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کتاب حاضررب  ب  بی ررو ع غعا ایررادای که  و کب یی هبع ش دای یرره ها و  ب  نشغی کعکش  ک   
ک هلۀ ایا عز کح کیۀ کعکش  تغع    ا ج ع ازی    کحصغل  بپبیعزی. ع ن ک   کوکشش ، کوکو

 کبین رر ت تغده  کحصررغداش  هیررتب په   بکی ک  ا  ا هبعد یررغی کعکش   ب ایرر  کب  ا م کو
 شغعن کثال، یی کعکش  کتان  ا عکسرره ن دای    کعکش   ب کهزعن کغیی هاز  ایرر .  بیدش هکعکش 

عکسه  تش  ل ییکای  بکی، ع ن گاز  ب  خای آب ک کب ن بعی تغده  گاز  شتز، عگب عکسه ن عضاهو  ب
ه ن  ب کهزعن یغی عکسیغی، کدو ع تفایه عز ایادای کشا ب  شب کویرغی ک گاز  رشتز تغده    وکو

یر ه  ب کح کیۀ کعکش  کعیی یغی ک کعکش  کغیی رب کا وغیش گهبی.  شا بع ن یآکتغیدای کشتبل
زکان یعیتب  ایش  ک  ا م  نشغی  ازیه تغع ش  دب یک کظهفۀ    ایرا ک    یآکتغی یع د ایرا و کو

 هبع ش  یغ  .
ل، یدای ایا و کتخلخکتاب حاضرب یی  هب هصرل  ب  بی رو عورغل یآکتغیدای ایا و، یآکتغ

یآکتغیدای ایررا و زلغدهتو، یآکتغیدای ایررا و هلزی کتبعک ، یآکتغیدای ایررا و  رربعکه و 
  ستب  یا و یآکتغیدای ا ای ایا و  بعکه و ی ا ای پبکتغن،کتبعک   بعی  فغذ عکسه ن، یآکتغید

 ررازی  ررازی ک ک لپبیعزی. هصررل آ ب کتاب  هز یررشهبک که بکیآکتغیدای ایررا و کو الهّ رر
کشر . ع ن کتاب کشا رررب  بعی یع یررراغ ان کاییرررشا رررو، یآکتغیدرای ایرررا و یع  بی رررو کو

عییرر  ک یکتبی یرره و، کنش  ررو یرره و، کنش  ررو کغعی ک د اشهن کتخصررصرران ک کاییررشا ررو
 پ کدیگبعن یی حغزۀ ایا ک یآکتغیدای ایا و ع ت.

اغی یکتبی یه و که  و یع   عز  ربکای  ا   کهصغکب وادحو، یع ییی پا ان  ب  غی دازم کو
دای هبعکع و  ب  ش ه کبی  ، تیررر ب کش . د اشهن عز جشاب کب یی کبعحل کختلف ع ن کتاب ک  

 عکّدهۀ بی رررو عییررر  ز ان ک عی هاش های رررو کب زح ت پغی، کاییرررشا آقای طن ا رررب کبعی لو
 بکای ررر رررلاغقو ک کش . عز جشاب آقای یکتب عحسررران ع ن کتاب یع  ب ن ه گبهتش ، تیررر ب کو
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زح ت ک بع ررتایی  ل و ک عی و ع ن کتاب یع  ب ن ه  بهتبت ب کب کیررن  ههّال ع رر پغی بهدا   ا  
گبهتش   هز  سهای  پا گزعیم. د اشهن عز ی ا ت کحتبم، کهاک ت ک ک  ب ت کحتبم پ کدیو کات ع 

ت ک ک  ب  ک هشاکیی  اطب ح ا ت عز ع ن کتاب ک کهاک ت کحتبم پ کد آکغزش  رادو گشرا ای،  ب
 عزآ ااکبش . ک اطب  یب ع ن عثب و ه ا ب تی ب کو بکین  یع یگاه هبیک و   ل وکحتبم  یب آثای 

 هب ک  قص  هسرت، عز د ۀ  غع ش گان کحتبم  غعدی ش م  غعقص کتاب یع کتاب حاضرب  ادو عز 
 ی.دای  ه ی کتاب، تصحهحاش دازم وغیش گهب ب  ش ه عطلاا یدش  تا یی چاپ

 
 پغیی لعدب کا   وکدو

 8931زکستان 
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 نویسندگان گفتارپیش
 
 
 

 پشتیبانیدهنده و غشایی ترکیبی از وظایف غشایی مانند جداسازی محصول، توزیع واکنش رآکتور
یررا  تبرردیررل ومیزان هررای شررریمیررایی در یررک واحررد تنهررا کرره برره بهبود  کرراتررالیسرررت بررا واکنش 

این ترکیب همانین مزایایی نسررربت به . دهدارئه میشرررود را میمنجر  باال پرذیری/بازده انتخراب 
و ایمنی  گرماییهای واکنش/جداسررازی متداول مانند انرژی موردنیاز کمتر، امکان ادغام سرریسررتم 

نسبت  ترصرفهبهو مقرون هایی با حجم کمترسریسرتم  این مزایا به طراحی  آورد.عملیات را فراهم می
فناوری شود. می منجر های فرایندتوجهی در هزینهجویی قابلمتداول با صرفه رآکتورهای به سیستم
توسعۀ های در تشردید فرایند شریمیایی، تحقیقات و تالش   مؤثرهای حلعنوان یکی از راهبهغشرایی  
کرده است و هنوز هم در  به خود جلبدر سراسر دنیا  رازیادی  سرال گذشرته توجه  سری  ، در فرایند

