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           کوتاه از محیط زیست

استفاده از تپه ها به عنوان باتری!

یک استارتاپ انگلیسی قصد دارد از طریق یک 
فناوری مشــابه با نیروگاه های برق آبی اما در مقیاس 
کوچک تر و در مقیاس در دســترس تــر، از تپه ها 

به عنوان باتری های بزرگ استفاده کند.
به نقل از آی ای، یک استارتاپ مستقر در انگلیس 
به نــام “RheEnergise” در حال کاربر روی یک 
روش جدید برای ذخیره انرژی های تجدیدپذیر است 

که در آن از جاذبه تپه ها استفاده می کند.
این مفهوم مشابه با نیروگاه های برق آبی موجود 
است که وقتی انرژی کم است، آب را به باالی کوه ها 
پمپاژ می کنند و در صورت نیاز برای تولید برق بیشتر 
از طریق توربین های در حال چرخش، آن را سرازیر 

می کنند.
این سیســتم جدید برخالف ســدهای عظیم 
موردنیاز بــرای نیروگاه های برق آبــی می تواند در 
تپه های نســبتاً کوچک ساخته شود، به این معنی که 
تأثیر کمتری بر محیط زیست دارد و بهره گیری از آن 

در مناطق وسیع تری امکان پذیر است.
ضمن اینکه سیستم “RheEnergise” به جای 
آب، از مایعی استفاده می کند که دو و نیم برابر چگال تر 
از آب است، به این معنی که می تواند انرژی مشابه با 
انرژی قابل تولید با آب را در یک تپه کوچک تر ذخیره 
کند. این مایع همچنین در لوله هایی که می توانند در 
زیرزمیــن قرار بگیرند باال و پایین می رود تا موجب 
مخدوش شــدن چشــم اندازهای طبیعی و ضرر به 

محیط زیست نشود.
این سیستم همچنین می تواند برای ذخیره مقدار 

خاصی از انرژی تنظیم شود.
RheEn� ““استفان کروشر” مدیر اجرایی شرکت 
ergise” می گوید: همین طور که شبکه تامین انرژی 
در حال گذار به سمت استفاده از فناوری های تولید 
انرژی تجدیدپذیر است، شما همچنین به یک فناوری 
ذخیره ســازی قابل توزیع نیاز دارید که بتوانید آن را 
در محل های مختلف تاسیس کنید. سیستم ما به جای 
اینکه سال ها صرف ساختن آن شود، در مدت بسیار 
کوتاه تری قابل ساخت است و یک پروژه کوچک از 
آن می تواند ظرف مدت ۹ ماه ساخته شود و برای یک 

پروژه بزرگ ۱۵ ماه کافی خواهد بود.
این فناوری همچنین توانایــی آن را دارد که به 
بســیاری از معادن متروکه در شمال انگلیس زندگی 
جدیدی متمرکز بر انــرژی تجدیدپذیر بدهد، زیرا 

می تواند در تأسیسات زیرزمینی نصب شود.
تیم “RheEnergise” نقشــه برداری از ۹۵۰۰ 
سایت در انگلیس را با تپه هایی ایده آل برای سازگاری 
با این فناوری انجام داده اســت. آنها در تالش برای 
تأمین پشــتوانه مالی هســتند و این فناوری ممکن 
است هنوز ماه ها با نصب در یکی از سایت هایی که 

مشخص شده است، فاصله داشته باشد.
منبع: ایسنا
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تولید محصوالت پرکاربرد صنایع پتروشیمی و الستیک سازی با 
ضایعات نفتی

گروهی از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان 
صنعتی با استفاده از ضایعات نفتی انواع محصوالت 
کاربردی در صنایع الستیک ســازی، شــیمیایی و 

پتروشیمی را تولید کردند.
مســعود حکیم داود، مدیرعامل این شــرکت 
دانش بنیان صنعتی در حــوزه روغن های صنعتی، 
تمرکز فعالیت این شرکت را تحقیق و توسعه انواع 
مواد روغنی و نفتی، محصوالت جانبی پاالیشگاهی، 
پتروشیمی، شیمیایی و همچنین ضایعات حاصل از 
ایــن صنایع که در محیط رها شــده و یا به صورت 
ناقص و نهایی نشــده مانده اند، دانست که این مواد 
را بــه محصوالتی کاربردی در صنایع نفت، روغن، 

