بررسی انواع سوختهای بخش حمل و نقل در دنیا و ایران

1

بررسی انواع سوختهای بخش حمل و نقل در دنیا و ایران

فهرست
 سوخت هاي رايجبنزین Gasoline
نفت گاز ،گازوییل یا دیزل Diesel

 سوخت هاي جايگزينسوخت مایع نفتي LPG
گاز طبیعي فشرده CNG

2

گاز طبیعي مایع LNG
الكتریسیته Electricity

 سوخت هاي تجديد پذيربیو اتانولBio-ethanol
بیودیزل Bio-Diesel
هیدروژن– پیل سوختي Fuel Cell- Hydrogen
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مقدمه
ام��روزه ،قس��مت اعظم انرژی مورد نیاز بخ��ش حمل و نقل از
طری��ق منابع نفت��ی ،تأمین می گردد .صرفنظ��ر از هزینه تمام
ش��ده و آالینده هاي حاصله ،این مناب��ع محدود بوده و با نرخ
مصرف کنونی در یک بازه زماني کوتاه ،به پایان خواهند رسید.
کاهش ش��دید منابع سوخت هاي فس��یلي از یک سو و بحران
زیس��ت محیطي حاصل از انتش��ار آالینده ها و افزایش گازهاي
گلخانه اي از س��وي دیگر س��بب ش��ده تا محققان ،همواره به
دنب��ال منابع جدیدي از انرژي باش��ند .منابعي به عنوان انرژي
جایگزین مي توانند مطرح ش��وند که هم ارزان و در دس��ترس
بوده و هم دوس��تدار محیط زیست باشند .توسعه فناوري هاي
جدی��د و افزایش راندمان وس��ایل نقلیه نیز ،گام دیگري جهت
تنوع در سبد انرژي و کاهش انتشار آالینده ها خواهد بود.
طبق پیش بیني ه��اي آژانس بین المللي انرژي( ،)IEAمطابق
سناریوي  Blue Mapدر سال ،2050سهم سوخت هاي حاصل
از نفت خام در س��بد بخش حمل و نق��ل ،در حدود 50درصد
بوده و باقیمانده به سوخت هاي زیستي ،الكتریسیته ،هیدروژن
و  ...تعلق دارد.
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هدف این مجموعه معرفي انواع سوخت هاي متداول و در حال
توسعه در بخش حمل و نقل مي باشد.
بنزين()Gasoline

بنزین سوختي متشكل از صدها هیدروکربن با ترکیب شیمیایي
مختلف و تعداد  5تا  12کربن مي باشد .این سوخت بیشترین
س��هم را در بین س��وخت هاي مصرفي در بخ��ش حمل و نقل
ش��هري و ج��اده اي دارد .تولید بنزین در پاالیش��گاه از طریق
تقطیر نفت خام و شكستن هیدروکربورهاي بزرگتر موجود در
آن به ترکیبات کوچكتر انجام مي شود.
ارزش حرارتي پایین

116090 B1tu/gal

ارزش حرارتي باال

124340 Btu/gal

محتواي انرژي (درصد از محتواي انرژي بنزین)

%100
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استانداردها:

استانداردهاي آالیندگي اروپا ،میزان بیشینه مجاز انتشار گازهاي
آالینده براي گونههاي مختلف خودروهاي نو که در کش��ورهاي
اتحادیه اروپا فروخته ميشوند را ،تعریف ميکند .این استاندارد،
انتش��ار اکس��یدهاي نیتروژن ( ،)NOxهیدروکربنها (،)THC
هیدروکربنه��اي بغی��ر از متان ( ،)NMHCمونوکس��ید کربن
( )COو ذرات معلق ( )PMرا در بر دارد .مش��خصات س��وخت
بنزین مطابق این اس��تانداردهاي آالیندگي ،بر اس��اس استاندارد
اروپایي EN 228معرفي ميگردد .نس��خه هاي تجدید نظر شده
این استاندارد در سال هاي 2009 ،2005 ،2000 ،1996 ،1993
و  2012به نامهاي EURO ، EURO 3 ،EURO 2 ،EURO 1
 4و  EURO 5و  EURO 6شناخته مي شوند.
طبق اع��ام وزارت نفت ،با بهره ب��رداری از پروژه های بهینه
س��ازی کیفیت س��وخت تولیدی در پاالیش��گاه های ش��ازند،
اصفهان ،تهران ،تبریز و آب��ادان که منجر به تولید  48میلیون
لیتر در روز بنزین و گازوئیل شده است از انتشار روزانه 1500
تن گوگرد جلوگیری به عمل آمده است.
در سال  94به طور متوسط از مجموع  71میلیون لیتر در روز
متوسط مصرف بنزین در کشور 24 ،میلیون لیتر در روز بنزین
یورو  4در ش��ش کانش��هر تهران ،اصفهان ،اراک ،کرج ،تبریز،
مشهد و اهواز توزیع شده است.

