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سخن سردبیر
نقش مهندسی شیمی در افزایش بازده انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
افزایش بازده انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی ،یکی از سادهترین و کم هزینم تمرین راههما
همای
برای مقابل با هزین های روزافزون مصرف انرژی و آثار ویرانگمر نایمی از مصمرف سم
فسیلی بر انسان و محیطزیس ب یمار می آید .تحقق برنام های ممرتطط بما کماهش مصمرف و
افزایش بازدهی انرژی ،و نیز بهرهگیری از روشهای متناسب با بخشهای گ ناگ ن اقتصادی ،از
جمل بخش صنع  ،نیازمند کاربرد القی و ن آوری در ح زة ت سمع فنماوریهمای جدیمد و
دانش فنی در سطح گسترده اس .
در گفتمان ت سع پایدار ،افزایش بازده بم کماهش مصمرف منمابک و کماهش ت سیمد پسمماند و
آالینده ها برای ت سید محص الت و تأمین دمات ،با کیفی برابر یا باالتر اطالق ممییم د .ایمن
مفه م در برگیرندة اجزایی چ ن کاهش م اد مصرفی ،کماهش مصمرف انمرژی ،کماهش انت مار
سم م و گازهای آالینده ،بهط د قابلی باز چر ش م اد ،مصرف بی متر از منمابک تیدیدپم یر و
افزایش کیفی و دوام محص الت اس .
م د را طلمب ممیکنمد کم مسمتقی یما
هر کدام از اقدامات یادیده در باال ،روشهای ما
نامستقی ب مهندسی ییمی باز میگردد ،درنهای تمأثیر میم هم آنهما رویهم رفتم باهم
میی د افزایش بازده و کاهش انت ار تحقق یابد .با ت ج ب وسع دامن تخصصهای مهندسی
ییمی ،میت ان نقش های متن هی برای این ریت از مهندسی در جه تحقمق اهمداف ت سمع
پایدار در نظر گرف  .در این یاددای ب ک تاهی صرفاً ب ده م رد این نقشها ایاره اهد ید
و تکمیل این فهرس را بر ههده انندگان محترم وامیگ اری .
 .1تفکر سیستمی
مهندسی ییمی از طریق یک درک کلنگر ب سیسمت همای مرکمب و پیدیمده ،ماننمد صمنایک
فرایندی ک جمگلی ب یدت انرژیبر و آالینمده انمد ،بمرای رسمیدن بم اهمداف ت سمع پایمدار
راهحلهای سیستماتیک (سامانمند) ارای میدهد .هرچند ایده تغییر اقلی و سازوکارهای مقابل
با آن تا حدی ینا ت یده اس  ،امّا برای کاربرد روشهای هلمی و فنی ب مهندسی یمیمی و
تفکر سیسمتمی آن نیماز اسم  .مم الً ،فنماوریهمای ممرتطط بما یکچمارچگی فراینمدها ،حاصمل
پژوهش های چهار ده گ یتة مهندسان ییمی اس ک کاربردیان باه افزایش بازده انمرژی
و کاهش انت ار گازهای گلخان ای اهد ید.
 .2افزایش بازده انرژی در واحدها و تتهیزا
در نزد مهندسان ییمی افزایش بازده انرژی ،همم اره یکمی از همدفهمای بمدیهی و بما قابلیم
دسترسی آسان ب یمار می آید .بنابر نتایج مطاسعات انیام یده در سطح جهانی ،دوس م انمرژی
ت سیدیده در جهان در بخشهای مختلف هدر میرود ک از میان آنها ،صنایک فرایندی ب هلم
د ا تصا میدهند .امّا ،با ت ج ب کاهش
باال ب دن یدت مصرف انرژی سه همدهای را ب
سرمای در پروژههمای افمزایش بمازده
بهای نف ام ،مطاسعات ن ان می دهند ک نرخ بازگ
انرژی کمتر از  02درصد اس  .مهندسان ییمی می ت انند این رقم را بهطم د بخ مند و انیمام
چنین طرحهایی را ب اوس ی نخس بدل کنند.
 .3بهرهگیری از منابع تتدیدپذیر
دستیابی ب سامان های انرژی ک کربن ،مستلزم تغییر در روشهمای ت سیمد و مصمرف انمرژی و
استفاده از منابک تیدیدپ یر انرژی مانند باد ،ریید ،زمین گرمایی و جز آنهاسم  .مهندسمی
ییمی میت اند در کاهش هزین های مرب ط و از نظر اقتصادی رقابتی کردن ت سید این انرژیها
نقش تعیینکنندهای بازی کند .یکچارچ سازی این ن ع انرژیها با صمنایک فراینمدی نیمز زمینم
جدید دیگری اس ک استعداد ت سع و گسترش آن مطل ب اس .
 .4جداسازی ،ذخیرهسازی و استفاده از کربن
های فسیلی برای ت سید برق همدنان ادام دارد ،فرایندهای جداسازی
با ت ج ب مصرف س
و ذ یرهسازی کربن و نیز یافتن مصارف جدید برای کربن از اقدامات تعدیلکنندهای اس کم
مستقیماً ب مهندسی ییمی مرب ط میی د .م الً ،روشهای مختلف گازیسازی و یا جداسازی
کربن و نیز استفاده از کربن ذ یره یده و تطدیل آن ب بطریهای پالستیکی و کمرم پ سم و
چسب چ ب و مانند آنها ،پروژههایی اس ک امروزه مهندسان ییمی در دس اقدام دارند.

