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رسن  دخ ریبس

مژده  ای  دل  که  بهار  آمده  است                                                                  خوش خرامیده و با حسن و  وقار آمده است

بهار آمد و نسیم روز میالد از پنجره ها  وزید.

بهار آمد و آغازگر سالی شد که امیدوارم سرشار از موفقیت و پیروزی برای همه ی مردم کشــــــــور به خصــــــــوص در زمینه های علمی 
باشد.

انجمن علمی دانشـکده ی مهندسی شیمی طبق روال سابق،  نشـریه ای را چاپ م یکند و امســال هم این افتخار نصــیب بنده شد تا 
سردبیری این نشریه، نشـریه ی علمی ترویجی فراورش را برعهده بگیرم. نشـریه ای که چاپ شماره ی نهم آن می باشد و مطمئنم با 

وجود دانشجوهای فعال و جو  پویای حاکم بر دانشکده به شماره های بیشتری برسد.

در آخر هم از همه ی دوستانی که من  را  در چاپ این نشــــــریه کمک کردند و مثل همیشــــــه یاوری دلگرم بودند تشــــــکر م یکنم، از 
ت کتک دوستانی که با راهنماییشان راه هموارتر و با استفاده از تجربه شان کار آسان تر میشود.

آرزو دارم دل هاتون مثل بهار پر شود از لحظه های ماندگار، زندگی تان خالی از اندوه و غم لحظه های شادمانیتان بیشمار.

پیمان کریم زاده سورشجانی

نشریه ای که هیئت تحریریه ی آن اکثرا دانشجویان کارشناسی هستند و مثل همیشه نشـان دادند که به دانشـجوهای کارشناسی 
هم م یشود اعتماد کرد. دانشــجویانی که چه در زمینه های درسی و چه غیر درسی حضــوری پر رنگ داشته و دارند ولی  متاسفانه به 
آن ها حداقل در این دانشـکده ، آن طور که باید توجه نمی شود و استعداد و پشـتکارشان نادیده گرفته می شود ولی ما دانشـجوهای 
کارشناسی دست از تالش برای موفقیت این دانشـکده و کشــور برنم یداریم و به آینده ی خود امیدواریم و دست در دست هم تمام 

تالش خود را برای پیشرفت و موفقیت ایران  زمین چندین برابر م یکنیم.
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حلق هی مفقود هی ارتباط صنعت و دانشگاه

مصاحبه با دکتر رویین حالج 
عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی شیمی

اگر تحقیقات نباشد، نیاز به کاال هم نیســـــــــــــــــــت. البته این 

موضوع هم شایان ذکر است که الزم نیســــــــت هم هی صنایع را 

ـرایط  بوم یســـازی کنیم. این طرز تفکر اشـــتباه اســـت و باید شـــ

کشـور را برای تولید آن کاال در نظر گرفت و در مواردی که شرایط 

مناسـب اسـت، سـرمای هگذاری الزم انجام شـود. مثال در صـنعت 

کشاورزی به دلیل این که اکثر نواحی کشور ما را نواحی خشـک، 

نیمه خشــــــــک و بیابانی تشــــــــکیل م یدهند که متعاقبا کم آب 

هســتند پس نیاز به خودکفایی در هم هی محصــوالت نیســـت و 

ـرات آن بیشــــتر از فواید آن م یباشد. در صنایع کشــــور ما،  مضــ

عموما اپراتور م یخواهند و برای این امر نیازی به  تحصـــــــــیل ۴ 

ساله در دانشــــــــگا  هها نم یباشد و با گذراندن دور ههای حداکثر 

یک ســــــــاله م یتوان به این مهارت دســـــــــت یافت. با توجه  به 

هزین ههای کالنی که برای هر دانشــــــــــــــــــــــجو از طرف دولت در 

دانشــــــگا هها  صرف م یشود باید به شکل بســـــــیار مفیدتری از 

فار غالتحصــــــیالن استفاده نمود چرا که سود آنان نیز در نهایت 

برای دولت اســــت اما متاســــفانه در حال حاضـــــر بدین شـــــکل 

نیســــــــــت.در کشــــــــــورهای توسعه یافته از مهندسان در مراکز 

تحقیقاتی اســـتفاده م یکنند و همچنین برای اهداف بلند مدت 

از پتانسیل دانشجویان استفاده م ینمایند.
در نهایت م یتوان بیان نمود که راه حل ریشـــــ های این مشـــــکل  

این است که بستر مهیا، صنعت خصوصی سازی و رقابتی شود.

صنعت باید احســــاس نیاز به تحقیقات پیدا کند و این تقاضا 

را داشته باشد تا دانشگاهیان نیز وارد صنعت شوند اما در عمل 

تقاضایی از طرف صنعت نم یباشد. علت اصلی این مشــــکل به 

این موضــوع برم یگردد که عموم بخ شهای صــنعتی در دســت 

دولت م یباشد. واگذاری به بخش خصوصی یکی از را ههای حل 

این مشـــــــــکل م یباشد، چرا که باعث ایجاد رقابت م یشود زیرا 

همانطور که م یبینیم در صنایع خصـــــــــوصی که رقابت زیاد می 

باشــــد مانند صــــنایع لبنی،صـــــنایع شـــــیمیایی و... کاالهایی با 

کیفیت نســـبتا مناسب تولید می شود چرا که در غیر این صورت 

از صـــــحنه رقابت خارج م یشـــــوند اما در بخش دولتی نیازی به 

رقابت نیست.

عمد هترین مشـــــــکلی که در ارتباط بین صنعت و دانشــــــــگاه 

وجود دارد این اسـت که صـنعت نیازی نم یبیند تا از تحقیقات و 

علم دانشــــــــگاهیان استفاده کند و در واقع هزینه کردن در این 

زمینه را مفید و به صــــــــرفه نم یداند و در نهایت ترجیح م یدهد 

اگر نیاز به کاال و یا علمی است، آن را از خارج وارد کند.

دکتر حمیدرضا حاج فرج هللا

مدیر تکنولوژی پتروشیمی انتخاب

فار غالتحصیل دانشکد هی مهندسی

 شیمی دانشگاه امیرکبیر

مدرس دانشگاه امیرکبیر

راه حل دیگرکه برعهد هی دولت اســـــت، ترغیب 
شـــرک تها و ســـرمایه گذاران برای ســــرمایه گذاری 
روی اید ههای دانشــگاهی است. اگر چه بخشــی از 
این راه حل در قالب شـــــــــــــــرک تهای دانش بنیان 
م یتواند پوشــــــــش داده شــــــــود اما بخش اعظمی 
همچنان نیاز به حمایت دارد. دفاتـر انجمن علمـی، 
جهاد دانشــــــــــــگاهی، دفاتر ارتباط با صنعت و ...، 
بخش دیگری از حلقه مفقوده ارتباط بین صنعت و 
دانشــــــگاه هســــــتند که اگر وظایف آنها به درستی 
تعریف شـــــود می توانند در این رابطه کمک بزرگی 

کنند.

از نظر نویســــــــــنده، بخش اعظمی از راه حل در 
دست دولت (که صنعت و دانشـــــــــــــــگاه م یتوانند 
بخشـــــی از آن باشند) است اما دانشـــــجو و یا فارغ 
التحصـیل نیز در حد توان خود م یتوانند قد مهایی 

را در کوچک کردن این شکاف بزرگ بردارند. 
مه متــرین راه حلـــی که امـــروز دولت نیـــز تا حد 
مناســــــــــــــبی به آن پرداخته اســــــــــــــت، حمایت از 
شـــرک تهای دانش بنیان م یباشــــد. شــــرک تهای 
دانش بنیان به واقع مهمتــــرین حلقه مفقوده بین 
صنعت و دانشگاه هستند. کشورهای پیشـرفته نیز 
از این طــرح بهــر هی زیادی بـــرد هاند. در این طـــرح، 
افراد م یتوانند برای تجاری ســـازی اید ههای خود و 
یا تولید محصــــــــول و ارائ هی خدمات خود، از مراکز 
رشد مســـــتقر در دانشـــــگا هها و پژوهشــــــگا هها  و 
حمای تهای دولت برای راه اندازی کسب و کار خود 
استفاده کنند. از نظر نویســـــــــــــــنده، دولت در این 
زمینه خوب عمل کرده است اما بزرگترین مشـــــکل 
در این خصــــــــــــوص، م یتواند سوء استفاده برخی 
افراد در اســــتفاده از منابع مالی و وا مهای مربوطه 
از طریق رانت و یا ارائه مسـتندات غیرواقعی باشد. 
با این حال توصیه م یگردد که دانشــــجویان در این 
خصـــــوص مطالعه و بررسی کنند و از این طریق در 
حین دوران دانشـــجویی وارد فعالی تهای اجرایی و 
صنعتی شوند. وارد شدن به این بســـــــتر، م یتواند 
بســــیاری از دغدغ ههای ذهنی دانشــــجویان را حل 
کرده و آنها را به ســـــــمت کارآفرینی ســــــــوق دهد. 
دیدگاه کارآفرینی باید در دانشجویان نهادینه شود 
تا این تفکر که همواره باید زیردست کســــــــــــــــــــــی 

مشغول به کار شوند از بین برود.

امید است هم هی مســـــئوالن، دانشـــــگاهیان و 
دانشجویان با برنام هریزی هدفمند و هوشمندانه و 
با اقدامی جهادی و مبتنی بر حس میهن دوســــتانه 
در پر کردن این شـــــــــــــــکاف گام بردارند تا در آینده 
شاهد هدر رفت منابع دانشــــــــــــــــــگاهی و صنعتی 

نباشیم.

درخت ارتباط دانشــــــــــــگاه و صنعت، سا لهای 
زیادی است که کج رشـد کرده اسـت و راسـت کردن 
قامت آن دشوار است. ولی همواره باید از نقط های 
شــــــــروع کرد و نا امید نبود و در هر موردی که توان 

داریم گامی در جهت اصالح آن برداریم. 
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کمیکار

رویکرد دیگر، خودروهایی با پیل ســــــــــــوختی و همچنین خودروهای الکتریکی 
میباشد. خودروهای الکتریکی نیازمند شـارژ بوده اما خودروهای پیل سـوختی 
با استفاده از هیدروژن و اکســــــــــیژن و انجام واکنش بین آنها که با تولید آب 
همراه است، انرژی الزم جهت حرکت خودرو را فراهم میکنند. کمیکار در اصل 
یک مدل ساده از ماشینهای زیســـت سازگار است که آموزش اصول اولیه این 
خودرو ها و ایجاد نوآوری جدید در این صـــــــــــــــــــــنعت را میتوان هدف کمیکار 

دانست.