* مرجع :مصاحبه معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نقتی  -شانا 1393/5/4 -
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استانداردبنزین ی��ورو  2و یورو  4و
در ج��دول زی��ر برخ��ي پارامترهاي
بنزین(4904ویژگي
مشخصاتISIRI
 EUROملي
II EURO
IV
ISIRIها) با هم
استاندارد ملي
همچنین
4904
مقایسه گردیده است.
حداقل

حداکثر

95

95

95

عدد اکتان تحقیقيRON،

85

85

85

عدد اکتان موتور MON

45-100

35-100

Min46-max71

Min46-max71

فشاربخار

6

24

60

دوره گرم kpa

70

دوره سرد kpa

40

46

57

75

87

190

215

Min75

Min75

max210

max210

18

no limit

18

35

no limit

35

1

5

1

2/7
3
5
50

6

صفر

50

مقدار گوگرد  - ppmحداکثر

5
500

هیدروکربن ها:
الفین ها% v/v -
آروماتیک ها%v/v -
بنزن% v/v -
مقدار اکسیژنm/m% -
حداکثر
متانول (عوامل پایدار کننده
باید اضافه شوند)%v/v -
اتانول(افزودن پایدار کننده ها
مي تواند ضروري باشد)%v/v -

2/7
2/5

تقطیر:
نقطه جوش ابتدایي°C-
درصد تبخیر شده در دماي °C
%v/v-100
درصد تبخیر شده در دماي °C
%v/v-150
نقطه جوش نهایي°C -
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با ارتقاي کیفیت بنزین داخلي به یورو  4عاوه بر افزایش عدد
اکتان سوخت ،مقدار حد مجاز پارامترهاي بنزن ،آروماتیک ها،
الفین ها و گوگرد ،به شدت کاهش یافته است.

عدد اکتان مقیاس��ي از توانایي بنزین در مقابل احتراق خود به
خود مي باشد ،احتراق خودبه خود مي تواند باعث کوبش موتور
گردد .سطح و عدد مناسب عدد اکتان به طراحي موتور (ضریب
تراکم) ،عمر و پیمایش خودرو ،آب و هوا و ارتفاع بستگي دارد.

گوگرد بطور عادي در ترکیب نفت خام موجود اس��ت که طي
فرآیند پاالیش باید تا حد قابل قبولي تصفیه ش��ده و مقدارش به
حد مجاز کاهش یابد .گوگرد تاثیر بسزایي در انتشار آالینده ها به
علت کاهش بازدهي کاتالیست ها دارد و با افزایش انتشار SO2
براي سامت انسانها نیز مضر مي باشد.

بنزن س��اده ترین ترکیب آروماتیكي است که بطور طبیعي در
نفت خام وجود دارد .این ماده از جمله ترکیبات سرطانزا براي
انسان شناخته شده است.

آروماتی��ک ه��ا هیدروکربوره��اي حلقوي متش��كل از کربن و
هیدروژن هستند که عمدتا” شامل ساختمان حلقه ساده بنزن
مي باش��ند .بطور کلي این مواد داراي ان��رژي حجمي و درجه
اکت��ان باال هس��تند .افزایش آروماتیک ها م��ي تواند به افزایش
انتش��ار  CO2و رسوبات در موتور منجر شود .آروماتیک ها نیز
مانند بنزن اثرات منفي بر سامت انسان ها دارند.

