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 بسمه تعالی
 

بنیان با رویارد نوآوری باز و های دانشتقویت توان توســـعه فناوری شـــرکت منظوربهوق نوآوری و شـــاوفایی  صـــند

اوراـنه   ــت ـکه در ـااـتق آند نـیازـهای ت قیـقاتی و فـن ــه کردر اسـ اوراـنهد ـتدـمت ـ دـیدی را  راضی و عر ـ همـااری فـن

ــرـکت ــی و فـناور توانمـند برای ا رای  ر بنـیان و متـعااًـاگد هرورـهای دانششـ ـــعه ـهای ت قیـقاتی  ـهای پووهیـ و توسـ

 .نمایدها را شناسایی میاین شرکت  موردنیازهای  فناوری

بنیان متقاـ ی اـست که توـسن ـصندوق نوآوری و های دانشآنچه پیش رو داریدد نیاز ت قیقاتی/فناورانه یای از ـشرکت

 :فرماییدتطفاگ به موارد زیر تو ه  .شاوفایی شناسایی و در ااتق فراتوان منتیر شدر است

رکت در ای (1 تـش ازمانی مزاز اـس رکتی یا ـس همه   .ن فراتوان ت قیقاتی و ارائه پروپوزال در ااتق انفرادید هروهید ـش

های  ها و مراکز ت قیقاتید شــرکتی دانیــاارعلمئتیهآموتتاان و اعضــای  پووهیــاراند دانیــزویاند دانش

 .در این فراتوان شرکت کنند  توانند با تدوین و ارسال پروپوزالمی  مندانعالاهبنیان و فناور و سایر دانش

رفاگ  هاپروپوزال (2 درنیتدو  چارچوب  در  دیبا  ـص ندوق ـش اوفا و ینوآور  ـص   1400  مردادماه  25  خیتار تا  ضداکثر و  ییـش

ــامانه ازال به آدر   Wordااتق  در   ــوند ir/grant.inif.https://ghazal  در س ــال ش هایی که در چارچوبی پروپوزال .ارس

 .های دیار به دست صندوق برسندد وارد فرایند ارزیابی نخواهند شدد یا به روشرازآنیا

 .ها توسـن صـندوق نوآوری و شـاوفایی آااز تواهد شـدهاد فرایند ارزیابی آنپس از اتمام مهلت ارسـال پروپوزال (3

ــق را با اتزامان این نی ــترین تناس ــدد انتخاب و پروپوزاتی که بیی ــته باش »مزری« برای  عنوانبهاز ت قیقاتی داش

 .بنیان متقا ی معرفی تواهد شدمذاکران تامیلی به شرکت دانش

ــورن توافر پروپوزال (4 ــرـکت دانشدر صـ ــی ت قیر(د ارارداد  دهـندر منتـخق جمزری ت قیر( و شـ بنـیان جمتـقا ـ

در ااتق این اراردادد صـندوق نوآوری تا   .شـدای مابین »صـندوق«د »متقا ـی« و »مزری« منعقد تواهد  انًه3

ای و مرضله   وربهدرصــد هزینه ا رای  ر  ت قیقاتی را به شــاع بالعو  به متقا ــی تواهد پرداتت تا   70

 .متناسق با پییرفت ا رای  ر د در اتتیار مزری ارار هیرد

ام (5 این فراتواند ـه ه در  برای ا رای ت قیر مورد نظر پیشهرـچ ای کلی  ا    بینیـه اـم و معرفی شــــدر اســــتد 

ــنـهاددهـندـهان می ــدرد از هر روش ـیا فـناوری دتخوار و در ـااـتق ـی  برـناـمه پییـ توانـند افزون بر برـناـمه معرفی شـ

 .ت قیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادر کنند  مسئلهت قیقاتی متفاون برای ضع این  

ــال پروپوزال در ااتق این فراتواند  (6 ــاوفایی  مندی از ضمایتبهرر  منزتهبهتدوین و ارس ــندوق نوآوری و ش های ص

صـندوق نوآوری و شـاوفایی تود را ملزم به رعایت م رمانای    .کندنخواهد بود و برای فرسـتندر ضقی ایزاد نمی

 .های ارساتی م رمانه نزد صندوق باای تواهد مانددانسته و مفاد کلیه  ر 

ــلالهرهونه  (7 ــوا این فرایند را س ــرکت بومرنگ   یا ابهام در تص ــندوق در میان باذارید    عنوانبهبا ش کارهزار ص

 (021-88398563و  88398543جشمارر تما :  

