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« بیرنگ سازی مواد بازیافتی رنگی از جنس پلی استایرن قابل استفاده در صنایع غذایی »

بسمه تعالی
صنننن وق نوآوری و شننناوفایی بهمنظور تقویت توان توسنننفه فناوری شنننر تهای دانشبنیان با رویارد نوآوری باز و
هماناری فنناوراننهد تن منت جن ین ی را راضی و در نننه رده اسنننت نه در قناتنق آند نینازهنای ت قیقناتی و فنناوراننه
شنننر نتهنای دانشبنینان و متفناقًناگد هروههنای پووهینننی و فنناور توانم ن برای اجرای ر هنای ت قیقناتی و توسنننفنه
فناوریهای موردنیاز این شر تها را شناسایی مینمای .
آنچه پیش رو داری د نیاز ت قیقاتی/فناورانه یای از شنر تهای دانشبنیان متقا نی اسنت ه توسنن صنن وق نوآوری و
شاوفایی شناسایی و در قاتق فراتوان منتیر ش ه است .تطفاگ به موارد زیر توجه فرمایی :
 )1شنر ت در این فراتوان ت قیقاتی و ارائه پروپوزال در قاتق انفرادید هروهید شنر تی یا سنازمانی مزاز اسنت .همه
پووهیننگراند دانیننزویاند دانشآموتتگان و ادضننای هیئتدلمی دانیننگاهها و مرا ز ت قیقاتید شننر تهای
دانشبنیان و فناور و سایر دالقهمن ان میتوانن با ت وین و ارسال پروپوزال در این فراتوان شر ت نن .
 )2پروپوزالها صنرفاگ بای در چارچوب ت وینشن ه صنن وق نوآوری و شناوفایی و ض ا ثر تا تاریخ  7مردادماه 1401
در قاتق  Wordدر سننامانه غزال به آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسننال شننون  .پروپوزالهایی ه در چارچوبی

غیرازآند یا به روشهای دیگر به دست صن وق برسن د وارد فراین ارزیابی نخواهن ش .
 )3پس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزالهاد فراین ارزیابی آنها توسنن صنن وق نوآوری و شناوفایی آغاز تواه شن .
پروپوزاتی ه بییننترین تناسننق را با اتزامان این نیاز ت قیقاتی داشننته باشنن د انتخاب و بهدنوان «مزری» برای
مذا ران تامیلی به شر ت دانشبنیان متقا ی مفرفی تواه ش .
 )4در صنننورن توافر پروپوزالده ن ه منتخنق جمزری ت قیر) و شنننر نت دانشبنینان جمتقنا نننی ت قیر)د قرارداد
3جانًهای مابین «صنن وق»د «متقا نی» و «مزری» منفق تواه شن  .در قاتق این قراردادد صنن وق نوآوری تا
 50درصنن هزینه اجرای ر ت قیقاتی را به شننال بالدو

به متقا ننی تواه پرداتت تا به ور مرضلهای و

متناسق با پییرفت اجرای ر د در اتتیار مزری قرار هیرد.
 )5هرچنه در این فراتواند هنامهنای لی برای اجرای ت قیر مورد نظر پیشبینی و مفرفی شنن ن ه اسننننتد امنا
پییننننهنادده ن هنان می توان ن افزون بر برننامنه مفرفی شننن هد از هر روش ینا فنناوری دتخواه و در قناتنق ین

برننامنه

ت قیقاتی متفاون برای ضل این مسئله ت قیقاتی و دستیابی به اه اف آن استفاده نن .
 )6ت وین و ارسننال پروپوزال در قاتق این فراتواند بهمنزته بهرهمن ی از ضمایتهای صننن وق نوآوری و شنناوفایی
نخواه بود و برای فرسنتن ه ضقی ایزاد نمی ن  .صنن وق نوآوری و شناوفایی تود را ملزم به ردایت م رمانگی
دانسته و مفاد لیه ر های ارساتی م رمانه نزد صن وق باقی تواه مان .
 )7هرهونه سننلال یا ابهام در تصننوا این فراین را با شننر ت بومرنگ بهدنوان ارهزار صننن وق در میان بگذاری
جشماره تما  66539734 :و )021-66533864
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درباره شرکت دانشبنیان متقاضی
این فراتوان به سفارش ی

شر ت دانشبنیان توتی ی نوع  2ت وین ش ه است .این شر ت در سال  1383به ثًت

رسی و در زمینه توتی و در ه انواع فومهای پلیمری آغاز به ار نمود .این مزتمع صنفتی باه ف در ه م صوالن
نوین و مقرونبهصرفه در زمینه بستهبن ی ظروف ی بارمصرفد مزهز به ماشینآالن و تزهیزان م رن است .ظروف
فوم پلیاستایرن جاذب و ظروف فومی زیستتخریقپذیر دو م صول دانشبنیان شر ت هستن .

