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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            
 ۶۲/۶۲/۶۶۰۶                      دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 مایع و ذخیره  ،تجرید
 ( قلیل در آلمانCO2از ذغال با کاربن دای اوکیساید ) برق تخنیکی و موانع اجتماعی در راه تولید انرژي هایپیشرفت

 

 نویسنده: هانس دیتر زاور ۶۶۰۰،/۰۱/۶۰مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

کاربن دای  ،به بعد در یک دستگاه تولید برق توسط ذغال ۶۶۰۰می خواهد در آلمان از  Vattenfallکانسرن انرژي 

ره نماید. مقاومت مردم در زمینه این پروژه را به تهدید مواجه کرده یرا در زیر زمین ذخ شده ( را تجرید و گاز مایعCO2)اوکساید

  می کند.

 

 
 

سوم حصه از ضرورت انرژی برق دستگاه تولید انرژی "یانش والدی" در شمال "کوتبوس" در آلمان خواهد توانست به آسانی 

بالک هریک به  ۲ همرای ،باز در نزدیکیروی معدن از تولید  ("brown coal)ذغال براون". با قرار دهد سویس را زیر پوشش

از برجهای سرد ستون های عظیم بخار  تیراوات ساعت برق تولید می گردد. ۶۶به طاقت ساالنه  (MW)میگاوات  ۰۶۶۶ ظرفیت

ر شکل می دهد. دیگر یمقدار انرژی در این جا تغیچه حدس زد که توان می ه آنها نظر بسر می کشند و  ،پایمانند پنجه های  هٔ کنند

فرار به اتموسفر   CO2ملیون تن  ۶۲الی  ۶۰دیده نمی شوندـ ساالنه  ،دبه مقدار متنابه از دستگاه راه خروج می یابهمچنین که مواد 

 .کند می
 

 وبت گرددانجام پذیری ثب

انرژی قابل "توسعٔه  ،انرژیمؤثریت توسط ارتقاء های گلخانه ای را به سه طریق تقلیل بخشد: ادیٔه اروپا می خواهد انتشار گازاتح

. یک سنگ « carbon capture and storage» به معنی  CCSخلص  ،(CO2)خیرٔه  ذتجرید و  ،مانند سوالر وغیره " -تجدید

 ،ه تولید برقدستگااستفاده از مسئول گزاشته شود.  Jänschwaldeباید در  ،سیاست اقلیم اروپا رِ آخ تذکرهٔ تهداب برای رکن م

 عملیٔه اوکسیفیول

 بخار

اهو جداکردن  

  

 

 نایتروژن

 جنریتربرق

 ذغال

درزیرزمین   CO2 -ذخیرهٔ    

متراکم کنندٔه کاربن 

اوکساید دای  

خاکستر پاشان/ سیرکوالسیون  

 سلفر

سوختچمبر   
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یک دستگاه تولید برق توسط ذغال  ۶۶۰۰الی سال اینجا  ،ٔه اروپادیمی خواهد با پشتیبانی اتحا Vattenfall ،کانسرن دولتی سویدن

دای اوکساید آن صرف به دهم حصٔه یک دستگاه عادی برسد. ماشین های میگاوات اعمار نماید که نشرکاربن  ۶۰۶به ظرفیت 

 سطح زمین مصروف کار اند.  ی" همین حال در هموار کاربولدوزرساختمانی "

 

» "اوکسیفیول – یدستگاه تولید انرژ"یک  ،در پالن
1Oxyfuel » .پذیری آنرا "کانسرن  ثبوت انجام   در نظر گرفته شده است

. آنجا یک چنین می کند "پمپ سیاه" تقدیم بنام پهلوی دستگاه تولید انرژی ،جنوببیشتر به طرف  ،یکیلومتر ۲۶واتنفال" در 

دستگاه به ابعاد کوچکتر عملی گردیده است لیکن صرف الی تولید بخار. برق هنوز در این دستگاه تولید نمی گردد. توان حرارتی 

که مانند  "ذغال براون"میگاوات طاقت انرژی برق. برای مواد سوخت از  ۰۶میگاوات می رسد که مطابق است به  ۰۶به دستگاه 

 کار گرفته می شود.  ،شده استو خشک پودر میده 

 