الفین ها ترکیب��ات هیدروکربوري خطي یا ش��اخه دار و داراي
پیون��د دوگانه هس��تند که به طور ع��ادي در نفت خام موجود
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نبوده .لیكن حین فرآیندهاي پاالیش و احتراق سوخت تشكیل
ميگردند .این ترکیبات گرچه باعث افزایش اکتان بنزین ميگردند،
ولي از آنجائیكه به تشكیل رس��وب و افزایش انتشار آالینده ها
منجر مي گردند نامطلوب مي باش��ند .الفین ها مي توانند منجر
به تولید ازن در س��طح زمین گردند .وجود ازن در سطح زمین
موجب ایجاد اثرات مخرب بر دس��تگاه تنفس��ي انسان گشته و
افزایش میزان آالینده ( )NOxرا بدنبال خواهد داشت.
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میزان تفاوت انتش��ار آالین��ده ها براي یک خ��ودروي بنزیني
مطابق اس��تاندارد یورو  2و یورو  4مطابق جدول زیر مي باشد.
در صورت حضورخودروهاي با اس��تاندارد آالیندگي یورو  4در
کش��ور ،توسعه عرضه س��وخت بنزین یورو  4مي تواند منجر به
کاهش آالینده ها تا  56درصد گردد.
THC total
2.7
0.1 1.18
1.52
56

*

NOx

*

0.08
0.32
64

*واحد انتشار آالینده ها gr/km

HC+NOx
0.5

*

CO
2.2
1.0
1.2
55

*

Euro II
Euro IV
ميزان كاهش
درصد كاهش

فراموش نكنید که اگر سطح استاندارد آالیندگي خودروي شما
بطور مثال یورو 2باش��د ،اس��تفاده از س��وخت بنزین یورو ، 4
هیچ ضرري براي خودروي شما ندارد ،ولي عكس این موضوع،
صادق نیست.

نفت گاز ()Diesel
س��وخت گازوئیل یا نفت گاز ب��ه لحاظ مصرف در بخش حمل
و نق��ل در دومی��ن مرتبه ق��رار دارد .مص��رف آن از دیرباز در
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خودروهاي س��نگین ( )HDVsمتداول بوده است ،هر چند که
امروزه اس��تفاده از آن در ناوگان خودروهاي سبک نیز توسعه
یافته است.
ارزش حرارتي پایین

128450 Btu/gal

ارزش حرارتي باال

13738Btu/gal

محتواي انرژي (درصد از
محتواي انرژي بنزین)

% 111

کیفیت سوخت نفت گاز مطابق با استانداردهاي آالیندگي اروپایي
بر اساس استاندارد  EN590معرفي مي گردد .نسخه هاي تجدید
نظر ش��ده این استاندارد در س��ال هاي ، 2000 ،1996 ، 1993
 2009 ،2005و  2014به نام ،EURO 3 ،EURO 2 ،EURO 1
 EURO 5 ،EURO 4و  EURO 6شناخته مي شوند.
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در جدول زیر برخي پارامترهاي نفت گاز یورو  2و یورو  4با هم
مقایسه گردیده است.
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استاندارد ملي
ISIRI4093

ویژگي ها

EURO IV

EURO II

820-845

820-860

820-845

51

49

51

51

46

46

46

46

شاخص ستان-حداقل

11

no limit

11

11

هیدروکربن هاي اروماتیک چند
حلقه اي -حداکثر m/m%

2-4/5

2-4/5

2-4/5

2-4/5

گرانروي در دماي 40°C
mm²/s

50

500

50

50

مقدار گوگرد-حداکثر ppm

200

200

200

200

مقدارآب حداکثر mg/kg

24

(24فقط
ذرات
جامد)

24

24

آلودگي کل،ذرات جامد حداکثر
mg/kg

باالتر از
55

باالتر از
55

باالتر از
55

باالتر از
55

نقطه اشتعال °C

شرایط گرم

شرایط
سرد
-845
820

چگالي در دمايkg/m³ - 15 °C
عدد ستان -حداقل

تقطیر:
مقدار بازیافت در  250حداکثر
%v/v
مقدار بازیافت در  350حداقل
%v/v
دماي  95درصد بازیافت
حداکثر °C

