German Coal Mine Methane

DU I TS KOO L MI JN METHA AN
PROJECTTYPE: Stortplaatsgas
LOCATIE: Noordrijn-Westfalen, Duitsland
KOOLSTOFSTANDAARD:
VCS (vrijwillige koolstofstandaard)
JAARLIJKS VOLUME: 60.000 tCO2e pa
METHODOLOGIE: Gasaanwinning
STATUS: Geregistreerd als VCS

Project Type:
Location:
Carbon Standard:
Annual Volume:
Methodology:
Status:

Ondanks het feit dat Duitsland een van de
grootste markten voor hernieuwbare energie
ter wereld is, heeft het een rijke geschiedenis in
steenkoolwinning. Vandaag de dag is de overgrote
Land Fill Gas
meerderheid van de koolmijnen gesloten,
North Rhine-Westphalia, Germany
maar de ontginning heeft zichtbare sporen
VCS
nagelaten, zoals vernielde industrieterreinen en
60,000 tCO2e pa
stortplaatsen. Een ander overblijfsel van het Duitse
Gas Reclamation
koolontginningsverleden is onzichtbaar: methaan
VCS Registered
uit koolmijnen, dat zich decennialang na sluiting in
de mijnschachten kan opstapelen.
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Despite being one of the world’s largest markets for renewable energy, Germany has an extensive history of coal

Not only does methane pose an explosion hazard, it is also a very potent greenhouse gas, being about
20 times more effective in trapping heat in the atmosphere than carbon dioxide. In order to mitigate the
danger of uncontrolled explosions and impacts on climate change, it is crucial to prevent the emission
of this gas to the atmosphere.
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Methane from abandoned coal mines can be collected and flared, and thereby be destroyed. This
project takes it a step further: it involves the operation of a collecting system based on pumps and
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Dit project neemt het nog een stap verder: het omvat de
moeilijk om de apparatuur voor economisch duurzame
exploitatie van een verzamelsysteem dat gebaseerd is
operaties te ontwerpen en aan te passen.
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Environment:
The project effectively reduces greenhouse
gas emissions and thereby contributes to the
mitigation of climate change. In addition, the
build-up and pooling of methane within
Het project
broeikasgasemissies
op een efficiënte
minesvermindert
is prevented
and the risk of explosions
manier
en draagt hierdoor bij aan de afzwakking van de klimaatremoved.
verandering. Bovendien wordt er vermeden dat methaan zich
opstapelt en bundelt in de mijnen en bestaat er geen explosiegevaar
meer.
Employment:

Milieu:

Employment opportunities were created
and operational
Er zijnphases
banen of
gecreëerd
tijdens
de
bouwen bedrijfsfases van het
the project.
project.

Tewerkstelling:
during the constructing
Bewustzijn:
Awareness:

Dit project
om dehelps
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project
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te
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disseminate the capture and
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for coal mine methane.

Technologiesamenvatting:

Het bestaande ventilatiesysteem van de mijn wordt gebruikt om
het gas
af te vangen:
Vacuümpompen zuigen het gas omhoog,
Technology
brief:
dat vervolgens
op een
manier gereinigd
en samengeTo capture
the technische
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the mine is employed:
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pumpsdiepull
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which is voert.
then
technically purified and compressed. The
collection system is connected to a
Transmission pipeline, transporting the raw
gas to the gas-engines.

De motoren drijven een warmtekrachtkoppeling aan, die warmte en elektriciteit opwekt die dan naar het nationaal net
gevoerd worden. De warmte wordt naar consumenten in de buurt vervoerd via het stadsverwarmingsnet. Methaan is een
belangrijke component van aardgas en heeft een hoge energie-inhoud. Wanneer koolmijngas verbrand wordt, wordt het
e engines
drive a co-generating
power
generating
heat and
electricity
whichaan
is fed
into the national
grid.worden
hoofdzakelijk
omgezet in CO2,
een unit,
veel zwakker
broeikasgas.
Door
de elektriciteit
het openbaar
net te leveren,
e heat is
transported to consumers in the vicinity using district-heating pipelines. Methane is a primary
er verdere emissies vermeden door de energie die opgewekt is in centrales op basis van fossiele brandstoffen te vervangen.
mponent of natural gas and has a high energy content. When combusted, the coal mine gas is converted
ainly into CO2, a much less potent greenhouse gas. By feeding the electricity into the public grid, further
missions are prevented by displacing energy generated from fossil powered plants.
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