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  سوخت هاي زیستی
Biofuel  
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  مقدمه

  زیستشامل  این تعریف . سوخت زیستی نام دارند آیند بدست می )Biomass( توده  زیست هایی که از  سوخت

هاى   سوخت  منابع اولیهاز به طور کلی  .می باشد فمختل گازهاي  زیست و هاي مایع  سوخت ، هاي جامد سوخت
، روغن گیاهان و سبزیجات ،  ، غالت ، نیشکر هاى محصوالت کشاورزى ، تفاله  ضایعات چوبىمی توان به زیستى 

از قبیل روغن (، روغن گیاهان تازه  )از قبیل چربی مرغ و روغن آشپزي استفاده شده در رستوران ها(پسماندهاي روغن 

پس مانده مثل مواد سوختهایی که از .  اشاره کرد) همچون روغن جلبک ها(و محصوالت غیر خوراکی ) دانه سویا

، بیشترین سازگاري را روي محیط به دست می آینداتانول گرفته شده از علف و یا تراشه هاي چوب یا  روغن آشپزخانه

  .زیست دارند

  زیست . آید بدست می نشاسته و شکر مواد قندي موجود در گیاهان مانند تخمیر است که از الکلی ، اتانول  زیست

  .رود بکار می برزیل و ایاالت متحده اي در اتانول بصورت گسترده

که انسان به ، باعث شده  و ضررهاي ناشی از استفاده از آن قیمت سوخت هاي فسیلی ، گران بودنکمبود میزان 

 .پذیر سوخت زیستی است یکی از انواع انرژي هاي تجدید . وردآپذیر روي  ي تجدیداستفاده از انرژي ها

 دیزل را می توان از روغن هاي گیاهی و چربی حیوانات تولید بایو.  بایو دیزل یکی از انواع سوخت هاي گیاهی است

دیزل از ترکیب شیمیایی روغن هاي گیاهی یا  بایو.  و از آن به جاي گازوئیل در موتورهاي گازوییلی استفاده کرد نمود

دیزل روي آورده  بسیاري در اروپا به استفاده از بایو . می شودتولید ) یا اتانول ( حیوانی با هیدروکسید سدیم و متانول 

  . را در این قاره داردمصرف ، بایودیزل بیشترین  هاي زیستیدر حقیقت از میان دیگر انواع سوخت .  اند

  

   ؟ زیست توده چیست

ایجاد امنیت انرژي، مشکالت زیست محیطی ، منابع انرژي، توسعه پایدار  ایجاد تنوع درفناپذیري سوخت هاي فسیلی، 

... نظیر خورشید، باد، زیست توده و  ؛پذیر بودن منابع انرژي هاي نو ناشی از مصارف انرژي فسیلی از یک طرف و تجدید

توجه جدي جهانیان به توسعه و گسترش استفاده از انرژیهاي تجدیدپذیر و افزایش سهم این  جلب از طرف دیگر باعث
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بودجه دولت ها و میزان فعالیت ها و در نحوه امروزه شاهد افزایش چشمگیر . منابع در سبد انرژي جهانی شده است

این فعالیت ها همراه با صرف  .قیق، توسعه و عرضه سیستم هاي انرژي هاي تجدیدپذیر هستیمها در امر تح شرکت

تکنولوژي  در نتیجه رقابتو  شده پذیر هاي کالن در این زمینه موجب کاهش قیمت تمام شده انرژي هاي تجدید بودجه

 .را به دنبال خواهد داشت با سیستم هاي انرژي سنتی موجود

تعاریف متعدد و گوناگونی از این منابع شده . باشد منابع عمده در میان انواع منابع انرژیهاي نو میزیست توده یکی از 

قابل تجزیه زیستی از  يزیست توده عبارت است از اجزا": توده بدین صورت است  تعریف اتحادیه اروپا از زیست .است 

زائد مواد ، جنگلها و صنایع وابسته و همچنین  )دامیشامل مواد گیاهی و (زائد کشاورزي مواد ، پسماندها و  محصوالت

