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« جایگزین های نفت »
نفت یک منبع تجدیدناپذیر است .بنابراین اگر آن را مصرف كنيم چيزی جای خالی آن را پر نمی كند .لذا از مدت ها پيش ،شيميدان ها در جستت
و جوی جایگزین هایی برای نفت ،هم برای سوزاندن و هم برای ساختن بوده اند.
ترتيب ميزان مصرف جهانی منابع مختلف انرژی (در سال  )7333به صورت زیر بوده است:
انرژی های دیگر< انرژی هسته ای< انرژی آب< گاز طبيعی< زغال سنگ< نفت
 توجه :در حال حاضر انرژی هسته ای حدود  %77از نيازهای جهانی به انرژی را تأمين می كند كه این مقدار در حال افزایش است.
جایگزین نفت برای سوزاندن:
یكی از جایگزین های احتمالی نفت ،توليد سوخت مایع از زغال سنگ است .در حال حاضر ،هزینه استخراج زغال ستنگ از معتدن و تبتدیآ آن بته
سوخت مایع ،خيلی بيش تر از هزینه توليد همين مقدار سوخت از نفت است اما ممكن است با افزایش بهتای نفتت ،توليتد ستوخت متایع از زغتال
سنگ سودآورشود.
 CNGگاز طبيعی فشرده است .استفاده از سوخت تميزی هم چون گاز طبيعی یک راه حآ برای گسترش عمر مفيد منابع نفتی جهان است.
سوخت غیرفسیلی :منابعی كه منشأ فسيلی ندارند ،كربن دی اكسيد به هوا وارد نمی كنند و برخالف سوخت های فسيلی ،منتابع تميتزی بترای
توليد انرژی هستند.
انواع سوخت غیرفسیلی :انرژی هسته ای ،انرژی خورشيدی ،انرژی باد ،انرژی امواج دریا و انرژی زمين گرمایی.
 -7انرژی الكتریكی را به طور مستقيم توليد می كنند.
ویژگی مهم سوخت های
غیرفسیلی:

 -6این منابع هيچ گونه كربن دی اكسيد به هوا وارد نمی كنند.
این سوخت ها را می توان منابع تميزی برای توليد انرژی دانست.

نیروی سبز :به منابع انرژی تجدید پذیر نيروی سبز می گویند.
در برخی از كشورها ،از چربی ها و روغن های گياهی و حيوانی برای توليد سوخت جایگزین استفاده می شود.
به عنوان مثال در انگلستان از دانه های گياهی خودرو به نام شَرشَم روغنی به دست می آید كه از آن ستوخت دیتزل تهيته متی شتود وبته عنتوان
جایگزین گازویيآ استفاده می شود.
گاز هیدروژن جایگزینی برای نفت:
گاز هيدروژن فراوان ترین عنصر در جهان است كه به صورت تركيب های مختلف یافت می شود( .توجه كنيد كه اكستينن فتراوان تترین عنصتر در
پوسته زمين بود).
این گاز مانند سوخت های فسيلی می تواند با اكسينن بسوزد و گرما توليد كند.

مزایای گاز هیدروژن به عنوان
یک سوخت:

 -7از سوختن یک گرم از این گاز در مقایسه با سوختن همين مقدار
بنزین زغال سنگ و گاز طبيعی گرمای بيش تری آزاد می شود.
 -6از سوختن گاز هيدروژن هيچ نوع آالینده ای توليد نمی شود( .فقط
بخار آب توليد می شود).

سلول سوختنی :یک نوع باتری است كه با مصرف گازهای هيدروژن و اكسينن برق توليد می كند.
اولين بار در سال  7333ميالدی ویليام گرو سلول های سوختنی را اختراع كرد.
از سلول های سوختنی برای تأمين برق رایانه ها و موتورهای كوچک موجود در فضا پيماها و روشنایی آن ها استفاده می شود ،زیرا نياز بته منبعتی
از انرژی دارند كه نياز به شارژ كردن نداشته ،سبک و قابآ اطمينان باشد و پيوسته كار كند .هم چنين خودروهایی ساخته شده انتد كته بتا ستلول
های سوختی كار می كنند.
سرنوشت سلول های سوختنی و ميزان گسترش كاربرد آن ها به ميزان سهولت و با صرفه بودن روش های توليد آن وابسته است.
یكی از روش های توليد گاز هيدروژن تجزیه آب است .آب را می توان به كمک برق و انرژی خورشيدی تجزیه كترد ،امتا ایتن روش هتا بته انترژی
زیادی نياز دارند و باصرفه نيستند.
آب می تواند به عنوان یک منبع پایان ناپذیر برای تهيه هيدروژن و توليد برق باشد.
برخی از جلبک ها می توانند از آب ،هيدروژن توليد كنند.
جایگزین نفت برای ساختن:
زغال سنگ فراوان ترین سوخت فسيلی در جهان است.
زغال سنگ بيش تر از كربن تشكيآ شده است .بنابراین تمام تركيب های كربن را كه هم اكنون از نفت ساخته می شوند متی تتوان بتا استتفاده از
واكنش های شيميایی مناسب از زغال سنگ ،آب و هوا به دست آورد.
بهترین جایگزین نفت برای ساختن ،زغال سنگ است.
موانع گذر سریع از نفت و توجه به زغال سنگ:
 -7هزینه و زمان الزم برای یافتن معدن های تازه زغال سنگ و تأسيس كارخانه های مورد نياز باال است.
 -6هزینه تبدیآ زغال سنگ (هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محيطی) خيلی بيش تر از هزینه تبدیآ نفت به مولكول های سازنده است.
به طور خالصه جایگزین های نفت را می توان به صورت زیر نمایش داد.
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« انــرژی هـستــه ای »
انرژی هسته ای را می توان انرژی حاصآ از شكافته شدن هسته اورانيم دانست ،و توليد آن را به پنج مرحله به شرح زیر خالصه كرد:

مزایا

 -7انرژی پاک (عدم توليد گازهای گلخانه ای.)...
 -6هزینه كم توليد پس از راه اندازی
 -3توليتد فتتراوان انتترژی از ستتوخت كتتم (مزیتتت بتترای
استفاده در رزم ناوها و زیر دریایی های نظامی)

معایب

 -7هزینه زیاد راه اندازی
 -6ایجاد پسماندهای خطرناک و سمی
 -3خطرات احتمالی در صورت وقوع حادثه (مانند حادثه
چرنوبيآ در روسيه و نيروگاه فوكوشيما در ژاپن)

سوخت
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