بعد از به حرکت درآوردن کمیکار، سیســــــتم ترمز آن است که از اهمیت باالیی 
برخوردار است، به طوری که هیچ گونه سیســـــتم مکانیکی و یا فیزیکی نباید به 
طور مسـتقل در توقف ماشین دخالت داشته باشد. در مسـابقات مسـافت طی 
شــــده و مقدار آب همراه ماشــــین معین نبوده، لذا باید بتوان ماشــــین را برای 
تعیین شده است، تنظیم کرد. کســب توانایی در   گســتر هی مســافتی که از قبل
تنظیم کردن مســــــــــــــافت از طریق کنترل واکنش شیمیایی، در دوره آموزشی، 
موجب آشنایی دانشآموزان و دانشــــــجویان با شیمی و کارایی دروس در حال 

مطالعه میشود.

به علت کمبود منابع سوختهای فســـــــــــــــــــــــــــــــــــیلی و همچنین آلودگیهای 
زیســــــــــــــــــــــــــــــتمحیطی این سوختها، تحقیقات برای به کارگیری و توسعه 
خودروهایی که از این ســــــــــوختها اســــــــــتفاده نکنند توســــــــــط کارخان ههای 
خودروسازی و دانشـــــــگا هها آغاز گردیده است. این تحقیقات منجر به تعریف 
جدیدی به نام خودروهای ســــــــبز گردید. لفظ خودروهای ســـــــــبز به دســـــــــته 
خودروهایی اطالق میشود که هیچگونه آلودگی زیســـــــــــــــــت محیطی ندارند. 
خودروهای مختلفی با رویکردهای مختلف به بازار ارائه گردیده اســـــت. یکی از 
رویکردها، خودروی هیبریدی اســــــــــت که دارای دو موتور مکانیکی و الکتریکی 

بوده و از این طریق مصرف سوخت فسیلی را کاهش میدهد.

مسابقه:
در این رشـته ماشـی نهایی که نیروی محرک هی آ نها توســط مواد و واکن شهای 
شیمیایی تأمین م یشود، شرکت میکنند و زمان ومسافت طی شده توسط هر 
ماشین رتب هی آن را تعیین م یکند. هدف از انجام مســــــــــــابقه نمایش توانایی 
کنترل یک واکنش شیمیایی است. افراد شرکت کننده در این رشته میبایســت 

قوانینی را رعایت کنند که به شرح زیراست : 

بر اساس واکنشهای شیمیایی که در کمیکارها اسـتفاده میشـوند، کمیکار ها 
را به دو دسـت هی پیلهای الکتروشـیمیایی و جت گاز می توان دســته بندی کرد. 
در نوع اول یعنی پیل الکتروشـــــــــــــــیمیایی، با تهی هی پیل و کنترل واکنش آن، 
ماشــــــین به کار میافتد و اما در نوع دوم با انجام یک واکنش شــــــیمیایی که با 
تولید گاز همراه است، توربین نصـب گشـته بر روی محور به حرکت در میآید و 

از این طریق نیروی خود را فراهم م یکند.

 (Chem-E-Car)کمیکار  یا خودروهای مهندســـــــــی شـــــــــیمی، ماشـــــــــینهای
الکتروشیمیایی هســــــــــــــــــــتند که از نیرو محرکهای که از یک واکنش شیمیایی 
Chemistry  لفظ کمیکار برگرفته از واژهم یآیند  ی . ایجادمیشود به حرکت در
گاری، دوشرط مهم  شرط نوین بودن و ز . یسـ تسازمی باشد    Engineering Car
های جمعی بر ایجاد خودروهایی  . هر روز رســــا نهدر ســـاخت کمیکار می باشـــد  
کنند و این موضوع باعث توجه  میباسوختهای زیســــــــــــــــــــــــت سازگار تاکید 
های بزرگ خودروســازی شــده اســت. هر ســاله خودروهای متفاوتی با  کتشـر
گردد. کمیکار در اصـــل یک مدل ســــاده از  میاین رویکرد طراحی و به بازار ارائه 

باشد. میاین خودروها 

(البته به علت حجم باالی قوانین، در اینجا به قوانین مهم این مســــــــــــــــــــابقه 
میپردازیم) 
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١. اســتفاده از واکن شهایی كه باعث پخش دود، مه یا مواد ســمی 
درفضــای اطراف گردد یا با شعله همراه هســـتند یا احتمال انفجار 

.دارند یا با نشت مواد یا خروج گاز داغ همراه هستند

الزم به ذکر است که دانشکد هی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی 
امیــــرکبیــــر، تیم قدرتمندی در این زمینه دارد که تا به حال چندین 
مقام جهانی کســب کرده است همچنین این تیم، موفق به کســب 
مقام در زمین هی پوستر، در مســــــــــابقات اسپانیا که توسط انجمن 
مهندسـان شـیمی آمریکا برگزار شــد، گردید اما این تیم متاســفانه 
امســال به دلیل تحری مها قادر به شرکت در این مســـابقه نخواهد 

بود.

عالوه بر این، الزم اسـت اجزای مکانیکی به کار گرفته شــده به طور 
مختصــــــــــــــر شرح داده شوند  و هزینههای ساخت ماشین و مواد 
مصـــــــــــــــــــرفی در واکنش نیز باید بیان شود. همچنین محاسبات 

مهندسی باید قید شود و منحنی عملکرد باید ارائه گردد.

٣. استفاده از انواع ترمزهای مکانیکی و یا سنسورها برای سیستم 
ترمز.

خصــــوصیات منحصـــــر به فردی که در طراحی وجود دارد به عنوان 
مثال، مواردی نظیر ســــادگی طراحی ماشــــین، ارزان بودن قیمت 
ساخت، سازگاری باال با محیط زیســــــت، ایدههای نو، خالقیت در 
طراحی و ظاهر مناســـــــــب دارای امتیاز مثبت در بخش پوســـــــــتر 
خواهد بود. همچنین باید دیدگاه زیســـــت محیطی به کار رفته در 

طراحی خاطر نشان شود.

در این بخش تمامی مشـخصـات ماشین اعم از نام محل تحصـیل، 
نام سرپرست و نام اعضــــــــای تیم بایســـــــــتی در قالب یک پوستر 

مناسب تهیه شود.

مســــابقات کمیکار در ٢ بخش عملکرد و پوستر برگزار میگردد. که 
سهم پوستر ٣٠٪ و عملکرد ٧٠٪ امتیاز مسابقه است.

قوانین مسابقه کمیکار:

 واکن شهای شیمیایی كه استفاده از آنها مجاز نم یباشد:

عملکرد:

در این بخش، خودروها باید یک مخــــزن آب به حجمـــــی در با زهی 
صـــــــــفرتا ٥٠٠ میلیلیتر  را درفاصــــــــــل های معین به طول ١٥ الی 
٣٠مترحمل کرده که مخزن آب هر تیم میتواند حداکثر شـامل ٣ 
مخزن باشد. یک ساعت قبل از شروع مســابقه، تیمها باید حجم 
و فاصـــــل هی خود را انتخاب کنند و به داوران اعالم کنند. هر تیم با 
توجه به محاســـــبات شــــــیمیایی خود باید مقدار ماد هی مورد نیاز 

خود را برای شرکت در مسابقه محاسبه نماید. 

توضــیحات کامل واکنشهای شـــیمیایی به کار رفته به عنوان نیرو 
محرکه (محصــــــــــــــــــوالت واکنش، مکانیزم واکنش و ...). الزم به 
توضــــیح اســــت که اگر کنترل ماشـــــین از یک واکنش شـــــیمیایی 
جداگانه بهره میبرد، مشـخصــات کامل واکنش نیز باید در بخش 

توضیحات ذکر گردد.

٢. کنترل از راه دور ماشـین یا اســتفاده از منابعی مانند باتر یهای 
صنعتی یا نیروی محرک های به جز سوخت شیمیایی.

پوستر: 
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در طی سالها، ما نظارهگر پیشــرفت تکنولوژی تصـــفیه 
آب از غربال به کمک پارچه ســـــــــــــــــــاده گرفته تا تکنولوژی 
اکوســـــــــــــــــــــــــتیک و نانوتیوب بود هایم. در ادامه نوینترین 
روشهای فیلتراسیون آب را برای مصارف خانگی و صنعتی 

مشاهده م یکنید.

    ۴.فناوری نانوتیوب آکوستیک 

۲.الیف استرا

اگر فکر م یکنید که ناســـــــــــا فقط نظار هگر اتفاقات از بیرون 
زمین هســتند  در اشتباهید، آنها همچنین در تحقیقاتی که 

به پایداری اکوسیستم  کمک م یکنند، نقش دارند. 

١.فیلتر آب به کمک نانو تکنولوژی

در این تکنولوژی بازهم از غربال استفاده م یشود، اما 
تفاوت آن با ســــــــــــــــایر رو شهای فیلترینگ در " هدايت 
آكوســــــــــــــتيكي آب از غربال مولكولي که با نانولوله های 
كوچك تعبيه شــــده اســــت"  م    یباشـــــد که انرژی کمتری 

نسبت به حرکت آب با اختالف فشار، مصرف میشود.

به زبان ســــــاده، در این روش با اســــــتفاده از اشــــــع هی 
فرابنفش، خورشــــــــــید  باکتر یها را نابود م یکند و ترکیبات 
ارگانیک را م یشـکند. عالوه بر آن ادعا م یشـود که سـازگار با 
محیط زیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت است و بیوفولینگ و تجمع 
میکروارگانیســـ مهایی که معموال بر روی سطوح خیس رشد 

م یکنند را کاهش م یدهد.