65
85
360

65

65

65

85

85

85

370

360

360

25

25

25

25

پایداري اکسیداسیون حداکثر
g/m³

5

no limit

5

5

مقدار متیل استر چرب()FAME
حداکثر %v/v
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مهمترین مزیت ارتقاي کیفیت نفت گاز متداول کشور به استاندارد
یورو 4کاهش مقدار گوگرد فراورده به حداکثر  ppm 50ميباشد.
کاهش مقدار گوگرد فراورده نفت گاز ،عاوه بر کاهش انتش��ار
آالینده هاي  ،SOxموجبات اس��تفاده از سیس��تم هاي کنترل
انتشار آالینده ها در خودروها را فراهم کرده و در مجموع منجر
به کاهش کلیه آالینده ها مي گردد.
میزان تفاوت انتشار آالینده ها براي یک خودروي دیزلي مطابق
اس��تاندارد یورو  2و یورو  4به ش��رح زیر مي باش��د .در صورت
حضورخودروه��اي با اس��تاندارد آالیندگي یورو  4در کش��ور،
توسعه عرضه سوخت نفت گاز یورو  4و یورو  5مي تواند منجر
به کاهش آالینده ها تا  55درصد گردد.
PM
0.15
0.02

NOx
7.0
3.5

HC
1.1
0.46

CO
4
1.5

smoke total
No limit 12.25
0.5
5.48
6.77

-----

0.13

3.5

0.64

2.5

55

-----

87

50

58

63

Euro II
Euro IV
ميزان
كاهش
درصد
كاهش

*واحد انتشار آالینده ها gr/kwh

یادآوري ميگردد که اگر سطح استاندارد آالیندگي خودروي شما
بطور مثال یورو 2باش��د ،استفاده از سوخت گازوییل یورو  ،4هیچ
ضرري براي خودروي ش��ما ندارد ،ولي عكس این موضوع ،صادق
نیست.
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سوخت هاي جایگزین

)Liquified Petroleum Gas(LPG

گاز مایع نفتي که بصورت مخفف  LPGنامیده مي شود ،عمدتاً
از دو ترکیب هیدروکربني پروپان و بوتان با فرمول ش��یمیایي
 C3H8و  C4H10تش��كیل شده اس��ت LPG .که معموالً در
برخي نقاط دنیا به نام ترکیب عمده آن ،پروپان ،نیز ش��ناخته
مي ش��ود بعنوان محصول فرعي فرآیندهاي تصفیه و تولید گاز
طبیعي و پاالیش نفت خام تولید مي ش��ود LPG .در ش��رایط
فش��ار و دماي عادي بصورت گاز است و تحت فشار ،8-atm10
اجزاي آن به مایع تبدیل مي شود.

12

مزایا
مخازن  LPGمجهز به ش��یر قطع جریان در صورت نش��ت از
خطوط انتقال س��وخت هس��تد،لذا اس��تفاده از آنها ایمن تر از
سوخت بنزین مي باشد.
 LPGبه ص��ورت گاز به محفظه احتراق موتور وارد مي ش��ود،
ل��ذا روغن را از دیواره س��یلندرها نمي ش��وید ،یا در ش��رایط
اس��تارت سرد ،روغن را رقیق نمي کند .بنابر این هزینه تعمیرو
نگه��داري موتور ،کاهش خواهد یافت LPG .داراي عدد اکتان
باال ( )RON=105مي باشد.
از دیدگاه زیس��ت محیطي اس��تفاده از  LPGبسیار توجیه پذیر
است .هیدروکربنهاي نسوخته بیش از  ،%30اکسیدهاي نیتروژن
 %20و منواکسید کربن %60در مقایسه با بنزین کاهش مي یابد.

معایب
به لح��اظ ایمني ،چون گاز پروپان س��نگین تر از هواس��ت در
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صورت نشت ،بصورت لكه روي سطح زمین باقي مانده و امكان
ش��عله ور ش��دن آن روي س��طح زمین و نیز نفوذ در آب هاي
زیرزمیني وجود دارد.

افت قدرت موتور در موتورهاي تبدیلي به میزان  15-10درصد
و عدم توانائي مناس��ب موتور در عبور از س��رباالئي ها از دیگر
معایب  LPGاست.
در موتورهاي تبدیلي اگر موتور به طور مناسب تبدیل نگردیده
باش��د در تابستان ها گاز بصورت خشک سوخته و باعث جوش
آمدن موتور گردیده و در زمستان نیز براي استارت سرد حتما
باید با بنزین انجام شود.

