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  چكيده
گـاز زمين به ذغـال سـنگ، شيمياييمواد ارگانيك موجود در  در طي تبديل

-ها، گسلبين شكاف درگاز يابد. اين توسعه و رشد ميمنابع ذغال سنگ نيز 

گاز جـذب شـده در سـطوح داخلـي  صورتهاي ذغال و به ها و منافذ و درز
ها موجود است. شمار زيادي از منابع زير زميني ذغال و در مجاورت با سنگ

بندي مشخص، نفوذ پـذيري و موقعيـت يك طبقه ر اساسدر سراسر جهان ب
رند. در اين مقاله پـس از سي قرار گيرتوانند مورد برهاي ذغال گازي مياليه

دو شيوه رايج استحصال اين گاز يعني  ،معرفي انواع مختلف گاز معادن ذغال
 Methaneو تخليـه گـاز معـدن Ventilation Airتهويه هـواي معـدن 

Drainage) 60 – 70و   %1هـا حـدود يـك از ايـن روشبه ترتيب از هر% 
س بـه طـور خـاص سـپ )مورد مطالعه قرار گرفته است.شودمتان حاصل مي

هاي مختلف و بـه عنـوان منبـع نحوه بكار گيري اين منبع انرژي در سيستم
انرژي جايگزين و كمكي در راستاي توليد توان الكتريكـي و حرارتـي مـورد 

موتور با سوخت گاز رقيق بكار  روشدو است. عالوه بر اين گرفتهارزيابي قرار 
اسـتفاده از ايـن منـابع و هاي توليد همزمان بـرق وحـرارت رفته در سيستم

  .شده استنيز معرفيپيل سوختي  گازي در
  

 –موتور گاز رقيـق سـوز  –معدن ذغال سنگ  –تخليه متان : كلمات كليدي
  پيل سوختي

  
  مقدمه

.عموما قابليـت ي ذغـال سـنگ وابسـته اسـتوكـامعـدن بهگاز معدن ذغال 
عدم توانـايي  احتراق مخلوط گاز و هوا بسيار چالش برانگيز بوده و در صورت

سيستم تهويهدر جلوگيري از بروز حادثـه، تخليـه گـاز بيشـتر از معـدن بـه 
 يبـا نصـب سيسـتم امـرايـن منظور حفظ جان كارگران امري الزامي است. 

تخليه گاز معدن در از جمله مزاياي  .شودمتفاوت از سيستم قبلي محقق مي
افــزايش د تــوان بــه مــواردي ماننــمــي حــين و يــا بعــد از اســتخراج ذغــال

سازي گاز معدن ذغال سنگ بـه عنـوان حفظ و ذخيرهاستانداردهاي ايمني، 
اي خصوصـا در يك منبـع انـرژي مـدرن و كـاهش انتشـار گازهـاي گلخانـه

  كشورهايي با توليد ذغال سنگ باال اشاره نمود.
هـاي ، هواي مملو از متـان توسـط فـندر صورت عدم ذخيره سازي اين گاز

مشـكالت  ايجـادشود. بدين ترتيب عالوه بـر ستاده ميخروجي به اتمسفر فر
لـذا  نيز از دست خواهـدرفت.انرژي غني از يك منبع  بسيار،زيست محيطي 

هـاي اتمـام سـوخت خصـوصدر  به دليل افزايش نگرانـيهاي اخير در سال
به كارگيري منابع انرژي تجديد پذير  زمينهاي در فسيلي، تحقيقات گسترده

گاز منابع ذغال سنگ يكي . ه استانجام شد ،تر مورد توجهكممنابع انرژي و 
بازيابي آنها مورد توجه قرار گرفته ،از اين منابع انرژي است كه در اين تحقيق

  است.
  

