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Her er helvede Iss
i undergrunden
PE alle verdens kontinentei

r er der enorme kulbrande i

! SanS. Alene i Kina 96r hvert

I5r omkring 200 millioner
itons kul opirag.
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*- "yf i""s"mBurning Mo.rr,l **nr,"rk"rkabtektrlbra,,,l*hnr,,l,,i"t
+A ' ffi taln. l)et ligger i Australien, og i flere hundrede.ir. l'a globalt plan er-e$t I-f Uet n'ger konstanl fra spr.tkker der tale onr et enornrt probleru. Alene i

^':J+

-X; *ibg 
revfier i bjerget. Lenge troede uran, Kina mt'ues op mod ](X) millioner tons

:.:.**;-at bjer-get \/ar en vulkan. lVlen rogen kul irligt at ga tabt ved kulbrande.
r. *'t statnurer [r.r brientlende kul nede svarende til en femtedt'l af l.rrrtlt'ts

, ffiii1i,--bjerget, og geologerne nrcner, at totale kulprodrrktitxt. Tilsamrnen

ffiffi.'rget har brandt i flert tusiltle;ir. skonnes hinas kulbrande at v.tre
i&:'%' Burning Mountain er dtrmtd en skvltl i 2-3 procent af verdens totale
' "*. pdrnirrdelse orr1, hvor sejlivet err udslip af kuldioxiti - det er lige sii

-- 
i'likulbrand kan vare, nir rlen forst er i nreget, som tlSA's sanrletle bilpark

*ang.Hr''ordan kullet i bjerget i sin tid proclucerer. Derured rnedvirker kul-
. blev antandt, ved ingtn med sikker- braudene i hoi grad Lil clrivlusef[ekten.

hed, rnen det kan nreget vel vare sket
. ved ert selvant;endelse, lirr under

tretingelser kan kul blive si
nt, at det spontant bryder i brand.
er et problenr, man lx kender pa

[ .S"']raftvarker, In'trr store tlynger .r[ kul
3'' unrlerliden aulander sig selr'.

\; t thl'ggeligt ntangr. stecler pa forden
P hergel trkonlrollerede hran<le i kul-
H nrirrer ellel underiortliske lag al
€, kul. Nogle lrrancle er opst.iet vetl sclr'-

1ry ant.endelse, nrt'n de fleste skvltles
ffi ubetrnksomlretl, drrrrrhed eller sort

Ei{ , utr"t.t. Ihr ilden forst [.iet [at, kan den
+-''. ulrrre i ircvis, mens den l.rrrg,sonrt .t'dcr'

--1"'" sig vej ge.nnem kullet. Det girr clen enrl-
nu sverete at overskue og bek.urpe.



varet begranset, hvad man kan stille op,
nAr en brand fsrst har f6et fat. Finder
branden sted tet pi overfladen, kan den
kvales, men selv det er svart. Kinesiske
kulminearbejdere ved af bitter erfaring,
at der skal dlnges mindst en meter jord
oven pA branden, hvis den skal da ud

Lettere at flytte folk
NAr branden fsrst kryber ned under
jorden, bliver det endnu svarere. Sd
kan det vere et problem overhovedet at
spore den og finde ud af, hvor langt den
e1 nlel At pumpe vand ned i undergrun_
den kan gore mere skade end ga*, fo.
ofte erjorden blevet sA rr.-, ,1 vandet
udloser dampeksplosioner, hvortil kom-
mer, at vandet kan andre forbrandings_
processen, sA der dannes giftig metan.

Forsegling af alle huller er en anden
teknik, der oftehar varetpravet. Men tit
er det umuligt at finde alle de sprakker
og hullea der forsyner den underjordiske
brand med ilt, og gang pA gang har
brandfolk mittet konstatere, at en brand,
de mente at have besejret, alligevel ulmer
videre og kort tid efter blusser op igen.

Indonesien er et afde h6rdest plagede
lande. Her er der tusindvis af brande i
gang, 

9g indtil for nylig var myndighed_
emes holdning, at det var lettere ogbilli_
gere at flylte folk end at bekempe bran_
dene. Men det er giet op for forskerne,
at der foregAr et uheldigt samspil mellem
kulbrande og skovbrinde: En stor del
af Indonesiens kulforekomster befinder
sig lige under jordoverfladen, og mange
steder ndr de helt op til overfladen. OLt
betyder, at skovbrande ofte antander
disse lag, hvorefter branden bevager sig
ned i jorden. Siden dukker ilden-op et
helt andet sted, hvor den antander en ny
skovbrand - som sd kan satte endnu en
kulbrand i gang. Det forklarer, hvordan
der selv i klart og fint vejr jarrnligt opstAr
skovbrande fjernt fra enhver be6oeGe.

Opdagelsen har fAet den indonesiske
regering til at hyre Alfred \Arhitehouse,
en-.amerikansk specialist i slukning af
kulbrande. Han har fundet frem til, aider
kun er 6n effektiv m6de at slukke de
indonesiske skovbrande p6. Forst spotter
han branden, bl.a. ved at mAIe tempera_
turen i jorden. Derefter beregner han,
hvor den er startet. Takket vere sin viden
om geologi og sit kendskab til, hvordan
kulbrande breder sig, kan han regne ud,
hvor fronten af branden er. Ofte vil
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som befinder sig lige
under jordoverfladen, er enI rrvs!r., Lt

hyppig 6rsag til skovbrande.
I Indonesien, hvor mange .,{
af kullagrene n6r helt op
til overfladen, lever man ien
ond cirkel, hvor skovbrande
antender kulbrandg der
breder sig under jorden og
setter andre skove i brand.

