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  شيمي سبز

  
  اصغر بداقي

  كاشاني... دبيرستان آيت ا -قم 3موزش و پرورش ناحيهآ
a.bodaghi1347@gmail.com  

  

  چكيده

شيمي سبز طراحي فرايندها در واقع . شيمي سبز كاربرد شيمي براي جلوگيري از آلودگي محيط به منظور حفظ سالمتي انسان است

كيبات موجود است، بطوري كه توليد و كاربرد مواد خطرناك را كاهش و يا حذف نمايد، آنها را و فراورده هاي جديد يا اصالح فرايندها و تر

ي  با كاهش و يا حذف كاربرد و توليد مواد خطرناك، شيميدانها مي توانند تا اندازه. براي سالمتي انسان و محيط زيست كم خطرتر نمايد

  .زيادي تهديد سالمتي انسان و محيط را كاهش دهند

فناوري شيمي سبز در تمام مدت . مي سبز براي پيشگيري از آلودگي محيط از راه حل هاي علمي و ابتكاري استفاده مي كندشي

  .طراحي، ساخت و كاربرد فرايندها و فراورده هاي پركاربرد صنعتي حضور دارد

بي را همراه با تمام انواع فرايندهاي شيميايي ي مواد شامل مواد خام، واكنشگرها، حالل ها، فراورده هاي اصلي و جان شيمي سبز كليه

گيرد تا كاربرد و توليد مواد خطرناك را كاهش  مانند كاتاليز كردن، آناليز كردن، رصدكردن، جداسازي و شرايط انجام واكنش ها را دربر مي

  .يا حذف نمايد

  :فناوري هاي شيمي سبز در يكي از مقوالت زير قرار مي گيرند

  اي سنتزي ديگر متناسب با شيمي سبزكاربرد مسيره -1

  كاربرد شرايط واكنشي ديگر متناسب با شيمي سبز -2

 .طراحي مواد شيميايي كه سميت كمتري در مقايسه با روش هاي جاري دارند -3

  

  مقدمه

داروها، منسوجات، آفت كشها و مواد  ي اخير فراورده هاي مفيد زيادي از قبيل علم شيمي با تمام پيشرفت هاي آن، در طول سده

بنابراين با رشد . وابستگي انسان به فراورده هاي علم شيمي روز به روز در حال افزايش است. ي بشري ارائه كرده است پزشكي به جامعه

  .ي فراورده هاي شيميايي الزم مي شود جمعيت جهان شمار بيشتري از صنايع توليد كننده

آور هستند و آلودگي هاي گوناگوني  اره با برخي فراورده هاي جانبي همراه هستند كه براي محيط زيانواكنش هاي شيميايي همو

براي كاهش مشكالت ناشي از آلودگي محيط و پسماندهاي خطرناك، بازنگري و اصالح تمام فرايندهاي شيميايي  .ايجاد مي نمايند

اي  طراحي فرايندهاي بي خطر براي توليد فراورده هاي گوناگون به صورت شاخه بنابراين .استفاده شده براي توليد مواد ضروري شده است

  .ضرورت پيدا كرده است »شيمي مهربان با محيط  «يا »شيمي سبز «يا  »شيمي پاك «از علم شيمي به نام 

ما را ارتقا مي دهد را شيمي سبز تمام فرايندهي شيميايي و فناوري هايي را كه محيط زيست را بهبود مي بخشد و كيفيت زندگي 

  .دربر مي گيرد

شيمي سبز روش بسيار كارآمدي براي پيشگيري از آلودگي محيط است زيرا از راه حل هاي علمي و ابتكاري براي وضعيت هاي 

  .واقعي محيط استفاده مي برد

ي از آلودگي را از سرمنشا چرا كه شيمي سبز كاهش و جلوگير .البته بايستي بين شيمي سبز و شيمي محيط زيست تفاوت گذاشت

 .، شيمي محيط طبيعي و مواد شيميايي آالينده موجود در طبيعت را پيگيري مي نمايدپيگيري مي كند در حالي كه شيمي محيط زيست

در شيمي سبز تمركز روي كاهش خطر و افزايش كارايي مواد انتخاب شده است در حالي كه در شيمي محيط تمركز روي پديده هاي 

  .يي در محيط استشيميا
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  تعريف شيمي سبز

  .يعني اختراع، طراحي و كاربرد فراورده ها و فرايندهاي شيميايي به منظور كاهش يا حذف استفاده و توليد مواد خطرناكشيمي سبز 

فرايندها با توجه به اين كه صدمات . با نگاه در تعريف شيمي سبز، اولين چيزي كه جلب توجه مي كند مفهوم اختراع و طراحي است