ارزش حرارتي پایین

84950 Btu/gal

ارزش حرارتي باال

91410 Btu/gal

محتواي انرژي (درصد از
محتواي انرژي بنزین)

% 73

استانداردها
اس��تاندارد ملي  ISIRI 257در خص��وص کیفیت گاز نفتي مایع
( )LPGميباشد.
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گاز طبيعي فشرده شده () CNG

14

گاز طبیعي که عمدتاً در مصارف صنعتي و خانگي و تاسیسات
تولی��د بخار و ب��رق کاربرد دارد بعلت کیفیت س��وختن خوب،
وج��ود منابع کافي و در دس��ترس بودن از دی��دگاه اقتصادي
بعنوان اصلي ترین س��وخت جایگزین ،در کشور ما مطرح است.
گاز طبیعي ش��امل در حدود  90درصد متان و همچنین برخي
ترکیبات س��نگین تر مانند اتان یا پروپ��ان و درصد ناچیزي از
ترکیبات دیگري نظیر  CO2و ترکیبات گوگردي از مخازن گاز
یا به صورت گازهاي همراه با نفت از منابع نفت خام اس��تخراج
مي گردد.
براي مصرف گاز طبیعي در خودروها با توجه به دانسیته انرژي
کم آن یا معموال” آن را تا فش��ار  bar200متراکم و در مخازن
فلزي یا (کامپوزیت) که براي این فش��ار عملیاتي طراحي شده
است نگهداري مي نمایند.
 CNGدر وهله اول براي استفاده در خودروهاي سبک بنزیني
(  ) LIGHT DUTY VEHICLESکاربرد دارد.
از جمله مزایاي گاز طبیعي فش��رده ( )CNGکیفیت سوختن
خوب ،عدد اکتان باال ،راندمان بازدهي خوب س��وخت ،کاهش

14
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انتش��ار منواکس��ید کربن و هیدروکربورهاي نسوخته بوده و از
معایب آن مي توان به مس��افت پیمایش کوتاه بعلت دانس��یته
ان��رژي پایین ،محدودی��ت حجم مخ��ازن و وزن باالي مخازن
ذخیره اشاره نمود.
ارزش حرارتي پایین

20268 Btu/lb

ارزش حرارتي باال

22453 Btu/lb

محتواي انرژي (درصد انرژي  1 lbاز  CNGمعادل %17/5
انرژي  1 galبنزین مي باشد
از محتواي انرژي بنزین)

استاندارد
اس��تاندارد ISIRI 6750اس��تاندارد ملي مشخصات گازطبیعي
فشرده بعنوان سوخت خودرو مي باشد.

15
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گاز طبيعي مايع () LNG

16

یكي دیگر از روش هاي استفاده از گاز طبیعي بعنوان سوخت
خودروه��ا ،س��رد نمودن آن در فش��ار اتمس��فر ت��ا دماي º F
 -260مي باش��د .با توجه به هزینه هاي باال ،اس��تفاده از این
نوع س��وخت در دنیا ،هنوز تجاري نگردیده است LNG .براي
استفاده در خودروهاي سنگین دیزلي کاربرد دارد.
مزایاي اس��تفاده از  LNGشامل دانس��یته انرژي باالتر(بدلیل
مایع بودن) ،مسافت پیمایش بیشتر و وزن کمتر مخازن ذخیره،
س��رعت سوختگیري باال و معایب استفاده از آن شامل نیاز به
آموزش خاص براي کاربران در زمینه اس��تفاده از س��وخت در
دماي خیلي پایین و عدم امكان سوخت گیري تا حد ماکزیمم
ظرفی��ت (زیرا باید به اندازه الزم فضاي خالي در باالي س��طح
مای��ع جهت تبخیر یا جوش��یدن مایع بای��د در مخزن در نظر
گرفته شود) مي باشد.

ارزش حرارتي پایین

74720 Btu/gal

ارزش حرارتي باال

84820 Btu/gal

محتواي انرژي (درصد از
محتواي انرژي بنزین)

% 64

الكتريسيته
اس��تفاده از الكتریس��یته براي راه اندازي خودروها ،یكي دیگر

از روش هاي جایگزین نمودن س��وخت هاي فس��یلي مي باشد
میزان انتش��ار آالینده هاي خودروهاي الكتریكي صفر اس��ت و
تنه��ا آالینده هایي که مي توان به آنها نس��بت داد آالینده هایي