برای کشـــــورهای کمتر توسعه یافته نیز رو شهایی برای 
تصـفیه ارزا نتر آب، برای مصــارف شخصــی وجود دارد.یکی 
از ای ن رو شها، الیف استرا است  که برای مصـــــارف خانگی 
معرفی شـد.اسـتفاده از این وســیله همانند اســتفاده از یک 
نی معمولی است، ولی در درون آن ۲ فیلتر وجود دارد، یک 
غشـــــاء و یک فیلتر ذغال. این دو، وظیف هی تصـــــفیه آب در 

هنگام جریان آب از درون نی را دارند.

۳.تکنولوژی تصفیه آب فوتوکاتالیکتیک
در مراســـــــــــــــم   Eco-Products 2014 در توکیو از این 
تکنولوژی رو نمایی شد که  در این روش از فوتوکاتالیســــتها 
و اشـــع ههای UV خورشـــید برای ســــموم زدایی آب آلوده با 
سرعت باال استفاده م یشود. فوتوکاتالیستها کاتالیزورهایی 
هسـتند که در حضــور نور فعال م یشوند. تکنولوژی توسعه 
یافت هی آن توسـط پاناســونیک، ادعا م یشــود که آرســنیک و 

باکتر یها را از بین م یبرد.

اخیرا دانشـــگاه نان یانگ سنگاپور، غشـــاء فیلتر آب چند ً
منظور های را طراحی کرد. در این روش تکنولوژی تصــــــــــفیه 
آب، از نانو تکنولوژی تیتانیوم دی اکســـــید به جای غشــــــای 
تصفیه آب مبتنی بر پلیمرهای معمولی استفاده م یشود.  

از این رو مرکز فضــــــایی جانســــــون، فناوری نانوتیوب 
اکوستیک را توسـعه داد که آالیند ههای موجود در آب را از 

بین م یبرد تا آن را قابل آشامیدن کند.

ت از ههای مهندسی شیمی
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تاتا سواچ. ۶
توسط شرکت  Tata ، تاتا سواچ در سال ۲۰۰۹ مخصــــــــوص 
خانوارهای کم بضــــاعت طراحی شد. این دستگاه تصــــفیه آب از 
خاکســـتر سبوس برنج و نانو ذرات نقره برای کشــــتن باکتر یها و 
میکرو بها استفاده م یکند. این دستگاه قابلیت تصـــــــــفیه ۴-۳ 
لیتر آب بر ساعت را دارد. که برای استفاده خانگی بســـیار کارآمد 

است.

اوگلنا یه ارگانیســـــــــم آبزی است که آالینده های آب را جذب 
م یکند. شرکت Noble Purification یک سیسـتم تصــفی هی آب 
با توجه به این ویژگی ها ایجاد کرده اسـت. توســط این تکنولوژی 
ایجاد شـده م یتوان جلب کهایی را در فاضــالب به صــورت کنترل 

شده رشد داد تا سموم آب را جذب کنند.

به تازگی، ســـایت  EaglefordTexas.com  گزارشــــی داد که 
شرکتی در ایالت کولورادو آمریکا، سیســـتمی برای تصـــفی هی آب 
طراحی کرده اســـــــت که م یتواند روزانه ۵۰۰۰ گالن آب را تنها با 

یک باتری که با انرژی تجدید پذیر کار م یکند، تصفیه کند.

سیستم سان اسپرینگ۵.

(Euglena)۷.سیستم بیوفیلترینگ اوگلنا

به تازگی دســـتگاه جدیدی ســـاخته شـــده که با تکیه بر اصـــل 
ســادهی میعان، آب آشـــامیدنی را از هوای اطراف تهیه میکند و 
میتواند ١١ گالن آب آشـــــــــــــــــامیدنی را بدون نیاز به منبع انرژی 
خارجی، انتشــــــــــــــار گازهای گلخانهای یا تاثیرات منفی بر محیط 
زیســــــت تولید کند. این دستگاه ابتکاری جمع آوری آب میتواند 
برای همیشـــــــه کار کند و چند نســــــــل از مردم را در نواحی ای از 
جهان که آب و هوای بدی دارند یا به دلیل نبود زیرســـــــــــــــاخت، 
دسترسی به آب آشامیدنی را مشـــــــــکل میکند، از «طالی مایع» 

بهره مند سازد. 

هر دسـتگاه روزانه حدود ١١ گالن آب آشـامیدنی بدون هیچ 
نیروی بیرونی تهیه میکند و تعداد بیشـــــــــــتری از این دستگاه 

قابلیت تهیه آب مصرفی روستایی کوچک را دارند.

دســـــــتگاه ابتکاری موســــــــوم به Water Seer در آب و هوای 
نامناسب و با کمترین زیرساخت برای دستیابی به آب آشامیدنی 
در مکانهایی با مشـــــــــــــکل تامین آب آشامیدنی مورد استفاده 
قرارمیگیرد. دسـتگاه Water Seer با یک توربین بادی ســاده کار 
میکند و این دسـتگاه میتواند اولین قدم در راســتای یک راهکار 

پایدار برای مبارزه با کمبود آب در جهان باشد. 

دستگاه تبدیل هوا به آب آشامیدنی

این دستگاه حدود ٦ فوت و یا بیشــــــــتر در زمین جای گرفته و 
اطراف تن هی فلزی آن با خاک پوشیده میشود. قســـــــمت باالیی 
آن دارای توربین بادی عمودی اســـــــــــــت که تیغههای درونی آن 
موجب کشـــیده شدن هوا به داخل حفره آن میشود. از آنجا که 
بخش زیرزمینی دسـتگاه به وســیله زمین خنک میشــود، آب در 
مخزن دستگاه متراکم می شود که با این روش مصــــــــــنوعی آب 

سالم و پاک در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
این دستگاه ارزان قیمت توسط آزمایشــــــگاه VICI با همکاری 
دانشگاه برکلی آمریکا و انجمن ملی صلح برای تهیه آب مصـرفی 
۲/۳میلیون نفر انسان بر روی این کره خاکی در مکانهایی که با 

مشکل تهیه آب آشامیدنی مواجه هستند، طراحی شده است.
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جالب توجه اســـــــت که در درمان به این دو روش هیچ اثر 

جانبی پیش بینی نشــــــده است زیرا با قطع منبع نور دیگر 

گرما یا رادیکال آزاد  تولید نم یشـــــــــــود و البته جای گفتن 

دارد که این رو شها هنوز عملی نشــــــــــــدهاند و به صورت 

مسـتقیم برای درمان سرطان انسـان استفاده نمیشوند و 

.آینده این تحقیقات نامعلوم میباشد

هنگامــــــــی که نانو ذرات به جــــــــریان خون یا درون تومور 

تزریق م یشــوند، دریافتکنند ههای ســـلول ســـرطانی در 

مقابل نانو ذرات واکنش نشـــــــــــان داه و آنها را جذب خود 

میکند و باعث تجمع نانو ذرات در سطح سلول م یشوند. 

ـرای هــــر نوع نانو ذرات و  بعد از مدت زمان معینـــی (که بـــ

سلول سـرطانی متغیر م یباشـد.) نانو ذرات توسـط سـلول 

به داخل کشـــــــــیده می شوند. اگر مواد داخل نانو ذرات از 

باشــند، بعد از تابش و جذب نور لیزر،   P.T.T agent  نوع

نور را به گرما تبدیل خواهند کرد و باعث نابودی ســـــــــلول 

ســـــرطانی خواهند شـــــد که برای این کار دمایی حدود ۵۰ 

 P.D.T درجه ی سلســــــــــــــیوس مناسب است؛ اگر از نوع

  باشند، این مواد با جذب نور مواد فعال اکســـــــــــــــــــــــی  ژ ن  ی   

 (Reactive Oxygen Species,ROS)تولیدم یکنند که در 

.ادامه نیز تخریب سلول سرطانی اتفاق م یافتد

 photosensitizer  P.T.T agent و یا داخل نانــــــــــو ذرات

قرار دارد و سطح آن با مواد زیســـــــــــــــــــــــــت سازگار دارای 

حســـــــــاسیت به سطح نوع خاصی از سلول (بافت هدف) 

عامل دار می شـوند. برای مثال، سـطح سـلولهای ســرطان 

  (MCF_7)پســــــــــــــــتان  دارای دریافت کننده های فوالت

 (Folate Receptor) بسیار بیشتری نسبت بهسلو لهای 

.سالم است

در دنیای امروز شاهد گســـترش مرزهای مهندسی شیمی 

و نیز هم پوشـــــانی این رشـــــته با دیگر رشـــــته های علمی 

هســـــــتیم؛ به طوری که رشت ههای مختلف در هم آمیخته 

شده اند و فضــــــــــــــاهای جدید تحقیق را برای زندگی بهتر 

.انسان ایجاد نمود هاند 
یکی از معضــالت زندگی انســـان، حول سالمت جســـم او، 

درمان بیماری سرطان است که طی جدیدترین تحقیقاتی 

(NUS)که در دانشــــــــــــــــــــــــــــــــــــگاه  ملی سنگاپور  توسط 

محققینرشـــــت ههای مختلف اعم از مهندســـــی شـــــیمی، 

شیمی و بیولوژی صـورت گرفته اسـت، به مواد نوینی برای 

و دسـت   P.D.T  P.T.Tدرمان سرطان بر مبنای رو شها ی

یافته اند.در این دو روش نانو ذراتی سنتز می شوند که در 

حقیقت نقش اصـــــــلی درمان را بر عهده دارند. اندازه این 

نانو ذرات کمتر از۲۰۰_۱۵۰ نانومتر می باشــــــــــــــــد و از دو 

بخش تشکیل شده اند؛ بخش درونی و سطح نانو ذرات. 
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دانشجو باید نسـبت به کمیت های مهندسی در طول دوران 
تحصیل درک پیدا کند. مثال بداند وقتی فالن سیستم در دما 
یا فشــار باال کاربرد دارد، منظور از دما یا فشــار باال چیســت؟ 
آیا می توان نســـــــــبت به یک کیلوپاسکال دیدگاه مهندسی 