 یکمنظر دود روهای باریک که  ،مکعبمربع و عمارات به اشکال  ،نل ها ،دستگاه عبارت است  از یک ساختمان پیچیدٔه تانکها

آکسیژن استحصال می گردد)به گرافیک نظر انداخته شود!(. برای این منظور  ،اول از هوادر قدم  .فابریک کوچک کمیا را دارد

به می تواند  ،استآکسیژن نسبت به نایتروژن بلندتر نقطٔه جوش یع می شود. چونمادرجٔه سیلزیوس سرد و  ۰۹۶هوا به منفی 

تولید می  فی صد آکسیژن خالص ۹۹،۰آزمایش گردیده و تقطیر تجرید گردد. این پروسه به سویٔه یک تخنیک عالی عمل وسیلٔه 

  کند.

 

آن  برابر که در دندرجه حرارت می گیر ۶۶۶۶شعله های آتش در داش مانند آلٔه ولدنگ بیشتر از  خالص در یک فضای آکسیژن

دوباره مخلوط  ،از دوران سوخت" سوختهفی صد "گاز  ۵۰هیچ ماده مقاومت کرده نمی تواند. از این لحاظ در سوخت ذغال الی 

 فی صد غنی می ۵۶الی  (CO2)" بیشتر با سوختهو همزمان "گاز گردیده نگاه درجه  ۰۰۶۶می گردد. به این وسیله حرارت به 

وآن قسمت "گاز  پاشان جدا شده. بعد از داش خاکستراست فی صد ۰۱الی  ۰۶مخلوط صرف  در یک دستګاه معمولی .گردد

 مایع و غلیظ می گردد. ،خشک ،تجرید آنسلفر ،شده سرد ،نمی افتد circulation" که به دوران سوخته

 

به در نزدیکی پوتسدام  تن ۶۶۶۶به هوا آزاد می گردید لیکن در هفته های آینده برای بار اول تخمینا ً  (CO2)آخر   تا حال تولید

عاری از مواد "خالص  (CO2)تا حال ارسال می گردد. در این جا   ،تعبیٔه کاربن دای اوکساید در زیرزمین ،«CO2-Sink» پروژهٔ 

نخست می خواستند می گردید زیرا محققان تعبیه متر تحت فشار  ۱۶۶به عمق  Aquifer در یک  ذخیرٔه آب زیر زمینی  "خوراکی

به دست آمده  Vattenfallاز ه ککمتر خالص را شدٔه گاز مایع  اکنون برای بار اولاینها صفات این مادٔه خالص را معاینه نمایند. 

 به فشار در زیر زمین جای مد دهند.است 

 

کمپوننت های جداگانه را بحیث یک سیستم این بود تا " ،چلنج  "سیستم امتحانی ـ اوکسیفیول ، Uwe Burchhardtبرای آمر پروژه 

مشکالت نسبت به  ،ارسال کنندهفرعی با شکران از همکاری خوب کمپنی های مهم  جمعبندی نماید. ،کامل که بدون اختالل کار کند

یک سال   ،ساعت یعنی تقریباً  ۱۶۶۶دستگاه بیشتر از  ۶۶۶۱کمتر بود. از شروع پروژه در سپتمبر  ،آنچه در اول فکر می شد

و راه برای ساختمان یک دستگاه  عمل آمد بهدار به این وسیله ثبوت برای کار دوام " کار کرده است.Oxyfuel-Modus پوره در "

 باز گردید.)جنوب براندنبورگ در آلمان(  Jänschwaldeتکنولوژي جید در 

 

 حاصل قلیل انرژی

به مصرف می رسید باید به هرصورت مقدار متنابه انرژی  در اخر دستگاه  CO2 -برای بدست آوردن آکسیژن در شروع  و تجرید

فی صد  ۰۲"واتنفال" با یک مؤثریت ادارهٔ  ،)نمایشی(نیمونستریشرا تقلیل می دهد. برای دستگاه ددستگاه مؤثریت خود که این 

فی  ۲۲ُمـدرن به معمول یک دستگاه مؤثریت در نظر گرفته شده است.   brown-coal ربه می کند که در آن خشک شدن بهتمحاس