  انواع گاز معدن ذغال سنگ
زمان و روش استحصال، سه گونه متفـاوت از گـاز معـدن شـناخته  بر اساس

  شده است:
  

  متان بستر معدنCBM)1( 

و  بـودهمتـان  %90شـامل  ،(CSG)تر معدن يا گاز شكاف معـدن متان بس
بـه حاصـل شـود.  خاص ي در مناطقوكامستقل از معدن صورتتواند به مي

مسـتقيما از آنهـا در شـبكه  مي تـوان ،تركيبات اين گازدليل پايداري باالي 
  هاي كوره استفاده نمود.گازرساني و ياجهت تغذيه موتورهاي گازي يا مشعل

  
 معدن ذغال  متانCMM)2( 

معادن  در يوكامعدن حيندر  ي منتشر شدهمتان و هوا ي ازمخلوطگاز  ناي
گاز اين عموما خارج شود.از محيط معدن  بايد كه به داليل امنيتي استفعال 
به دليل احتمـال تغييـر متان است.  %25 - %60اكسيژن و  %5 -  %15داراي

در مشـعل و يـا  ن تركيـب گـازيايـاسـتفاده از  ،نسبت متان به هواناگهاني 
  ساز باشد.تواند مشكلي ميموتورهاي گاز

  
  متان معدن متروكهAMM)3(   

گـاز عمومـا همچنان ادامـه دارد.  آن، انتشار گاز بسته شدن معدنحتي بعد 
-3قابل توجهي دي اكسيد كربن ( اديرمق فاقد اكسيژنو دارايمعادن متروكه 

. كنـدتر اسـتCMMآننسبت به گاز سرعت تغييرات تركيباتو  بوده )20%
 .[1]است  متغير %40 - %80در حدوددر اين نوع گاز، مقدار متان 

  
  در استفاده و بازيابي گاز متان معادن ذغال سنگ جديدروشهاي 

هـاي متمـادي در دهـه در طـول) CMMذغـال سـنگ ( گاز متان معـدن
تجاري اين  است، اما توسعه قرار گرفتهاستفاده مورد مختلف دنيا  كشورهاي

، ديگـري همچـون چـين كشـورهايدر آمريكـا و  1990سال  ازگازي منبع 
-گذاري در توسعه پـروژه. سرمايه شده استروسيه، شرق اروپا، و هند انجام 

                                                 
1Coal Mine Methane 
2Abandoned Mine Methane 
3Coal Seam Gas 
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با طراحي سيستم استحصال گـاز از ذغـال دسـت  CMMهاي بين المللي 
سرمايه با  1990نخورده در مجاورت معادن گازي شروع شد. در حدود سال 

ي امتيازات چند جانبه و وامهاي كم بهره، نمايش مـوفق از طريقفراهم شده 
گـذاري براي سرمايه را راهارائه شده و اين امر هاي بازيابي گاز معدن پروژه از

ها در پروژهتحقيقاتي اين بخش   هموار ساخت.CMMهاي محدود در پروژه
، اما در برخي كشورها شدمتوقف تعدادي از كشورها به سبب موانع تكنيكي 

  كل گرفت.ش يهاي موفقپروژه ،وموانع بر طرف شده
استحصـال از انتشـارات معـادن فعـال و متروكـه ذغـال  ،21اكنون در قـرن 

كشور هاي توليد كننـده ذغـال  تامين انرژي دراصلي ي از منابع يك،به سنگ
  است. تبديل شده 

عدن كاوي امري ضـروري تخليه گاز از بستر هاي ذغال، براي حفظ امنيت م
. اين امر عالوه بر افزايش حجم گاز توليدي، راندمان تخليه گـاز را نيـز است

افـزايش  ميـزان، توسـعهدهد.متاسفانه براي كشـورهاي در حـال افزايش مي
نبـوده و متناسـب  يگـازبه منابع افزايش دسترسي ميزان با  (تقاضا) مصرف
با ارزش حرارتي متوسط به اتمسفر موجب اتالف حجم بااليي از گاز  اين امر

 نيـز از گاز با ارزش حرارتي خيلي كـم بسياريمقادير  بر اين، عالوهشود. مي
  .شونددن تخليه مياهاي تهويه معبه طور روزمره از طريق سيستم