داشت؟
مسال هی دوم، Team working یا همان کار تیمی است 
که دانشــجویان ما در آن مشــکل دارند و شاید بخشـــی از آن 
ریشــــــــــــــــــــــــــــه در فرهنگ ما ایرانی ها داشته باشد. اینکه 
دانشـجویان ما نمی توانند در کنار یکدیگر کار کنند، مشــکل 
بزرگی می باشد که نقش دانشــــــــگاه در آن پررنگ است. ما 
می توانیم دانشـــــــــــــــــجویان را به کار تیمی وادار کنیم و این 
موضوع چندان کار سخت و پیچیدهای نیســـــــــــت. مثال می 
توان ارزیابی نمره را از سال دوم لیســـانس که دانشــــجویان 
وارد دانشـکده می شوند، در درس های تخصـصــی بر مبنای 
عملکرد  تیمی گذاشت و مثال اگر دانشـجویی کم کاری کرد از 
نمره کل دانشــــــــجویان آن گروه کم شود، آن وقت خواهیم 
دید که دانشـجویان چه همکاری و تالشی با یکدیگر خواهند 
داشت. ما باید یاد بگیریم که در مســـــــایل اخالق حر فهای 
مهم است و نه اخالق شخصـــــــــــــی. بین این دو تفاو تهای 
زیادی وجود دارد. اخالق حرفه ای اخالقی اســـت که مثال من 
در زمینهی کاری دارم و اخالق شخصـــــی اخالقی است که در 
زندگی شخصـی خودم دارم. ما وقتی با کســی کار می کنیم با 
اخالق حرفه ای او کار داریم و نباید وارد مســـــایل شخصــــــی 
شـویم که موجبات کار حرفه ای در صــورت کم تجربه بودن را 
مختل می کند. با اینکه این موارد ممکن اســـت تعجب انگیز 
باشند ولی در بســـــیاری از کشـــــورها این مســـــاله حل شده 
است. پس بحث team working در دانشــــــــگاه های ایران 
ضعیف است و حل آن در دوران دانشــــجویی کار پیچیده ای 

نیست.
مســـــــــال هی سوم، learning ability یا توانایی یادگیری 
است. عطش یادگیری موضوعی نیسـت که اکتســابی باشد 
بلکه بخش بزرگی از آن ذاتی اســـــــت. این عامل، مهمترین 
عامل حتی در زندگی شخصــــــی انســـــــان می باشد. عطش 
یادگیری در جوان های ما کم اسـت و ســال به ســال نیز کمتر 
میشـــــــود و متاسفانه عوامل بیرونی زیادی نیز در آن دخیل 
هســــــــــــــتند. در هر صورت اگر عطش یادگیری کم شود، در 
صنعت نیز با مشـــــــکالت عمده ای مواجه می شویم. یکی از 
راه های افزایش آن وجود انگیزه در استاد است و دانشــــــجو 
باید انگیزه را در اســـــــتاد حس کند. در صــــــــنایعی که روتین 
هســـتند ممکن است این بخش زیاد احســــاس نشــــود زیرا 

در مورد ارتباط صنعت با دانشـــگاه، اگر بخواهیم به صورت 
سیستماتیک آن را آنالیز کنیم، چند سال پیش، مطالعه ای در 
آمریکا، ژاپن و اروپا آن را در مورد دانشـــــــــــــــــجویان مهندسی 
شـــــیمی انجام شـــــد. در مورد این موضــــــوع که صــــــنعت چه 
انتظاراتی از مهندسان شیمی دارد و دانشــــــــــــــــــــــگاه در واقع 
مهندســــــان شـــــــیمی با چه جور مهار تهایی تربیت میکند. 
نتایج حاکی از آن اســــت که این شـــــکاف در همه جوامع وجود 
دارد و به طور عمده ســــــه مهارت در صــــــنعت مرتبط مورد نیاز 
است که دانشـــــگاه در آن ضعف شدیدی دارد. این سه مهارت 

عبارتند از:
    Problem solving یا حل مسئله هست که دانشگاه در 
این مورد ضــــعف شـــــدیدی دارد. دلیلش را هم  اگر بخواهیم 
جامع بررسی کنیم، برم یگردد به نحو هی تربیت دانشـــجویان 
مهندسی شیمی در هم هی دانشــــــگاه ها. این ضعف در ایران 
مقداری شدیدتر و در دانشـــگا ههای خارج از کشـــور، مقداری 
عمقش کمتر هســت. بخاطر اینکه این مشــکل در آنجا تقریبا 
حل شده است. ما اینجا دانشـجو  را  مثال محور بار م یآوریم. 
یعنی اگر من اســـــــــــتاد ســــــــــــرکالس مثال حل نکنم آخر ترم 
دانشـجویان م یگویند که ایشــان استاد خوبی نیســت و ما این 
درس را متوجه نشـــــــــــــــــــــد هایم ولی اگر مثال حل بکنید شما 
م یشــــوید یک اســــتاد خیلی خوب. در حالی که این موضــــوع 
خالقیت را در دانشـــــــجو م یکشــــــــد. زیرا در حل مثال شما به 
دانشـجو صورت مسـأله و راه حل را ارائه م یدهید، در حالی که 
در صنعت یا هرجای دیگر که بخواهید مشـغول به کار بشـوید، 
در بسـیاری از موارد اصال صورت مســأله مشــخص نم یباشد و 
حتی با ارائ هی صورت مســــاله، خالقیت در دانشـــــجو کشـــــته 
م یشود. دانش آموزانی که از طریق کنکور و سواالت تســــــتی 
وارد دانشــگاه م یشوند، صدم هی جدی در این بخش به آ نها  
وارد م یشود به طوری که استاد نیز مجبور م یشود با سلیق هی 
 MIT آ نها رفتار کند و ممکن است مثال اگر استاد دانشــــــــــگاه
برای تدریس بیاید اینجا، دانشــــــــــــــــــجویان بگویند که استاد 
مناسبی نیســـــــــت و توانایی و سواد کافی ندارد زیرا اساتید در 
آ نجا  کانســـــــــــــپت و مفهوم را آموزش م یدهند. پس اولین 
مســــــــــــــــــــــــــأله،  Problem solving م یباشد که صنعت از 
فار غالتحصـــــیالن مهندسان شیمی انتظار دارد که مســـــأله را 
حل کند که در خیلی از موارد دانشــــــــــجو حتی یاد نمی گیرد که 
صورت مســـــاله را استدالل کند چه برسد به حل آن. همچنین 
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پس بحث ما در این قسـمت این بود که دانشــگاه باید این 
۳ مهارت را برنام هریزی کند و اینکه صــــــنعت از یک مهندس 
شیمی چه انتظاراتی دارد. حال طبیعتا مشکل نم یتواند یک 
طرفه باشد و تنها دانشــــــــــگاه مقصــــــــــر باشد و صنعت هم 

تقصیراتی دارد.

کارها به صـــورت روتین انجام م یشـــوند اما این صــــنایع 
نم یتوانند کشـــــور را نجات دهند و نیاز به صنایعی داریم که 
در مرز دانش حرکت می کنند و در این صــــــــــــــــــنایع، عطش 
یادگیری حیاتی هســـــتند. در این بخش، شرک تهایی که به 
دنبال پیشـــــــرفت هســـــــتند، جذب مهندسان شیمیایی که 
انگیزه یادگیری ندارند، برایشان فایده ای ندارد. این موضوع 
نه فقط برای دانشــــــــجویان بلکه برای تمام افرادی که در هر 
حوزهای فعالیت میکنند، مهم اســـــــــــــــــــت و عالقه و انگیزه 

م یتواند ضامن پیشرفت های قابل توجهی باشد.

در صنعت کشـــــــور ما، نیاز به توسعه در بســـــــیاری افراد 
احساس نم یشود و این یک ضعف بزرگ است. البته  تعداد 
محدوی از افراد در همین رشته فعالیت م یکنند که به دنبال 
توســـعه م یباشـــند. این موضـــوع کلیدی اســـت و مربوط به 
جامعه نیز م یشود و تنها مربوط به دانشـــــــــــــــــگاه و صنعت 
نیست. ما دانشجویانی داریم که خیلی عالق همندند که برای 
کارآموزی و فعالیت وارد صـــــنعت شــــــوند ولی متاســــــفانه 
افرادی به خاطر عدم عالقه به ســـــــــازندگی  نه تنها این کار را 
تســــــــــــــهیل نکردند بلکه مانع آن نیز شدند. سازندگی فقط 
ساختن جاده و کارخانه و ... نیســـــــت بلکه بخش عمد های از 
آن تربیت نیروی انســـــانی م یباشد. در حال حاضر کارهایی 
در حال انجام شـــــدن اســـــت برای کاهش این فاصـــــله ولی 
طبیعتا این موضوع کافی نیســـــــــــــت و ما نم یتوانیم منتظر 
صنعت بمانیم. مشــــــکل دانشـــــــگاه در مورد تئوری بودن تا 
انداز های با بازنگری درمورد تئوری حل م یشــــــــود ولی اینکه 
ارتباط سازنده داشته باشد الزم هی آن این است که دانشگاه 
و صنعت با یکدیگر بیشــــــــــــــتر در ارتباط باشند. الزم هی این 
ارتباط بازدیدهای بیشــــــــتر م یباشد. به طور مثال مجموعه 
ســـــــــمینارهایی که برگزار م یشــــــــــود، م یتواند کمک کند. 
دانشــگاه امیرکبیر پتانســ لهای خیلی خوبی دارد، مثال یکی 
از پتانســــــی لهایش واحدیســــــت که در ماهشــــــهر دارد که 
م یتواند در مقول هی ارتباط با صـــــنعت کمک شــــــایانی کند. 
دانشـــگاه باید فرصت و ترتیبی اتخاد کند که یکی از رک نهای 
دانشــــگاه، که اساتید هســــتند، ارتباط بیشـــــتری با صنعت 

داشته باشند.