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضی درباره شرکت دانش    

 

دانش شرکت  ی   سفارش  به  فراتوان  نوع  بنیان  این  است   1توتیدی    هیاوت  مواد  د یتوت  ی راستا  در   که   تدوین شدر 

  ی قاتی ت ق   بدنه  از   ی برتورداربا  همچنین    فعاتیت دارد.    ی الست  صنعت   های  ی افزودن  د یتوت  تااد    ور   به  و   یی ای میش

زمینه د  یم یش  ی مهندس   و  مر یپل   ی مهندس   د یم یش   های رشته  در جتوسعه    در  فرآیند  کم   سنتز  د  (سـازروانسنتز 

 .استنمودرکسق  یاتی تزرب بازیافت پلیمر پلی اتیلن ترفتاالن و   پپتایزرهای سًز جبر پایه اسید چرب(

وارداتی بودن این مواد به دتیع    دالستی  در صنایع الستی  و تایری  اهمیت باالی مواد افزودنشرکت با تو ه به    این

دانش تخصصی و فنی باال و از  رفی اعمال ت ریمد توتید این هرور از مواد شیمیایی و به  ور تاا توتید رهاساز را  

شرکت نیاز  کار براسا   دستور  در  الستیای  اطعان  توتید  داد   تود  های  سال   ارار  در  نوع   توانست  1396  و  سه 

    و روانه بازار کند.  یدرا توتم صول  ینا فرموالسیون از  
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 لهئضرورت مس
ت ت فرایندی به نام کامپاندینگ    کارتانهد  به  یورود  یها  ی الست   ردیتا   در صنعت

می   نگیکامپاند  در .  ودش  ی ریهشاع  و   ی ریندپذیفرآ  آمادر   یالست   تا   هیرندارار 

  از ین  که  شودیم  استفادر  ندهایفرآکم    یکل  عنوان  ت ت  ییای می ش  مواد  از   دی الست

منظور   ها آن  از  یً ی ترک  ا ی  ندها یفرآکم  این    به   با   د یتوت  و   ی ریندپذیفرآ  بهًود   به 

 .است  ی الست ی هایوهیو در  یهذاراثر ضدااع

    ی   که   است   بودر  یصورت  به    ی الست   صنعت   یهایافزودن   در   مو ود  یها یرفتیپ

  موادد نیا .دهد انزام  ی الست  نگ یکامپاند در  را کار ن یچند تواند یم  ییایمی ش مادر

به    د یای الست  یکامپاندها  در   و  د دارن  نام    یالست   نگی کامپاند  ی ندعاملچ   یهایافزودن

  ان ی ر  مانند   یندیفرآ  یهایوهیو  در   رییتغ   ای  کنترل  منظور  به  ندها یفرآکم    عنوان

  کاهندر د  4ها   پرکنندر  عیتوزد  3ی چسً هم  شیافزا  ای  کاهشد  2اتق ا   ساز  رها  د1اکستروژن 

 .شوندیم  ا افه  5ویساوزیته  ناهدارندر ای

هزار تن الستی  و تایر در چهار ماهه    84با تو ه به توتید  در ضال ضا ر در کیورد  

 ور    به     یالست   لویک  هر  یازا  بهو نیاز به سه هرم از هر افزودنی    1399ابتدای سال  

  7500  ضدود  کیورد  ری تا   صنعت  در(  اسال ی  به  ماهه  4  آمار  می تعم  صورن  درج  متوسن

 . بود تواهددر سال موردنیاز افزودنی   تن

د    ی الست  ی ایرئوتوژ  رفتار  کنترلاست که به    سـازروانهای موردنیازد  از  مله افزودنی

کاهش   یالست   ی ا ینام ید  و   یا یماان  د یا یزیف  تواا   بهًود   شدر   تمام   نه یهز  و 

 کم  تواهد کرد.     ی الست

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

 یچندعامل  ازـسروان  یافزودن  توسعه  »

  هی پا  با  یاالستومرها  نگیکامپاند

NR/SBR » 

 

 
 

  

 
1 extrusion flow 

2 mold release 

3 increase or decrease of tack 

4 dispersion of filler 

5 reduction or maintenance of viscosity 
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

از   نگیکامپاند  نگی کامپاند  ند یفرآکم    عنوان   هب  سـاز روان  د یتوت  د ت قیقاتی  پروژر  ن یا  هدف 

  ساتتار   ی دارا  این مادر   .دشویم   مصرف  کیور  ر یتا  و   ی الست عی صنا در   که است    NR/SBR   هیپا   با   یاالستومرها