 .استحال توسعه و نوآوری 
شرروند( مانند تولید نامیده می رآکتوردر فرایندهای بیوشرریمیایی )بیوهای غشررایی رآکتورامروزه 

سررازی ها، تولید مقیاس باالی بیوگاز از پسرراب و پاکمواد شرریمیایی مناسررب با اسررتفاده از آنزیم  
ندرت به) د. این فرایندها در دماهای پاییندارنکاربردهای تجاری فاضررالب( تصررفیۀ زیسررت )محیط
توان از غشرراهای پلیمری اسررتفاده کرد.  کنند و درنتیجه میعمل می گراد(سررانتیدرجۀ  15بیش از 
غشرراهای پلیمری  محدودۀهای شرریمیایی مولوب در دماهای باالتر از حال، بسرریاری از واکنشبااین
مواد غشرررایی معدنی )زئولیت، سررررامیک و توسرررعۀ کنند. اد( کار میگرسرررانتیدرجۀ  125-155)

 دریی های غشررارآکتورکاربردن به باعم باال دماهایفلزات( با پایداری شرریمیایی و سرراختاری در  
 1555توان در دماهای باال )تا شررود. بسرریاری از این مواد را میصررنایع شرریمیایی و پتروشرریمیایی می

 استفاده یستیکاتال یندهایفرا در هاآن از بتوان که شودیم باعم نیا و برد کاربهگراد( سانتیدرجۀ 
اند و کار برده نشررردهصرررنعتی بههای غشرررایی معدنی تاکنون در مقیاس رآکتور، این. براوجود کرد

های بلکه شامل جنبه ،تنها شرامل اصول ها نهاین چالش ها وجود دارد.موانعی برای کاربرد عملی آن
های برعکس، بسیاری از غشاهای جدید در فرایندهای واکنش غشایی در سالمهندسری نیز هسرتند.   
های غشرررایی رآکتورها بر روی انواع هایی از کتاباند. مقاالت مروری و بخشاخیر توسرررعه یافته

توصررریف اصرررول انواع مختلف  ،. هدف این کتاباندمنتشرررر شررردهمعدنی در چند سررال گذشرررته  
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های شرریمیایی و کاربردها در انواع فرایندهای واکنشگسررتردۀ های غشررایی معدنی، شررر  رآکتور
قصد  این،. باوجوداستهای آینده برای نوآوری بالقوّههای ها و زمینهها، چالشتوضری  محدودیت 

نشران دادن وضعیت فعلی و پیشرفت در   هدفمقاالت نیسرت، بلکه   ۀیک مرور کامل بر همارائۀ ما 
که  برای افرادیمفیدی ی غشررایی معدنی اسررت. امید اسررت که این کتاب منبع اطالعات  هارآکتور
که در این مهندسررانی دانشررمندان و نیز و  موالعه کنندهای غشررایی رآکتورخواهند درمورد تازه می

   کنند، واقع شود.زمینه کار می
 ،آن از شود. پسغشرایی شروع می  رآکتورمعدنی و غشرای  این کتاب با یک توصریف کلی از  

ی های غشررایی سرررامیکرآکتور، فلزی و یولیتهای متخلخل، زئرآکتورل از انواع صررّیک شررر  مف
با خواص  ،ما با آگاهی از اهمیت تولید غشاها .شرده اسرت  های جداگانه آورده انتقال یون در فصرل 

مقاومت در برابر شررررایط  جهتپذیری خوب و پایداری کافی انتخاب سرررازی وجدا برای مولوب
همۀ های غشایی، رآکتورشویم. برای هر نوع از صرنعتی مواجه می  برای کاربردهایعملیاتی خشرن  

ه القوّبردهای عملی و بر، پیکربندی عملیات، کاغشا، تولید غشاموضروعات مهم مانند اصرول انتقال   
فرایند واکنش غشایی برای هر  ای از مسائل مهم و موانع برایاند. خالصهطور جامع توصیف شدهبه

ده موفق تجاری ارائه شرر فناوریمرکز خوانندگان بر روی مشررکالت کلیدی در سرراخت کمک به ت
های غشررایی رآکتوردانش پایه و مهندسرری توسررعۀ توجهی به طور قابلسررازی بهاسررت. روش مدل

غشررایی و های رآکتورسررازی عمومی برای یک فصررل جداگانه شررامل فرایند مدل. کندکمک می
 ها در سیستم واکنش معمولی در پایان کتاب آورده شده است.کاربردهای آن

کسررانی که های غشررایی برای رآکتورای برای یادگیری عنوان مقدمههاین کتاب ممکن اسررت ب
در این  ایطور حرفهکه به باشررد کسررانیو یا مرجعی برای  اندمند شرردههتازه به این موضرروع عالق

توانند توانند مفاهیم ابتدایی را درک کنند و متخصرررصررران می . مبتدیان میکنندموضررروع کار می
محققان توانند میاین کتاب  انهای اخیر در این زمینه آشرررنا کنند. مخاطبخودشررران را با پیشررررفت

های غشایی و همانین دانشجویان رآکتورمند به هعالقمهندسران  صرنعتی و سرازمانی، دانشرمندان و    
 .باشندجداسازی غشایی  ۀارشد و دکتری در رشت مقوع کارشناسی

 یل کانگ، ائویائویژ تان
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