بنده اعتقاد دارم یک استاد دانشــــــــگاه در بدترین حالت 

 من اعتقاد دارم اســــتادی که با صــــنعت ارتباط نداشــــته 
باشـــــد، شـــــاید کمتر بتوانند کاری را برای ارتباط صـــــنعت با 
دانشگاه انجام بدهند. البته  این کامال یک عالق هی شخصی 
است و شما نم یتوانید یک گروه از دانشجوها یا حتی اساتید 
را مجبور به ارتباط کنید. این ارتباط مــــــــــــــــــــــ یتواند تا حدی 
سازند هتر باشد اگر گســـترش یابد، تعام لها بیشـــتر باشد و 
ادبیات هر دو حوزه همســــــــان شود. شما قطعا با هر صنفی 
بخواهید کار بکنید، اولین موضـــــــــــوع شـــــــــــاید  یادگرفتن 
ادبیاتش باشـــد. این یاد گرفتن ادبیات م یتواند کمک کند تا 

از مشکالت کاسته شود.
اما صنعت چه کار باید بکند؟ دانشــگاه نم یتواند صنعت 
را مجبور کند که با دانشـــــگاه تعامل داشته باشد. این ارتباط 
نم یتواند به صــورت یک طرفه ادامه پیدا کند. کارهای خوبی 
در وزارت صـنایع در حال انجام شـدن اســت، مانند طرحی به 
نام تاپ (توســــعه اشـــــتغال پایدار). در این طرح کارگروهی 
تشــــــکیل شده تا ارتباط میان صنعت و دانشــــــگاه را تا حدی 
ســـــــاد هتر کنند که خوشــــــــبختانه تا االن حرکت رو به جلوی 

خوبی داشته است. 

 تولید علم معیارهای متفاوتــــــــــی دارد. تولید علم، تولید 
نیروی انســــــــــــانی خوب است. تولید علم، تولید دانش فنی 
است که منتهی به ثروت میشـود. تولید علم، تولید خالقیت 
است. درواقع تولید علم فقط تولید مقاله نیســـــت. پس این 
مهم اســــــت که ما در تعریف تولید علم یک تجدیدنظر بکنیم 
چون این تجدیدنظر کمک بنیادی به دانشـگاههای ما میکند 
و در نهایت دانشـگاه را رو به جلو میبرد و وقتی دانشـگاه رو به 

جلو حرکت کند، صنعت هم خودش خواهد آمد.

 این یک بحث ریشهای است که در این مصـاحبه زیاد جای 
آن نیســـــــــــــــــت اما بهطور کلی از دیدگاه بنده عیبی ندارد که 
دانشجو به خارج از کشـور برود و بعد از یادگرفتن مهارتهای 
الزم برگردد و به کشـورش خدمت کند. حتی در بدترین حالت 
نیز یک دستاورد بزرگ است که نیروهای متخصـــــــــــــص آن، 
تجربه بینالمللی داشــته باشـــند اما باید ســـازوکار آن وجود 
داشته باشد که برگشـت وجود داشته باشد و عین فرار مغزها 
فقط خروجی نباشد. مثال یکی از کشــــورهایی که خیلی خوب 
این کار را دارد انجام میدهد، کشــــــــور چین هســــــــت.  اکثر 
دوستان چینی من که میدیدم که در دانشـــــگاههای خارج از 
کشـورشان تحصـیل کردند، اکثرا میخواستند برگردند یا مثال 
در کشـــــــــــــــــورهای اروپایی حتی بچههایی که در اروپا یعنی 
بچههای اروپایی که فرض کنید توی اروپای شمالی تحصـــیل 
می کنند، خیلی جالب اسـت که شــاید به طور قطع من بتوانم 
بگویم باالی ٩٥٪ آنها دوباره به کشـورشان برمیگردند. اگر 
این کار خوب نبود، آنها انجام نمــــــــــــــــــیدادند. حال آنکه 
کشـــــورآنها توسعهیافته است و کشــــــور ما در حال توسعه 
میباشد. در کشــــــور ما امکانات بکر و دستنخوردهای وجود 
دارند که میتوان با نیروی انســانی متخصـــص از آن بهره برد. 
اگر پتانســـیل نیروی انســـانی در ایران بهطور مناسبی جهت-
دهی شـــــــــــــود، کارهای انفجاری خیلی خوبی در زمینههای 
مختلفی میتواند انجام شــــــــود. با تجربهای که از کارکردن با 
دانشــــــــــــــجوهای مختلف به دست آوردم، این که میگویند 
کشور ما خیل عقب است، درست نیست حتی میتوان گفت 
که دانشـــــجوهای ما در خیلی از موارد جلوتر از دانشـــــجویان 
دیگر هستند. مشکل ما به تعریف علم در دانشـگاهها برمی-
گردد و اینکه تولید علم را در مقاله خالصــــــه میکنیم که یک 
مبحث قدیمی هســــت. دانشـــــگاهی مانند دانشـــــگاه ما که 
عنوان صنعتی را همراه خودش یدک میکشـــــــــــد یعنی باید 
کارهای صنعتی در آن انجام شود و ماموریتش با دانشگاهی 

که این عنوان را ندارد متفاوت است.

درمورد این سوال که دانشــــــــــــــجو چهکار میتواند انجام 
دهد، اولین کاری که دانشـــجو میتواند انجام دهد این است 
که ســـــــــه مهارتی که قبال ذکر شــــــــــد را در خود پرورش دهد. 
مشــــــکلی که وجود دارد این است که دانشـــــــجوها در محیط 
دانشــــگاه کمتر با تعامل در کنار هم به فعالیت و بحث علمی 
می پردازند. این مشــــــکل حتی در بین دانشـــــــجویان ارشد و 
دکتری هم وجود دارد. هدف بنده از تشـــــکیل گروههای دو یا 
چند نفره بین دانشـــــــــــــجوها در کالسهای درس نیز همین 

است که آنها کار کردن در کنار یکدیگر را بیاموزند.

هم می تواند کمک بســیار زیادی به صنعت بنماید اما این 
ارتباط باید مورد پذیرش افراد فعال در صــنعت قرار بگیرد. در 
واقع باید در هر واحد صنعتی، استاد یا فردی از دانشـــــــــــــگاه 
حتما حضــــــور داشته باشد تا کمک کند یا صرفا با حضـــــــور در 
واحد صنعتی، ارتباط بین صنعت و دانشــگاه را با علمی کردن 
مباحث مرتبط تقویت کند. ســــــــــوال بعدی این اســــــــــت که 

دانشجو چه میتواند بکند که جای بحث زیادی دارد.

چرا دانشـــــــجوها به جای کار در صنعت به خارج کشــــــــور 
میروند؟
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در دوران دکتری که در آزمایشــــگاه بودم، دانشـــــجوهای 
لیســـــــانس را میدیدم که وقتی با آنها صحبت میکردم که 
مثال چرا فالن روز نیامدی میگفتند که در یک شـــــــرکتی دوره 
کارورزی میگذرانیم و برای من جای ســــــــــــــــــوال بود که یک 
دانشــــجوی لیســــانس چه چیزی بلد است و وقتی پیگیر می-
شــــدم که چه کار میکنی، میگفتند که برای من یک محیطی 
را آماده میکنند و مثال پروندههایشان را مرتب میکنم. این-
ها را تا حدی با فرایندهای مختلف مثال شــــبیهســــازی آشــــنا 
م یکردند و پس از دوره تحصـــــــــــــیل نیز جذب این شرکتها 
م یشدند. یعنی عالوه بر دانشـگاه به خود دانشـجو نیز خیلی 
بســــتگی دارد. ممکن است دانشــــجو خودش انگیزه نداشته 
باشد وگرنه یک دانشـــــــــجوی مهندسی شیمی اگر هم جایی 
استخدام نشـــد که با این مشــــخصــــات بعید است استخدام 
نشـــــــود باید بتواند در یک محیط کوچک زندگی روزمرهاش را 

پیش ببرد و یک سیستمی درامد زایی را مدیریت کند.

بین صنعت و دانشـــــــــــــــگاه اعتماد متقابلی وجود ندارد. 
صنعت به دنبال حل مشــــــــــکالت لحظهای خودش است در 
حالی که حل کردن این مشــــــــکالت لحظهای ممکن است در 
بسـیاری از مواقع برای اساتید دانشــگاه پوینتی نداشته باشد 
در حالی که در درجهبندی در دانشــــــــــگاهها باید طوری عمل 
بشــــــود که حل کردن این مشــــــکالت نیز به عنوان یک امتیاز 

محسوب شود.
تجربه دانشـــــــگاه امیرکبیر در قســـــــمت ارتباط با صنعت 
خوب است. مثال در پردیش ماهشــــهر برای دانشــــجویان در 
زمانهای مشــخصــی دوره کارورزی در نظر  میگرفت. البته 
چون آنجا به واحدهای پتروشـــــــیمیایی نزدیکتر اســــــــت، 
طبیعتا این کار راحتتر صورت میگیرد و اتفاقا دانشـجوهای 
بســــــــــیار خوبی هم فارغالتحصـــــــــــیل شدند. در این حالت 
دانشجو در مورد تمام واحدهای صنعتی ماهشهر یک حسـی 
داشــــت و وقتی راجع به پمپ، کمپرســــور و... حرف میزدی، 
درک میکرد. در حال حاضــــــر بچهها به کاراموزی صـــــــرفا به 
عنوان نمره نگاه میکنند. هدف از کارآموزی این اســـــــــت که 
دانشــجو کاری را که در دانشــگاه نمیتواند تجربه کند، انجام 
دهد نه اینکه صرفا به کار پژوهش و تحقیق بپردازد. مطمئنا 

کارآموزی فقط در سال آخر کم است.

ما در کشـوری نیسـتیم که تمام تکنولوژیهای آن توسعه 
پیدا کرده باشد و نیاز داریم مشـکالت را حل کنیم. نم یتوانیم 
مثل دانشــــگاههای استنفورد و MIT به فکر مشـــــکالت ۲۰۰ 

سال بعد باشیم بلکه باید مشکالت حال حاضر را حل کنیم.
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مقایس هی نر ماف زا رهای مدلسازی در مهندسی شیمی

Fluent VS. CFX

در فلوئنت، هرا لمان یک حجم کنترل محســوب م یشود 

و مبنای محاسبات، خود سلولا ست. ولی در CFX، حجم 

کنترل درا طراف گرهها بســـته و هرا لمان به چندین حجم 

کوچکتر تقســــــــــــــیم م یشود و در واقع مبنای محاسبات 

گرهها هســــتند. به همین دلیل، فلوئنت را cell based و 

CFX را node base گویند.در فلوئنت دســـــــــــــت ما برای 

انتخاب حلگر بازا ست(حلگر مبتنی بر فشـــــــــار، چگالی، 

کاپلد) ولی در CFXا ینطور نیســـــــــــــــــــت (حلگر مبتنی بر 

فشـــار).به طور کلی CFX برای مســـائل توربوماشین ها و 

آیرودینامیک توصـــــــیه م یشـــــــود ولی فلوئنت برای رنج 

گستردها یا ز مسائل مختلف کاربرد دارد.

