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ادامهحیاتکرهزمیندرگرویکاهشگازهایگلخانهای
نویسنده:�محمدامین�هاشمی��

گازهــای گلخانه ای و تأثیراتی که بر آب و هوای 
کره زمین دارند برای همگان روشن است. برای کاهش 
تولید این گازها باید میزان اســتفاده از سوخت های 
فســیلی را کاهش داد که این روند سختی ها و موانع 

خاص خود را دارد.
سوخت های فسیلی نظیر گاز طبیعی و زغال سنگ 
همچنان ســهم زیادی در تأمین انــرژی نیروگاه ها 
بر عهده دارند؛ بنابرایــن یکی از عوامل اصلی تولید 
گازهای گلخانه ای که منجر به تغییرات آب وهوایی 
زمیــن و گرمایــش جهانی می شــوند، همچنان در 
چرخه ی تولید قرار دارد. یکی از اصلی ترین گازهای 
گلخانه ای موجود در جو، گاز کربن دی اکسید است.

برای کاهش یا حذف تمامی این گازها از فرآیند 
مصرف ســوخت های فســیلی، فناوری  جدیدی به 

نام سیســتم جذب و ذخیره کربن )CCS( ارائه شده 
اســت. این فناوری که مدت ها درحال توسعه است، 
به دلیــل محدودیت هایی کــه دارد در حال حاضر 
به طور کامل عملیاتی نشده است. یکی از اصلی ترین 
محدودیت های این فناوری، راندمان بســیار پایین و 
گران قیمت بودن آن اســت؛ اما به تازگی استارت آپ 
تازه تأسیس نت پاور در تالش است که تغییراتی در 

این فناوری ایجاد کند.
استارت آپ نت پاور )NET Power( که توسط 
یک گروه ۳ نفره متشکل از یک وکیل، یک شیمیدان 
و یک مهندس شیمی تشکیل شده، در تالش است که 
راهکاری برای رهایی از گازهای گلخانه ای تولیدشده 
از سوخت های فسیلی ارائه دهد. این شرکت به جای 
دنبال کردن چارچوب هــای فناوری CCS، فناوری 
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جدیدی را از ابتدا طراحی کرده اســت. رادنی جان 
اَلِم، مهندس شــیمی و عضو هیئت مؤسس شرکت 

نت پاور، می گوید:
تنها راه پیشرفت در این مسیر، توسعه مجدد 

سیستم تأمین توان است.
مدل اولیه ارائه شــده توســط این شــرکت با 
بهره گیری از ســیکل جدیــد ترمودینامیکی که آن 
 را ســیکل الم نامیده اند، نیاز به داشــتن دودکش در 
کارخانه هــا را به طور کامل از بین می برد. با توجه به 

اطالعات موجود در سایت این شرکت:
سیکل الم متشکل از یک سیکل با فشار باال و با 
سیستم احتراق oxyfuel و سیکل فوق بحرانی کربن 
دی اکســید )Cycle Supercritical CO2( اســت 
که بهبودهای بســیاری نیز یافته است. این چرخه ی 
ترمودینامیکی فرآیند جذب کربن را به عنوان بخشی 
از فرآیند تولید توان انجام می دهد. روند گرفتن کربن 

در روش های دیگر، بعد از مرحله تولید توان است.
در این چرخه از گاز کربن دی اکســید به جای 
بخارآب برای به حرکت درآوردن توربین ها استفاده 
می شود که باعث می شــود گاز کربن دی اکسید در 
چرخه ترمودینامیکی باقی بماند و نیازی به تخلیه ی 
آن به محیط نباشــد. همچنین ایــن عملکرد باعث 
می شود که دیگر به تولید انرژی برای تأمین بخارآب 

موردنیاز چرخه ترمودینامیکی، نیازی نباشد.
چالش این فناوری، رقابت اقتصادی این روش 
با ســایر فناوری هــای متداول این صنعت اســت. 
بنیان گذاران این شــرکت ارزیابی می کنند که طرح 
آن ها می تواند ازنظر قیمت تمام شــده هر کیلووات 
تــوان تولیدی با بهترین نیروگاه های ســوخت گاز 
طبیعی رقابت کند. برای استفاده از زغال سنگ، باید 
ابتدا آن را بــه  گاز ترکیبی تبدیل کرد که با توجه به 
این تمهیدات، آســیب های محیط زیســتی ناشی از 
استخراج زغال سنگ از معادن همچنان به  قوت خود 

باقی است.

Wچه�کارهایی��می�توانیم�انجام�دهیم؟�
کشورهای پیشــرفته ی سراسر دنیا نظیر آمریکا، 
چین و تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا، در حال 
تعطیلی نیروگاه های سوخت زغال سنگ خود هستند. 
در این میان تأمین توان موردنیاز کشورها با استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر، در کشورهای درحال توسعه 
نظیــر هند، فرآینــدی زمان بر اســت. بااین حال در 
کشــوری نظیر هند باوجــود تأکید بر اســتفاده از 
انرژی های تجدید پذیر، همچنان زغال سنگ بهترین 

گزینه برای تأمین انرژی موردنیاز کشور است.
باوجود حرکت کشورهای سراسر دنیا به سمت 
اســتفاده از منابع انرژی ارزان و تجدید پذیر، تالش  
شــرکت هایی همچون نت پاور بــرای حذف کربن 
حاصل از احتراق ســوخت های فسیلی بسیار مفید 
است. هاوارد هرزوگ، مهندسی شیمی و متخصص 
در حوزه ی جذب کربن در دانشگاه MIT، می گوید:

فناوری ابداع شده توسط شرکت نت پاور گامی 
اساســی در فرآیند جذب کربن اســت. روی کاغذ، 
فناوری ارائه شده حرف های بسیار برای گفتن دارد. 
ما باید بدانیم که آیا سیســتم ارائه شده و نیروگاه 2۵ 
مگاواتی در حال ساخت توسط نت پاور در هیوستون 
آمریکا، همان طور که ادعا می کند، می تواند تأثیر خود 
را بر زندگی ما داشــته باشد یا خیر. اگر مدل اولیه ی 
این نیروگاه همان طور که پیش بینی می شــود عمل 
کند، قدم بعدی می تواند اختصاص دادن بودجه ۳۰۰ 
میلیون دالری برای مدل بزرگ تر و با توان خروجی 

۳۰۰ مگاواتی این نیروگاه تا سال 2۰2۱ باشد.
جان تامپسون، متخصص حوزه جذب کربن از 
بنیاد غیر انتفاعی Clean Air Task Force می گوید:
اگر شرکت نت پاور بتواند به ۱۰۰ درصد اهداف 

خود برسد، می تواند قاعده بازی را تغییر دهد.
منبع: زومیت