ر تغييـرات در ياثي بازيـابي و اسـتفاده از ايـن منبع،تـهـااين مقاله روش در
متـان بسـتر ذغـال گاز سـازي كنولوژي تجـاريي، بازارها و توكاشرايط معدن
امروزهبا توجـه بـه افـزايش . [2]گرفته استقرار  بحث و مطالعهسنگ مورد 

مصرف انرژي الكتريكي و حرارتي  هاي انرژي و افزايشروزافزون قيمت حامل
كارخانجات واقـع در در استفاده از اين تكنولوژي خصوصا ، ايع مختلفدر صن

  .بسيار مورد توجه قرار گرفته است، گمجاورت معادن ذغال سن
  

  حالت تخليه متان
ادن پديده انتشار متان و دفع ايمن اين گاز با اسـتفاده از تهويـه هـوا در معـ

 اين گـاز،دفع هاي يكي از روش. مبحثي چالش برانگيز استذغال زير زمين 
و كاربرد  روشاز سوابق اين  به بخشيدر اينجا  كهتكنيك تخليه متان است 

  . شوداشاره مينحوه پااليش آن  و
توليد گاز تخليه متان مستقيما با افزايش توليد ذغال متناسب است. بر ايـن 
اساس ارزش ذغال مازاد موجود بـا هزينـه اضـافي تهويـه هـواي معـادل در 

مقـدار متـان شـود. صورت عدم استفاده از متد تخليه، محاسبه و قياس مـي
براي توليد توان  آنمقدار انرژي  نيزبر اساس از نظر اعتبارات بازرگاني حاصله

  شود.الكتريكي ارزيابي مي
كـه  ،يوكاتخليه متان نقش اساسي در به چالش كشيدن افزايش نرخ معدن

انتشـار متـان از  مشـكالتاين سيسـتم كنـد.،ايفا مياخيرا بوجود آمده است
  .كندرابرطرف ميمعادن زير زميني 

بهينـه هـاي نيـزروش هستند و حال انجام بطور معمول درها برخي از روش
سـازي ذغـال انـد. فرآينـد گـازيتخليه متان طرح ريزي شده اي جهتشده

حل نهايي مساله انتشار متـان بـه مرحلـه ، به عنوان راه)UCG)1زيرزميني 
  رسيده است.اجرا 

در  چـالش برانگيـزيي پديـده وكـامتان ناشـي از معـدنگاز درابتدا خروج 
آوري آن و جمـع ،ج اين گاز بـه روش تهويـه بـا كمـك فـنخروصنعت بود. 

شمار در اين زمينه بسيار مشـكل هاي پيشنهادي بيحلهمچنين اجراي راه
  .است

                                                 
1underground coal gasification 

ــن راه ــي از اي ــليك ــاح ــنهاديه ــوخت روش ي پيش ــن س ــود. در اي ــر ب گي
و بـراي بيـرون آوردن متـان از  شـدهپارچه مرطوبي پوشيده  باشخصيروش،
در شـرايطي بـه دور از  بايدد. اين كار وشستاده ميفربه داخل كاري  محيط

از جمله . شودهاي متراكم متان انجام هر گونه احتراق و با ضربه بر روي اليه
تـوان بـه سـرعت بـاالي ايـن فراينـد، هزينـه پـايين و مزاياي اين روش مي

احتمـال هاي زيست محيطي اشـاره كـرد. كارآمدي باال و عدم توليد آالينده
مشـغول بـه  زيادي از كارگران براي خود فرد سوخت گير و تعداد بروز خطر

ضرر بودن عليرغم بي از معايب اين روش است. نيز در آن ناحيه از معدن كار
اكسـيد نسبي محصوالت احتراق اين فرآيند براي محيط زيست، غلظـت دي

 كربن و مونوكسيد كربن در آنها بسيار باال بوده و اين امر احتمال مسموميت
  .[3]دهدافزايش ميرا هاي ديگر اين روش را در مقايسه با روش

