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  :ماده هدفعنوان 

 بتن متخلخل عبوردهنده آب 

 :اهداف برنامه .١

دهي و  سازي، جهت، فعال سازي جهت دستيابي به فناوري توليد مواد پيشرفته  با چشم انداز توليد تجاري و صنعتيزمينه   

ها و مراكز نوآوري) جهت تسهيل تامين نيازهاي اوليه نمونه سازي داخلي  دهنده بوم فناوري و نوآوري (شتاب زيستراهبري  

   اهداف اجرايي برنامه است. بنيان كشور در حوزه مواد پيشرفته هاي دانشتوسعه ظرفيت شركت و در نهايت حمايت جهت 

هاي فناور متمركز  ) و جذب و توانمندسازي هسته٣تا١ي فناورانه پايين(سازي در سطوح آمادگنمونه اين برنامه،  در    همچنين  

به نمونه تكرارپذير ماده جهت    دستيابيخروجي مورد نظر    است.  مورد توجه هاي نوپا  ها به شركتبر موضوع  و تبديل آن 

   است. در مرحله اثبات فناوري گذار با هدف جذب سرمايه رسيدن به محصول مشخص و طي كردن مسير توسعه فناوري 

 : ماده مورد نظر تشريح  .٢

شونده،    يمهوشمند، خود ترم  يهاتا بتن   ي سنت  يار ماده از انواع بس  ين پس از آب است. ا  يماده صنعت  ينتربتن، پرمصرف 

بتن   يمخود تنظ از مهم   يخاص با مشخصات مهندس   يشرفتهپ  يها شونده و  دارد. يكي  بتن    يكاربردها   ترينشده وجود 

مهمترين نواقص آن در اين استفاده، عبور نيافتن آب از ميان آن   ازاستفاده از آن در ساخت معابر است و با اين حال يكي  

شده كه    امر موجب كاهش ورود آب به خاك  ين. اشوند ي شده و وارد اتمسفر م  يرتبخ   يامر، نزوالت جو  ينا  يجهاست. در نت

  ين رفع ا  راي شود. ب  ي و مشكالت استحكام خاك م   يرزميني ز  يهاكننده مشكالت عمده از جمله كاهش سطح آب يد تشد 

عبور آب از منافذ بتن باعث كاهش آب    ين،شده و به بازار عرضه شده اند. عالوه بر ا  يمتخلخل طراح  يهامشكل، انواع بتن 

  .  شودي م ي فاضالب سطح ي و كاهش ورود يد شد  هايي شده در اثر بارندگ يع تجم
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ها، با كاهش شن و ماسه ريز، و استفاده بيشتر از  هاي متخلخل، با تنظيم تركيبات اوليه به دست ميآيند. در اين بتن بتن

ند  تواهاي مناسب براي نگهداري و ... ميدال، تنظيم آب بتن و تدوين استاندارح يابد. با اين  ماسه درشت، تخلخل افزايش مي 

    از مشكالت بعدي از جمله ترك خوردگي و يا گرفتگي منافذ بتن گردد.  باعث پيشگيري

  .هدف از اين طرح طراحي و توليد اوليه بتن مناسب براي كاربردهاي سطح معابر با قابليت عبوردهي آب است

  

 :كاربرد محصول و سطح پيشرفت در دنيا .٣

  يلاز قب  ي مشكالت  يل به دل  يفناور  ين گردد، اما استفاده از اي باز م  يشسال پ  ١٥٠از    يشبتن عبور دهنده آب به ب  يمعرف

مانند زمان سخت  يمشكالت كاربرد  يك،مناسب نبودن جهت استفاده در معابر پر تراف  يحهو در نت يينتحمل بار پا يتقابل

  ي و اجرا خاص، مورد توجه كاف   يطراح  يهابه روش   يازعبور آب و ن   يت قابل  فظ ح  ي برا  ي دوره ا ي به پاكساز  ياز شدن باال، ن

مجدد    ي فناور   يندر جهان، ا  يتنش آب  يشافزا  ين و همچن  يطيمح  يستقرار نگرفته اند. در حال حاضر، با توجه به موضوع ز

  مورد توجه قرار گرفته است. 