دریک کیلو   CO2گرام  ۱۶یک "دستگاه ـ اوکسیفیول" صرف هنوز  از   آن است کهجبران  ،ده فی صد ضایعات می رسد.زصد 

 .تقرب می کند ۰۶۶۶این عدد به  brown-coalدر برابر آن از یک دستگاه معمول و خارج می گردد  وات ساعت

 

 . در یکی از بالکهای موجود یکCCSست برای گردد که عملیٔه دیگری آزمایش  نیز  CO2باید شستن ـ  Jänschwaldeدر 

آمر مؤسسٔه  Alfons Katherو تحت عملیٔه مربوط گرفته می شود.  گردید )دودماشین( جدا خواهد  سوخته گازجریان  (۰۶/۰)دهم

مؤثریت می  جبران آنچه   مربوط  CO2 -هاربورگ" بین اوکسیفیول و شست  –تخنیک انرژی از پوهنتون تخنیکی "هامبورگ 

                                                           

به معنی آکسیجن و مواد سوخت   fuel   Oxygen 1   و  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=circulation&trestr=0x801
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یک فیصد نتایج بهتر  ،«عادی»یک دستگاه گاز سوختٔه . اوکسیفیول می تواند امروز نسبت به عملیٔه بیند تفاوت کم می صرف ،گردد

 .معلوم گردد می تواند آینده طور دیگرباشد. ولی با وسایل جدید شستن  هداشت

 

قایسه با دیگر تولید و این برای قابلیت رقابت در م انداز است یردر آخر به نرخ تمام شد تأث CCSچطور مصارف اضافی توسط 

اولی به فعالیت آغاز کرده باشند. در مؤسسٔه  ایاساسا ً وقتی معلوم می شود که دستگاه ،داردچه معنی را در بر ی کنندگان انرژ

وجود آن کوشش به عمل آمد چوکاتی در زمینه تعیین گردد. در  پوهنتون "شتوت گارت" بادر  اقتصاد و بکار بردن واقعی انرژی

  ۶۶۶۶ سال برای CCSتمام می شود. همرای  (KWh)سنت فی کیلووات ساعت  ۲تا  ۰ "ذغال براون"ژی تولید شده از حال انر

خواهد بود. چرخهای بادی در روی زمین انرژی برق را سنت فی کیلووات ساعت  ۱تا  ۰از  نظر به شرایط حاشیوی نرخ تمام شد

قیمت سنت عرضه خواهند کردند. با وجود بلند رفتن  ۶۶تا  ۹ر آنرا به سنت فی کیلووات ساعت و چرخهای روی بح ۰۲تا  ۵به 

به  کهدر اینرجحان دارد نازلتر بوده و عالوه بر آن نسبت به تولید انرژی توسط باد  "ذغال براون"تولید انرژی با  CCS توسط 

 جبران گردند.از ساحل به داخل کشور انتقال و نوسانات  را تا انرژیجدید احتیاج نمی باشد و ذخایر  لین هااعمار 

 

کافی آزمایش  (CO2)که ذخیره کردن پیشرفت می کند مساعد هم معلوم می شود صرف وقتی  CCSاین پهلوی تخنیک ـ  آنچنانکه

عدم اطمینان زیاد لیکن در بین مردم می باشند شده باشد. در جهان مسلک اتفاق نظر موجود است که پروبلمهای مربوط حل شدنی 

( CO2می خواهد)که در محیط آن "واتنفال" یک وقتی   Neutrebbinو  Beeskowهم چنان در حوالی براندنبورگ  حکمفرماست.

بیم آن می  ،چه. از آن جلو گیری می کنندکه به هرصورت  نداتحادیه های مردمی تشکیل گردیده ا ،ذخیره کندرا  Jänschwaldeاز 

 از ذخایر فرار خواهد کرد. (CO2)رود که 

 

ملیون  ۶۶۶برق آسا  ۰۹۱۲که درسال حضور داد  "کامرون"در  Nyos-Kraterseeپیش چشمان مردم مضطرب و نگران فاجعٔه 

یعت آلمان حمایٔه طب –محیط زیست  اتحادیهٔ  نفر را خفه کرد. ۰۵۶۶فرار نموده و  دار از بوتل گازآب  مانند (CO2) مترمکعب

