
9سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

● عنــوان طــرح: طراحــی و ســاخت کاتالیزورهــای انتخابگــر بــر پایــه ترکیبــات 
مزوحفــره منظــم و کاربــرد آن هــا در تبدیــات شــیمیایی

● پژوهشگر: دکتر بابک کریمی
● موسسه  همکار: دانشگاه تحصیات تکمیلی علوم پایه زنجان

چكيده طرح:  
ــاختارهای  ــا س ــب ب ــل ترکی ــش از چه ــد )بی ــم جدی ــره منظ ــزو حف ــات م ــق ترکیب ــرح خل ــن ط در ای
ــه  ــات و ارائ ــن ترکیب ــرد ای ــت. کارب ــه اس ــورت گرفت ــون( ص ــای گوناگ ــی و تقارن ه ــیمیایی و فیزیك ش
ــات  ــن ترکیب ــتفاده از ای ــا اس ــون ب ــو گوناگ ــل ن ــن نس ــای ناهمگ ــه کاتالیزوره ــرای تهی ــد ب ــم جدی مفاهی
در عرصــه جهانــی توســعه یافتــه اســت کــه شــامل )1( طراحــی وســاخت انــواع اورگانــو_ ســیلیكاهای مزوحفــره 
ــر  ــای ب ــژه مزوحفره ه ــه وی ب  )Periodic Mesoporous Organosilicas, PMOs ( ــی  تناوب
 Ordered( طراحــی وســاخت انــواع کربن هــای مزوحفــره منظــم )پایــه کالبــد مایــع یونــی ایمیدازولیــوم، )2
)3( طراحــی وســاخت  و گوگــرد،  نیتــروژن  Mesoporous Carbon( جدیــد حــاوی هترواتم هــای 

ــات در  ــن ترکیب ــرد ای ــد و کارب ــم )Ordered Mesoporous Polymers( جدی ــره منظ ــپارهای مزوحف بس
ــوده، جداســازی و الكتروشــیمی اســت. ــی و زیســت ت ــات مهــم شــیمی آل ــزوری و تبدی حوزه هــای کاتالی

 تربیـت بیـش از نـوزده دانـش آموختـه دکتـری و پنجاه و یک دانش آموخته کارشناسـی ارشـد نقش به سـزائی 
در بومی سـازی و شـكل گیری مكتـب مزوحفـره در کشـور و در میـان اندیشـمندان شـیمی داشـته اسـت. مطالعـه 
و بررسـي اثـر موازنـه خـواص فیزیكـی- شـیمیائی ترکیبـات مزوحفـره منظـم سـاخته شـده در کنتـرل انتخابگری 
واکنش های شـیمیایی برای دسـتیابی به نسـل جدیـدی از کاتالیزورهـای هوشـمند )Smart Catalysis(، طراحی 
و سـاخت نانـو رآکتورهـای شـیمیایی بـر پایـه ترکیبات مزوحفـره منظم، اسـتفاده از کربن هـای غنی از نیتـروژن به 
عنـوان کربوکاتالیـزور و بسـتر بـرای تثبیـت فلـزات مختلـف، بررسـی اثـرات هم افزایـی درون کانال هـای کاتالیزور 
در ترکیبـات مزوحفـره چنـد عاملـی و اسـتفاده از ترکیبـات مزوحفـره برای تثبیـت کاتالیـزور نامتقارن و بررسـی اثر 
محبـوس شـدن در بهبـود انانتیوگزینـی ایـن کاتالیزورهـا از مهم تریـن پژوهش هـای انجـام شـده در ایـن طـرح در 

طـی پانزده سـال گذشـته بوده اسـت.

رتبه اول پژوهش های بنيادی
گروه تخصصی فناوری های شيميایی     
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