Loi du diesel mi này s giúp gim khí thi carbon và không gây nh hng nhiu n t trng cây lng thc khác.
Nhiên liu sinh hc sn xut t bã mía giúp ct gim khí thi nhà kính. nh: Science Alert
Theo Science Alert, trên th gii mi ngày có 8 triu ngi i li bng máy bay và con s này không ngng gia
tng. Nm 2012, lng carbon ngành hàng không thi ra chim 2% tng lng khí thi carbon toàn cu. Do ó,
gii khoa hc ang nghiên cu các loi nhiên liu thay th mi, thay th nhiên liu truyn thng.
Nhóm nghiên cu thuc i hc California, M ã ngh ra cách sn xut du diesel bng cách s dng sinh khi bã
mía. Theo ó, h s dùng nc nóng loi b ng trong mía, s dng cht xúc tác MgO và Nb2O5 chuyn hóa
bã mía thành du diezel.
Các nhà khoa hc t lâu vn tìm kim mt ngun nhiên liu sinh hc hu hiu áp ng nhu cu ca các máy bay
công sut ln, òi hi nhiu tiêu chí nghiêm ngt v trng lng, khi lng riêng, bôi trn.
Nhiên liu mi này áp ng tt c các tiêu chí cn thit trên, BBC hôm 8/6 dn li giáo s Alexis Bell, ng tác gi
nghiên cu, cho bit. Ngoài ra, do mía sinh trng trên t nghèo dinh dng nên s không nh hng n t trng
cây lng thc khác.
"Nu dùng c ci ng thay cho mía, s tim tàng mi nguy vi cây lng thc," Bell nói. "S dng mía, c bit mía
trng Brazil, khu vc không có t trng cây lng thc, chúng tôi gii quyt c bài toán khó này."
Nghiên cu do công ty xng du Anh BP tài tr, ang ch cp bng sáng ch. Trong tng lai, quá trình sn xut s
c ng dng trong sn xut du m bôi trn trc khi ch to nhiên liu sch cho ng c máy bay.
(Theo www.express.net)