16
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است که در جریان تولید برق در نیروگاه ها ایجاد مي گردند.
شتاب گیري ،سرعت و قدرت یک خودروي الكتریكي مي تواند
مانند خودروهاي متداول باشد .این خودروها همچنین راندمان
بس��یار باالیي داشته و نس��بت به خودروهاي بنزین یا گازوئیل
سوز س��رو صداي بس��یار کمتري ایجاد مي کنند بخصوص در
وضعیت هاي توقف و حرکت پي در پي که بر خاف خودروهاي
متداول ،خودروهاي الكتریكي نیازي به روشن ماندن موتور در
زما ارژر موتور ،کنترلر و  watering cartهست .برخاف سایر
س��وخت ها ،الكتریس��یته بعنوان فرم اصلي ان��رژي در اتومبیل
جهت ایجاد حرکت مورد اس��تفاده قرار مي گیرد .حال آنكه در
سایر سوخت ها ،این مواد بعنوان منابع ذخیره انرژي بكار رفته،
که این انرژي در اثر احتراق آزاد شده و سبب ایجاد حرکت مي
شود.
تصور عمومي بر این اس��ت که می��زان پیمایش یک خودروي
الكتریكي در مقایس��ه با یک خودروي بنزین یا گازوئیل س��وز
بس��یار کمتر است ،ولي بس��ته به نوع باتري و شرایط محیطي
یک خودروي الكتریكي مي تواند با یک بار ش��ارژ مس��افتي از
 40تا  120مایل پیمایش را داش��ته باشد .از دیگر معایب این
خودروه��ا در نظر مردم جا گیر بودن باتري هاي آن اس��ت که
باعث مي ش��ود فضاي باقیمانده براي سرنش��ینان و بار کمتر از
خودروهاي متداول باشد .استفاده از باتري ،نیازمند دقت کافي
در حمل و نقل همچنین هنگام ش��ارژ مجدد و دور ریز نمودن
اس��ت .نشت اسید و شوک الكتریكي نیز در استفاده از آن باید
مورد توجه قرار گیرد.
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شرکت هاي خودرو سازي هم اکنون در حال توسعه خودروهاي
هیبری��د م��ي باش��ند ،خودروهایي ک��ه در آنها از ی��ک موتور
الكتریكي و یک موتور بنزیني یا گازوئیلي مجزا اس��تفاده شده
اس��ت .خودروهاي هیبرید مي توانند دو برابر پیمایش متوسط
یک خودروي بنزین یا گازوئیل سوز را بهمراه کاهش چشمگیر
آالینده ها داش��ته باش��ند .این خودروها نیازي به اس��تفاده از
جایگاه هاي شارژ باتري نیز ندارند.

18

ارزش حرارتي پایین

3414Btu/kWh

ارزش حرارتي باال

3414 Btu/kWh

محتواي انرژي (درصد از انرژي  1kWhالكتریسیته معادل %3
انرژي یک گالن بنزین
محتواي انرژي بنزین)
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بيو اتانول
امروزه اس��تفاده از بیو اتانول حاصل از بیوماس ،ذرت و نیشكر،
بصورت تقریبا"خالص و یا مخلوط آن با بنزین بعنوان س��وخت
در بخش حمل و نقل متداول مي باش��د .در فرایندهاي تبدیل
مواد قندي به اتانول ،ساکاروز حاصل از محصوالت قندي نظیر
نیش��كر ،چغندر قند یا ذرت شیرین از طریق روش هاي تخمیر
به اتانول تبدیل مي شود .س��پس اتانول حاصل با فرایندهایي،
خالص سازي شده و به اتانول سوختي تبدیل مي گردد.
در فرایندهاي تبدیل نشاس��ته به اتانول ،یک مرحله هیدرولیز
نشاس��ته به گلوکز ،اضافه تر از فرایندهاي مربوط به قند وجود
دارد که در نتیجه مصرف انرژي در تبدیل نشاس��ته به اتانول را
نسبت به قند به اتانول افزایش مي دهد.
بیواتانول با عدد اکتان  113س��وختي مرغوب محس��وب شده
و بعن��وان یک ترکیب اکس��یژن دار ب��ا اضافه ش��دن به بنزین
مي تواند عدد اکتان را افزایش داده و انتش��ار آالینده هایي نظیر
 CO,HCو  ...را کاهش دهد.
در حال حاضر اس��تفاده از اتانول با ترکیب  5و  10درصد (E5