در    يگرفاضالب)، مساله د  يبه خاك (به جا  ي نزوالت جو  يتهدا  ي و تالش برا  يرزميني ز  يآب ها  يريتعالوه بر مساله مد 

شود در    ي آسا در سطح جهان، تالش م  يلس   ي ها است. با توجه به وقوع بارش ها  يالب از بروز س   يشگيري پ  ي فعل  يط شرا

آب ها    ينشارش ا  ي،قابل نفوذ بودن آسفالت و بتن معمول يربه غ نزوالت به خاك منتقل شود. با توجه   ين ا  يشهر  يفضاها

م شهر  سطح  گرفتگ   يتواند در  ها  ي مباد  يبا  س   ، فاضالب  وقوع  به  شكل   ي فناور   ينا  شود.   يالب منجر  در    يهابه  متنوع 

اند. در حال حاضر تالش عمده جهت استفاده از مواد  شده و محصوالت آن به بازار عرضه شده  يگيري مختلف پ  ي كشورها

سرد محدود    ي بتن ها در آب و هوا  ين وجود، كاربرد ا  ينها است. با اتن ب  ين ا  يكار  يها  يتو حداكثر نمودن قابل   يافتيباز

  مختلف همچنان ادامه دارد.   يهامتناسب با آب و هوا يد تول يند فرا يساز ينه به براي بوده و تالش 

 :اولويت و نحوه انتخاب .٤
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سابقه در حوزه فني مورد  داشتن  شناخت دقيق وتسلط كافي نسبت به موضوع و  تخصص،  سابقه علمي و اجرايي تيم فناور و   

هاي مورد نياز موضوع  و دارا بودن اعضاي متخصص شامل تمام تخصصنوآوري  تجربه و شناخت نسبت به زيست بوم    نظر،

رد، مشخص نمودن  هاي كليدي عملكاز نكات اصلي جهت انتخاب فناوران برگزيده خواهد بود. همچنين داشتن شاخص  طرح

  اجراي طرح از نكات تاثيرگذار انتخاب طرح است.  دياگرام و فازبندي و زمان بندي  ك با بلو روش انجام كار

تا رسيدن به نمونه اوليه    فناوران برگزيده  در گام نخست،  گردد.  اين برنامه در چندين مرحله اجرائي مي الزم به ذكر است  

در گام دوم و پس از طي كردن مرحله اول از برنامه (رسيدن به    طرح پيشنهادي خود را پيش خواهند برد.آزمايشگاهي  

قابل ذكر    نمونه اوليه آزمايشگاهي)، فناوران برگزيده، مراحل تكميلي جهت رسيدن به نمونه تكرار پذير را پيش خواهند برد.  

يكي از اركان زيست  با  جهت رسيدن به تكرارپذيري  براي توسعه طرح خود    در اين مرحله ضروري استدگان  ش ، پذيرفته است

سازي ادامه مسير توسعه فناوري و تجاري ، جهت همراهي در  نوآوريها و مراكز  دهندهبوم نوآوري مرتبط با برنامه مانند شتاب

 توافق كنند. 

 :خروجي مورد انتظار .٥

  تكرارپذير نمونه اوليه  

 هامطالعات كامل فني و اجرايي فناوري توليد ماده در دنيا خصوصا تحليل مقاالت و پتنت  

 سازي اقتصادي جهت ادامه مسير براي اثبات فناوري و تجاري -برنامه اجرايي و گزارش توجيه فني 

 :طرح مراحل اجراي زمان بندي و .٦

هاي فوتونيك، ليزر، مواد پيشرفته  ستاد توسعه فناوريحمايت توسط  جهت رسيدن به نمونه اوليه آزمايشگاهي  ،  گام نخستدر

يا     بنياندهنده تخصصي و دانش شتابهاي برگزيده مرحله اول، با حمايت مالي  در گام دوم، تيم   گيرد. و ساخت صورت مي 

  ده و رسيدن به تكرارپذيري را طي خواهند نمود. شركت بهره بردار فناوري كسب شده مرحله توسعه نمونه ما

بندي مشخص شده و براساس مستندات درخواستي و ارائه شده است. همچنين زمان  اي طبق زمان پرداخت بصورت مرحله  

  ماه در نظر گرفته شده است.  ١٢حداكثر صورت تكرارپذير رسيدن به نمونه ماده به 


