برا نثال قطران جولیی از جصفیه ذغال سنگ بارا جولیای

ذغال سنگ
Coal

ااوا نواد شیمیایی ازجموه روغان قطاران افتاالین فنال و
بنزن بهکار نیرود و یا گاز نوایاک جولیای از کاور ذغاال

ذغال سنگ در کنار سایر سوختهاا جدیییااذاریر ناانای

سنگ برا جولیی ان ح نوایااک و جرکیباات اسایی ایتریا)

افت و گاز طبیعی از ننابع نهم اارژ نورد ایاز بشر به شمار

اسااتفاد ناایشااود کااه در کشاااورز کاااربرد فراواااای دارد.

نیرود و در اقتصاد جهاای و ننطقها ایز اقش بسیار نهمی

بااهعاا و فاار ورد هااا دیگاار ایااز از ذغااال ساانگ و

ایفا نیامایی .این نااد نلواوطی از هیایروکربورها و کمای

نحصویت جاابی ن به دسات نای یای ازجمواه صاابون

ایتروژن نیباشی که از جغییر اایام گیاهان بااقینااای از دور

سپرین د لها راگها صنعتی ذ ستی)ها فیبر اور

کربنیفر نتعوق به  092جا  062نیویون سال قبل جشاییل شای

ابریشم نصنوعی اایوون و کربن فعاال شای فیبار کاربن و

است .هرچه اسبت کربن در این ناد بیشتر باشای از کیفیات

فوزات سیوییون .همچنین درداالداضار نهامجارین ناوارد

سوخت بهتر برخوردار خواهای باود .جاا ذایش از ااقا

استفاد ذغال سنگ در جولیای ایارو بارق و صانایع فاوید

صنعتی ذغال سانگ بیشاتر در کاور ذزخاااههاا وادایها

لونینیم و سیمان نیباشی.

()BP, (2018

جدار و صنعتی (کوچا) و یاا نناازل نسایوای اساتفاد
نیشی و ازاظر کیفیت ارزش درارجای و کاارایی ایاز زیااد

كتابشناسي 


نورد جوجه قرار امیگرفت .انا با سرعت در رشی و جوساعه

نهروز نهی ( 9031دااشنانه افت و اارژ

صانایع در قارون  99و  02و اقاش نهام ن باهعناوان یاا)
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سوخت جدار در ادانه درکات باهسامت جواو و صانعتی

عنايتالهطاهرزاده

شناسارشدمطالعاتبازارهايبينالمللينفت

كار
ويداورهرامي
هيئتعلميدانشگاهشهيدبهشتي


شاین از اهمیات ویا ا برخاوردار گردیای باهطاور کااه
بهینهساز نصرف ن و دتی یافتن جایگزینی نناسب بارا
ن (در شرایط دساس ایز نورد جوجه شاییی قارار گرفات.
(نهرورز  9031هماکنون ذغال سنگ بهعنوان ی) ننبع نهم
برا بزرگجرین کشورها نصارفکننای ااارژ در جهاان
( نرییااا چااین و هناای همااوار از اهمیاات بساایار باااییی
برخوردار بود و دتی برا سالها

جی ایز ایان هایف را

دابال نیاماینی اگرچه در ناورد شایو و ااو باهکاارگیر
نیزان سرنایهگرار و شناخت جینولوژ ها کاارایی و بهتار
سوختن ن را ایز نورد جوجه قرار نیدهنی زیرا با ذیشرفت
عووم و فنون جینولوژ نوارد اساتفاد از ذغاال سانگ ایاز
بسیار نتنو گردیی است .بهعبارتدیگر دردالداضر ذغال
سنگ ع و بر استفاد در نوارد فوق باهعناوان نحصاویت
جاابی در جولیی دیگر کایها سرنایها

واسطه و یاا اهاایی

ایز اقش بسیار دساسی را در اقتصاد جهاای ایفاا نایامایای.

اادمن افت ایران.






