بسمهتعالی
در راستای توجه و تکیه بر توانمندیهای متخصصان داخلی و تحقق اقتصاد دانشبنیان ،موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر
دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "ساخت کاغذ چاپ ترانسفر حرارتی طالکوب در پارچه چادرمشکی" با هدف چاپ طالکوب
بر روی کاغذهای مخصوص جهت برگرداندن چاپ روی پارچه چادر مشکی ،از کلیه شرکتها و فناوران توانمند در این زمینه ،دعوت
به عمل آورد.
پیشینه مسئله
یکی از مهمترین روشهای چاپ ،چاپ ترانسفر حرارتی میباشد .در این نوع چاپ ،ابتدا طرح بر روی کاغذ مورد نظر طراحی و سپس
با استفاده از دستگاههای پرس حرارتی بر روی سطح منتقل میشوند .الزم به ذکر است که چاپ ترانسفر حرارتی با چاپ سابلیمیشن
متفاوت است .در چاپ سابلیمیشن فرایند انتقال طرح به پارچه از طریق پدیده تصعید (تبدیل جامد به گاز) در اثر حرارت و سپس
چگالش (تبدیل گاز به جامد) در اثر خنکسازی اتفاق میافتد و بدین ترتیب طرح درون ساختار پارچه نقش میبندد .در خط تولید
چادر مشکی ،در انتهای خط و پس از تکمیل نهایی پارچه و پیش از بستهبندی آن ،از چاپ طالیی روی حاشیه و انتهای رول پارچه
استفاده میگردد تا مشخصات پارچه توسط این طرح نمایان شود(.شکل)1

شکل  1نمونهای از طالکوب انجام شده روی پارچه چادر مشکی

1

در حال حاضر دانش فنی تهیه این کاغذهای چاپی حرارتی در اختیار محققان داخلی نیست و کاغذهای چاپی با طرح مدنظر کامالً
وارداتی میباشند .لذا با توجه به شرایط تحریم ،طراحی و تولید این کاغذهای چاپی بسیار ضروری است.
موارد فنی و زیرساختهای مورد انتظار
در حال حاضر دستگاه های چاپ پیشرفته و کاغذ مخصوص چاپ در محل اجرای نهایی پروژه موجود بوده و قابل استفاده در فرآیند
انجام پروژه میباشند .الزم به ذکر است ،مواد چاپ مخصوص که به عنوان محصول نهایی مورد استفاده قرار گیرد ،میبایست دارای
شرایط ذیل باشد:
 .1رنگ منتقل شده روی پارچه ،طالیی براق باشد.
 .2وضوح چاپ باال باشد.
 .3زیردست پارچه در قسمت چاپ شده به صورت پالستیکی نباشد.
 .4طرح روی کاغذ به راحتی جدا نشود و قابلیت جابجایی کاغذ بدون ریزش طرح وجود داشته باشد.
 .5طرح روی پارچه به راحتی جدا نشود و خیلی هم محکم نباشد (حد میانه داشته باشد).
 .6انتقال طرح از کاغذ به پارچه حداکثر باشد.
 .7انتقال طرح به روی پارچه نیازمند دمای باال نباشد.
محدودیتها و الزامات مربوط به پروژه
 .1میبایست در تمام مراحل انجام کار و پس از نهاییسازی چاپ ،کیفیت پارچه کامالً حفظ شود.
 .2تمامی موارد استاندارد میبایست در طی مراحل انجام کار رعایت شوند.
 .3ضروری است مجری پروژه ،تعهدات الزم مبنی بر کارکرد صحیح دستگاه را به صورت کامل بپذیرد.
 .4هزینه تولید و پشتیبانی بایستی در حد قابل قبولی باشد.
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نتایج مورد انتظار از اجرای طرح
نتیجه مورد انتظار کارفرما در انجام این پروژه ،دستیابی به کاغذ طالکوب با بهترین کیفیت است .این محصول میبایست به صورتی
تولید شود که چاپ طالکوب آن بسیار واضح بوده و نیاز به دمای کاری باال نداشته باشد و به راحتی قابلیت برگرداندن و انتقال برروی
سطح پارچه را دارا باشد.
مشخصات مورد نظر برای فناور واجد شرایط


فناور طرح میبایست دارای وجهه حقوقی باشد.



فناور میبایست دارای تجربه و سابقه کار علمی و عملی در زمینه موضوع طرح باشد.



فناور میبایست توانایی ارائه ضمانت جهت تحویل به موقع محصول مورد نیاز را داشته باشد.



دید جامع و فرآیندی در اجرای این طرح یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای فناور بهشمار میآید.

سواالت و معیارهای مهم ،جهت ارزیابی طرحهای دریافتی
در طرحهای دریافتی میبایست معیارهای ذیل کامالً شفاف و واضح توضیح داده شده باشند:


زمان انجام پروژه



تخمین هزینه معقول



چگونگی تامین مواد مصرفی در شرایط تحریم



روش تولید و انجام فرایند



نوع استاندارد مورد استفاده در طرح

نحوه همکاری
به شرط اجرای پایلوت دو هفتهای ،امکان عقد قرارداد با فناور وجود خواهد داشت.
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تخمین مدت زمان انجام طرح
مدت زمان اجرای طرح از اولین پیشپرداخت تا تکمیل نهایی طرح ،به مدت  3ماه میباشد.
نحوه ثبت نام در فراخوان
ثبت نام تنها از طریق سامانه طرحهای دانشبنیان موسسه دانشمند به آدرس  www.bonyadtech.irامکانپذیر میباشد.
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