 )& E10در بسیاري از کشورهاي تولیدکننده این فراورده رایج
مي باشد .در برزیل ،این ترکیب شامل  %22تا  %24اتانول است.
مخل��وط هایي از  %85اتان��ول و  %15بنزین و  %95اتانول و %5
بنزین نیز به عنوان س��وخت هاي جایگزین مورد اس��تفاده قرار
مي گیرن��د .افزودن مقدار جزئي بنزین ب��ه اتانول ،از خوردگي
قس��مت هاي مختلف موتور جلوگیري نم��وده و به احتراق در
هواي سرد کمک مي کند.
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از س��ال  84طي طرح مش��ترکي بین ش��رکت ملي پاالیش و
پخ��ش ف��راورده هاي نفت��ي ،انجم��ن صنف��ي تولیدکنندگان
اتانول و پژوهش��گاه صنعت نفت ،مطالعات اولیه ،آزمایشگاهي
و تس��ت ناوگان در خص��وص امكان اس��تفاده از اتانول بعنوان
مكمل افزایش دهنده عدد اکتان سوخت بنزین در کشور انجام
ش��د .پس از کس��ب نتایج مثبت ،مقرر گردید که طرح پایلوت
بزرگ اس��تفاده از سوخت  ،E5در استان خوزستان که یكي از
بزرگترین کارخانجات تولید اتانول در آنجا قراردارد اجرا گردد.
متاس��فانه ،به دالی��ل عملیاتي واقتصادي ،تا کن��ون این پروژه
اجرایي نگردیده است.
ش��رکت بهینه سازي مصرف سوخت با همكاري دانشگاه تربیت

20

مدرس ،پروژه اي در خصوص پتانس��یل س��نجي تولید سوخت
بیواتان��ول در ای��ران و امكانس��نجي خودروه��اي موجود براي
استفاده از آن انجام داده است.
ارزش حرارتي پایین

Btu/galBtu/gal
for E100
76330
for76330
E100

ارزش حرارتي باال

84530
for84530
E100
Btu/galBtu/gal
for E100

محتواي انرژي (درصد از
محتواي انرژي بنزین)

محتواي انرژي  E100معادل %66
و محتواي انرژي E85معادل  72تا
 %77انرژي 1 galبنزین مي باشد

استانداردها

اتانول سوختي به شكل درصدهاي مختلف ترکیب با بنزین باید
قادر به رعایت اس��تانداردهاي  ASTM D 4806و ASTM D
 5798باشد.
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روند مصرف

در سال  2008برزیل در حدود  ، % 21آمریكا  %4و اتحادیه اروپا
 %3از تقاضاي س��وخت در بخش حمل و نقل س��وخت خود را با
سوخت هاي زیستي تامین نموده اند.

میزان تقاضاي سوخت زیستي در جهان 2010-2050

21
بيو ديزل
بیودیزل عبارت اس��ت از اس��ترهاي منو الكیل اسیدهاي چرب
با زنجیر طوی��ل که از منابع طبیع��ي تجدیدپذیر مانند روغن
هاي گیاهي(س��ویا ،بادام زمیني ،پنب��ه دانه ،گل آفتاب گردان
و  ، )...چربي هاي حیواني و روغن مصرف ش��ده در آشپزي تهیه
مي شود .این ترکیب سمي نبوده ،در محیط زیست تجزیه پذیر
بوده و خواص فیزیكي مشابه سوخت گازوئیل دارد.
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مهمترین تفاوت اساسي در ترکیبات بیودیزل و دیزل ،محتواي
اکسیژن مي باش��د .میزان اکسیژن موجود در دیزل صفر است
در حالیكه بیودیزل حاوي  10-12درصد وزني اکسیژن مي باشد
که باعث بهبود احتراق و کاهش انتشار گازهاي آالینده و ذرات
معلق مي گردد .بعاوه بیودیزل عاري از گوگرد مي باشد.
مخل��وط هایي تا  %20بیودیزل و مابق��ي گازوئیل (& B2 ,B5