پتروشیمی و شیمیایی تبدیل می کنند.
وی ادامــه داد: مواد زاید نفتی به دلیل ترکیبات 
اســیدی، آروماتیک باال، خــاک و آب را تبدیل به 
پســماند می کننــد و به مرور وارد ســفره های آب 
زیرزمینی می شوند و مسائل و مشکالت عدیده ای 
را برای محیط زیست ایجاد می کنند. اما روغن های 
تولیدی ما محصوالت دوستدار محیط زیست هستند 

و از این اتفاقات و خسارات پیشگیری می کنند.
وی با بیان اینکه این شــرکت موفق شده است 
تا در کنار تولید محصــوالت روغنی با فرآیندهای 
سازگار با محیط زیست و به کارگیری دانش و فناوری 
داخلی، در تولید روغن های فرآیند الســتیک سبز 
منطبق با استانداردهای روز دنیا ورود کند، خاطرنشان 
کرد: روغن های فرآیند الستیک از محصوالت عمده 
این شــرکت است. بیشتر روغن های تولید شده در 
شرکت ما به عنوان روغن فرآیند در صنعت تایرسازی 

مورداستفاده قرار می گیرد.

حکیم داود افــزود: محصول ما در حوزه تولید 
الســتیک انواع خودرو، کامیونت و ماشــین آالت 
راه سازی، تولید ماکروویوها، اتصاالت لوازم خانگی 
مانند ماشــین های لباسشــویی و ظرف شــویی و 

غلتک های الستیکی کاربردی است.
مجری طرح ادامــه داد: با تالش متخصصان و 
پژوهشگران ما از مواد زاید نفتی و برخی محصوالت 
جانبی پاالیشگاه های روغن، محصولی تولید می کنیم 
که دوست دار محیط زیســت است. این روغن های 
پایه، محصولی منطبق با اســتانداردهای روز دنیا و 
دوستدار محیط زیست هستند که در صنایع الستیک 
و تایرسازی تحت عنوان روغن فرآیند الستیک سبز 

شناخته می شوند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی معاونت علمی 
ریاست جمهوری، به گفته این فعال فناور، روغن های 
فرآیند الستیک، ســنگین و CBFS مورد مصرف 
صنایعی همچون الستیک سازی بعد از تبدیل به دوده 
کربن سیاه در صنایع دوده ســازی است و در حال 
حاضر عالوه بر تامین بازارهای داخلی توانسته است 
تا در جنگ اقتصادی و تحریمی به عنوان یک بازوی 
صادراتی و ارزآور در صحنه به عنوان یک شــرکت 

صادراتی موفق عمل کند.
منبع: ایسنا
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مواد شیمیایی موجود در پالستیک به مغز نوزادان آسیب 
می رساند

بــه گفته گروهی از دانشــمندان و متخصصان 
بهداشت حاضر در پروژه TENDR، مواد شیمیایی 
مصنوعی به نام فتاالت به رشد مغز کودکان آسیب 
می رســاند و باید بالفاصلــه از به کارگیری آن در 

محصوالت جلوگیری شود.
Targeting En� مخفــف ، TENDR  پــروژه
 ،vironment Neuro-Development Risks
گروهی از دانشمندان داوطلب، متخصصان بهداشت 
و فعاالن حوزه کودک اســت که بــرای مطالعه و 
کاهش قرارگرفتن کودکان در معرض مواد شیمیایی 

و آالینده های عصبی فعالیت می کنند.
استفانی آنگل، نویسنده این مقاله گفت: آنچه ما 
می خواهیم انجام دهیم این است که جامعه بهداشت 
عمومی را به سمت از حذف فتاالت سوق دهیم. در 
حال حاضر شواهد کافی برای نگرانی در مورد خطر 
تأثیر این مواد شیمیایی بر توجه، یادگیری و اختالالت 

رفتاری کودک داریم.
لیندا بیرنباوم، سم شناس و مدیر سابق انستیتوی 

ملی علوم بهداشــت محیط نیز گفت: امیدوارم این 
مقاله تلنگری بــرای درک این موضوع باشــد که 
قرارگرفتن در معرض این گروه از مواد شــیمیایی 
در اوایــل زندگی کودکان ما، چــه تاثیری بر آن ها 

