها مي تواند رنج وسيعي از سوخت هاي   ] 6[.  جديد هستند

رنج سوخت هاي مورد استفاده در توربين هاي گازي   7مختلف مايع را براي توليد برق استفاده كنند بعنوان مثال در شكل   
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ه با تنوع سوختي جزو برترين شركت هاي توليد كننده توربين در رابط GEمشاهده مي گردد . مي توان گفت  GEساخت 
  هاي گاز مي باشد . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 GEتنوع سوختي توربين هاي گازي   – 7شكل 

  
اصوال استفاده از سوخت هاي مايع در توربين هاي گازي با چالش هاي خاص خود روبرو است . يكي از مهمترين اين 

وخت از انواع ذرات جامد و نيز فلزات قليايي است كه مي تواند خوردگي داغ را به دنبال چالشها بحث پاك و عاري بود ن س
داشته باشد بنابراين در هنگام استفاده از انواع سوخت هاي مايع بايد از تجهيزات جانبي مخصوص براي آماده سازي سوخت 

وگيري از اين نوع خوردگي ها بايد مورد توجه تجهيزات شستشوي سوخت و نيز افزودني مناسب جهت جل مايع استفاده نمود .
 ] 11[ويژه اي در كاربرد هر نوع سوخت مايع قرار گيرد . 

امروزه بمنظور كاهش مشكالت ناشي از استفاده از سوخت هاي مايع و افزايش تنوع سوختي در توربين هاي گازي ، 
كه  است   آمده  بوجوددر توربين هاي گازي  ورت گازبص و جامد  مايعاز انواع سوخت ها  استفاده  جديدي براي  روش هاي

) و زيست سوخت ها LPP. تجارب انجام شده با سيستم ها ي (با بسياري از انواع زيست توده هماهنگي داشته باشد  تواند مي
ن بسيار شبيه براي توليد گاز و مقايسه شعله ناشي از آن با گاز طبيعي نشان مي دهد كه از نظر ساختاري شعله و مشخصات آ

بوده و خواص مناسبي توسط زيست سوخت هاي گازي شده قابل دستيابي است .هم اكنون تجارب خوبي براي استفاده از 
 ]12[زيست سوخت هاي گازي شده در بهره برداري نيروگاه هاي سيكل تركيبي وجود دارد . 

با سخت افزار سيستم احتراق تا ير دهد تمركز دارد كه مشخصات سوخت را چنان تغياصل براين   LPPاين روش يا 
نبوده يا اين تغييرات اندك شود . اين روش ميتواند اين قابليت را در توربين  دد تا نيازي به تغييرات سخت افزاريهماهنگي گر

وليد بخصوص زيست سوخت ها ت و جامد گازي ايجاد كند تا بتوانند شعله تميز و احتراقي كامل را با انواع سوخت هاي مايع
بطور كارآمد با سوخت هاي  LPPنمايند و آاليندگي آنها بدون نياز به تجهيزات كنترل آلودگي اگزوز  كاهش يابد . روش 

اتانول و زيست ديزل بر روي توربين هاي گاز امتحان شده است . محققين ادعا مي كنند تبديل كردن سوخت مايع به گاز قبل 
ت سوخت ها تميز ترين روش احتراق با كمترين ميزان آلودگي و بدون ايجاد تغييرات سخت از احتراق در هنگام استفاده از زيس

 ]13[بين  است . نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد كليه آالينده ها در اين روش به شدت كاهش يافته است . رافزاري در تو

  
  تجارب عملي استفاده از زيست سوخت در توربين هاي گازي -6

مورد توجه برخي از مقاالت علمي قرار گرفته است .بعنوان  1990اري ميكرو توربين هاي گازي از سال تست بهره برد
نتايج كارايي حرارتي توربين گاز با استفاده از تركيب سوخت جت و زيست ديزل سويا مورد بررسي قرار  1995مثال در سال 
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تركيب مذكور به اندازه كافي براي  يش مصرف كلي سوخت عليرغم افزاگرفت راندمان توربين به مقدار نامي خود رسيد . 
استفاده در توربين گاز قابل قبول بود . آلودگي اكسيد هاي كربني در اين سوخت كاهش يافت  و بازديد هاي بعدي از محفظه 

