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 رتبه سوم ابتكار

● عنوان طرح: توسعه فناوري مواد هوشمند برای شناسايی جيوه از پسماندهای صنعتی
● پژوهشگر: دكتر سورش بهارگاوا

● كشور: استراليا
● رشته: مواد پيشرفته و صنايع شيميايی

● موسسه علمي: دانشگاه RMIT استراليا

چكيده طرح:  
جیـوه به عنـوان يـك عنصـر سـمى و خطرنـاک در محیـط بـه صـورت مايـع و گاز وجـود دارد. در آمريـكا سـالیانه 
شـصت هـزار كـودک كـه با امـراض مرتبـط با جیـوه درگیر بـوده بدنیـا مى آيند. بخـار جیوه بـرای مغز، قلـب، كلیه ها، 
شـش ها و سیسـتم ايمنـى بـدن مضـر مى باشـد. ايـن بخـار  در اتمسـفر به مدت شـش الى هجده مـاه مى توانـد پايدار 
بمانـد. صنايـع كك سـازی، صنعـت تولیـد بـرق و صنعـت تولیـد آلومینـا از مراكـز تولیـد اين عنصر سـمى مى باشـند. 
در فرآينـد اسـتحصال آلومینـا روش هـای متـداول موجـود  بـرای تعییـن جیـوه در محیط و پسـماند ها مناسـب نبوده و 
بـرای تعییـن درصـد جیـوه بايسـتى مـواد بـه آزمايشـگاه منتقل و سـپس مقدار جیـوه آن تعییـن گردد. در طـرح حاضر 
بـا سـاخت سنسـورهايى بـا پوشـش طال امكان آشـكار سـازی جیـوه در  فرآيند تولیـد آلومینا بـه روش بايـر به صورت 

لحظـه ای در محل فراهم شـده اسـت.

زندگي نامه: 
دكتـر سـورش بهـارگاوا در سـال 1982 مـدرک دكتری خود را در گرايش صنايع شـیمیايى و مواد از دانشـگاه اكسـتر 
انگلسـتان دريافـت نمـود و در حـال حاضر ايشـان مدير مركز مواد پیشـرفته و صنايع شـیمیايى دانشـگاهRMIT اسـترالیا 
مى باشـد. دكتـر سـورش به عنـوان يكى از دانشـمندان بین رشـته ای محسـوب شـده و توانسـته بـا توانمندی هـای خود 
ايده هـای نوآورانـه خـود را بـه طرح هـای صنعتـى و كاربـردی تبديل نمايـد. يكـى از اختراعـات نوآورانه ايشـان طراحى 
سنسـور شناسـايى جیـوه در صنعـت آلومینـا اسـت كه مراحل فـروش و انتقال فناوري آن به اتمام رسـیده اسـت. ايشـان 
همچنیـن كاتالیسـت هايى بـرای تصفیـه ناخالصى هـای آلـى در فرآينـد تولیـد آلومینـا بـه روش بايـر ابـداع نموده اند كه 
ايـن اختـراع نیـز در حـال ورود بـه صنعـت مى باشـد. دكتر بهـارگاوا از طـرف انجمـن رتبه بنـدی دانشـمندان آكادمیك 

بـرای اسـتفاده از منابـع و ايجـاد ثـروت بـه عنـوان دومین دانشـمند در ايـن زمینه در سـطح دنیا انتخاب شـده اند. 