  
  استفاده و دفع متان هواي تهويه شده از معدن ذغال سنگ

بــا ســوخت )FIGT)2در ايــن قسمتسيســتم تــوربين گــاز جــذب ســوخت 
هواي تهويه معـدن ذغـال سـنگ و  وتركيب مخلوط متان  ، شاملمخصوص

با غلظت سوخت ورودي داراي گ متان تخليه شده از شكاف معدن ذغال سن
  .گيردمورد مطالعه قرار ميالكتريسيته،  براي توليدمتان،  1,6%

به منظور سوزاندن اين سوخت تركيبي خيلي رقيق و توليد توان مـورد نيـاز 
. ايـن اسـت يك مشعل مخصوص متصل بـه تـوربين طراحـي شـدهتوربين، 
 دارد.  تحت پوشش جواز ثبت امتياز بين المللي قرار ،سيستم

  FIGTيك دياگرام ساده از سيستم  -1شكل 

  عبارتست از:اين طرح  اقدامات انجام شده در
اي لولهكار آزمايشگاهي بر روي محفظه احتراق سوخت خيلي رقيق تك -1

 ) .(راكتور

 .kW 200يك واحد آزمايش صنعتي متراكم-2

 FIGT Solar Centaurبا مدل بهبود يافته mW 2,5يك توربين-3

3000R  

مرحله نمايش تجربي انجام و مسائل عملياتي رايج حل شده است. همچنين 
اي كه از شيوه  فعلياست كه شرايط بيشتر معادن ذغال سنگ  اهده شدهمش
 عمدهو در سوخت متفاوت بوده شد، انجام مي 1990قبل از سالاستراليادر 
 .وجود داردواي تهويه شده ه هدرشرتنممتان  عمدهحجم  ،دن ذغالامع

                                                 
2Fuel Ingested Gas Turbine 
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  (AIDG)سازي پيشرفته سازي و خشكنمايي از سيستم گازي -2شكل 
 

در حال حاضر، عمده تحقيقات بر اصالح سـوخت گـازي قابـل استحصـال از 
سـازها جهـت راه انـدازي هـاي تلـف شـده درگـازيذغال كم هزينه يا ذغال

  ده است.ها متمركز شمشترك توربين
 بـه مسـئلهكمك شاياني تواند در آينده مي AIDG/FIGTسيستم طراحي

افزايش بهره توان خروجي نمايد. توربين و آب تلف شده ،بقاياي ذغال معدن
و برخـي از   Solar Centaur , GE Frame-3 , Frame-5يماننـدهاي

مناسـب هسـتند.  AIDG/FIGTهـاي هاي به كار رفتـه بـراي روشطرح
و كم هزينه با حداقل خطر  حليراه  AIDG/FIGTهاي سيستم بكارگيري
انتشـار تـوان ذغـال هـا عمـدتا بـر پايـه است.اين سيستمباال  بسيارراندمان 

  .[4]پايه ذغال استوارند  رهاي مايع بسوختي يا سوخت
 

  

نماي كلي از استحصال گاز متان رقيق از معدن ذغال وسوزاندنش در  – 3شكل 
 Heat Exchangerو سپس بازيافت حرارتي آن در  Pilot ignitionموتور گاز 

 

  تكنولوژي موتور گاز رقيق سوز 

وجود هواي اضافي در محفظه احتراق دو نتيجـه مثبـت بـه همـراه خواهـد 
  داشت:

  كاهش دماي احتراق و كاهش توليد گازهـاي آالينـدهxON  تـا
 حدود نصف مقدار.

 ن بيشتر از مقدار معـين راندمان بيشتر فرايند احتراق و توليد توا
  سوخت به دليل وجود اكسيژن اضافي.