واض ت قیر و توسفه این شر ت دانشبنیان دارای پروانه ففاتیت از سازمان صمت میباش  .از ویوهیهای بارز این
شر تد چینش سازمانی استان ارد و داشتن شًاه توزیع امل اال در سطح یور است .ارتًاط م اوم تزاری و
بازرهانی با تزار تارجی و در پی آن ص ور م صوالن این ارتانه بنرای شر نای تننزاری ننیورهای آسینایی
بهویوه یورهای همسایه از دیگر دسنتاوردهای این شر ت است.
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ضرورت مسئله
ی ساتیان اتیر استفاده از ظروف ی بارمصرف فومی جزء ج اییناپذیر زن هی ش ه
است و ا ثر مردم روزانه ض اقل ی بار از ظروف غذاد انواع تیوان یا م صوالن

مسئله اصلی تحقیق
(نیاز تحقیقاتی):

بستهبن یش ه استفاده می نن  .تنوع رنگ در م صوالن میتوان مخا ق را به

مسئله این تحقیق عبارت است از

سمت استفاده بییتر از این ظروف نیز سوق ده د چرا ه دموم ظروف هیاهی در بازار

«بیرنگ سازی مواد بازیافتی رنگی
از جنس پلیاستایرن قابلاستفاده در
صنایع غذایی»

به رنگهای تیره و

ر هستن و همین مسئله سًق ممانفت استفاده از آنها توسن

مصرف نن هان ش ه است .نیاز و انتظاران بازار در راستای تنوع رنگی م صوالن
سًق میشود تا استفاده از هرانولهای رنگی بازیافتی رو به فزونی داشته باش  .ازاینرو
به ت اظ فنی و اقتصادی باه ف م یریت پسمان و افزایش بهرهوری بیرنگ سازی
هرانولهای بازیافتی رنگی بهن وی ه بتوان از آنها در م صوالن با رنگ سفی بهره
بردد برای این مزموده توتی ی دارای اهمیت باالیی است .نتایج مثًت و مطلوب این
پروژه میتوان سًق اهش میزان ایفان تطوط توتی د م یریت بهینه فضای
انًارش و همین ور جلوهیری از تواب سرمایه و اهش هزینههای سرمایه در هردش
شود.
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مشروح مسئله تحقیقاتی
فراین توتی مواد بازیافتی رنگی به این صورن است ه قسمتهای مازاد 1رول فوم پلیاستایرن ه پس از
فراین قاتقهیری ظروف ی بارمصرف ایزاد ش هان د بهصورن هرانولهای  2اتی  3میلیمتری بازیافت
میشون  .رنگ این هرانولهای بازیافت ش ه متأثر از رنگ رول اوتیه است .باتوجه به م

ودیت سفارشهای

فروش از نظر تنوع رنگید اماان استفاده از تمام هرانولهای بازیافتی رنگی وجود ن ارد و منزر به نگه اری
هرانولهای بازیافتی مازاد در انًار میشود .قابلذ ر است جنس ماده اوتیه مورداستفاده در صنفتد فوم
پلیاستایرن است.
پس از ورود رولهای رنگی به درون دستگاه ترموفرمینگد م صول موردنظر از داتل رول توتی ش ه جدوربری
و پانچ) و مازاد رول ج )scrapتوسن دستگاه راشر ریز جتُرد) میشود و پس از ورود به دستگاه بازیافت 2نهایتاگ
به شال هرانول بازیافتی تً یل میشود .هرانولهای ضاصلد در سیال بف ی توتی با درص میخصی در
فرموالسیون به همراه مواد اوتیه ج ی استفاده میشون  .با اینوجودد هرانولهای رنگی فقن در توتی مز د
م صوالن رنگی با همان رنگ قابل استفاده هستن و از رفی چون توتی م صوالن ی