لعه در مورد كارايي مي مورا يك مطا 2003احتراق و پره هاي توربين شواهدي دال بر آسيب به اين اجزا را نشان نداد. در سال 
ه از زيست ديزل توليد شده از روغن هاي پس ماند خوراكي را انجام داد. در اين مطالعه بهره دو آاليندگي ميكروتوربين با استفا

برابر  NOx، براي   ppm  6برابر با   Co%  رسيد . ميزان آاليندگي 64برداري در وضعيت توليد همزمان انجام و راندمان به  
  اندازه گيري شده است كه نشان از وضعيت مطلوب دارد . ppm 1برابر با  Soxو براي    ppm   23با 

مطالعات امكان سنجي براي استفاده از متيل استر ها ( زيست ديزل) تهيه شده بعنوان افزودني مخلوط با  2004در سال 
لعه قرار گرفت تا بتوان تركيب مناسبي كه سوخت گاز توربين هواپيما انجام گرديد . نسبت هاي مختلف سوخت مورد مطا

خواص الزم رابدون تغييرات معني دار در طراحي را بدست آورد . نتيجه مطالعات نشان داد كه مصرف سوخت افزايش قابل 
و  B20مشاهده نمي گردد . در رابطه با سوخت هاي   B10و  B2,B5توجهي در هنگام استفاده از زيست ديزل هاي تركيبي 

B30 افزايش يافته است . اين مطالعات نشان داد كه در توربين هاي گاز با افزايش ميزان  %10تا  7رف سوخت چيزي بين مص
  COزيست ديزل در تركيب راندمان كاهش مي يابد . در رابطه با آاليندگي ، در اين مطالعه برخالف موتورهاي پيستوني ميزان 

  مان احتراق مي باشد .قدري افزايش يافت كه نشان دهنده كاهش راند
ديزل هاي توليد شده از روغن سويا محتوي گليسيرين هستند . مقدار گليسيرين تركيب بايد تا حد ممكن پايين نگاه 

قابل اغماض است .  B30داشته شود تا از ايجاد مشكل در فرآيند احتراق ممانعت به عمل آيد . ميزان محتواي گليسيرن در 
ي فوق منجر به افزايش افت فشار در فيلتر هاي سوخت نشدند بنابراين هيچكدام مولد رسوباتي كه هيچكدام از تركيبات سوخت

  سوخت رساني توربين گاز را مسدود نمايند نمي باشند .سيستم بتوانند 
كيلوواتي با نسبت هاي  30با استفاده از روغن گياهي در يك ميكرو توربين  2004مطالعه ديگر ي توسط دلمان در سال 

مصرف سوخت افزايش يافت . در    انجام شد . در اين مطالعه نيز با افزايش نسبت زيست سوخت در تركيب ،  %30و  20و  10
نشان از  B10ثبت گرديد . اندازه گيري گازهاي خروجي در هنگام استفاده از   %12) ميزان افزايش سخت B30% ( 30تركيب 
توجه به اينكه ويسكوزيته روغن گياهي از زيست ديزل بيشتر است الزم است قبل در مقايسه با گازوئيل داشت . با  COكاهش 

  از پاشش سوخت مخلوط  آن را پيش گرم نمود . 
كيلو واتي با استفاده از زيست ديزل هاي با منشا آفتاب  75در همان سال ونديگ مطالعاتي را بر روي يك ميكرو توربين 

در  CO2و  COه برداري با اين متيل استرها نشان از افزايش قابل توجه در ميزان گردان و چربي حيواني انجام داد . بهر
باركامل بود ( البته اين مسئله ناقض كاهش كلي ناشي از عدم اضافه كردن محتواي كربن اكوسيستم نيست زيرا ميزان گازهاي 

كوسيستم در زمان جاري جذب شده و مانند گلخانه اي در استفاده از اين سوخت ها همان است كه توسط گياه يا حيوان از ا
% 55سوخت هاي فسيلي ذخيره كربني ميليون ها سال پيش آزاد و به اكوسيستم اضافه نمي گردد .) اما اين سوخت ها كاهش 

  را نشان دادند . اين مطالعات برخي مشخصه هاي خوردگي مرتبط با زيست ديزل ها را آشكار كردند .  NOxدر آاليندگي 
كيلوواتي مطالعه  30با استفاده از زيست ديزل ساخته شده از روغن كرچك را با يك ميكروتوربين  2006ر سال كورآ د