در Cummins تكنولـــوژي گـــاز رقيـــق در ژنراتورهـــاي توليـــد تـــوان
بـراي اثبات شـده اسـت كـه . شده استنصب  Electable CHPتاسيسات
از بابـت مصـرف  رقيـق توان خروجي، موتـور گـاز هاي كوچك توليدمقياس

شمار نصب شده در سراسـر يسات بيو در سراسر تاس است سوخت كارآمدتر
يـك بـه بين هوا و سوخت احتراقي تري دارد. هر واكنش جهان احتراق پاك
دارد. در موتورهاي گاز معمـولي، شـمع نياز اوليه  احتراقمنبع انرژي جهت 

بـه كـار بـردن يـك در اين موتورها با . كندمي فراهمرا  انرژِيزني اين جرقه

پـيش تركيـب هـوا و سـوخت،  بايند احتراق اصلي،فرآ احتراق پيش محفظه
-پيش از ورود به شارژ كننده توربين قبل از ورودي به سـيلندر تقويـت مـي

فراينـدهاي و  فرسـتادهمحفظه احتراق بهتري را مخلوط غليظ عملشود. اين 
دهد. را كاهش ميسوخت و بدسوزي  (Knocking)اي روي پيستون ضربه

فرآينـد كنتـرل پيوسـته ، دو پديده نامطلوببروز اين جلوگيري از  به منظور
نظر دماي هواي تغذيه، نسبت حجمي سـوخت بـه هـوا و ضـريب احتراق از 

موتـور شـدت جريـان  براي اين منظور يك كنترل كننده. تراكم الزامي است
در نمايـد. و زمـان جرقـه زنـي را كنتـرل مـي سوختتركيب هوا و  ،سوخت

،متوسـط λ=1.7نسبت هوا به گـاز  درCumminsموتورهاي سوخت رقيق 
شرايط عمليـاتي . شوددر نموداري رسم مي )BMEP)1موثر شكست فشار 

 درNOxتوليـدراندمان در بيشترين مقـدار و شوند كهاي انتخاب ميبه گونه
و توليـد تر، موجب ضربات پيستوني تركيب غنياحتراق . باشدحداقل مقدار 

NOx ممكن است به طـور كامـل  ترقيك تركيب رقي اماخواهد شد  بيشتر
 ،بدســوزي شــود. در موتورهــاي الكترونيكــي كامــل دچــارو  محتــرق نشــده

-مـي ايفـااحتـراق شـرايط در حفـظ  مهميها نقش سنسورها و ريزپردازنده

  . [5]كنند
  

  شوندموتورهاي گازي كه با گاز متان منابع ذغال تغذيه مي
بـا انتشـار موتورهـاي گـازي  تقاضا براي توليد توان الكتريكي بـا اسـتفاده از

 2MHIدر حال رشد اسـت. كمپـاني  2OC، گرد وغبار وxONپايينگازهاي
پايين را بـا  NOxتكنولوژي جديد موتورهاي با سوخت گاز رقيق و با توليد 

هدف توليد توان الكتريكي با باالترين راندمان در جهـان توسـعه داده اسـت. 
سوز با سيستم ر احتراق درونيك سيستم كوچك آزمايشي موتو اين كمپاني

كـه در آن  ، kW 5000موتورهـاي گـروهدر  ،330G-MACHزنـي جرقه
زني احتـراق اسـتفاده مقدار بسيار كمي از سوخت مايع به عنوان منبع جرقه

  .)4است (شكلشود را به صورت تجاري عرضه كردهمي

 
  MACH-30Gنماي بيروني  -4شكل 

  
يدر استفاده از گاز متان توليد ني،اين كمپا تحقيق و توسعهبخش هدف 

. استاين نوع موتور  درهاي بااليي و نوك گنبدي معادن ذغال سنگ اليه
حدود  بوده و%30 -  %50حدوداين معادن ذغال سنگ در متان گاز غلظت 

اي شود. اثر گلخانهبه اتمسفر فرستاده مي مفيد گاز بدون استفاده اين 90%
اي در گازهاي گلخانهكل انتشار  تر است.بيش 2OCبرابر از گاز 21متان 

كل اين  %40و بودهمليون تن در سال  500 ،درحدود2OCبر حسب جهان، 
استفاده موثر از گاز متان بنابراين انتشار در سال مربوط به كشور ژاپن است. 