، زیست توده به  در این آیین نامه ،تعریف علمی براي زیست تودهاین بر اساس .  "صنعتی و شهري قابل تجزیه

 . بوجود آمده اند گردد که از جرم توده فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونها سوختهائی اطالق می

امروزه مشخص شده است که سوخت هاي زیستی به دست آمده از پسماندهاي جنگل ها و محصول هاي کشاورزي 

برابر  10دهد که این میزان  در دسترس بشر قرار ،میلیارد تن نفت خام 70انرژي سوختی معادلجهان می تواند ساالنه 

 .خواهد شد اقتصادي چشمگیريباعث صرفه جویی چنین طرحی  . مصرف ساالنه انرژي در جهان است
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  چرخه زیست توده در طبیعت

. شود ، بواسطه فرآیند فتوسنتز در گیاهان جذب و ذخیره می بخشی از تشعشع خورشید که به اتمسفر زمین می رسد
ذخیره کربن گیاهان بعنوان منابع .  درصد است 6تا  5ماکزیمم راندمان تبدیل انرژي خورشیدي در این فرآیند بین 

، بخشی از می خوردجانوري  را وقتی گیاه.  را از هوا جذب کرده و بصورت کربن ذخیره می نمایند  CO2 هستند و

بخش سوم نیز . ذخیره می گرددجانور کربن موجود در گیاه به انرژي تبدیل می شود و بخشی دیگر در بافت هاي زنده 

، بخش اعظمی از کربن  ، عالوه بر انرژي یا گیاهان سوزانده شوند که چوبوقتی .  با فضوالت حیوانی دفع می گردد

  .باقی می ماندآنها آزاد می شود و بخشی نیز در خاکستر  CO2 ذخیره شده بصورت
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   در حال حاضر هاي زیستی موارد استفاده از سوخت

 شکل استر.  از روغن دانه شلغم روغنی استفاده کرد توان به جاي گازوئیل یافته می  در موتورهاي دیزل تغییر شکل _1

"دیزل زیستی"و گاهی به آن  دارد نیافته دیزل هم قابل کاربرد  شکل ریدر موتورهاي تغی (RME) متیل این روغن

(biodiesel)  سنتی یا معدنی است که معموال  هاي دیزل  براي سوختی ، جایگزین زیستی سوخت دیزل.  گویند می
بایودیزل یا سوخت زیستی را .  آید می به دست هاي گیاهی حاصل از محصوالتی مانند کلم روغنی و سویا هم از روغن

یکی از کاربردهایی که به صورت گسترده دنبال آن  ، از جمله در خودروها؛ می توان در جاهاي مختلف به کار برد

موارد ولی در . که براي احتراق موتور مناسب باشد و لذا کاربرد عمده اي در خودروها دارد ، تولید سوختی است هستند

دارد بیشتر در در بر با توجه به هزینه اي که در حال حاضر این طرح . آن در منابع ثابت استفاده کرد از دیگر می توان

  . خودروها استفاده می شود

به ) درصد 3درصد یا متانول  10معموال اتانول (بنزین و الکل است که مخلوطی از  (gasohol) الکل -بنزین _2

اتانول از .  رود ها و سایر وسایل نقلیه در بسیاري از کشورها به کار می عنوان سوخت جایگزین در بسیاري از ماشین

بسیاري  . به دست می آید تخمیر محصوالت کشاورزي یا مواد اضافی ناشی از این محصوالت مثل پسماندهاي نیشکر

 -بنزین .گویند را بسوزانند می E85 درصد بنزین که به آن 15درصد اتانول و  85توانند مخلوطی از  ها می از ماشین
، بنابراین میزان گازهاي  سوزند  ، عدد اکتان باالتري دارند و کاملتر از بنزین معمولی می که بر اساس اتانول هستند  الکل

تر سوخت و کاهش انتشار گازهاي  اضافه کردن این ماده به سوخت باعث احتراق کامل .کند آالینده کمتري تولید می