و فراورده هاي شيميايي به عنوان معيارهاي طراحي در نظر گرفته مي شود، تعريف شيمي سبز به ناچار مالحظه هاي خطرزا را به 

  .معيارهاي اجرايي مرتبط مي كند

در يك روي مواد نامطلوب صرف شيمي سبز بجاي تمركز . در عبارت كاربرد و توليد نهفته است شيمي سبزتعريف  ي ديگر جنبه

  .ي زندگي يك فراورده شيميايي را زير نظر دارد سرتاسر چرخهو در آن فرايند  فرايند، تمام مواد شركت كننده

ي كاهش خطر و  شيمي سبز راهي براي بحث درباره .است »خطرناك  « يكي از مفاهيم برجسته در تعريف شيمي سبز عبارت

پيامدهاي بكار گيري مواد خطرناك از قبيل  .ي چگونگي و شرايط كاربرد آنها استپيشگيري از آلودگي با معرفي خطرات ذاتي مواد بجا

  .را گوشزد مي كند.... لمس كردن، حمل و نقل و 

روش هاي بكار گرفته شده براي بهينه سازي بهره وري نيست، اگرچه هم  منفيبنابراين، شيمي سبز فقط ابزاري براي كاهش صدمات 

  .اهداف شيمي سبز هستندن فرايندها درست هستندو مكمل كاهش صدمات و هم بهينه كرد

مانند انفجار، اشتعال، خورندگي محدود نمي شود بلكه مسموميت هاي  خطرات فيزيكي به تنهادر تعريف شيمي سبز  »خطر «عبارت 

ي  گرم شدن زمين، تخريب اليه »خطر «بايد توجه داشت كه عبارت  .حاد و مزمن، سرطانزايي و مسموميت اكولوژيك را نيز دربر مي گيرد

   .اوزون، تخريب منابع و ذخيره هاي زيستي را نيز شامل مي شود
 

  اهداف شيمي سبز

ي  يعني كسـاني كـه بطـور فعـال در زمينـه     . ي اطالعات الزم به شيميدانها و مهندسين شيمي است شيمي سبز ارائه ي ماموريت اوليه

هـدف شـيمي سـبز كـاهش آلـودگي      . اربرد علوم براي ارتقا صنايع شيميايي موفق را بدانندي ما درگير هستند، تا اهميت ك ي سياره آينده

بنابراين شيمي سبز با در نظر گرفتن جنبه هاي زير به طراحي فرايندهاي شيميايي بي خطر كمك مي . هاي شيميايي استدناشي از فراين

  :كند

  مواد شيميايي استفاده شده -1

  ل شدهفراورده هاي شيميايي تشكي -2

  فراورده هاي جانبي تشكيل شده -3

  پسماندهاي توليد شده از فرايندها -4

  الزامات انرژي -5

ي  اصول دوازده گانه «ي اين اصول به  مجموعه. گيرد ياي از اصول را بكار م شيمي سبز براي رسيدن به اهداف مورد نظر، مجموعه

  .جان وارنر پيشنهاد گرديد و توسط شيميدانهاي سراسر جهان پذيرفته شداين اصول توسط پائول آناستاس و  .معروف است »شيمي سبز
 

  ي شيمي سبز اصول دوازده گانه

  پيشگيري - 1

  .جلوگيري از تشكيل پسماند بهتر از پاك كردن و از بين بردن پسماندهاي ايجاد شده است

  )اقصاد اتم ها( صرفه جويي در اتم ها - 2

  .ي نهايي شركت كنند ند تا تمام مواد استفاده شده در آن فرايند در فراوردهروش هاي سنتزي بايستي طوري طراحي شو

  سنتز مواد كم خطر - 3

روش هاي سنتزي بايستي طوري طراحي شوند تا منتهي به توليد و كاربرد موادي شوند كه كمترين خطر و يا هيچگونه خطري براي 

  .سالمتي انسان و محيط نداشته باشد

  رت طراحي مواد سالم -4
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  .بايد فراورده هاي طراحي شوند تا آثار مثبت و مطلوب آنها بيشتر باشد و سميت آنها به كمينه باشد

  تر حالل ها و مواد كمكي سالم - 5

  .تا آنجا كه امكان دارد استفاده از حالل ها و ديگر مواد كمكي غير ضروري شوند و يا هنگام استفاده بي ضرر باشند

  انرژي طراحي بر اساس بهره وري - 6

در صورت امكان روش . اي باشند كه مصرف انرژي از لحاظ اثرات محيطي و اقتصادي مقرون به صرفه باشد فرايندهاي شيميايي به گونه