رنگ تااد م اوم

نیست و به سفارش میتری وابسته میباش د هرانولهای بازیافتی برای م نزمان والنی انًار میشون  .باتوجه
به ضزم باالی توتی در این شر ت و همچنین سفی بودن ضزم دم ه سفارشاند تً یل هرانولهای رنگی
بازیافتی به هرانول سفی ضائز اهمیت تواه بود؛ تذا در این پروژه ت قیقاتی م نظر است تا تیم مزری ت قیر
به دانش فنی تً یل هرانولهای بازیافتی رنگی به هرانولهای سفی دست یاب د بههونهای ه قیمت تمامش ه
م صول قابل رقابت با مواد اوتیه ج ی موجود در بازار باش  .همچنین از ت اظ یفی و شیمیایید مواد ضاصل
قابلیت استفاده مز د در ظروف ی بارمصرف مواد غذایی را داشته باشن .

scrap
recycle
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گامهای تحقیق
▪

مطاتفان اوتیه و بررسی پییینه ت قیر

▪

راضی آزمون و اماانسنزی روشهای موجود برای بیرنگ سازی پلیمرها

▪

اجرای مراضل آزماییگاهی و ساتت نمونه اوتیه مواد بیرنگ ش ه

▪

آزمایش و مطابقت یفیت مواد توتی ش ه با استان اردهای Food grade

▪

توتی نهایی مواد بیرنگ جسفی ) و جمعبن ی نتایج

خروجی تحقیق
▪

دستیابی به هرانول بیرنگ جسفی ) پلیاستایرن ج )GPPSبا شرط بهای تمامش ه قابلرقابت با مواد موجود
در بازار

الزامات تحقیق
▪

دستیابی به شاتص جریان مذاب ج )MFIبین  6اتی gr/10min 12

 oالزم به ذ ر است ه دموماگ هرانولهای بازیافتی دارای شاتص جریان مذاب در ض ود  10تا 20
هستن

ه مق ار  12به باالد برای دملیان توتی فوم ت ت فرآین ا ستروژن مناسق نیست.

▪

 Food gradeبودن مواد توتی ش ه ضاصل بر اسا

▪

در تصوا نوع رنگهای مورداستفاده در مستربچها ا الدان فنی در اتتیار این مزموده نیستد اما

استان اردهای مفاونت غذا و دارو

ًر مذا ران صورن هرفته با توتی نن هان رنگ و مستربچد در توتی مستربچهای رنگید از رنگهای
آتی و مف نی بهصورن تفایای و همین ور تر یًی بهره میبرن .

راهکارهای غیر جذاب:
▪

ارائه م صول توتی ی با یفیت و ران مان پایین جد م  Food gradeبودن)

گلوگاههای احتمالی:
▪

مسائل و میاالن مربوط به تزهیزان بیرنگ سازی در نزدیای م ل ارتانه توتی ی

▪

دسترسی به مواد موردنظر با ویوهیهای فراین پذیری مطلوب

▪

دسترسی به مواد موردنظر با قیمت تمامش ه مطلوب

▪

دسترسی به مواد موردنظر برای توتی م صول با تواا مطلوب
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زیرساختها و تجهیزاتی که متقاضی میتواند در اختیار مجری قرار دهد
▪

هرانولهای بازیافتی رنگی

▪

هرانولهای نو و بیرنگ جهت مقایسه

▪

تن توتی ظروف ی بارمصرف فومی

▪

آزماییگاه نترل یفیت مزهز به دستگاه MFIد DSCد تستهای یش و تمش

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری
▪

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

▪

رویارد فنی تیم ت قیقاتی به مسئله

▪

دسترسی به تزهیزان آزماییگاهی و مواد اوتیه و سایر اتزامان اجرای ت قیر

▪

زمان و هزینه اجرای ت قیر

تسهیم مالکیت
▪

مالکیت معنوی  :مزری در ماتایت مفنوی ناشی از اجرای ت قیر سهیم تواه بود و انتیار مقاته
میترک توسن مزری و متقا ی در ژورنالهای داتلی و تارجید ارائه مقاته در نفرانسها و سمینارها
با موافقت و اشاره به نام همه دستان ر اران مزاز تواه بود.

▪

مالکیت منافع مادی :با توجه به م ل سقو ار شر ت متقا ید منافع ماتی ناشی از توسفه این
فناوری تماماگ متفلر به شر ت متقا ی بوده و مزری صرفاگ ضراتزضمه اجرای پروژه ت قیقاتی را
دریافت تواه

رد.

ارسال پروپوزال
پروپوزالها بای صرفاگ در چارچوب موردنظر صن وق نوآوری و شاوفایید ت وین و ض ا ثر تا تاریخ  7مردادماه
 1401در سامانه غزال به آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسال شون  .پروپوزالهایی ه در چارچوبی غیرازآند یا

به روشهای دیگر به دست صن وق برسن د وارد فراین ارزیابی نخواهن ش .
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