می گذارد.
فتاالت ها به انواع محصوالت اضافه می شوند 
تا پالســتیک را انعطاف پذیرتر کرده و مانع شکسته 

شدن آن شوند.
فتاالت ها در صدها وســیله شخصی، خانگی، 
غذایی و مراقبت های شخصی از جمله اسباب بازی ها، 
بسته بندی مواد غذایی؛ شوینده ها، چسب کفپوش ها، 
لباس ها، مبلمان و پالســتیک خودرو؛ روغن های 
روان کننده و چســب ها، محصوالت مقاوم در برابر 
باران و لکه ها؛ و تعداد زیادی از محصوالت از جمله 
شــامپو، صابون، اسپری مو و الک ناخن که در آنها 

ماندگاری رایحه ها بیشتر است، استفاده می شود.
منبع: زیست انالین

کاهش ۷ درصدی ازن الیه های پایین جو در دوران کرونا
مطالعات جدید نشــان می دهد در طول شیوع 
پاندمی کرونا و به دلیل محدودیت های ایجاد شده با 
شیوع کویید ۱۹، میزان ازن الیه های پایین اتمسفر تا 

۷ درصد کاهش یافت.
به گــزارش از اتحادیه آمریکایی ژئوفیزیک، بر 
اساس مطالعه جدید که صورت گرفته است در طی 
بهار و تابستان ۲۰۲۰، میزان ازن در ارتفاع یک تا ۸ 
کیلومتری باالی سطح زمین تا ۷ درصد در نیمکره 

شمالی کاهش یافت.
بر اســاس این گزارش این میزان کاهش ازن به 
دلیل کاهش حمل ونقل شهری در دوران قرنطینه بوده 

است.
به طورکلی در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط در تمام 
سطح زمین انتشارات مربوط به حمل ونقل و ترافیک 
شهری ۱۴ درصد و انتشارات مربوط به حمل ونقل 

هوایی ۴۰ درصد کاهش یافته بود.
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این تحقیق جدید داده های بالن های هواشناسی 
و تجهیزات موجود در نقاط دوردست از ۴۵ ایستگاه 

تحقیقاتی را تحلیل کرده است.
بســیاری از مشــاهدات در این ایســتگاه های 
هواشناســی بیانگر کاهش میزان ازن در این الیه از 
اتمسفر بوده است به طوری که این میزان کاهش سطح 
ازن در هیچ کدام از موارد ثبت شده در دو دهه گذشته 

مشاهده نشده است.
تقریبــا ۹۰ درصــد از ازن کره زمیــن به طور 
طبیعی از طریق واکنش های شیمیایی در حضور نور 
خورشید در استراتوسفر تولید می شود. استراتوسفر 

الیه ای اســت که ۱۰ تا ۵۰ کیلومتر باالتر از سطح 
زمین قرار دارد. این الیه را جریان های جت استریم 

از الیه سطح زمین اتمسفر جدا می کند.
ازن خود اشعه UV خورشید را جذب می کند. 
ازنی کــه در ۱۰ کیلومتری باالی ســطح زمین در 
تروپوســفر قرار دارد ازنی است که از فعالیت های 
بشری به وجود آمده و آلوده کننده است. این همان 
ازن بد اســت که در نتیجه فعالیت های شیمیایی از 

اکسیدهای نیتروژن به دست می آید.
منبع: انرژی امروز

ایاالت متحده از ســال ۲۰۱۹ تاکنون شــاهد 
کاهش برخی از آالینده های سمی موجود در هوا از 

طریق نیروگاه ها است.
این آمار بر اســاس آخرین گــزارش آژانس 
حفاظت از محیط زیست )EPA( است که کاهش 
انتشــار اکســیدهای نیتروژن )NOx(، دی اکسید 
گوگرد )SO۲(، دی اکســیدکربن )CO۲( و جیوه 
را از نیروگاه های موجود در ۴۸ ایالت پایین آمریکا 