Fluent VS. Comsol

ـزار حجم محدود (Finite Volume) ولـــی  فلوئنت نــرما فـ

 (Finite Element)کامســـــــــــــول نرما فزارا لمان محدود

است.کامســــــول نرما فزار چند فیزیکها ست،ا ین یعنی: 

م یتواند برای ترکیب مسـائل مختلفا لکترومغناطیس، 

شــیمی، فیزیک و پیلهای ســوختی و …ا ســـتفاده شـــود. 

ولی فلوئنت برای تحلیل سـیاالتی مناســب ترا ســت.ا ین 

نـرما فـزار بـرخالف فلوئنت نیازی به پیش پـردازنده ندارد؛ 

یعنی درون محیطا ین نرمافزار میتوانید هندســــــــــــ هی 

مورد نظرتان را، مش با سازمان یا بی سازمان بزنید ولی در 

فلوئنت، مش را با نـرما فـزارهایـی مثل ICM ،GAMBIT و 

... باید تولید کرد. فلوئنت برعکس کامســول جریانهای 

توربوالنس را با مدلهای بیشــــتر و پیشـــــرفتهتری شبیه 

سازی م یکند ولی کامسول درا نتخاب مدل توربوالنسـی 

(مدل هایا ستاندارد کا-ا پســـــیلون و کا-امگا) محدودیت 

دارد.
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نرم افزار متن باز اپن فوم، تحت سیســـتم عامل لینوکس فعالیت میکند و از جمله قابلی تهای متمایز این نر مافزار، 

م یتوان به تحلیل بر پای  هی روش رهگیری ذرات الگرانژی، فرایندهای شیمیایی در شیمی، مدل توربوالنسـی، انتقال 

حرارت و … اشـــــاره نمود.امکان انجام ویرایش در کدهای نرم افزار OPEN FOAM وجود دارد و این موضـــــوع ســـــبب 

گســترش استفاده از این نرم افزار در بســـیاری از پروژه های مهندسی شده است.مه مترین تفاوت نرم افزار اپن فوم 

با دیگر نرم افزارهای تجاری در حوز هی دینامیک ســیاالت محاســباتی از جمله فلوئنت و CFX ر ا میتوان این موضــوع 

دانســـت که در نرم افزار OPEN FOAM برای ایجاد مدل در هر زیر شاخه، ابتدا بایســــتی شاخ صهای مورد نیاز برای 

انجام پروژ ههای نر مافزاری تعریف گردد و در ادامه، یک حل کنند هی انحصــــــاری فراخوانی شود و این در حالی است 

که در دیگر نرم افزا رهای مذکور، تنها شاخ صهای مورد نیاز برای ایجاد مدل مســــــــــــــئله، در نر مافزار وار د میگردد و 

بالفاصله حل مسئله شروع م یشود.بنابراین یکی از دشواریهای نرم افزار اپن فوم در انتخاب حل کننده است.

OpenFoam VS. All

نرمافزار اپن فوم یک نرم افزار متن باز است و به منظور حل و بررسی در بســــیاری از مســـــائل مهندسی مورد طراحی 

قرار گرفته است.از شاخههای مطرح در علم مکانیک سـیاالت، می توان به دینامیک سـیاالت محاسـباتی اشـاره نمود 

که در آن حل عددی جریان سیال، درانجام پروژ ههای مهندسی مکانیک و مهندسی شـیمی مورد بررسـی و آنالیز قرار 

میگیرد.دینامیک سیاالت محاسباتی با توسعه و پیشــــــــــــرفت کامپیوترها و همچنین افزایش قدرت پردازش آ نها، 

پیشــرفت چشــمگیری داشته است و این علم نیاز به نرم افزارهایی دارد که قدرت انجام تجزیه و تحلیل های مربوطه 

را داشــته باشـــند که از جمل هی این نرم افزارها میتوان به فلوئنت و CFX و همچنین نرم افزار OPEN FOAM اشـــاره 

نمود.از قابلی تهای نرم افزار OPEN FOAM میتوان به حل و بررســـــی بخش وســــــیعی از فرایندهای شــــــیمیایی و 

فیزیکی اشـــــاره نمود که از جمل هی آ نها م یتوان به جریانات دوفازی، جریان مواد متخلخل، احتراق، جریانات قابل 

تراکم، جریانات غیر قابل تراکم و دیگر فرایندهایی که انتقال حرارت و جریان ســیاالت نقش اســـاســـی را در آ نها بر 

عهده دارد، اشاره نمود. در نر مافزار اپن فوم، از قابلیت اصلی و متمایز برنام هی شیءگرا ++C، به طرز هوشمندان های 

اسـتفاده شـده اسـت.همچنین قابلیت متن باز بودن نرم افزار  OPEN FOAM سـبب گردیده اسـت، امکان توسـع هی 

کدهای موجود در برنامه به منظور تحلیل مسائل پیچیده، فراهم شود.
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-بله. من علی محمد سهل الدین هســـــــتم متولد سال ۶۲. 
ورودی سال ۱۳۸۰ مهندسی شیمی دانشـــــگاه تهران. برای 
کارشــــــناســــــی ارشــــــد با وجود این که به دلیل رتبه ی برتر 
م یتوانســتم بدون کنکور در دانشـــگاه تهران ادامه دهم، با 
توجه به اینکه دانشــــــــــــگاه تهران گرایش مدنظر من یعنی 
کنترل و شـبیه ســازی نداشــت کنکور دادم و در این گرایش 

در دانشگاه شریف ادامه تحصیل دادم.

-دروســـــی که ارائه می دهید و یا در آینده ارائه خواهید داد 
چه هستند؟ 

در سال ۱۳۸۷ برای گذراندن مقطع دکتری به مک مســـــــتر 
کانادا رفتم و نهایتا برای مقطع پســــــت دکترا به دانشـــــــگاه 
MIT رفته و حدود ۲ سال و نیم در آن جا به کار پژوهشـــــــی 
مشــــــــغول شدم. سپس حدود ۲ سال و نیم هم در شرکت 
اسپن تکنولوژی (Aspen Technology) مشـــــــغول به کار 

شدم.

-خیلی متشـــکرم. من هم خوشحال هســـتم که این فرصت 
در اختیارم قرار داده شده تا در خدمت شما دانشــــــــــجویان 
باشـم و امیدوارم آیندهی خوبی در کنار هم پیش رو داشـته 

باشیم.

-زمینههای تخصــصـــی که روی آنها کار کردید و میکنید و 
دروسی که درحال ارائه هســـــتید و یا در آینده ارائه خواهید 

داد چه هستند؟

-آقای دکتر به عنوان عضـــــــــــو هیات علمی جدید خدمتتان 
خیر مقدم عرض میکنیم و خوشحال هســــــــــــــــتیم که یک 
نیروی جوان و باانگیزه به دپارتمان مهندسی شـیمی اضـافه 
شـــــده اســـــت و امیدواریم که همکاری مفید و با کیفیتی با 

شما داشته باشیم.

-کنترل فرایند، ایمنی فرایند، شــــبیه ســــازی-مدل ســـــازی 
فرایند، طراحی کنترل پذیر فرایند.

-اسـتاد لطف کنید خود را معرفی نمایید و از زندگی حرفهای 
و تحصیلی خود برای ما بگویید.

بنده همانطور که عرض کردم، در مقطع ارشـــــــــــــــد گرایش 
کنترل و شـبیه سـازی را انتخاب کردم. در مقطع دکترا بهینه 
سازی دینامیکی کار کردم و برای پسـت دکترا بهینه سازی را 
ادامه دادم منتهی در شـــاخههای دیگر. در شـــرکت اســــپن 
تکنولوژی نیز هم بیشـــــــــــــتر روی دینامیک هایســـــــــــــیس 
(Dynamics HYSYS) کار کــــــــــــــــــــــــــردم. در واقع زمینه 
مطالعاتی بنده مجموعهای از کنترل فرآیند و شبیه سازی و 
بهینه سازی فرآیند است که بیشــــــــــــــتر جنبهی محاسباتی 

مهندسی شیمی را پوشش میدهند. 

-نظرم مثبت اســــــت؛ دلیل اینکه این جا را انتخاب کردم 
این بود که احســـاس کردم اینجا نیاز بیشــــتری به زمینه 

کاری و گرایش من دارد.

-من کار آموزی خود رادر پاالیشـــــــــگاه شیراز واحد نفت 
خام گذراندم. البته متاسـفانه آن جا برنامه خاصـی برای 
ما نداشـــتند و مثال از ما می خواســــتند که خطوط لوله را 
مســیریابی کنیم. بنابر این بیشــترین نتیجه ای که برایم 
داشت این بود که از نزدیک دیدیم پاالیشـــگاه چیســـت. 
اگر در کارآموزی ها برای دانشـجو بیشــتر وقت بگذارند و 
برای او برنامه داشته باشند می تواند نقش بسیار خوبی 
را در روند تحصـــــــیالت دانشـــــــگاهی و حتی ارتباط بهتر 

صنعت و دانشگاه ایفا کند.
-آیا با کارآموزی در خارج از کشور موافق هستید؟

-بله فرصت خوبی است که به دانشــــــجویان توصیه می 
کنم اگر می توانند استفاده کنند.