اي از جمله منواکسیدکربن، ذرات معلق و ترکیبات آلی فرار خروجی از اگزوز خودروها  مولد دود و گازهاي گلخانه

هاي موتور مثل  ی از بخش، اتانول ممکن است به برخ ها مشکالت خاص خود را هم دارند البته این سوخت . شود می
گازهاي  از جمله و تر و خورنده تر هستند هاي براساس متانول سمی الکل -و بنزین واشرهاي الستیکی آسیب بزنند

  . شده است  زاي شناخته سرطانعامل خروجی آن فرمالدئید است که 
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 نسبی سوختهاي زیستی ايیامز

براي هر  ،زیستی منابع متعدد گیاهی وجود دارد اما با این وجودهر چند که براي تامین نیازهاي اساسی سوختهاي 

مثال در  . این موضوع حیاتی را در نظر گرفت طرح پتانسیل خاص خود می توان به گونه ايبا توجه به کشوري 

را به  تولید این محصول نتایج بسیار پر باريگرایش به  ،زیادتر استامکان تولید ذرت  در آن امریکا که کشوري مانند

به همین خاطر بنابر  .اختصاص یافته است این محصولعمده اي به کشت همراه خواهد داشت و سرمایه گذاري 

  .حاصل کند نیازهاي هر کشور باید طبقه بندي هاي الزم صورت گیرد تا راندمان و بهره وري باالیی را

نامیده  "بیواتانول  "،  سازگاري با محیط زیست به جهتکه مثال بیو اتانول که همان اتانول یا الکل معمولی می باشد 
  .می باشد پتانسیل یک سوخت را دارا است که اي مشتمل بر کربوهیدرات پیچیده ،می شود

  :مزیت هاي زیر عنوان می شوددر مورد این سوخت 

  صورت می گیرد) غالت ، ذرت و چغندر قند ( تولید بیواتانول از نیشکر و محصوالت دیگر. 

 میزان آن برابر   ی که با سوخت اتانول کار می کند داراي انتشارات دي اکسید کربن نیز هست ولیاتومبیل

میزان دي اکسید کربنی است که گیاهان در طی مدت زمان رشدشان جذب می کنند و از اینرو انتشار این 

 . بی اثر است CO2 میزان

  ، درصد 30-65بیواتانول در مقایسه با بنزین معمولی CO2  را کاهش می دهد اما این میزان کاهش
  . بستگی به چگونگی تولید اتانول و همچنین نحوه کاربرد آن دارد

 :  وجود دارد CO2کاهش  در صورت استفاده از بیو اتانول در موارد زیر امکان

-50می شود و همچنین اتانول تولیدي از نیشکر  CO2 درصدي 20- 40اتانول تولیدي از غالت و ذرت باعث کاهش 

، آلودگی هاي  بنابراین تولید و استفاده از بنزین اتانول دار در خودروها . را به همراه دارد CO2 درصد کاهش 30

زیست محیطی در این بخش را به حداقل کاهش خواهد داد و تولید این نوع بنزین یک حرکت زیست محیطی به شمار 

 . می رود
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 زیستی هايسوخت عایبم

، عوارض منفی  جوامع علمی این بوده که مصرف سوخت هاي زیستی در قیاس با سوخت هاي فسیلینظر اکثر تاکنون 

نخستین  .می کندمطرح اما اخیرا انتقادها و گزارش هایی منتشر شده که خالف این عقیده را .  کمتري به دنبال دارد

از اتانول می توان  مطرح شد کهنشانه رفته و وقتی  سوخت زیستی و پیامدهاي آن انتقادها بیشتر بر راه هاي تولید

،  افزایش ناگهانی تقاضاي ذرت براي تولید این نوع سوختاستفاده کرد، یکی از انواع سوخت هاي زیستی بعنوان 

  .این ماده غذایی افزایش یابد که در برخی کشورها بهاي موجب شد

 زمینه ي سوخت هاي زیستی مهمترین کشورهاي دنیا در

بیشترین حجم تولید سوختهاي زیستی را به خود اختصاص داده ، حجم بازار از %  39کشور برزیل با در دست داشتن 