میرمن  اقع گردد.تواند در یک ذخیرٔه کاربن دایاوکساید نیز و ه میکه یک بدبختی مشاب ،( در یک مطالعه تلقین می کندفیدراسیون)

Frauke Schäfer از ادارٔه دولت برای علوم جیو و مواد خام (BGR)  این چنین بازی با افکار را تردید می نماید. در یک ذخیرٔه- 

CO2،  از این لحاظ بوده و قید  تنگ  احجاردرز های گاز در«Explosion»  مانندNyos  غیر ممکن است. در بدترین صورت یک

به وقوع   CO2 - طبیعی در اضالع متحدٔه امریکا در یک ذخیرهٔ  ۰۹۱۶در سال چنانچه لیک کند خواهد توانست سوراخ برمه 

زیرا گاز  ،. ولی به کسی ضرری عاید نگردیدندهوا فیر می شدملیون مترمکعب به  ۰دو هفتٔه تمام فواره های روزانه   پیوست.

 کرد.می فورا ً به هوا فرار 

 

 قانونی چوکات تنگ

. برای هریک استکرده پیریزی را  بسیار شدید   CO2 -با عالیم نگرانی در بین مردم حکومت آلمان مسودٔه قانون در مورد ذخیرٔه 

بر  ملیون تن ظرفیت اجازه داده شده است. ۱برای کل کشور نه بیشتر از و ملیون تن در سال  ۰ذخایر صرف در نهایت جایگاه 

 -از موجودیت ذخیرٔه  ،در صورت امکان تمام ایالت را ،ماده قید گردیده است که ایاالت کشور مناطق گسترده راهمین عالوه در 

CO2 .عاری نگه داشته می توانند 

 

در برابر عمارت پارلمان  مجددا ً خالف  ،مشورٔه قانوننخست روز در را مانع شده نتوانست تا  Greenpeaceنون باز هم شدت قا

پا به  امور به عوضبا این تصویر همه  Frauke Schäfer. برای میرمن پروتست نکنند ،انفالق خواهد کرد« بـُمبی که هرلحظه » 

که در مورد پروسه های معلومات برخالف با آن همه  ،  CO2 -یک ذخیرٔه  ،به سوی انفالق می چرخد. ساعت بمب کله می ایستد

 .روز بیشتر ترکیبات کمیاوی تشکیل می دهد هر  CO2می گردد زیرا  خطرناکتر با گذشت زمان   ،زیر زمین در دست است

 

ذخیرٔه آب در  -تحت قشار زیاد به "اکویفر  CO2از همه بیشتر در شروع بروز می کننند زیرا گاز " مشکالت به نظر میرمن "شیفر

منطقٔه با   CO2می گردد و آب نمک را به خالهای سنگزار می راند. به این صورت در اطراف ذخیرٔه اصلی داخل  "زیر زمین

عمق کمتر به طرف در آب های زیر زمیناختالالت در سنگزار به "زون های" که آب نمک را ذریعٔه تشکیل می گردد فشار بلند 

آگاهانه  BGRباال رانده خواهد توانست. اقتصاد آب از این نگاه خطر را متوجه آب های نوشیدنی می بیند. ادارٔه دولتی علوم جیو 

 سی کند.متوجه این پروبلماتیک بوده و می خواهد آنرا به زودی دریک مطالعٔه تحقیقی عمیقا ً بر ر

 

 ،در شورای اقلیم یونو« جلو گیری از تغییر اقلیم» برای تحقیق اقلیم و رئیس گروپ کار  "مؤوسسٔه ـ پوتسدام"معاون مدیریت 

Ottmar Edenhofer  نظر به اهمیت  تنقید به عمل می آرد. "گرین پیس"صریحا ً از حکومت وCCS عاری  ،برای حمایه از اقلیم

تولید انرژی برق در سطح جهان به مواد سوخت  ۰/۶از مسئولیت است این انتخاب را آناً و به صورت مطلق تردید نمود. باآلخره 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

را در آلمان به پختگی بازار انکشاف داده نه صرف برای ضرورت  CCSدرخواست دارد تا  "فوسیل" اتکاء دارد. او از این لحاظ

 بلکه جهان شمول به کار برده شود. خود

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