  .ي دما و فشار محيط امجام شوند هاي سنتزي در محدوده

  استفاده از مواد خام تجديد پذير -7

  .ي تجديدپذير استفاده شود تا به تهي شدن منابع منتهي نشود اد خام و اوليهدر صورتي كه از نظر فني و اقتصادي عملي باشد از مو

  كاهش استفاده از مشتق سازي - 8

در صورت امكان بايستي از مشتق سازي غير ضروري در سنتزها اجتناب شود و يا بكلي حذف شوند، زيرا چنين مراحلي به واكنشگرهاي 

  مانند استفاده از گروههاي بلوكه كننده و گروههاي محافظت كننده و حذف آنها. د كننداضافي نياز دارند و مي توانند پسماند تولي

  كاتاليز كردن واكنش ها - 9

  .استفاده از كاتاليزگر به جاي واكنشگرهاي استوكيومتري برتري دارد

  ي زيست تخريب پذيري طراحي بر پايه -10

  .ورده هاي شيميايي طوري طراحي شوند كه در پايان كاربردشان به فراورده هاي بي ضرر شكسته شوند و در محيط پايدار نمانندفرا

  آناليز فوري براي جلوگيري از آلودگي - 11

  .مايدي بيشتري است تا رصد فوري و كنترل پيش از تشكيل مواد خطرناك را امكان پذير ن روش شناسي تحليلي نيازمند توسعه

  شيمي ايمن و سالم براي پيشگيري از حوادث - 12

آزاد شدن مواد  مواد استفاده شده در فرايندهاي شيميايي بايد طوري انتخاب شوند تا امكان بروز حوادث مانند آتش سوزي و انفجار و

 .را كاهش دهد...  سمي و

  

  زمينه هاي كليدي شيمي سبز

  .ز شناسايي گرديدي كليدي در شيمي سب سه زمينه 2005در سال 

   به عنوان حالل استفاده از كربن دي اكسيد فوق بحراني -1

در . اي از خـود نشـان داده اسـت    اي است كه ويژگيهاي برجسته كربن دي اكسيد فوق بحراني يكي از فراورده هاي شيميايي پيشرفته

آيد كه يك حالل مهم  التر برسد به شكل سيال در ميو يا با) درجه سليسيوس 3/31(ي بحراني طهصورتي كه دماي كربن دي اكسيد به نق

ي پلوتونيم گرفته تا قطعات نيمه رسـانا و لباسـها    كربن دي اكسيد فوق بحراني توانايي پاك كردن آلودگي از هسته. صنعتي و تجاري است

كاربردهـاي  . ع غـذايي پيـدا كـرده اسـت    كاربرد زيـادي در صـناي  . همچنين به عنوان حالل سبز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. را دارد

  .احتمالي آن در آينده شامل ساختن سيمانهاي مقاوم تر و كاهش آلودگي ناشي از زغال چوب خواهد بود

  استفاده از محلول آبي هيدروژن پر اكسيد براي پاك كردن اكسايشي -2

  استفاده از هيدروژن در سنتز نامتقارن -3

شماري از مـواد   .اميدبخش براي دست يابي به اهداف شيمي سبز مورد توجه قرار گرفته استهمچنين بيو مهندسي بصورت يك فن 

كـه در   )شـكل آنيـون شـيكيميك اسـيد    ( شيكيماتي مهندسي شده سنتز شوند مانند  ي موجودات زنده توانند بوسيله شيميايي مهم مي

  .شود مياستفاده  Tamifluو به عنوان پيش ماده در سنتز  باكتري تخمير مي شود
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  :چند مثال از فرايندهاي بكار رفته در شيمي سبز

  )بدون حالل( واكنش در محيط خشك -1

نيروي محركه در گسترش چنين واكنشهايي صرفه جويي .اي است كه يك واكنش شيميايي بدون حضور حالل انجام مي گيرد سامانه

استفاده از واكـنش دهنـده هـاي    . بودن است زيست وستدار محيطاقتصادي، بي نيازي از فرايند حذف حالل، سرعت باالي واكنش ها و د

برمونفتالن مايع به عنوان حالل عمل مي  -Lawesson  .1برمو نفتالن با واكنشگر  -1مانند واكنش . مايع يكي از انواع اين واكنش ها است

  .يك عامل گوگرددار كننده است Lawessonواكنشگر  .كند

O

Br Br

S

Lawesson Reagent

  
اتـيلن و  ) پيريـديل  -4(بـيس  – 2و1-حلقـه زايـي تـرانس    .واكنش بدون حالل واقعي، تراكم نووناگل كتونها با مالو نيتريل اسـت يك 

