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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ١٤/٠٢/٢٠١١                           ديپلوم انجينرکريم عطائی
  مطبوعات سويساز 
  

  ویاز زباله به مواد خام کميا
  اوکسايد صنعتی ساختن مواد سوخت و توليدات کمياوی از کاربن دای

  
ل  به اين فکر اند امحققين درح. در آينده می تواند تغيير کند ذهنيت  ولی اين. اوکسايد شهرت خراب دارد کاربن دای

   ند؟و ديگر توليدات کمياوی تبديل شده می توااصلی دوباره به مواد  ند باقی می ماسوختآنچه از مواد که آيا 
 
  

  
  Reinhold Kurschat :نويسنده

   
 مواد متنوع روزمره ساخته ها آنازو  شته  در خدمت صنعت کميا قرار دایکاربنمواد نفت، گاز و ذغال به حيث منبع 

ها  ازاين لحاظ قسمت اعظم اين کهنرژی نيز می باشندها مهمترين حامل اولی همزمان مواد خام فوسيل . ندمی شو
 کاربن دای گيگاتن ٢٨ساالنه به طور تخمين در اين ضمن و در ديگر فعاليت های انسانی . سوختانده می شوند

 بايد در آينده گازهای در اتموسفر جلوگيری به عمل آيد  CO٢برای اينکه از بلندرفتن مقدار. اوکسايد توليد می گردد
و از فابريکات صنعتی جدا گرديده، به ) مقصد از برق حرارتی می باشد(از دود کارخانه جات توليد برقنه يی گلخا

يمت بوده، مقدار بيش زياد ق  Carbon Capture and Storage (CCS) هليکن اين پروس. ديپوها انتقال و آنجا ذخيره گردند
  .عالوگی می گردد  CO٢ختن و خود باعث آزاد سارسانيده  به مصرف از حد انرژی را

  

  حيف است برای رفع کردن
فت کمائی کرد؟ در عوض اينکه ـِقين ازخود سؤال دارند که آيا نمی شود از احتياج عـاز اين لحاظ بسياری از محق

 می توان قسماً  از آن به حيث منبعاقالً   ،گرددکاربن دای اوکسايد بدست آمده از دود کارخانه جات در زمين ذخيره 
با فروش اين توليدات می توان تا اندازۀ . ترکيبات کمياوی مصنوعی به د ست آيندتا از آن نمود مواد کاربنی استفاده 

   .را تکافو نمود (CCS)مصارف مرکز
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از نظر مقدار در درجۀ . همين امروز کاربن دای اوکسايد به اشکال متنوع در صنعت مورد استفاده قرار می گيرد
 ندهایــُگو برای توليد که از کاربن دای اوکسايد و امونياک به دست آمده قرار می گيرد  "ادرار " Synthese١اول 

 ٢انولهتمهمرای هايد روژن به حيث کاتاليزاتور به   CO٢ همچنان .مصنوعی و کود کمياوی به کار برده می شود
Methanolتوليد شناخه شده که در آن .  تبديل می گرددCOدر . اسپرين می باشد  ذب شده است، ج از نظرکمياوی٢

   .خدمت محيط زيست قرار می گيردبه  دهن مواد منحل کندر CO٢پهلوی آن مقدار بزرگ 
. نشان می دهد CO٢ بازهم حساسيت بسياری از طرق عمل را در برابر استفاده از "ادرار"   Syntheseهمين مثال 

 زياد به اتموسفر می پيوندد نسبت به ِ کاربن دای اوکسايد،  Syntheseزيرا در نتيجه با مصرف گزاف انرژی در عمل 
 recyclingکه آيا ريسايکلينگيک بيالنس عمومی نشان می دهد  . جذب می شود"ادارار" اينکه  بعد از آن در مواد 

  ؟ در اتموسفر را تقليل دهدCO٢ کاربن دای اوکسايد اين مؤثريت جانبی را دارد تا مقدار
ترکيبات  Synthese در  را نفت، گاز و ذغال يعنیمنابع کالسيک کاربن روزی واهد توانستخ CO٢در پرينسيپ 