نشان می دهد.
داده های سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۹ درصدی انتشار 
SO۲ نســبت به سال ۲۰۱۹، کاهش ۱۶ درصدی 
انتشار NOx، کاهش ۱۱ درصدی انتشار CO۲ و 

کاهش ۱۷ درصدی انتشار جیوه را نشان می دهد.
عــالوه بــر ایــن، در فصــل ازن - ۱ مه تا 
۳۰ ســپتامبر - انتشــار اکســیدهای نیتــروژن 

NOx( ۱۰% ( کاهش یافته است.
به طورکلی، تقاضای برق در ســال ۲۰۲۰ بر 
اساس ۱۱ ماه اول سال بیش از ۳ درصد نسبت به 

سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

آژانس حفاظت از محیط زیست )EPA( نشان 
می دهد که کاهش درازمدت آالینده ها عمدتا به دلیل 
تغییر در مخلوط سوخت های مورداستفاده در تولید 
برق اســت، داده ها حاکی از کاهش ۱۹ درصدی 
تولید زغال ســنگ و افزایش گاز طبیعی و تولید 
تجدیدپذیر است که منجر به کاهش قابل توجهی 
 در انتشــار گازهای گلخانه ای و ســمی می شود.

منبع: انرژی امروز

کاهش انتشار گازهای سمی نیروگاه های آمریکا
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آلومینیوم چین به تنهایی به اندازه کل انتشارات برزیل و اندونزی 
کربن تولید کرد

جدیدترین گزارش های اقلیمی می گویند بخش 
آلومینیوم چین برای رسیدن به اهداف اقلیم خود باید 
نیروگاه های برق ناکارآمد زغال سنگی را تعطیل کند.

به گزارش از رویترز، امبر، اتاق فکر اقلیمی در 
جدیدترین گــزارش خود می گوید که نیروگاه های 
برق زغال ســنگی چین که مختص بخش آلومینیوم 
این کشور هســتند و تعداد آنها معادل کل ناوگان 
نیروگاه های زغال ســنگی آلمان است باید تعطیل 
شوند تا در یک دهه آینده پکن بتواند به اهدافی که 

برای اقلیم متعهد شده است برسد.
چین نیمی از کل آلومینیوم دنیا را تولید می کند، 
میــزان تولید آلومینیوم چین در ســال ۲۰۲۰ به ۳۷ 

میلیون تن رسید.
ژی ژیایی پینگ رییس جمهور این کشور اعالم 
کرده است که چین در سال ۲۰۳۰ به پیک انتشارات 
خود خواهد رســید و قبل از سال ۲۰۶۰ به صورت 

یک کشور با کربن خنثی در خواهد آمد.
امبر در گزارشی که منتشر شد می گوید رکورد 
تولید آلومینیوم چین در سال گذشته به اندازه مجموع 
انتشارات کشورهای اندونزی و برزیل دی اکسیدکربن 

تولید کرده است.
یکی از نویســندگان این گزارش، مویی یانگ 
به رویترز گفته اســت که اگــر چین می خواهد در 
نیمه های این قرن تبدیل به کشــوری با کربن خنثی 

شود باید در ده سال آینده بتواند ۴۷ گیگاوات نیروگاه 
زغال سنگی ناکارآمد و خطرناک را که مختص بخش 

آلومینیوم کار می کنند تعطیل کند.
در مقایسه با چین ظرفیت کل ناوگان نیروگاه های 

زغال سنگی آلمان برابر با ۴۲ گیگاوات است.

تولید گنندگان آلومینیــوم چین به نیروگاه های 
 ،captive خارج شبکه برق سراسری، موســوم به
وابسته هستند تا بتوانند فرایندهای به شدت انرژی بر 
خود را پیش ببرنــد، و این نیروگاه های اختصاصی 
نزدیک به ۶۵ درصد بــرق موردنیاز این واحدها را 

تولید می کنند.
دولت چین اخیــرا از تولیدکنندگان آلومینیوم 
خواســته اســت تا از برق پاک برای نیازهای خود 
بهره برند. در سال های اخیر بخش بزرگی از تولید 
آلومینیوم چین به استان یونان در جنوب غرب چین 
منتقل شده اســت. بخش اعظم برق در این استان 

