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 سوسپانسیونهای نانو مورد استفاده در تولید کاشیهای پرسالنی لعاب پولیش"
از کلیه شرکتها و فناوران توانمند در این زمینه ،دعوت به عمل آورد.
خالصه طرح
کاشیهای پرسالنی ،نوعی از کاشیهای سرامیکی هستند که به دلیل نوع مواد اولیه ،ترکیب فرموالسیون و شرایط تولید ،دارای
ویژگیهای متفاوتی از جمله مقاومت باال در برابر رطوبت ،فرسودگی ،یخزدگی و سایر عوامل محیطی میباشند .این محصوالت در
تنوع باالیی از رنگ و براقیت سطحی تولید میشوند .بسیاری از کاشیهای پرسالنی تولیدی ،دارای یک الیه شیشهای به نام لعاب در
سطح رویی خود میباشند که این جذب سطحی ،مقاومت در برابر لکهپذیری و کثیف شدن ،مقاومت در برابر مواد شیمیایی محصوالت
را بهبود داده و میتواند براقیت قابل توجهی به آنها بخشد .افزایش براقیت و صافی سطحی لعابهای مصرفی در محصوالت پرسالنی
میتواند زیبایی ظاهری این محصوالت را به مقدار قابل توجهی ارتقا بخشد .برای این منظور روشهای مختلفی در تولید پرسالنهای
لعابدار براق استفاده میشود.
از آنجا که فرایند تولید کاشیهای پرسالنی ،فرایند به اصطالح تکپخت میباشد ،پخت همزمان لعاب و بدنه منجر به تولید محصوالتی
با براقیت نسبتاً پایینتر یا عیوب سطحی زیاد میشود .لذا استفاده از فرایند پولیش سطحی لعاب ،میتواند ضمن رفع بسیاری از عیوب
سطحی مانند جوش و برجستگیهای ریز و چروکهای سطحی ناشی از فرایند اعمال لعاب یا پخت ،براقیت و صافی سطح فوقالعاده
زیادی به این محصوالت بدهد.
با توجه به اینکه لعاب یک الیه شیشهای است که در حین پخت محصول به حالت مذاب درآمده و سپس طی فرایند سرد شدن ،منجر
به تشکیل الیهای شیشهای در سطح محصول میشود ،لذا ممکن است حاوی مقدار زیادی عیوب و تخلخلهای و حبابهای هوا در
سطح و حجم خود باشد که پولیش کردن و حذف یک الیه از سطح ،میتواند منجر به باز شدن این حفرات شده و سطح را مستعد
جذب آلودگی و لکههای رنگی کرده و باعث افت کیفیت و زیبایی ظاهری سطح محصول شود .برای این منظور عمدتاً در

تولید محصوالت پرسالنی لعاب پولیش ،پس از اتمام فرایند پولیشینگ ،از ترکیبات نانو مواد به صورت سوسپانسیون در سطح استفاده
میشود که این ترکیبات عمدتاً حاوی نانو ذرات سیلیس بوده که عالوه بر حذف نفوذپذیری سطحی ،اغلب در بهبود براقیت سطح و
مقاومت در برابر ترکیبات شیمیایی هم کمک میکند.
ضرورت و هدف طرح
در حال حاضر این مواد به صورت سوسپانسیونهای جداگانه با اصطالح تجاری و تولیدی نانو  Aو نانو  Bدر فرایند تولید مورد استفاده
قرار میگیرد و عمدتاً منابع تامین آنها شرکتهای خارجی میباشد که با توجه به رشد و گسترش تولید محصوالت پرسالن لعابدار
پولیش در کشور ،عامل خروج مقادیر قابل مالحظهای ارز از کشور شده است .با توجه به اینکه در حال حاضر کشور ایران ،یکی از
کشورهای پیشرو در فناوری نانو در سطح جهان میباشد و همچنین از نظر تولید و صادرات محصوالت سرامیکی نیز رتبه قابل قبولی
در سطح دنیا دارد ،لذا استفاده از توان داخلی در تولید این محصوالت ،عالوه بر صرفهجویی ارزی و سهولت تامین از منابع داخلی،
منجر به افزایش تعامل دانشهای نوین و صنعت شده و نیز سهم تکنولوژیهای جدید را در محصوالت تولیدی افزایش میدهد.

برآورد زمان اجرای طرح
با توجه به زیرساختها و امکانات موجود و دانش باالی موجود در کشور حداکثر سه ماه مورد قبول میباشد.

دستاوردهای مورد انتظار از طرح
طراحی و تولید دو محلول نانو با خواص و ویژگیهای کاربردی و کارکردی مورد انتظار و قابلیت انطباق و اعمال با دستگاهها و ماشین
آالت مربوطه در کارخانه.

توانمندی اجرای طرح
فناورهایی که دارای ماشین آالت و خطوط تولید مربوطه بوده و دانش فنی تست ،اعمال و به کارگیری مواد فوق را در اختیار داشته
باشند.

مشخصات مورد نظر برای فناور واجد شرایط
فناور طرح میبایست سابقه مفید و رزومه موثر در زمینه طراحی و پیادهسازی سیستمهای مشابه را داشته باشند.

نحوه ثبت نام در فراخوان
ثبت نام تنها از طریق سامانه طرحهای دانشبنیان موسسه دانشمند به آدرس  www.bonyadtech.irامکانپذیر میباشد.