-آیا در طول تحصــــــیل خود غیر از درس خواندن کاری را 
انجام می دادید؟ وآیا اصال موافق این موضوع هستید ؟

-البته بـرنامه هایـی بـرای خودم دارم اما با توجه به اینکه 
تازه شروع به کار کرده ام به زمان بیشـتری برای کار روی 
جزییات آن ها نیاز دارم. در زمینه پژوهشــی نیز در حال 
حاضر تعدادی دانشــجوی ارشد و کارشناسی دارم که در 
حال شروع پروژه شان هسـتند. به طور کلی از کار کردن 

با دانشجویان عالقه مند و با انگیزه استقبال می کنم.

اگر منظورتان کار بیرون از دانشــگاه است باید بگویم که 
خیر و اصوال موافق کار کردن دانشــجو در زمان تحصـــیل 
نیســــتم. اگر دانشــــجویان در هر مقطعی به خصـــــوص 
کارشــــــناســــــی ارشــــــد و دکترا بخواهند با کیفیت درس 
ـرای کار بیـــــرون  بخوانند و پــــروژه انجام دهند وقتــــی بـــ

نم یماند. 

-این سـوال را بهتر اســت از بچه ها بپرســید، ولی اصــوال 
کار من به این صـــورت اســـت که هرکس که تالشـــش را 
بکند به همان اندازه نمـره اش را مــی گیــرد و نکته ای که 
برایم حائز اهمیت می باشد حضــــــور درکالس وتوجه به 

درس می باشد.

-یک سوال خیلی مهم، نمره ی خوب می دهید استاد ؟

-نظرتون راجع به دانشــکده چیســـت و چرا امیرکبیر را به 
عنوان مقصد انتخاب کردید؟

-به عنوان عضو جدید دانشـکده آیا برنامه ای برای بهبود 
و پیشرفت عملکرد دانشکده درپیش رو دارید؟

-اســتاد از کارآموزیتان برایمان بگویید؟مفید و تاثیرگذار 
بود؟

مصاحبه 

دکتر عل یمحمد سه لالدین
عضو هیئت علمی دانشکد هی مهندسی شیمی
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مصاحبه 

- متاســــفانه این شــــکاف در همه جای دنیا وجود دارد ولی در 
کشـورهای پیشــرفته و صنعتی این شکاف کمتر و ارتباط جدی 
تر است زیرا صنعت برای حفظ حیات خود ملزم به پیشـــــرفت 
میباشد و الزمه ی این پیشـــرفت ارتباط با دانشــــگاه است و از 
طرفی دانشگاه عالوه بر همکاری با صنعت به دنبال گسـترش 
و پیشـــــرفت علم نیز میباشد و چون غالبا پروژه های صنعتی 
تعریف شده در کشورهای پیشرفته از نظر علمی نیز در سطح

-آینده مهندسی شیمی را چگونه ارزیابی میکنید؟

در رابطه با خودم، همچنان مایل هســـتم در زمینهی PSE کار 
کنم با توجه به اینکه بهینه سازی هم جای کار بســــــــیار دارد و 

کارهای بسیار خوبی میشود در این زمینه انجام داد.

-برنامتان برای آینده تحصـــــیلی خودتان چیســـــت؟آیا در این 
رابطه مایل به کار کردن با دانشــــــــــجویان علی الخصــــــــــوص 

دانشجویان کارشناسی هستید؟

-خدارا شکر که توانســـــــــــــتم به ایران برگردم و این فرآیند را با 
تمام مشکالتی که داشت پشت سر گذاشتم.

-بزرگترین موفقیت خود را در چه م یدانید؟

 البته توصــــــــــــــــیه می کنم با روش های دیگر ارتباط خود را با 
صـنعت کم وبیش حفظ کنند اما تمرکز آن ها روی کاری باشـد 

که برای آن به دانشگاه آمده اند.

-آیا تغییری الزم میبینید که در دانشکده ایجاد شود؟

-البته. در رابطه با همکاری با دانشــــــــجویان الزم به ذکر است 
که دانشجوی کارشناسی فضـای خود را دارد و دانشـجو ارشد و 
دکتری نیز زمینه و فضــــــــــــــــــــــــای خود را. خیلی از پروژه های 
کارشـــــــناســـــــی هم میتواند کاری با کیفیت باال از آب درآید و 
تاکید میکنم که فقط باید دانشـجوی عالقه مندی پیدا شود که 
با انگیزه کار کند و جلو رود و هم چنین باید پروژه ای متناسـب 
با وقت دانشــجو تعریف شود تا بهترین نتیجه را در پی داشته 

باشد.

-بله، پیشــــنهادی که دارم این است که فضــــایی فیزیکی برای 
دانشــجویان ارشد و دکتری در دانشـــکده ایجاد شود که در آن 
جا حضـــــور داشته باشند و کار تحقیقاتی شان را انجام دهند. 
حضــور فیزیکی دانشــجو به ارتباط مســتقیم و سریع تر او بین 
استاد و دانشــــــجو کمک می کند و تبادل ایده به مراتب راحت 
تر انجام می گیرد زیرا تلفن و ایمیل همیشه مانند گفتگوی رو 

در رو نیست.

-در ابتدا می خواهم مراحل تکامل مهندســــــی شـــــــیمی را به 
صورت مختصر بیان کنم؛ مهندسی شیمی وقتی به وجود آمد 
ـرآیند را بفهمد ولـــی  که دنیا نیاز به افـــرادی را حس کـــرد که فــ
لزوما شـــــیمیدان یا مهندس مکانیک نباشـــــد. برای همین در 
ابتدا مهندسی شیمی بیشـــــــــــــــــتر روی عملیات واحد متمرکز 
بود.اما شـــاید بتوان گفت در حال حاضـــر مهندســــی شــــیمی 
بیشـتر به سمت سیسـتم هایی با مقیاس به مراتب کوچک تر 
رفته است مانند Bio و کاتالیســـت. البته الزم به ذکر است که 
مباحث انرژی و مهندسی محیط زیســـت نیز به دالیلی که می 
دانیم طـــــرفداران زیادی دارد به طور دقیق تــــــر باید بگویم که 
مهندسـی شـیمی در حال هم پوشـانی با رشــته های دیگر و در 
حال بین رشــته ای شــدن اســـت. وقتی زمینه ای اشـــباع می-
شود، عرصه باید برای نوآوری در زمینه های دیگر باز شـود .در 
حقیقت علم مهندســـی شـــیمی همان اســـت ولی کاربردهای  
متفاوت و جدید این علم در رشــــــــــته ها و زمینه های دیگر در 
حال  آشـــکار شـــدن اســــت که مثال بارز این مورد مهندســــی 
پزشــــکی اســــت .برای مثال مباحثی چون مکانیک ســـــیاالت، 

انتقال جرم، پمپ و... اکنون در مهندســــــــــــــــــــــــــــــــی بافت و           
drug delivery استفاده می شوند.

- ارتباط بین دانشـــــــــــگاه و صنعت را در ایران و کانادا، چگونه 
ارزیابی می کنید؟

خوبی قرار دارد، برای اساتید و دانشجویان همکاری با صنعت  

-چرا برگشتید استاد؟

-از اواخر مقطع کارشـناسـی و در پروژه کارشـناسـی هم 
در زمینه مدل سازی آلودگی هوای شـهری کار کردم که 
به چاپ مقاله منجر شد. هم چنین در مقطع ارشد هم 
در زمینه ای کار کردم که مرتبط با گرایشـــــــــــــــی بود که 

میخواستم اپالی کنم و این کار من را راحت تر کرد.

-از چه دورانی به طور جدی به فکر اپالی افتادید؟

-چیــــزی که آنجا دیدم این بود که دروس اغلب پــــروژه 
داشتند حتی در مقطع کارشناسی دانشــــــجویان پروژه 
هایی که واقعا برای آن ها مفید و تاثیرگذار اســــــــــت و 
ـرانـــی ها  مهارتهای زیادی مانند کار گــروهـــی -که ما ایــ
متاسفانه در این مورد بسـیار مشـکل داریم- را آموزش 
داده انجام می دهند. به طور واضح تر در دانشگاههای 
برتر دنیا کار زیادی از دانشــجو میخواهند که این باعث 

رشد دانشجو و استفاده از حداکثر توان او م یشود.

 جذاب تر است.مشـــــــــــــــــکل جدی ما کمبود رقابت در 
صنعت است و این مســـــئله احســـــاس نیاز صنعت به 
دانشگاه را کم می کند. اگر مشوق ها در دانشـگاه برای 
کار با صنعت بیشــتر شود و نیز اسپانســـرها در صنعت 
قوی تر عمل کنند و دانشـــــــــــــــگاه را جذب خود کنند تا 
حدودی این مشـــــــــــــکل میتواند برطرف شود. البته دو 
طرف باید ســعی کنند زبان همدیگر را بفهمند و نگاه از 

باال به پایین به یکدیگر نداشته باشند.

-سخت ترین قسمت کار اپالی چیست؟

-توصیه ام به کســــــــانی که می خواهند اپالی کنند این 
است که درست فکر کنند، تحت تاثیر جو تصـــــــــــــــمیم 
نگیرند. با این دید اپالی نکنند که فقط رفته باشـــــــــــند. 
برنامه ریزی دقیق کنند با هدف مشـــخص.کشـــورهای 
پیشـــرفته نیز مملکت گل و بلبل نیســـت، مشــــکالت و 
ســـختی های خودش را دارد و آن جا ممکن اســــت فکر 
کنید چیزی در زندگی تان کم اسـت (البته از نظر بنده). 
ـرار میگیــرد به  به ازای تمام امکاناتـی که در اختیارتان قـ
همان اندازه نیز از شــــــــما کار میخواهند .فکرهایتان را 

خوب بکنید و تمام جوانب تصمیم تان را بسنجید.

-هدفتان از اپالی چه بود؟
-خب درس بخوانم! دلیل اصـلی ام این بود که دوسـت 
داشتم تجربه ی تحصیلی و پژوهشی جدیدی را کسـب 

کنم.

- از اول هم تصــــــــــمیم به ماندن در آن جا را نداشتم و 
میخواستم که به ایران برگردم. اینجا انســــــــان میتواند 

موثرتر باشد و نقش مفیدتری ایفا کند.