  ی ر یپذ انی ر مادر نیا .شودم سوب می ایدن در   ی الست یهایافزودن نسع نیدتری  داز  و ستا چرب دیاس

  ااتق   و  نگیکلندر  و   نگی اکسترودر   ول   در   را  دNR/SBR   هیپا  با   یاالستومرها  یریپذ  ند یفرآ  و  کردر   بهتر  را

  زمان   و   نمودر  یتر ی ب  را  مخلوط  ا زاء   عیتوز  و  دادر  کاهش  را   ته یساوزی و  یافزودن  نیا.  دهد  ی م  بهًود   یریه

  بهًود   را   اطعه   یینها  سطح   تا ی نها  و   آورد  ی م  نیی پا  را  ی ساز  مخلوط   ی انرژ  و   دما  و   کاهد   ی م  را   ی ساز  مخلوط

 نیاز   Struktol A60مًنی بر توتید مادر میابه    یساز   ریتا  و    ی الست  یهاشرکت  از ین  اعالم   به  تو ه  با.  دهد  یم

  یان ی آزمااول  در هام    مزری ت قیرد  الزم استدر نتیزه    .است نسًت به توتید بهینه این مادر اادام شود

. در نهایتد  هرددنمونه بهینه آناتیز    و شدر    ی سازنهیبه  سنتز روش  . سپس  کند   راضیرا    سنتز   روش  و  ی مقدمات 

   ارادیسانت  در ه  59  ضداکثر  نتی پودراپ  با  رنگ   یی ال  ی لیپاست   ضاتت  به  سورفاتانتی  سـازروان  ی افزودنکم  

(ASTM D2265) 21.5 ضداکثر  تاکستر درصد و% (ASTM D4574)  .توتید شود 
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 های تحقیقگام  

 سنتز  روش  و یمقدمات  یان یآزما  راضی •

 بهینهنمونه آناتیز   و سنتزروش  ی سازنهیبه •

 سورفاتانتی  سـاز روان ی افزودنکم  توتید   •

 الستی تست عملیاتی کم  افزودنی در صنایع  •

 

 خروجی تحقیق     

 NR/SBRاالستومرهای با پایه برای کامپاندینگ  سورفاتانتی سـاز روان ی افزودنکم   •

 

 الزامات تحقیق                 

   رنگ  یی ال ی لی پاست ضاتت •

 ( ASTM D2265ج   اراد یسانت در ه 95تا  78 در بازر نت یپودراپ •

 ( ASTM D4574ج %21.5 تا 18 تاکستر  درصد ضصول  •

   3gr/Cm 1.170وزن مخصوا  •

 3gr/Cm 0.660 (bulk) یا تودر  مخصوا وزن •

 FT-IRو   NMR یف بررسی انزام و  •

 mg KOH/ gr 3اسیدی زیر  عدد  •

 105تا  g I₂/100g 65دی بین اندیس یُ •

 %  9تا  8درصد روی بین  •

 %  10درصد منانز ضداکثر  •
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 مسئله ت صیالن و سوابر تیم ت قیقاتی و تناسق آن با  •

 مسئله رویارد فنی تیم ت قیقاتی به  •

 دسترسی به تزهیزان آزماییااهی و مواد اوتیه و سایر اتزامان ا رای ت قیر  •

 هزینه ا رای ت قیر  زمان و  •

 

 تسهیم مالکیت فکری

: مزری در ماتایت معنوی ناشی از ا رای ت قیر سهیم تواهد بود و انتیار مقاته میترک  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و اشارر  مقاته در کنفرانس  ارائههای داتلی و تار ید  توسن مزری و متقا ی در ژورنال

 .اندرکاران مزاز تواهد بودبه نام همه دست

وکار شرکت متقا ید منافع ماتی ناشی از توسعه این فناوری تماماگ  کسق  : با تو ه به مدلمالکیت منافع مادی •

 . اتزضمه ا رای پروژر ت قیقاتی را دریافت تواهد کردمتعلر به شرکت متقا ی بودر و مزری صرفاگ ضر

 

 ارسال پروپوزال 

  مردادمار   25صندوق نوآوری و شاوفایید تدوین و ضداکثر تا تاریخ    موردنظر ها صرفاگ باید در چارچوب  پروپوزال

د یا  رازآنیاهایی که در چارچوبی  پروپوزال  .ارسال شوند  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه ازال به آدر     1400

  . وارد فرایند ارزیابی نخواهند شدهای دیار به دست صندوق برسندد به روش

https://ghazal.inif.ir/grant
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