 .5توسعه انرژی هستهای
د م اج اس  ،اما همدنان یکی از
اگرچ ت سید برق هست ای با م کالت و مخاطرات ا
راههای مؤثر مقابل با گرمایش جهانی یمرده مییم د .مهندسمان یمیمی در مراحمل مختلمف
این ن ع انرژی مانند ت سید آب سنگین ،غنیسازی اورانی  ،ت سید زیرک نی
ت سع چر س
 ،طراحی راکت ر هست ای و نیز ت سع کاربردهای ک اورزی و دارویی این
برای میل های س
افمزایش
صنع نق ی بارز ایفا می کنند .هالوه بر این ،مهندسان ییمی ممیت اننمد در صم
بازده ،کاهش پیامدهای زیس محیطی و رهای استانداردهای ایمنی در صنایک هسمت ای ممؤثر
وابک ی ند.
 .6تولید زیست انرژی پایدار
مطاسعات جهانی ن ان میدهد ک تا سال  0202میت ان بیش از پنیماه درصمد میمزان انت مار
گازهای گلخان ای را از طریق ت سید زیس انرژی پایدار کاهش داد .امّا م اد اوسی م رد اسمتفاده
در ت سید زیس انرژی (کاه و پسماندهای بر ی محص الت ک اورزی ماننمد ذرت و نی مکر) بما
چاسشهای بسیاری همراه اس  .مهندسان ییمی فناوریهای تطدیل بر بازده این م اد ب انرژی
را ت سع میدهند.
 .7بهرهبرداری از گازهای نامتعارف
های فسیلی
پیامدهای زیس محیطی مصرف گازهای نامتعارفی چ ن ییل ،در مقایس با س
مایک و جامد ،مانند نف  ،مازوت و ذغال سنگ کمتمر اسم  .چناندم در ت سیمد بمرق بم جمای
های متعارف اینگ ن گازها مصرف ی ند ،میزان انت ار گازهای گلخان ای تما  02درصمد
س
کاهش اهد یاف  .مهندسان ییمی در ت سید این ن ع گازها ب گ ن ای ک ب کمترین تخریب
زیس محیطی انیامد ،د یل اهند ب د.
 .8باتریها و پی های سوختی
ت سید هیدروژن ب روش های گ ناگ ن ،ترکیب هیدروژن و اکسیژن و تطدیل آن بم آب و ت سیمد
برق در پیل های س تی ب هن ان منطک انرژی پاک ،و نیز ذ یرهسازی پر بمازده بمرق در انم اع
مختلف باتری ،فناوریهاییاند ک مستقیماً با مهندسی ییمی سروکار دارند.
 .9مواد غذایی پایدار
در ت سید م اد غ ایی ،حدود  02درصد (رتطة دوم پس از ت سید برق) گازهای گلخان ای در جهان
ت سید و منت ر می ی د .این میزان ،با ت ج ب رید جمعی و گسمترش مصمرف در جهمان ،در
حال افزایش اس  .مهندسان ییمی میت انند کمک کنند تا مصرف انرژی در فرایندهای ت سیمد
م اد غ ایی و ک دهای ییمیایی کاهش یابد و پسماندهای غ ایی نیز در چر ة بازمصمرف قمرار
گیرند.
 .11پیوند آب ،انرژی ،و غذا
دامنة نیاز جهانی ب آب ،انرژی و غ ا پی ست در حال گسترش اس  .این منابک را نمیت ان جدا
از یکدیگر نگریس  .زیرا ن تنها با یکدیگر مرتطط اند بلک بین این س مؤسفم بما م عم ع تغییمر
اقلی نیز رابط برقرار اس  .مهندسان ییمی پی ند آب – انمرژی -غم ا را مطاسعم ممیکننمد و
عمن باال بردن بازده کلی ،آثار این سیست را بر تغییر اقلی کاهش میدهنمد .بم بیمان دیگمر،
هدف اصلی از بررسی این پی ند س گان  ،ت سید بی تر و با کیفی تمر مم اد غم ایی بما کمتمرین
مصرف آب ،انرژی ،و آثار زیس محیطی اس  .ت سید م اد غ ایی در گلخان ها یکی از روشهمای
کارآمد در حفظ و حراس از منابک آب و انرژی ،و ت سید بی تر م اد غ ایی و آزاد یمدن سمطح
اس .
زمینهای زیر ک
در پایان یاید مناسب باید تا ب جامع مهندسان ییمی ک ر ،اه از استادان و دان می یان،
یرک های مهندسی و صنایک فرایندی ،و نیز سیاس گ اران هل و فنماوری ت صمی کنمی بم
م ارد بریمرده در باال ب دیدة دقیقتری بنگرنمدو ایمنگ نم فعاسیم همای هلممی و صمنعتی را
پ تیطانی کنند.
محمدحسن پنتهشاهی
استاد دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران
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