  .شود بازدهيدر فاز جامد انجام مي% 100رزورسينول در حضور نور فرابنفش با 

  واكنش در محيط آب -2

م مي شوند يك افزايش سرعت غيرعادي در مقايسه با انجام همـين  آن دسته از واكنشهايي كه در محيط آب به صورت امولسيون انجا

مـثالً  . مانند افزايش سرعت در برخي نوآرايي هاي كاليـزن  .واكنشها در يك حالل آلي و يا حتي در واكنشهاي بدون حالل نشان مي دهند

درصـدي در   73درصـدي ذر تولـوئن و    16ي ساعت در مقايسه با بازده 120واكنش زير در دماي اتاق در آب با بازدهي صددرصد پس از 

  .واكنش بدون حالل

O

Cl Cl

O
H

  
  .آلدر افزايش قابل توجهي در سرعت نشان مي دهند -و واكنش ديلز Eneاستفاده از اين سامانه در واكنش هاي حلقه زايي، واكنش 

  اكسايش فوق بحراني آب -3

در ايـن شـرايط آب يـك سـيال بـا خـواص       . باالتر از دماي بحراني آب انجام مي شوند فرايندهايي هستند كه در آب و در دما و فشار

اتـم كلـر    10تـا   1ها تركيبـاتي بـا    PCB .ها سودمند هستند PCBكه مي تواند در تخريب پسماندهاي سمي مانند . منحصر به فرد است

  .اند هستند كه به باي فنيل متصل شده

  .سيال هاي عايق در ترانزيستورها، خازن ها و سردكننده ها بكار مي رونداين تركيبات بطور گسترده به عنوان 
 

  سلسله مراتب شيمي سبز

  :اين سلسله مراتب عبارتند از. ي اين سلسله طرح شوند هاي شيميايي بايستي در جهت باالترين سطح و مرتبهدفراورده ها و فراين

  كاهش و پيشگيري -1

  شيميايي بردن و بازگرداني موادباز به كار -2

  .پردازش مواد به گونه اي كه كمتر خطرناك باشند -3

  انهدام و دفع درست مواد شيميايي -4

  : موادي براي سالمتي انسان و محيط خطر كمتري دارند كه

  .سميت كمتري براي موجودات زنده و زيست بومها داشته باشند -1
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  .محيط داشته باشند ماندگاري و تجميع پذيري ريستي كمتري در موجودات زنده و -2

  .تر باشند از لحاظ كاربري و حمل و نقل سالم -3
 

  ي شيمي سبز گستره

. عبارت شيمي سبز براي اولين بار توسط دانشمندان آمريكايي مورد استفاده قرار گرفت و پس از مدت كوتاهي از آمريكـا فراتـر رفـت   

، صنايع، سازمان هاي تجاري، سازمان هـاي  يت ها، انجمن هاي علمي جهاني توسط دول اكنون يك تالش گسترده ي شيمي سبز هم برنامه

مـي  كاربرد شيمي براي پيشگيري از آلودگي محيط با مشاركت كامالً داوطلبانـه  سطح در جهت ارتقا  است كهمردم نهاد و مراكز تحقيقاتي

  .باشد

برخي از اين موفقيـت هـا   . نعتي داشته استي شيمي سبز اثرات بزرگي در بخش هاي ص در سالهاي اخير تالش جمعي بشر در عرصه

  :عبارتند از

  ي كاربرد كربن دي اكسيد فوق بحراني توسعه -1

  .ي متانول كه در تلفن همراه كاربرد دارند ي سلولهاي سوختي بر پايه توسعه -2

ميليـارد   13ث صـرفه جـويي   اين روش كمك بزرگي در توليد اتيلن داشته است بطوري كه باع. ي فرايند كراكينگ اكسايشي توسعه -3

  .واحدي در انرژي گرمايي شده است
 

  نتيجه گيري

  .پيشرفت هاي فناوري انسان امروزي را اصالح نمايد ،اي است كه تالش دارد تا حقايق علمي، عملي و اقتصادي شيمي سبز گستره

  .از آلودگي استشيمي سبز نه يك راه حل براي مشكالت محيط بلكه اساسي ترين راه و روش براي پيشگيري 

  :توان اشاره كرد ي بشري دارد كه به موارد زير مي كاربرد شيمي سبز فوايد متعددي براي جامعه

  كاهش پسماندها -1

  توليد فراورده هاي سالم تر -2

  كاهش مصرف انرژي و منابع -3

 اصالح كيفيت فراورده هاي شيميايي و مصرف آنها -4
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