درجه سانتيگراد پيش گرم شود تا به ويسكوزيته مجاز اعالم شده  40ديگري را انجام داد. در طول تست  الزم بود تا سوخت تا 
افزايش يافت . اما   %21) به ميزان B100از زيست ديزل (  %100اده توسط سازنده دست يافت . مصرف ويژه سوخت در استف

  اندازه گيري هاي آاليندگي دود خروجي حاكي از كاهش تمامي آالينده ها بود .
مطالعات انجام شده بر روي ميكرو توريبن هاي گازي با استفاده از زيست ديزل ها نشان دهنده افزايش ميزان مصرف 

ش ميزان زيست سوخت در تركيب استفاده شده است بخشي از علت اين مسئله به ارزش حرارتي پايين سوخت متناسب با افزاي
  ] 6[ر اين نوع سوخت ها  باز مي گردد.ت

GE  بعنوان يكي از بزرگترين سازندگان توربين هاي گازي تست هاي موفقي را بر روي انواع مختلف زيست سوخت ها
 ]7[اجرا نموده است . 
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ئيس با استفاده از زيست ديزل ( متيل استر روغن بادام ) ودر س  F6Bيك توربين گازي  2006در سال زيست ديزل : 
اجرا شد و كارايي اين سوخت در رنج وسيعي از شرايط مختلف بهره برداري نشان داده شد . توان خروجي و راندمان  كامال 

مختلف ناشي از احتراق كمتر از سوخت ديزل اندازه گيري  نزديك به  بهره برداري با سوخت ديزل فسيلي بود و آلودگي هاي
، و دود قابل روئيت نسبت به سوخت گازوئيل كمتر شده و تغييرات ميزان SOx  ،NOxنشان داد كه  GEگرديد . تجارب 

Nox دگي هاي ماتيك و آلوزان ذرات معلق و هيدروكربن هاي آروناشي از تزريق آب كامال با سوخت گازوئيل مشابه است . مي
 ]7[ آلدئيدي از حد قابل تشخيص كمتر بود .

) انجام RME با استفاده از متيل استر بادام زميني ( GE F6Bيك تست ميداني بر روي توربين گازي  2006در سال 
 ]10[با اين سوخت قدري از سوخت ديزل كمتر است . NOxگرديد كه كه نشان داد ميزان 

را براي نشان دادن موفقيت هاي بهره برداري با  LM6000ين هاي گازي خود  يكي از تورب GEشركت  2007در سال 
  انواع سوخت بخصوص با  زيست ديزل بصورت تجاري در نيروگاه توليد برق بروكفيلد در نيويورك  به نمايش گذاشت . 

. موسسه تحقيقات و  %  از زيست ديزل را با رعايت استاندارد هاي تست تاييد كردند99,9استفاده  GEمهندسين شركت 
توسعه نيويورك و سازمان حفاظت  از محيط زيست نيويورك بعنوان ناظر در اين تست حضور داشتند . نتايج نشان دادند كه 

از سوخت ديزل بهره برداري  ميتواند با زيست ديزل در بارهاي مختلفي در شرايط بهتر   LM6000نيروگاه سيكل تركيبي 
 ]14[حي شده براي استفاده از اين سوخت ها  نشان از بهبود آالينده هاي مختلف بود . گردد . تست اين واحد طرا

) با تركيبي از متيل GEf7EAمگاوات (  80با قدرت  Eيك تست ميداني مشابه بر روي توربين كالس  2007در سال 
% ميزان توليد شده توسط سوخت 83كاهش يافته به  Noxاستر سويا و گازوئيل انجام گرديد كه مجددا تاييد نمود ميزان 

  ] 10[ديزل رسيده است . 
در  NOxآاليندگي كيلوواتي كاپ استون حاكي از افزايش ميزان  30البته مطالعات مشابه بر روي يك ميكرو توربين 

ردن و هنگام تغيير سوخت از ديزل به زيست سوخت بوده است . به نظر مي رسد پارامتر حساس در اين رابطه نحوه اتومايز ك
  ] 10[ الگوي آن در رابطه با سوخت مصرفي است .

ن گازي مشابهي ديگري انجام مطالعه ديگري با استفاده از زيست اتانول در هندوستان بر روي توربي 2008در سال 
تايج تست مجددا ن.  سايت مورد نظر بخاطر استفاده از سوخت نفتا كه بسيار شبيه خواص اتانول را دارد انتخاب گرديد . گرديد

بدون هيچ شبه نشان داد كه كارايي و آلودگي ناشي از استفاده از اين حداقل به خوبي سوخت فسيلي است . نتايج مشابهي از 
در برزيل ثبت  2010ساعت بهره برداري نمايشي در سال  1000با نزديك به     LM6000استفاده اتانول در توربين هاي 

 ]7[گرديده است . 