تواند گام موثري در جهت جلوگيري از گرم شدن معادن ذغال سنگ مي
  سراسري زمين باشد.

مخلوط  ،كنندزني استفاده ميرهاي رايج معمولي كه از سيستم جرقهدر موتو
محفظه به نسبت سوخت به هواي تئوري  و هوا با مقداري در حدودسوخت 

سيستم ،غلظت سوخت.در صورت تغيير ناگهاني شودوارد ميپيش احتراق 
                                                 
1 Break Mean Effective Pressure 
2Mitsubishi Heavy Industries 
3Mitsubishi Advanced Engine of Clean & High Efficiency 
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انرژي احتراق و پايداري شود. احتراق ناپايدار مي زني موجب بروزجرقه
 micropilotسيستم آزمايشي باموتورهايي درسوخت و هواي رقيق مخلوط 

ignition احتراق گاز متان حاصله در اين سيستم . به عبارت ديگر باال است
مطلوب ه صورت باز معدن ذغال سنگ با مقدار و غلظت مرتبا در حال تغيير 

 زنيجرقهسيستم سيستم احتراق پايلوت و  مقايسه. شودمي پايدار انجامو 
  است.نشان داده شده 5در نمودار شكل 

 

 
 Pilot ignitionقياس موتور گاز معمولي با سيستمي كه در آن از  - 4شكل 

  استفاده شده و ارتباط آن با گازي كه غلظتش در حال تغيير است
 

و توان با هاي براي هدايت سيستم MHIكمپاني چشم انداز  6در شكل 
كه در آن از متان معادن ذغال  پايداركرد وموتورهايي با كارراندمان باال 

نشان داده شده شود، سنگ در سيستم احتراق پايلوت استفاده مي
 يتوسعه تجاري اين موتور گاز در جهتMHIتالش كمپاني همچنين.است

 .[6]داردادامه 

 

 
اره بر نتايج آزمايش شبيه سازي شده گاز متان بستر معدن ذغال كه اش -3شكل 

قياس غلظت متان با بازدهي حرارتي و خروجي سيستم دارد. اجراي احتراق گاز 
 متان معدن ذغال به جاي استفاده از گاز طبيعي

 
  استفاده از متان معدن ذغال سنگ براي تغذيه پيل سوختي

هاي انجام شده در توسعه تجـاري هاي پيل سوختي و تالشعليرغم پيشرفت
هـاي توليـد روشهاي سوختي فقط با برخي از يلهم اكنون پاين محصول، 

از  استفاده از متان بازيافتيالكتريسيته از لحاظ اقتصادي قابل رقابت هستند. 
 يمـي توانـد روشـ ،در پيـل سـوختيبه عنوان سـوخت معادن ذغال سنگ 

يـا بـراي اسـتفاده در محـل  هاتوليد توان الكتريكيدر نيروگاه براياقتصادي 
  مورد نظر باشد.

(اطراف محل حفاري كه احتمال سقوط آوار وجـود دارد)  در برخي از اماكن
. بيشتر اين گاز كيفيت متوسطي شوداتمسفر منتشر مي درحجم گاز زيادي 

استفاده از اما . يستنو براي تزريق در سيستم لوله انتقال گاز مناسب  داشته
بـه اتمسـفر  كاهش انتشار متان هاي سوختي دما باال موجباين گاز در پيل

عالوه . اين سيستم استتوليد الكتريسيته در محل مورد استفاده از  حيندر 
اكسيد كـربن هاي سوختي، ديبر توليد توان الكتريكي با راندمان باال در پيل

هاي متـداول توليـد الكتريسـيته ها نسبت به ساير روشتوليدي در اين پيل
ميـزان . سوز بسـيار كمتـر اسـتهاي احتراق درونها و سيستممانند توربين