 CO٢ اين است که مولکول های آنو: ولی استفادۀ کمياوی از آن يک نقص اساسی دارد .کامالً  تعويض نمايد، کمياوی
به کمک با آن هم  .ی گيرد م، و حامل بيشترين عکس العمل ها به صورت کل تعلقکمترين انرژیگروپ دارای  به
. تحريک گردند کمياوی با ديگر اتوم هابرای انجام يک عمل ممکن است  ،انژیتحت بکار بردن ليزاتورها و اکات

از   می توانبه اين اساس .، تعقيب می گردندمادهيک به حيث  CO٢ضمناً  نسخه های مطلق مختلف برای استفاده از 
مورد استفاده به صورت مستقيم انجام پذيرد که يا  Syntheseعمل يا متهانول" وژنکاربن هايد ر"ترکيب  درمثالً آن 

  . به کار برده می شودکمياوی بی شمار ديگر مواد برای توليد ياقرار گرفته 
  

  CO٢مؤثريت خالی از طريق اقتصادی 
 جنوبی در ن کاليفرنيایتو برندۀ جايرۀ نوبل از پوهن،اوالح. جورج آ. بعضی محققين حتی يک قدم جلوتر می گذارند

از   CO٢ خلق کند که در آن آب و زسنت فوتومصنوعی را از رویحلقۀ دورانی   ديد تايک اين چانس را،الس انجلس
مثالً  (به اين ترتيب با فعاليت همرای انرژی قابل تجديد  . دوباره به مرکبات عضوی تبديل شوند،سوختجريانات 
 از اين .اشدنب CO٢ يک طريق اقتصادِ  به وجود خواهد آمد که تابع مؤثريت به صورت کل)  انرژی آفتاب-سوالر

به عصر تا بانی می کند پشتيـ" متهانول"يک اقتصاد به اصطالح به وجود آوردن  از سالها به اين سو از ،نگاه، اوالح
ده و می تواند مستقيماً  موتورهای حرارتی منبع مساعد انرژی بو زيرا متهانول برای .خشدنفت، گاز و ذغال پايان ب
هايد -وسيع کاربنگروپ يک  Synthese برای هگرفته شود يا به حيث مواد اولياز آن کار در سلول مواد سوخت 
  . عضوی مورد استفاده قرار گيرد يیروژن و ديگر مواد کميا

فوتو سنتز به .  می گيردتوليد مواد غنی انرژی را از مواد کم انرژی به کمک انرژی نور در بر: )مترجم(فوتو سنتز
  .و چند گروپ ميکروب ها عمل می کند) Alga(وسيلۀ نباتات، الگا 

  
، قرار می گيرند Synthese تحت عمل ز دير زمان به پيمانۀ وسيع در  تخنيک هايدروژن ا-با آنکه متهانول و کاربن
نتز که يک مخلوطی س -به اصطالح گاز هبه حيث مواد اولي. امروز هرچه باشند، پايدار نيستند پروسه های مربوط تا

 "تهانـِم"به طور مثال اين گاز چنين به دست می آيد که .  در خدمت قرار دارد،است از کاربن مونو اوکسايد و آب
)CHعکس العل نسبتاً  آغاز  برای .گرددتعويض به کاربن مونواوکسايد و هايد روژن ب آهمرای از گاز طبيعی  )٤

يعنی ز ـتنـگاز سجزای اپايدار خواهد بود اگر .  که امروز از منابع فوسيلی به دست می آيد ضرورت است زيادانرژی
برای اين منظور می .  حاصل گردندبلکه از کاربن دای اوکسايد و آب نهکاربن مونواوکسايد و هايدروژن از مـِتهان 