-شرایط کار و زندگی در کانادا چطور بود؟

شرایط زندگی هم به جز دوری خانواده و برخی مسـایل 
فـــــرهنگـــــی میتوانم بگویم خوب بود و حمایت مالــــــی 
دانشـــــــــــگاه هم برای گذران یک زندگی معمولی کافی 

بود.

-در دوره ی دکترا کار بیرون از دانشگاه نداشتم و اصوال 
دانشــــــــــــــــــــجویان بین الملل اجازه کار کردن بیرون از 
دانشــگاه را ندارند مگر با اجازه ی دانشـــگاه و به صورت 
محدود. اما به طور کلی شرایط کار بســــــتگی به شرایط 
اقتصـــادی دارد و در زمانی که ما در کانادا بودیم شرایط 

اقتصادی به دلیل رکود خیلی خوب نبود.

-اینکه ایمیل میزنید و پاسخی دریافت نمیکنید!
-تفاوت سیســتم آموزشی دانشـــگاهی مثل امیرکبیر و 

 MITرا در چه میدانید؟

و سخن آخر ...
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مقاله

شبیه سازی فرآیند تولید فرمیک اسید از گاز منوکسید کربن به روش لئونارد-کمیرا
سپیده یزدیان کاشانی*، دکتر مرتضی بقالها**، دکتر فتح هللا فر هادی**

* دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
** هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکد هی مهندسی شیمی و نفت

واژه های کلیدی: فرمیک اســـید، کربونیالســــیون متانول، 
هیدرولیز متیل فرمات، سینتیک واکنش

چکیده: در این مقاله فرآیند تولید فرمیک اســــــــــــی د از گاز 
مدلسـازی و ۱  کربن منوکسـید (CO)، به روش لئونارد-کمیرا

شــــــــبیه ســــــــازی می شــــــــود. در این روش، طی واکنش 
، گاز کربن مونوکســــــــــید و متانول ۲ کربونیالسیون متانول

(MeOH) به متیل فرمات تبدیل و ســـــــــپس متیل فرمات 
۳

با آب، به فرمیک اســــــید و  طی واکنش تعادلی هیدرولیز
متانول تبدیل می شود و در نهایت محصــول بدست آمده 
خالص ســازی می شــود. برای شــبیه ســـازی فرآیند از نرم 
افزار، هایســــــــــــــیس استفاده می شود. راکتور های مورد 
اســـتفاده در این شـــبیه ســــازی برای اولین واکنش از نوع 

۵ ۴
همزده و برای واکنش دوم راکتور تعادلی اســــــــــــــت. در 
راکتور همزده ســینتیک واکنش کربونیالســیون متانول در 
نظر گرفته می شود. تغییرات میزان تبدیل گاز مونوکسـید 
کربن و متانول در این فرآیند بر اســـــــــــــاس حجم راکتور و 
نسـبت متانول به کربن منوکسـید مورد بررسی قرار گرفت 
ـرایط بهینه برای کاهش میزان اتالف CO و میزان  و شــــــــــــ

۶
باالی تبدیل MeOH تعیین شـد. در نهایت، دو جداسـاز و 
دو ســــــــتون تقطیر برای جداســــــــازی فرمیک اســـــــــید  از 
محصــــــــــــــــــــوالت جانبی استفاده می شود. فرمیک اسید 
تولیدی می تواند متناســـــــب با تقاضــــــــای بازار با خلوص 
پایین (۸۰٪ وزنی) یا با خلوص باال (۸۵-۹۰٪ وزنی) باشد.

مقدمه

 ،BASF ،شرک تهای صاحب لیســـــــــــــــانس لئونارد-کمیرا
Bethlehem Steel  و USSR از واکـــــــــــنش مــــــــــــتانول و 
مونوکســــید کربن طی دو مرحله، کربونیالسیون متانول و 
تولید متیل فرمات، سپس هیدرولیز متیل فرمات و تولید 
فرمیک اســید، اســـتفاده می کنند. تفاوت این متدها تنها 
در مرحله ی هیدرولیز می باشــــد. در فرآیند لئونارد-کمیرا 
نسبت آب به متیل فرمات به نسبت مولی یکسان است و 
برای جداســـــــازی آب از اســـــــید از برج تقطیر اســــــــتفاده 
م یشود، درحالی که در فرآیند BASF آب به نسبت ٥ به ١ 
وارد راکتور هیدرولیز شده و آب اضـافی با اسـتخراج مایع -
مایع با آمید نوع دوم از اسید جدا میشــــــــــــــود . در فرآیند 
USSR از راکتور بســــــتر ثابت که بخش باالیی آن با سینی 

۷
هایی از نوع کالهک حباب دار تجهیز شــــــده برای خالص 
ســـــازی اســـــید از آب اســـــتفاده شـــــده اســـــت. در روش 
 Bethlehem Steelاز خود فرمیک اســـــــــــــــــــــید به عنوان 
کاتالیســـــــــــــــــــت استفاده می شود که این روش هنوز در 
مقیاس صنعتی جایگزین نشـــــــــــــــــــــده است. با توجه به 
توضــــیحات فوق و اســــتفاده از برج تقطیر و عدم اضــــافه 
شـــــــــــدن حالل در روش لئونارد-کمیرا، در این مقاله برای 
مدلســـــــــــازی  و شبیه سازی فرآیند تولید فرمیک اسید از 
کربن مونوکســـــــــــــــید، این روش به کار برده می شود. در 
روش لئونارد-کمیرا، کربونیالســـــیون و تولید متیل فرمات 
به طور تقریبی، در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد و فشــــــــار ۴ 
مگا پاسکال به همراه مقدار اضافی از آلکوکســــــــــــــــید ها 
(مانند سدیم متوکســـــــید) که نقش کاتالیســـــــت را دارند 
انجام می شـــــــــــود. هیدرولیز متیل فرمات در دو راکتور با 
ـرایط عملیاتی متفاوت انجام می شــــود. در راکتور اول  شـــ
متیل فرمات و آب با نســــــــــــــــبت مولی تقریبی یک با هم 

طراحی با ورودی ۱ تن در روز از متانول تازه شـــروع شـــد و 
راکتور کربونیالسیون متانول ابتدا با فرضیات سـاده کننده 
طراحی شـــــد. برای بدســــــت آوردن بازده تبدیل ماکزیمم 
ســینتیک واکنش در راکتور کربونیالســـیون متانول در نظر 
گرفته شـد. درصـد تبدیل بر مبنای MeOH به عنوان تابعی 
 CO نـرخ موالر جـریان خوراک ،vent در جریان CO از اتالف
و حجم راکتور به عنوان متغیرهای تصــمیم گیری محاسبه 
شــــــد. مقدار بهینه کل تبدیل MeOH از یک نمودار ســـــــه 
بعدی بدست آمد. مقدار مطلوب برای نســــــــــــــــبت مولی 
MeOH / CO ۱٫۸ بدست آمد، در حالیکه ادبیات پیشـــــــین 
دامنه بســــیار وسیعتری از ۱٫۴-۳٫۳ را نشـــــان می دهند. 
هنگامی که این نســــــــــــــبت بهینه اعمال می شود، تبدیل 
MeOH در راکتور کربونیالســـــــیون در حداکثر مقدار حدود 
۵۴ درصد است، در حالی که اتالف CO در جریان vent نیز 

۱۰
تقریبا ناچیز اســـــــــت. تبدیل MeOH با بازگردانی متانول 
واکنش نداده به راکتور کربونیالســـیون نیز افزایش یافت. 
محصـــــــــــــــــــــــول متیل فرمات به یک پیش راکتور تعادلی 
هیدرولیز می رود و فرمیک اســـــید تولید شــــــده به عنوان 
کاتالیزور برای واکنش هیدرولیز در راکتور اصـــــــــــــــــــــــــلی 
هیدرولیز عمل می کند. محصـــــــــــــــــــــــول فرمیک اسید از 
واحدهای جداســــــــازی و خالص ســـــــــازی عبور می کند تا 
تقریبا ۶٫۷ تن در روز فرمیک اســـــــید تجاری را تولید کند. 
تبدیل کل بر اســــــــــــاس MeOH برابر با ۹۹٪ ، می تواند با 
بازگردانی MeOH واکنش نداده حاصـــل شـــود. با توجه به 
تقاضـــــــای بازار، این طراحی برای تولید فرمیک اســـــــید با 
خلوص پایین تر (با خلوص wt ۸۰٪) و فرمیک اســــــــــــــــید  
خلوص باال (wt ۹۰٪) انعطاف پذیــــــری دارد. این انعطاف 
پذیری مطلوب با در نظر گرفتن یک ســتون تقطیر اضــافی 
که در یک فشـــــــــــــــار متفاوت برای شکســـــــــــــــتن مخلوط 

آزئوتروپیک کار می کند، بدست می آید[۲] .

واکنش می دهند و فرمیک اســـــید تولید شــــــده در راکتور 
ابتدایی به عنوان کاتالیزور در راکتور اصــلی عمل می کند. 
متیل فرمات اضـــــــافی در راکتور اصــــــــلی به کار می رود و 
هیدرولیز در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد و فشـــــار ۰٫۹ مگا 
پاسکال انجام می شود. خروجی راکتور در یک تانک فلش 
به فشــــار اتمســــفریک می رسد و طی این مرحله به دلیل 
خنک شدن ناشی از تبخیر طی فرآیند فلش از تشـــــــــکیل 

۸
دوباره اســتر جلوگیری می شــود. فرمیک اســـید بوســـیله 

۹
برج تقطیر آب زدایی می شـــــود. با توجه به اینکه مخلوط 
آب و فرمیک اسید در فشار اتمسـفریک تشـکیل آزوتروپ 
می دهند برای بدست آوردن محصــــــــــــولی با خلوص ۸۵ 
درصد وزنی و بیشـــــــتر الزم است که آب زدایی در فشـــــــار 
حداقل ۰٫۳ مگا پاســــکال انجام شــــود. البته رســـــیدن به 
غلظت های باالتر فرمیک اسید با اتصـــــــــــــال یک برج آب 
زدایی اضافی تحت فشــار اتمســفریک امکان پذیر خواهد 
بود و فرمیک اســـید حتی تا غلظت ۹۸٪ وزنی نیز بدســــت 

خواهد آمد[2 ,1] .
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