به صورت برق آبی تولید می شود.
بااین حــال امبر معتقد اســت کــه چالش های 
مقابل چین بســیار باالتر از این راه حل هاست. بیش 
از ۴۵ درصد برق تولیدی نیروگاه های زغال سنگی 
ناکارآمد Cpive چین در بخش ذوب فلز در استان 

شاننگدانگ استفاده می شود.
منبع: انرژی امروز
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سوخت های فسیلی عامل میلیون ها فوت در سال ۲۰۱۸
نتایج یک بررسی نشــان می دهد سوخت های 
فســیلی عامل ۸.۷ میلیون مورد فوت در جهان طی 

سال ۲۰۱۸ بوده است.
آلودگی هوای ناشــی از سوخت های فسیلی از 
قبیل زغال سنگ عامل فوت ۸.۷ میلیون نفر در جهان 
در سال ۲۰۱۸ بوده است که نشان می دهد از هر پنج 
مورد فوت گزارش شــده در این سال سوخت های 

فسیلی عامل فوت یک نفر بوده است.
همچنین در این بررسی آمده است: کشورهایی 
که بیشــترین میزان مصرف سوخت های فسیلی را 
داشــته اند باالترین آمار فوتی ها را گزارش کرده اند 
و بیــش از یک مورد از ۱۰ مــورد فوتی در ایاالت 
متحده و منطقه اروپا به دلیل آلودگی هوا ناشــی از 

سوخت های فسیلی بوده است.
عالوه بر این، نزدیک به یک سوم از موارد فوتی 

در شرق آسیا از جمله چین براثر آلودگی هوا ناشی 
از این سوخت ها بوده است. موارد فوتی در آمریکای 
جنوبی و آفریقا به طور چشمگیری کمتر بوده است.

آمار فوتی های ناشــی از ســوخت های فسیلی 
نسبت به آنچه پیش ازاین برآورد شده بود باالتر بوده و 
حتی محققان این بررسی را نیز متعجب ساخته است.
یکی از محققان این مطالعه از کالج لندن گفت: 
ابتدا نسبت به نتایج به دست آمده تردید داشتیم اما با 
بررسی های بیشتر تاثیر آلودگی ناشی از این سوخت ها 

بیشتر آشکار شد.
به نقــل از روزنامه گاردین، بــه گفته محققان 
فوت ۸.۷ میلیون نفر در ســال ۲۰۱۸ نشان می دهد 
که ســوخت های فسیلی یکی از عوامل اصلی دربار 

جهانی بیماری و مرگ ومیر است.
منبع: ایسنا

لباس کهنه؛ سوخت جدید هواپیماها در ژاپن
شــرکت هواپیمایی »ژاپن ایرالینز« با اســتفاده 
از لباس های مســتعمل برای تولیــد انرژی، در حال 
روی آوردن به یک منبع غیرعادی به عنوان ســوخت 

هواپیماهایش است.
 تلویزیون رسمی ژاپن با بیان این مطلب افزود: 
این شرکت ســرگرم بازیافت لباس های کهنه برای 
تولید زیست سوخت است و اولین پرواز مسافری با 
استفاده از این سوخت را با موفقیت به انجام رسانده 

است.
این شــرکت هواپیمایی اعالم کــرد که پرواز از 
فرودگاه هانِدای توکیو به فوکوئوکا در غرب کشور 
با استفاده از زیست ســوخت تهیه شده از بازیافت 

لباس های کهنه انجام شد.
بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی مذکور 

با همکاری یک شرکت ژاپنی دیگر این منبع انرژی 
جایگزین را تولید کرده است که در مقایسه با سوخت 
متداول جت، میزان کمتری از گازهای گلخانه ای را 

منتشر می کند.
این دو شــرکت تولید ســوخت جدیــد را با 
جداکردن الیاف پنبه از ۲۵۰ هزار تکه لباس کهنه آغاز 
کردند. ســپس، آنها با استفاده از تخمیر و روش های 

دیگر، سوخت نهایی را تولید کردند.
این ســوخت اولین زیست سوخت تولید شده 
برای جت در ژاپن است که با استانداردهای بین المللی 

تطابق دارد.
هدف از تولید این سوخت جدید، تامین پایدار 

زیست سوخت در ژاپن عنوان شده است.
منبع: ایرنا