NOx  جامـد  سوختي اكسـيد پيلسيستم منتشره ازSOFC)1(  كمتـر از
0.5 ppmبوده و گازهايSox   ،CO نيـز در  هـاي نسـوختهو هيدرو كربن

 .شودحين كار اين پيل توليد نمي

تـا بيشـتر از  1kWمحـدوده تـوانجامدمعموال در  هاي سوختي اكسيدپيل
250 kW هـا از اكسـيدهاي اند.در اين پيلگاهي توليد شدهدر مقياس نيرو

 محـدودهدر  هااين پيلشود.استفاده ميالكتروليت  فلزي نامتخلخل به عنوان
توسـط هـا در اين پيـلهدايت يوني  كنند.عمل مي 1000تا  650دمايي 

  .شودميهاي اكسيژن انجام يون
ي هادما دروختي اكسيد جامد هاي سبه دليل پايداري اجزاي سراميكي پيل

در  هـا بـاال بـوده و از آنهـا، انعطاف نوع سوخت مصـرفي در ايـن پيـلباالتر
شـود. اسـتفاده مـي )CHP)2توليد همزمان برق و گرما تركيبي  هايسيكل

بوده كـه در صـورت اسـتفاده از  %60 ها در حدودراندمان الكتريكي اين پيل
  يابد. افزايش مي %85 اندمان تا حدودمقدار ر، هاي تركيبيآنها در سيستم

  

  
آلمان در حال  Essenاكنون در كه هم SOFCاجزاي اصلي يك سيستم  -4شكل 

 برداري استبهره

  
  سوختيهايدرپيلتوان الكتريكي توليد نكاتي در خصوص 

اي جهت توليد الكتريسيته به روش سنتي و توليد طراحي پيمانه - 1
 .را كاهش دهدتلفات انتقال و توزيع تواند مييك به بار توان نزد

هاي توليد توان توربيني (بازدهي از سيستمها اين پيلبازدهي  - 2
 بيشتر است. )%60تا  40بين 

زمان بندي به سبب كاركرد پاك، ايمن و بدون آلودگي صوتي،  - 3
ي اندازي سيستم در مدت زمان كوتاهپروانه و كسب جواز راه

 د.شوانجام مي

-خروجي سيستم جهت گرمايش (توليد همحرارت استفاده از  - 4

از  تا بيشزمان برق و حرارت) باعث باال رفتن راندمان سيستم 
 شود.مي 80%

                                                 
1Solid oxide fuel cell 
2Combined heat & power 
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 پايين آن داريدر مقابل هزينه تعمير و نگه هااين پيلبازدهي  - 5
 .است

 به عنوان سوخت اينان منابع ذغال سنگ از گاز مت توانمي - 6
  كرد.استفاده  سوختيپيل

است كه اولين نيروگاه پيل موسسه انرژي پيل سوختي اعالم كرده
 AEP Ohio Coalدر معدن  Rose Valleyاكنون در سايت سوختي

LLC  از شهرHopedale , Ohio با  اين پروژهبرداري است. در حال بهره
و  )DOE)1گذاري مشترك دو شركت، موسسه انرژي آمريكا سرمايه

، جهت تحليل و اثبات )NETL)2نرژي بين المللي البراتوار تكنولوژي ا
سنجي و مزاياي استفاده از متان معدن ذغال سنگ براي توليد توان امكان

 است. الكتريكي به طور پاك و كارامد، طراحي شده

 mcfd80در حدودمقداري از گاز معدن ذغال پيل سوختي اكسيد جامديك 
 kW 200كند. يك نيروگاه را استفاده مي )متان %45حدودا  (داراي55 - 

. كندخانه را فراهم مي 40الكتريسيته كافي براي تغذيه به طور متوسط 
تحت توافق  يدر حال خريد برق توليد )AEP)3سازمان نيروي برق آمريكا 

است  (AEP)خريد بين اپراتور ( سازمان توسعه سوخت شمال غربي ) و 
[7]. 