سوم کشت ذرت به مخازن بنزین  در این کشور یک . درصدي تولید قرار دارد 20ن کشور آمریکا با حجمآبعد از .   است
سازي در چین اتومبیل هایی را به بازار  هاي خودرو شرکت.  کشورها چین در رتبه سوم قرار داردبعد از این . شود وارد می

  .کنند هاي هیدروژنی یا الکتریسیته استفاده می ، فناوري کنند که از سوخت زیستی عرضه می

  

  )  سوخت سبز زیستی ( دیزل بیو

هاي گیاهی  پاك است که از منابع طبیعی و قابل تجدید مانند روغن گازوئیلی یک سوخت) منو اکلیل استر( بیودیزل

این کار اصوالً هیچگونه انجام کند و براي  گازوئیل در موتورهاي احتراقی کار می بیودیزل درست مانند  .شود میتولید 

در  دیزل بیو استفاده از . کند را حفظ می گازوئیل ، ظرفیت و دامنه کار بیودیزل  .موتور الزم نیست ي در ساختارتغییر

اکسیدکربن و ذرات معلق  ، منوخامهاي  هیدروکربن عمده اي در تولید معمولی منجر به کاهش گازوئیلی یک موتور

با .  یابد ، کمی کاهش و یا افزایش می هاي آزمایشی سیکل کاري و روشبر مبناي خروج اکسیدهاي نیتروژن . شود می

احتراق  بیودیزل شود چون اکسیژن موجود در کربن موجود در ذرات معلق کاسته میمیزان ، از  بردن این سوخت بکار

اما ) زیرا در این سوخت اصالً سولفور وجود ندارد(رود  بخش سولفات از بین می . سازد را ممکن می  CO2کامل

با تکنولوژي جدیدي  بیودیزل کند، بنابراین ماند یا افزایش پیدا می باقی میبدون تغییر قسمتی محلول یا هیدروکربن 

ویژگیهاي  . کند بسیار خوب کار می)  را نه کربن جامد را کاهش می دهند گازوئیل که ذرات محلول(ها  مانند کاتالیست
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 مطلوب تر بیودیزل هاي اگزوز خروجیترکیبات  ، با این حال.  معمولی است گازوئیل بسیار شبیه بیودیزل فیزیکی

  . معمولی است گازوئیل از

از منابع داخلی قابل  گازوئیل این.  را میتوان از روغنهاي گیاهی تازه و یا مستعمل و چربی حیوانات تولید کرد دیزل بیو
قابل تجزیه بیولوژیکی است و هنگامیکه بعنوان یک جزء ترکیبی مورد سوختی ،  این سوخت.  آید تجدید بوجود می

، سوختی پاك  شده آن که جایگزین گازوئیلی و نسبت بهرا الزم دارد داقل تغییرات در موتور ح،  گیرد استفاده قرار می

معموالً (، با یک الکل  -شوند که استر خوانده می -توانند براي تولید ترکیبات شیمیائی هاي گیاهی می روغن . است

.  شوندمی خوانده  بیودیزل ، رار میگیرندزمانیکه این استرها به منظور سوخت مورد استفاده ق. ترکیب شوند) متانول
به عنوان یک محصول فرعی تولید ) گیرد که در داروسازي و تولید لوازم آرایش نیز مورد استفاده قرار می(رول گلیس

( در این فرآیند ابتدا روغن گیاهی  .شودمی تولید  Transesterification طی فرایندي با نام بیودیزل اخیراً .شود می
واکنش با قلیا طی فرایندي  ، ، سپس براي از بین بردن اسیدهاي چرب آزاد شود از فیلتر عبور داده می) چربی حیوانییا 

.  شود ترکیب می) معموالً هیدروکسید سدیم یا پتاسیم(و یک کاتالیزور ) معموالً متانول(؛ بعد با یک الکل  دشو میداده 

