با توجه به نیاز صنایع نوشیدنی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به استفاده از تکنولوژی درب آسان بازشو

(Easy-

 )open capمؤسسه دانشمند در نظر دارد از کلیه فناوران توانمند جهت تحقیق ،توسعه ،طراحی و ساخت خط
تولید این تکنولوژی با ویژگیهایی که در ادامه آمده است دعوت به عمل آورد.

ویژگیهای فنی و زیرساختهای مورد انتظار
•

زاویه کلید با تشتک بایستی حدود  ۴۵درجه باشد تا در حین عبور از ناودانی تشتکزن مشکلی پیش
نیاید.

•

با توجه به اینکه در تولید محصول از پاستور تونلی استفاده میشود باید الینر به دمای حدود  ۹۰درجه
سانتیگراد مقاوم باشد.

•

استحکام کلید این درب از اهمیت باالیی برخوردار است و باید با خود تشتک همخوانی داشته باشد.

•

محصول تولیدی میبایست تأییدیه واحدهای فنی ،کیفی و تولید را کسب نماید.

•

با توجه به حساسیت صنعت غذا اخذ استانداردهای مرتبط مورد نظر کارفرما الزامی میباشد.

•

 ۲سال گارانتی خط به همراه ضمانت ارائه  ۱۰سال خدمات پس از فروش.

•

ارائه کلیه دفترچهها و دستورالعملهای مربوط به دانش فنی و استفاده از خط.

•

مالکیت معنوی خط تولید در اختیار کارفرما و سهم فناور از مالکیت معنوی منوط به توافق با
کارفرماست.

•

حتی االمکان استفاده از دانش و محصوالت ایرانی در طراحی و ساخت خط تولید به شرط تضمین
کیفیت در اولویت میباشد.

مشخصات فنی یکی از شرکتهای خارجی به عنوان نمونه به صورت زیر میباشد.
Skirt – Technical Data
According to customer requirements and/or artworks
Aluminium
0.210 +/- 0.020 mm
26.9 + 27.5mm
6.6 + 7.5 mm
Internal: Adhesive lacquer EU and FDA direct food contact compliant
Sizing: Clear or gold pigmented lacquer
Outside: Clear or gold tinted coating

Closure Decorations
Shell metals
Metal Thickness
Crown external diameter
Crown height
Type of varnishing

Liner Information
)Granulated PVC-Free polymer (solid

Material

Liner Profile
Liner Weight
Colour

SACMI 26-Maxi-PGC
320 +/- 40mg
White or clear
EU and FDA compliant, suitable for use on aqueous, acid and low
alcohol content beverages, pasteurization resistant

Food contact

Ring Information
Material
Colour
Ring Weight

Granulated HDPE
Any (black standard)
290 +/- 10mg

Lab performances and others
Internal pressure retention
Opening
Application equipment
Application/performance

Storage

Immediate after application on standard bottles 6,5 bar
Horizontal max 30N – Vertical max 38N
Compatible with all standard closing equipment
Above performances are based on laboratory standard application.
The application, and the related performance of the closure, should be
verified on a case by case basis, as the capping is a function of both the
bottle design and the specific closing equipment used.
The closures should be stored in a clean, well ventilated, dry place,
avoiding direct sunlight, high temperatures, and exposure to volatile
contaminants, and must not be stacked. All products are 94/62CE
Compliant.

موارد مورد انتظار از فناوران
بهرهمندی از تجربیات مرتبط و برخورداری از گواهیهای حسن اجرای کار

•

برخورداری از تیم فنی متخصص و مجرب

•

مدت زمان انجام طرح
. ماه از اولین پیشپرداخت جهت تکمیل این پروژه در نظر گرفته شده است۹ مدت زمان

نحوه ارسال پیشنهادات
ثبتنام تنها از طریق مراجعه به سامانه طرحهای دانشبنیان مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند به آدرس
. امکانپذیر استhttp://www.bonyadtech.ir

http://www.bonyadtech.ir

اتوبان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شرق به غرب ،ابتدای خروجی آفریقا،
مجتمع مرکزی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،ساختمان شماره  ،1طبقه15
تلفن02188883913 :

داخلی۴08 :

فکس021886783۴9 :