 
 

 AEP Ohio Coal LLCsروگاه در ني Kw (SOFC)200پيلسوختي  -8شكل 

Rose Valley Mine Site in Hopedale, Ohio.  
 

  از ذغالالكتريكي آينده توليد توان 
 بوده ونماي توليد توان الكتريكي از ذغال سنگ به سرعت در حال تغيير دور

در حال  سرعتبه  در جهانسوخت ذغال سنگ  مبنايهاي بر نيروگاه
اي در توليد گازهاي گلخانه موجودهايي نيپيشرفت هستند اما به سبب نگرا

اين هاي شديدي با مخالفت ،به خصوص توليد و انتشار گاز دي اكسيد كربن
 4سازي ذغالپودر الكتريكيبه روش . روش توليد توانهاوجود داردنيروگاه

(Pc)2گاز ومطابقت داشته با مقررات انتشار گازها  به خوبيOC  مي تواند
باشد. روش گرفته شده Pcمين شناسي از سوخت گاز هاي زجهت ممنوعيت

و گازي توانايي كاهش بيشتر انتشارات  ،)IGCC)5سيكل تركيبي توليد گاز 
كند. قابل توجهي ارائه مي شكلبه را با هزينه كمتر  2COسازي ذخيره

دارد اما  2COسازي تجاري سوخت توانايي مشابهي را در ذخيره احتراق اين
براي توليد توان هنوز روش كارآمدي نيافته است. امروزه به خوبي توسعه 

. تكنولوژي ذغال سنگ با وجود نداردسازي شده ذخيره 2COالكتريكي از 
 اقتصادي قابل رقابتي براي توليد توان الكتريكي گزينه2COسازي ذخيره

                                                 
1The U.S. Department of Energy 
2National Energy Technology Laboratory 
3American Electric Power 
4 Pulverized coal 
5 Integrated Gasification Combined Cycle 

فوق اشباع ذخيره  2COبا تزريق رقيق است. Co2با  جهت تامين بار پايه
 هايسالبراي و به طور ايمن ، اين گاز زمين شناسي هايمسيستشده به 
 ايپديده علمي و تكنيكي حل نشده اين مقوله. در شدخواهد  حفظمتمادي 

از لحاظ امنيتي و  2COتزريق جهت ممنوعيت هاي زمين شناسي براي
اين جهت اجراي كارايي وجود نخواهد داشت. اگر چه هنوز اقدامات زيادي 

  .[8]مورد نياز استواقعا تجاري پروژه در مقياس 
  

  نتيجهگيريوپيشنهادات
-طوركهگفتهشداينسيستمقابليتتوليدتوانو حرارتهمزمانراداراستوحتيميهمان

توانبااستفادهازگازهايداغخروجيازموتورگازيوتوربينگازيبهتوليدبخاروتوليدتوانبه
 .صورتسيكلتركيبيدستيافت

ادهازاينسيستمبازيافتميتواندموباتوجهبهذخايربسيارزيادزغالسنگدرايران،استف
 صنعتيبا وجود نزديكي برخي كارخانجات .ردتوجهوتحقيقاتبيشترقرارگيرد

در مجاورت معادن ذغال سنگ كه بعضا از اين سوخت به عنوان خوراك 
استفاده از اين روش توليد انرژي در كنار ساير  ،كوره استفاده مي نمايند

تواند مي WHRPG)6(اتالفي  روشهاي مورد بحث همچون بازيافت حرارت
با قرارگيري سايت همچنين  .بصورت سيكل تركيبي مورد استفاده قرار گيرد

در مجاورت اين معادن و استفاده از انرژي آنها براي توليد بخشي از توان 
گذاري و سوق با سرمايهبنابراين يابد.كاهش مي هزينه توليدواحد صنعتي، 

هاي زيادي به پتانسيل توانين سمت ميبد هاي تحقيقاتي انرژيسياست
 . فتدست يا
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