Rogen, der er fyldt med giftig
kvelstof og kuldioxid, er ikka
alene 6rsag til sygdomme
i luftvejene hos millioner
af mennesker. Den leverer
ogs6 et vesentligt bidrag
til det globale CO,-udslip.

Nog{b gange styrter jorden
ligefrem sammen med store
adeleggefser tit iolg,e, :r:u,;] . .

Mange steder i verden er
de braendende kullag 6rsag
trl store revner i jordskorpen.
Der findes mange eksempler
p6, at veje og jernbaner m6
lukkes eller flyttes, n6r jorden
sprekker. Revnerne fsrer :
ogsd et andet problem
nrpd sig, idet de giver bedre
adgang for ilt til branden.
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fronten danne en bue, fordi ilden spreder
sig nogenlunde lige langt i alle retninger.

NAr fronten er fastlagt og tegnet
ind pA et kort, tager gravemaskinerne fat.
De graver en rende foran branden, og da
kullet jo ligger i de ovre jordlag, fungerer
renden som en effektiv bremse: Hertil og
ikke langere fAr ilden lov at herge. Indtil
videre er 65 indonesiske brande blevet
slukket ved hjelp af metoden, som om-
kring 200 indonesere er oplert i.

Andre steder i verden duer bort-
gravning ikke, fordi de ulmende lag af kul
ligger for dybt nede ijorden. Teknikere og
forskere har forsogt sig med alt fra forseg-
ling med specialbeton til indblesning af
sand, skum og inaktive gasser. I de fleste
tilfelde uden synderligt held.

Et amerikansk ingeniorfirma, Godson
and fusociates Inc., mener dog nu at have
udviklet en serlig blanding, som.er langt

mere effektiv, fordi den pA 6n gang gor
noget ved alle de ke ting, der holder en
brand i gang. En brand keverbrandbart
materiale, en vis temperatur og tilforsel af
ilt. Den nye blanding, der kaldes Thermo-
cell, bestAr af sand, cement, flyveaske,
vand og en saerlig skum. Den har en
konsistens, der gor, at den kan smyge sig
ind i alle sprekker og lagge sig som en
klag masse pA det brendende kul og
pA den mAde indkapsle det. Blandingen
forhindrer luftens ilt i at nA ind til kullet,
og da dens varmeledningseme er relativt
hoj, falder temperaturen hurfigt.

Hib i sigte via satellit
Selv om metoden har veret brugt med
succes, er og bliver den en lappelosning -
det bedste er naturligvis at forebygge kul-
brandene, fx ved at sorge for, at der altid
sker en effektiv forsegling af nedlagte

kulminer. Det nastbedste er at opdage
brandene si hurtigt som overhovedet
muligt, inden de nAr at sprede og for-
grene sig i det skjulte. OgsA pA det felt
sker der store fremskridt. Forskere fra
Institute of Applied Geo-Science i Holland
har sammen med de kinesiske myndig-
heder udviklet varmefslsomme sensorer,
der fra satellit il gare det muligt at
spotte en nystartet brand. Erjordbundens
temperatur blot et par grader hojere
end omgivelsernes, gives der besked til
myndighederne.pA jorden - og takket
vare GPS kan den spede kulbrand ind-
kredses med kun fA meters unojagtighed.

Der er derfor begrundet hib om, at
nye kulbrande kan fanges i oplobet, og
at mange af de gamle brande kan slukkes.
Og lykkes det, vil det ikke alene gavne
de mennesker, der lider direkte under
brandene, men hele klodens klima. tr
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En anden ny metode er at plombere
branden. Til det har man udviklet
Thermocell, en blanding af sand, vand,
cement, flyveaske og en serlig skum,
som pumpes ind og legger sig hen
over kulbranden. Derved forhindres
ilten i at ni ind til det brendende kul,
og da Thermocells varmeledningsevne
er ret hoj, falder temperaturen hurtigt.

I Loverigde-minen i USA har man for
nylig haft succes med et system kaldet
GAC 5A. Metoden best6r af en kraftig
pumpe, der pumper gas med et meget
Iavt iltindhold samt damp ind i den
brendende mine. Over tid vil gassen
og dampen legge beslag p5 den ilt,
som ilden skal bruge for at brende,
og sE at sige "sulte" ilden ihjel.
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u brandfolk en hed kamp mod det brendende
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kul - men ofte forgeves. Her er dog tre
E metoder som har ieret brugt med iucces.

P6 steder, hvor kullet befinder sig tet
p6 jordoverfladen, kan man bremse
ilden ved at grave en rende foran
branden. P5 den m6de forhindrer man
ilden i at brede sig mere. 65 brande i

lndonesien er forelabig blevet slukket
pd denne m6de, men de fleste andre
steder ligger det ulmende kul for dybt
til, at man kan grave sig ned til det.
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