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چكيده طرح:

کاهــش اثــر گازهــای گلخان ـهای یکــی از چالش هــای بســیار مهــم پیــش روی انســان اســت .در ایــن طــرح مــواد
هیبریــدی نشــانده شــده توســط آمیــن بــرای جــذب دی اکســید کربــن از گازهــای صنعتــی بــا کارایــی بســیار خوبــی کشــف
و ثبــت شــده اند .در ایــن تحقیــق بررســی های متعــددی بــرروی شــرایط تهیــه و کاربــرد مــواد موردنظــر صــورت گرفتــه
اســت از جملــه :اهمیــت قطــر ،طــول و حجــم حفــرات ،بهینه ســازی شــرایط گرافت کــردن آمیــن ،ظرفیــت و ســرعت
جــذب و گزینش پذیــری بــه ســمت دی اکســید کربن ،بررســی چرخــه جــذب /واجــذب ،اثــر رطوبــت ،تخریــب اکسایشــی،
غیرفعال ســازی توســط دی اکســید کربن و حــذف گزینشــی دی اکســید گوگرد در حضــور دی اکســید کربن.
به خصــوص در ایــن مطالعــه اثــرات ســودمند رطوبــت بــر جــذب بیشــتر دی اکســید کربن بــه خاطــر مســیر مناســب تر
واکنــش و افزایــش پایــداری مــواد بوســیله ممانعــت از تشــکیل اتصــال برگشــت ناپذیر دی اکســید کربن -آمیــن بررســی
شــده اســت .بــه دلیــل نیــاز بــه انــرژی پاییــن و گزینــش پذیــری باالتــر فراینــد جــذب یکــی از فناوری هــای جدیــد در
حــذف دی اکســید کربن بــا تاثیــر مســتقیم بــر کاهــش گازهــای گلخان ـهای اســت.

زندگينامه:

دکتــر عبد الحمیــد ســیاری اســتاد شــیمی و مهندســی شــیمی در دانشــگاه اوتــاوا کانــادا هســتند .ایشــان پژوهشــگر
موسســه شــیمی کانــادا و دارای کرســی پژوهشــی کانــادا در مــواد نانوســاختار و مدیــر موســس مرکــز تحقیقــات و نــوآوری
کاتالیســت هســتند .آقــای دکتــر ســیاری دکتــرای تخصصــی خــود را در ســال  1980در زمینــه کاتالیســت های هتــروژن از
دانشــگاه تونــس دریافــت کردنــد .پــس از یــک دوره پســادکترا در دانشــگاه پیتــس بــورگ ،بــه بنیــاد ملــی تحقیقــات کانــادا
رفتنــد .ایشــان در ســال  1990کرســی اســتادی مهندســی شــیمی را در دانشــگاه الوال در کبــک کانــادا به دســت آوردنــد
و در ســال  2001بــه دانشــگاه اوتــاوا پیوســتند.
آقــای دکتــر ســیاری ســردبیر نشــریه معــروف  Journal of Molecular Catalysisهســتند .ایشــان بیــش از دویســت
و پنجــاه مقالــه علمــی در نشــریه های معتبــر نمایــه شــده منتشــر کرده انــد و نــه اختــراع را بــه ثبــت رســانده اند .نامبــرده
تاکنــون چهــار کتــاب و هفــت فصــل کتــاب تألیــف کرده انــد.

سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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