از یکدیگر جدا شده و مورد  دهند و ل واکنش شیمیایی انجام میگلیسرو تري گلیسریدهاي روغن براي تشکیل استرها و

ناشی از ظرفیت بسیار باالي تولید  بوجود آمده اند بیودیزل براي تولید هکه امروزگرایشی بیشتر .  گیرند تصفیه قرار می

انول با روغن سویا حاصل ، یا سوي دیزل که از واکنش مت متیل سویات.  ها است تولیدات مازاد و کاهش قیمت ، سویا

  .در آمریکاست بیودیزل ترین شکل ، اصلی شود می

نیز منابع و ذخایر خوبی ) شوند شناخته می” شبه گریس“ که بعنوان ( استفاده حیوانی و روغن سوخته  چربیهاي بال

مواد اولیه در نظر گرفته هاي تامین   ترند و به عنوان راهی براي کاهش هزینه این منابع از روغن سویا ارزان.  هستند

. نیز از منابع روغنی دیگرند) اي از دانه شلغم روغنی گونه(نوال ا، گل آفتاب گردان و ک ، پنبه دانه بادام زمینی.  شوند می

یا دیگر ) مشابه اکتان بنزین(اند گرچه شاید در میزان انرژي عدد ستان  استرهایی که از هر یک از این منابع ساخته شده

  .مورد استفاده قرار گیرند گازوئیلی توانند با موفقیت در موتورهاي ت فیزیکی کمی متفاوت باشند اما میمشابها
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 بر طبیعت  ) سوخت سبز زیستی (اثر بیودیزل 

 گاز هاي گلخانه اي را به شدت کاهش می دهد.  

 چرخه ي زندگی این سوخت به جاي چند میلیون سال ، چند سال است.  

   ، سولفورMTBE  گذشته کمتر می شود سنتی فرایندو ترکیبات فرار نسبت به.  

 پایین تر از دیزل می باشد %100 بیودیزل به طور کلی ضریب آلوده سازي.  

 کشاورزي را توسعه و نرخ بیکاري را در برخی کشور ها کاهش می دهد.  

  ) سوخت سبز زیستی (فراورده هاي جانبی بیودیزل 

 می باشد بیودیزل گلیسیرین محصول جانبی واکنش .  

   می برخوردار صنعتی از مصرف این فرایند خواص مطلوبی نداشته و در مرحله اول صرفاً از گلیسیرین حاصل

  . باشد

 گلیسیرین تولید می نماید  100 % بیودیزل کارخانه تصفیه .  

   صنعتی مثل می توان به عنوان ماده خام در سایر بخش هاي  ) 7/99%  (درجات خالص گلیسیرین از

سیون ها امول پالستیک تنباکو و غذاي حیوانات ، ، دارو ، خمیردندان ، آرایشی محصوالت غذایی دارویی ،

  .کرد استفاده

 یکی از عمده ترین ترکیبات مورد نیاز مواد آرایشی و بهداشتی در  بیودیزل گلیسیرین به عنوان فرآورده جانبی
حال گسترش اند از جمله در صنایع کشاورزي به عنوان بارور  مصارف دیگر گلیسیرین نیز در.  جهان است

، در صنعت تولید پالستیک به عنوان نرم کننده  کننده ي دانه گیاهان ، در صنایع رنگ به عنوان عامل پولیش

و یا عامل پخت ، در صنعت الیاف و کاغذ به عنوان عامل نرم کننده و کشسانی ، به عنوان حالل در صنعت 

ون چاي و قهوه ، در صنعت چاپ و تکثیر به عنوان حالل جوهر ،  در صنعت ساختمان در تولید غذایی همچ
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الکترولیتی و در نهایت در صنایع نظامی جهت تولید  يعایق ها ، در صنعت الکترونیک به عنوان خازن ها

  .مشتقات نیترو گلیسیرین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

نفت، گاز کنندگان فراورده هاي اتحادیه صادر

  و پتروشیمی ایران

   شهوژپ                                 — هلاقم

  20/04/1394                پریسا جمشیدي