GE توربين هاي گازي در استفاده از آنها ، زيست  هبا توجه به پتانسيل هاي كاهش كربن و توانايي اثبات شد اعتقاد دارد
و  Eكالس  GEتوانايي واحدهاي  توانند بعنوان جايگزين مناسب براي سوخت هاي فسيلي استفاده شوند . سوخت ها مي

باال مطالعه و اثبات شده است .يكي از آن ها زيست  در استفاده از رنج وسيعي از سوخت هاي مختلف با كارايي Fكالس 
 ]7[ سوخت است .

گالن از زيست ديزل بصورت خالص و تركيبي  250,000انجام گرديد ،  GEدر يك تست ميداني معروف ديگر كه توسط 
رار گرفت . بمنظور تعيين ميزان كارايي و شدت آلودگي مورد بررسي ق Stock Islandنيروگاه  3و 2و 1در توربين هاي 

بودند كه در حالت عادي با سوخت گازوئيل بهره برداري مي شدند ، بمنظور كاهش  5از نوع فريم  GEژنراتور هاي اين نيروگاه 
اين  1ميزان آلودگي ناشي از اكسيدهاي نيتروژن از روش پاشش آب در اين توربين هاي استفاده شده است . واحد شماره 

با قدرت  GE Model MS-5001R 3و2مگاوات و توربين هاي شماره  23,5قدرت  با GE Model PG5341نيروگاه 
  مگاوات است .  19,77

در هر سه توربين نشان داد كه آالينده هاي مختلف در بهره برداري با  Stock Islandتست هاي انجام شده در نيروگاه 
مگاوات كه مجهز  81,7با قدرت   GE 7EAد زيست ديزل كاهش قابل توجهي داشته اند  حتي يك تست محدود با يك واح
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نيز كاهش يافته است . تجارب اين آزمايش  NOxبود نشان داد كه و در مقايسه با گازوئيل ميزان  Noxبه سيستم كاهش 
  مشاهده نمي شود . GEنشان داد كه مشكل خاصي براي بهره برداري از زيست ديزل در توربين هاي گازي 

 GEكاهش نشان مي دهد . تست هاي مشابه   NOxوتورهاي ديزل در تمامي آالينده ها بجز  تست هاي انجام شده با م
 ]15[.است  NOxحتي نشان دهنده كاهش در ميزان  LM6000بر روي واحدهاي 

در توربين هاي گازي ديگر نيز تحقيقات موفق وجود دارد ، تست بر روي يك توربين  Lppدر رابطه با استفاده از روش 
توسط يك شركت كانادايي توليد  به منظور نشان دادن توليد پراكنده سبز موفق با استفاده از زيست ديزل ، kw 30گازي 

كننده سوخت هاي زيستي حمايت گرديد . توربين متعلق به يك شركت توليد كننده پالستيك در اونتاريو بود . آزمايش نشان 
سوخت هاي نرخ تعميرات  توانسته است ميزان آلودگي را نسبت به  عالوه بر بهبود نرخ حرارتي و كاهش LPPداد كه روش 

 ]16[% كاهش دهد .80فسيلي مايع معمول تا

با توجه به كاربرد هاي توربين هاي گازي در صنعت حمل و نقل هوايي ، دريايي  و ريلي تجارب ديگري نيز در اين صنايع 
نشان داده است . بعنوان نمونه نتايج تست انجام شده بر روي يك انجام شده كه موفقيت سوخت هاي زيستي را در اين صنايع 

اسب بخار كه محرك لوكوموتيو بود كارايي اين نوع سوخت ها اثبات شده است .  در اين آزمايش ميزان  4000توربين گازي 
مول را وخت ديزل معآاليندگي كاهش يافته بود اما هنوز از لحاظ هزينه اي و قيمت تمام شده انرژي قابليت رقابت با س
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با افزايش توسعه صنعتي نياز براي زيست سوخت ها بمنظور استفاده در توربين هاي گازي احساس مي گردد . مباحثي 
ي چون كيفيت زيست ديزل هاي مورد استفاده ، نحوه ايجاد و نگهداري ، تنظيم سيستم هاي موتورها و توربين ها ، هزينه انرژ