پروسه به صورت دوامدار بايد انجام برای  .بايد از هريک اين مولکول ها  يک اتوم آکسيجن اشتقاق گرددصرف 
الی امروز هنوز هيچ يک طريق عمدۀ تخنيکی .  به دست آيد)آفتاب( قابل تجديد انرژیانرژی مورد ضرورت از منابع

 .تا تکافوی اين تقاضا را کرده بتوانداست خلق نگرديده 
 

  دو مرحله يیدورانی  ه ای پروس
کارانش از پوهنتون تخنيکی و هم" آلدوشتاينفيلد"يک امکان دلچسپ را 

. سويس به ميدان کشيدند" ويلينگن"در " پاول شيرر"زوريخ و مؤسسۀ 
دو مرحله يی را انکشاف دادند که با آن دورانی قين يک پروسۀ ـمحق

COبرای اين مطلب اشعۀ آفتاب محقـقين . ق شده می توانندـ مشتو آب ٢
شعاع   برای تمرکزل رافوتوی پهلو آينه های پارابو(سوالرکورۀ يک در را 

  درجۀ سليوز٢٠٠٠ بيش ازحرارت بهتا  تمرکز داده )نشان می دهدآفتات 

                                                 
توليد يک ترکيب کمياوی از عنصر مرکبات  ١  

  ٢ Methanol ، الکهول چوب
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که CO٢ از" جست"در قدم ديگرگرديده و تجزيه به اجزايش " اوکسيد جست" به وسيلۀ اين انرژی نخست .ارتقا کند
 به "اوکسايد جست"و " واوکسايدکاربن مون"به اين طريق کرده و  يک اتوم آکسيجن را جذب ، استوارد  ساخته شده
آزاد با  تبديل گردد يا مستقيماً   سوختمادۀ مايعکاربن مونو اوکسايد می تواند يا با عمل تثبيت شده به . وجود می آيند

 از "گاز سنتز"هايد روژن و جست مورد ضرورت شود می اصل همين روی  .سوختانده شود CO٢حرارت به شدن 
 در اين عمل انرژی با . شودمیساخته  سوالر داخل Reaktorايد جست دوباره به ريآکتور اوکس. آب نيز توليد گردد

ليکن مقدار متنابه جست نيز ضرورت است تا پروسه به معيار معين . تبديل می شود% ٣٥  بيش ازيک مؤثريت
  . انکشاف يابد Industryصنعتطرف استفادۀ 

درحال حاضر . قابل استفاده می گردد CO٢برای ريسايکلينگ اال  همين ح"زـتـوسنتفو"همچنان شرايط بسيار مساعد 
شامل دود مواد   CO٢که چطور قراردارد تجربه تحت  )در آلمان برق از ذغالتوليد  دستگاه  يکدر(در يک دستگاه آزمايشی 

  مستقيمًا algaتحت آزمايش  در.به کتلۀ بيو تبديل شده می تواندسوخت به کمک فوتو سنتز دوباره احيا گرديده و 
مواد سوخت، مواد ، alga بيو آنگاه می تواند از کتله . گرددمی "تغذيه" موجود است "دود"که در گاز  CO٢ همرای

 .کمياوی يا گازهای بيو به دست آيد
 .کمتر مؤثريت دارد زيرا صرف يک مقدار کم انرژی آفتاب و اقعاً  مورد استفاده قرار می گيردفوتو سنتز بذات خود 

 نهائی ساخته ،از نظر تخنيکیعمل قين از خود می پرسند که آيا ممکن نخواهد بود اين ـاين نگاه بسياری از محقاز 
سوخت به مايع از هوا فيلتر شود و به کمک آب، نور آفتاب و يک فوتوکاتاليزاتور مواد  CO٢شده به اين صورت که 

در واقعيت   گيرد، فلز تحت شعاع نور قرارر دارایويک کاتاليزاتدر آب با موجوديت حل شده  CO٢ اگر .يددست آ
 زيرا مولکول های آب الکترون ها را به فوتو . مختلف عضوی جانبی به وجود می آيند)توليدات (پرودکت های

