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  مواد سوخت مايع از ذغال به حيث بديل تيل
  »شناخت توليد مواد سوخت مايع از شايستگی های کميا دانان آلمان است«

  
  

پيک  حالاصط.  ما شده استات روزمرۀحالاصطجز  » Peak Oilپيک آيل  « حالاصطاز چند سال به اين طرف 
و طبعاً  بايد چنين استنباط نگردد که تيل در يک يا دو نسل بعد ديگر . به معنی توليد نهائی تيل فهميده می شود  آیل

  .ولی بايد در نظر داشت که در اواسط قرن جاری استخراج نفت نهايت گران تمام خواهد شد. بدست نخواهد آمد
  

  وفرت ذغال
ً  به بديل تيل عالقه بگيرد به اين معنی که مواد سوخت از مايع نرخ بلند تيل، ص نعت را بايد تشويق نمايد تا عمدتا

اين مواد خام مورد ضرورت از حد بيش در اختيار بوده و ذخاير موجود برای قرن ها با . ساختن ذغال بدست آيد
ی برای محيط زيست مساعد نيست زيرا مقدار ولی بايد در نظر داشت که اين تکنولوژ. ازدياد تقا ضا کافی خواهد بود

الکن طريقی هم برای توليد مصنوعی مواد سوخت مايع .  را در آتموسفر بلند تر می برد)CO٢(کاربن دای اوکساید 
و )  Anthrazit(در پهلوی آنتراسيت . می دهد» سبز« ديده می شود که در برابر کاربن دای اوکسايد اشارۀ ) تيل(

  . چوب هم می تواند به مواد سوخت مايع تبديل گردد) brown coal(ئی ذغال سنگ قهوه 
اساساً  بايد با سوختاندن  تحت کنترول مواد خام ، با ازدياد بخار هايد روژن بايد يک مخلوط هايدروژن و کاربن مونو 

اشيدن آب روی قوغ کهنه گاز با پ که در کارگاهای  شباهت داردگاز شهریاين گاز مصنوعی با . اوکسايد بدست آيد
از لحاظ هايد روژن می توانست زود انفالق کند و از لحاظ : های ُکوکس بدست می آيد و از دو نقص عمده عاری نبود

با تعويض گاز شهری دربدل گاز طبعی که کمتر خطر در برداشت و بايد . کاربن مونو اوکسايد صفت زهری داشد
ت که از گاز مصنوعی مواد سوخت مايع توليد شده می تواند شايستگی اين شناخ. وارد می شد ، راه حل پيدا گرديد
نظر به فشار، حرارت و کاتاليزور از گاز مصنوعی، مخلوِط پيچيدۀ کاربن . بزرگ کميا دانان آلمانی می باشد

 که از پروسۀ. هايدروژن های مختلف ، از گاز مايع گرفته تا بنزين، ديزل و موم پارا فين می توانند توليد گردند
.  در مؤسسۀ آن وقت قيصرويلهلم برای  تحقيق ذغال ، انکشاف يافت، خيلی مشهور استفيشر و تروپشطرف 

 پروسه را به پختگی انکشاف داد و اين درست وقتی بود که اردوی هيتلر ١٩٣٠ درسال های روحرمؤسسۀ کمياوی 
ر ديزل بدست می آمد در حاليکه بنزين  از همه بيشت تروپش- فيشراز شيوۀ عمل. به مواد سوخت ضرورت داشت

 دستگاهای صنعتی آلمان ساالنه ١٩٤٥الی سال .  با مايع ساختن ذغال توليد می گرديد پير-برگيوسموترتوسط طريقۀ 
  . تن مواد سوخت توليد می کرند٤،٦

  

  تيل با قيمت نازل
 به فعاليت خود ادامه می دادند ولی آنزمان مواد نفتی بعد از جنگ جهانی دوم چند دستگاِه مايع سازی ذغال در آلمان

لذا به فعاليت  آخرين . شرق ميانه به قيمت نازل جهان را روپوش کرده بود و فعاليت دستگاه ها غير اقتصادی بود
 اما عالقه به توليد تيل مصنوعی خاصتاً  درکشور های بدون يا ذخاير محدود. م خاتمه داده شد١٩٦٢دستگاه درسال 

حتی درسال . نفتی ولی دارای ذخاير فراوان ذغال پا برجا ماند که يکی از اين کشور ها افريقای جنوبی می باشد
 با اين هدف که قلت تيل با توليد مواد سوخت مصنوعی از معادن ذغال دست  ساسولم در يوهانسبورگ کمپنی١٩٥٠

  . داشته رفع شده باشد، تأسيس گرديد
 در آلمان و بهتر ساختن قابل مالحظۀ آن در محل، در جنوب  يوهانسبورگ اوالً  يک با تکنولوژی آزمايش شده

 فی صد ٣٠دستگاه بزرگ نمونه وی اعمار گرديد که بعد از آن دستگاه های متعدد بزرگ توليد به کار گرفته شدند و 
اکنون اين دستگاه ها .  کرداحتياج افريقای جنوبی را به بنزين، ديزل و مشتقات مواد خام پترو شيميا، تکافو می

درسايه يی نرخ بلند امروزی مواد نفتی، به صورت اقتصادی به فعاليت انداخته شده می توانند و مفاد زياد را در بر 
  . دارد
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  راه سبز
 اکنون حيثيت کمپنی بزرگ انجينيری را اختيار کرده که دستگاه های توليد مواد سوخت مايع ازذغال يا گاز ساسول
. را عرضه می کند و کمپنی های توليد کننده را در ماليزيا، قطر، چين، و اضالع متحدۀ امريکا مشوره می دهدطبعی 

  .  بلند می رود، عالقه به تکنولوژی مايع ساختن ذغال ازدياد می يابد و دراز مدت،–اوسط چون نرخ مواد نفتی در 
داست، زيرا گاز مصنوعی از چوب، کاه يا علف نيز طوريکه تذکر يافت برای مواد سوخِت موتورها يک راه سبزپي

 کاربن هاید روژن ها و اقسام آن برای بدست آوردن  تروپش-فيشرمی تواند بدست آيد و می تواند به اساس نظريۀ 
همچنان .   اکنون در گوسينگ اطريش فعاليت دارد سویس–اطریش يک دستگاه نمونه به اشتراک . بکار گرفته شود
اين . م برای سنِتز گازطبعی درکار می باشد٢٠٠١ دستگاه توليد گاز تو سط سوخت چوب در سال در اين جا يک

برای اين منظور چوب های اضافی از اقتصاد جنگالت به کار . دستگاه قادر است مواد سوخت مايع نيز توليد نمايد
  .برده می شود

  
  پايان

  
 