22

 )B20به راحتي مي توانند در تجهیزات مربوط به سوخت دیزل
مورد اس��تفاده قرار بگیرند .مخلوط هایي با نس��بت هاي باالتر
بیودی��زل تا صددرص��د بیودیزل خالص در موتورهاي س��اخته
ش��ده از س��ال  1994به بعد ،با اندک تغییرات و یا حتي بدون
نیاز به آنها ،مي توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
پژوهشكده بیوتكنولوژي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي
فعالی��ت هایي در خصوص توجیه پذیري اقتصادي س��وخت بیو
دی��زل در کش��ور انجام داده اس��ت .همچنین پایلوت کش��ت
جاتروفا بعنوان ماده اولیه تولید بیودیزل نیز توس��ط این مرکز
انجام شده است.
ش��رکت بهینه سازي مصرف سوخت با همكاري دانشگاه تربیت
مدرس ،پروژه اي در خصوص پتانسیل سنجي تولید سوخت بیو
دیزل در ایران و بررسي موتور خودروهاي موجود براي استفاده
از آن انجام داده است.
پژوهش��كده بیوتكنولوژي وابس��ته به س��ازمان علمي صنعتي در
خصوص تولید سوختهاي زیستي از جلبک فعالیت نموده است.
پژوهش��گاه صنعت نفت ،سازمان انرژيهاي نو و موسسه مطالعات
انرژي نیز از دیگر مراکز فعال در زمینه س��وخت هاي زیس��تي در
کشور مي باشند.
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ارزش حرارتي پایین

119550 Btu/gal for B100

ارزش حرارتي باال

127960Btu/gal for B100

محتواي انرژيB100معادل %97
محتواي انرژي (درصد از محتواي گازوئیل بوده و محتواي انرژي
 B20معادل  %99گازوئیل
انرژي گازوئیل)
مي باشد.

استانداردها

ترکی��ب هاي مختل��ف بیودیزل با گازوئیل ( ت��ا کمتر از )%20
مش��مول اس��تانداردهاي گازوئیل مي گردد .در مورد بیو دیزل
خال��ص (س��وخت  ،)B100جه��ت اجتناب از آس��یب دیدگي
موتورهاي دیزل ،این سوخت باید محدودیت هاي تعیین شده
در استاندارد  ASTM D6751-07aرا رعایت نماید.
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مطابق نقش��ه راه آژانس بین المللي انرژي ،روند تجاري شدن
سوخت هاي زیستي مطابق جدول زیر مي باشد.

24

هيدروژن و پيل سوختي
هیدروژن س��بكترین گاز دو اتمي اس��ت که در ش��رایط فشار
و دم��اي عادي به صورت گاز مي باش��د ،براي اس��تفاده از آن

بعنوان س��وخت نیاز به انرژي اولیه جهت استخراج آن از سایر
منابع طبیعي و تبدیل آن به ش��كل مناس��ب جهت اس��تفاده
درموتورهاي احتراق درونسوز یا پیل هاي سوختي هست.

هی��دروژن را مي ت��وان از منابع مختلفي نظیر س��وخت هاي
فس��یلي ،ان��رژي هس��ته اي ،بیو ماس و س��ایر س��وخت هاي
جایگزی��ن اس��تخراج نمود.میزان االینده ه��ا و راندمان انرژي
هی��دروژن کاما" به روش تولید آن بس��تگي دارد .ریفرمینگ
گاز طبیعي ،الكترولیز آب توس��ط منابع تجدید شونده ،فرایند
گازي کردن ،تولید هیدروژن از اتانول ،و الكترولیز آب توس��ط
مواد ش��یمیایي یا انواع خاصي از باکتري ها از روش هاي تولید
هیدروژن مي باشند .هیدروژن تولید شده به این روش مي تواند
در خودروهاي پیل سوختي مورد استفاده قرار گیرد.
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ارزش حرارتي پایین

51585Btu/lb

ارزش حرارتي باال

61013Btu/lb

محتواي انرژي (درصد از
محتواي انرژي بنزین)

انرژي1Lbهیدروژن معادل
 44%انرژي یک  galبنزین
ميباشد

مزایاي پیل سوختي

عدم تولید گازهاي گلخانه اي
عدم تولید آالینده هاي هوا
امنیت انرژي
کارایي انرژي باالتر

مباحث و چالش ها

قیمت و طول عمر پیل سوختي
چگونگي ،ابزار و دستگاه هاي مربوط ذخیره هیدروژن
تولید ،انتقال و تحویل هیدورژن به مصرف کننده
نحوه عملكرد در هواي سرد
ایمني
رقابت با سایر تكنولوژي ها
پذیرش عمومي
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