توليد شده و قابليت اطمينان توربين ها جزو مباحثي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد . يك توربين گازي امروزه مي تواند با 
% باالتر از سوخت 8,38نرخ حرارتي به ميزان % و 4,26انواع مختلف از نسبت هاي تركيبي زيست ديزل ها با افت توان كمتر از 

تست هاي كارايي حرارتي نشان داه است كه مصرف ويژه  زيست ديزل ها از گازوئيل بيشتر  شود . مرسوم گازوئيل بهره برداري
تست ها همچنين نشان دادند كه در هنگام استفاده از  است كه ناشي از ارزش حرارتي پايين تر اين نوع سوخت ها مي باشد .

روگاه دقت گردد تا خواص و خصوصيات تركيبات در سوخت هاي معين تركيبي بايد در نصب سيستم ذخيره و تزريق سوخت ني
مشكالت ناشي از ويسكوزيته ، خوردگي و جمع شدن مواد خارجي بر روي پره هاي توربين  هاي استاندارد باقي بماند .ه محدود

يرانه جهت ممكن است با افزايش زمان بهره برداري توسعه يابد . اين مشكالت  را مي توان با انتشار استاندارد هاي سخت گ
. در همين راستا تعيين و شناسايي مشخصات زيست ديزل ها كاهش داد بنحوي كه با استاندارد هاي سازندگان هماهنگ گردد

منتشر  2006ن مشخصات زيست سوخت ها در را براي تعيي   NBR 15341 – 15344استانداردهاي  ABNTدر برزيل 
  كرده است .

توانند از زيست سوخت و  ربين ها ، توليدات خود را چنان توسعه داده اند كه ميامروزه  سازندگان توربين و ميكروتو
زيست ديزل ها بعنوان سوخت استفاده كنند . تغييرات انجام شده بيشتر بر پايه استفاده از مواد مقاوم در مقابل خوردگي  و 

نوعي يا زيست سوخت ها بدليل ناخالصي در هنگام استفاده از سوخت هاي  مصتغييرات الزم در سيستم پاشش سوخت است . 
هاي موجود الزم است محفظه احتراق توربين گازي طراحي مجدد گردد . براي هر نوع از سوخت با توجه به حداقل ارزش 

  حرارتي سوخت يك نقطه بهينه وجود دارد .
مشخصه هاي فيزيكي و د بديهي است چون تجارب استفاده از اين نوع سوخت ها در توربين هاي گازي ناچيز است باي

شيميايي سوخت ديزل و زيست ديزل بكار رفته در تست بايد بطور كامل مشخص گردد. برخي از شاخص هاي مهم عبارتند از : 
محتواي آب ، عدد ستان ، پايداري اكسيداسيون ، نقطه   فسفر ، خاكستر ، ميزان گوگرد ،  چگالي ،  تقطير پذيري ، ويكسوزيه ،

. اين گونه مقادير بايد با الزامات استاندارد در رابطه با ديزل و زيست ديزل مقايسه  LHVرول ، ارزش حرارتي اشتعال ، گليس
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ميكرو متري در مسير تغذيه  50گردد . در هر صورت توصيه مي شود در هنگام استفاده از زيست ديزل ها يك فيلتر حداقل 
ست سوخت ها در توربين گازي بدون انجام مطالعات تحليل اقتصادي سوخت توربين گاز نصب گردد و توصيه نمي گردد از زي

 . شوداوليه  استفاده 

متاسفانه توليد و استفاده از زيست سوخت ها در ايران هنوز زياد مورد توجه قرار گرفته نشده است . عمال طبق بررسي 
رد اما خوشبختانه اولين پااليشگاه توليد زيست هاي بعمل آمده  استفاده از زيست سوخت ها درايران سوابق اجرايي مكتوب ندا

از سوخت اخيرا در خراسان به بهره برداري رسيده است كه نشان دهنده آغاز حركت در رابطه با اين نوع سوخت مي باشد . 
زم است كشور آنچنا ن نيست كه بتواند پاسخگوي حركتي جهشي در اين زمينه باشد . لذا الدر ظرفيت توليد اتانول سوي ديگر 

در كنار مطالعات ميداني در رابطه با هماهنگي توربين هاي گازي با اين نوع سوخت توجه ويژه اي به افزايش توليد انواع زيست 
  سوخت در كشور بعمل آيد .
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