يا متهان می تواند به پرودکت های مانند  CO٢ ،در اين شکل فعال. جذب می کند CO٢را  کاتاليزاتور داده که آنها
 فوتوکاتاليزاتوری هنوز الی حال چندان بهره در بر نداشته ِ صرف چنين جريانات.  عکس العمل ادامه دهدمتهانول به

 .اند
 به سنتز نسبتديگر طور، "شتراسبورگ"و " ميسينا"و همکاران وی از پوهنتونهای" زيگليندا پراتحونر"ميرمن 
 از ستفاده، در حرارت عادی و فشارنورمال با اندمی کايجاب ط سنگين را يسنتز که شراگازهايدروژن مايع از -کاربن

  از يک طرفبرای اين منظور . به دست آوردندCO٢  ازها را، کاربن هايدروژن مايع و الکهولطريق الکتروکاتاليتی
  رااز پالتين" نانو"پارچه های به بزرگی و  کرده رويه کاری )جالی (با کاربن منفذدار  را چارج ناقل قابل نفوذۀپرد
ً  CO٢ ر آن گذاشته شد از گاز برقی ب)ولتاژ ( بمجرديکه پوتنسيال. جای دادندیلجار منفذ های د کاربن ضمنا

طريق ليکن کاتاليزاتور به زودی غير فعال گرديد که به اين اساس الی پخته شدن .  تشکيل شدند مايع هایهايدروژن
 .ر برقی، هنوز راه دور در پيش استکاتاليزاتومتودچنين سنتز کاربن هايد روژن توسط استفاده از 

 
  محدودظرفيت 

 هنوز در مراحل ابتدائی قرار دارند و نمی توانند در مدت CO٢  از ترکيبات عضویهمه متود های جديد برای سنتز
. برای اين منظور مقدار توليد شده بسيار قليل است.  پيشبينی شده از شدت مشکل کاربن دای اوکسايد بکاهندیکوتاه
  ایکمپنیقراريکه  . پايه گزاری شده است محدود می باشدتخنيکی که امروزعمل بزرگ  طريق ظرفيتن همچنا

 کرده ندر يک مطالعه تخميماه چند قبل از  آلمانی برای تخنيک کمياوی و بيوتکنولوژی و اتحاديۀ صنعت کمياوی
اد می گردد صرف يک فی صد آنرا به اند، صنعت کميا خواهد توانست از مقدار کاربن دای اوکسايد که ساالنه آز

 مشروط بر اينکه – دنرژی سنتزی مورد استفاده قرار دهرا به شکل مواد ا % ١٠شکل پرودکت زيقيمت و تقريباً  
  .دار قرار داشته شده بکار گرفته شوتمام ظرفيت در اختي

. به دست آيد CO٢ای ريسايکلينگ از اين نگاه در کشورهای مختلف تحقيق براين متمرکز می گردد تا طـُرق جديد بر
 يک صد CO٢ پروسه های کمياوی در استفاده ازبه اين منظور وزارت تحقيق آلمان در سالهای آينده برای انکشاف 

 "امپا"از " سوتل. ا"در يک پروگرام ملی تحقيقاتی  که درحال روی دست است، .  به اختيار می گذاردمليون يورو
و  CO٢می خواهند کاربن هايدروژن از ) سويس(از پوهنتون تخنيکی سوريش " یهانس برک"و ) مؤسسۀ سويسی(

ساختار " مواد  جست و جو برای کاتاليزاتورها و،در اين ضمن اهداف عمدۀ پروژه را.  سنتزی سازند راهايد روژن
  .بصورت مستقيم از هوا خواهد بود CO٢ برای جدا کردن "های نانو

به  CO٢انس را می بيند که ذريعۀ استفاده از کاربن دای اوکسايد اتموسفر کمبود حتی اين چ" سوتل"در دراز مدت 
  .اما برای اين منظور بايد در تحقيق جانفشانی های صورت گيرد. وجود خواهد آمد

  
  پايان

  


