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  :ماده هدفعنوان 

 ماده جاذب رطوبت حساس به دما  

 :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 

برنامه،    همچنين       اين  آمانمونه در  پايين(سازي در سطوح  توانمندسازي هسته ٣تا١دگي فناورانه  فناور  ) و جذب و  هاي 

به نمونه تكرارپذير ماده    دستيابيخروجي مورد نظر    .است  مورد توجههاي نوپا  ها به شركت متمركز بر موضوع  و تبديل آن

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

   است.

 : ماده مورد نظر تشريح  .٢

  يزانم  ي،صنعت  ي خشك و كشورها  ي از كشورها  ي يارجهان است. در بس  ي مشكالت فعل  ينترابع آب، از مهم نم  يريتمد 

از منابع بالقوه    يكي.  شودي م  يامر منجر به تنش آب  ينمنابع است كه ا  يابيباز  يزانباالتر از م  يرينبرداشت از منابع آب ش 

درصد از منابع    ١٠  موجود،   هاييناز منابع آب موجود در اتمسفر است. بر اساس تخم  يبرداربهره   يرين،آب ش   ينتام  يبرا

 همواره به صورت بخار در اتمسفر حضور دارند.  يرينآب ش 

ها روش   يرسد. در برخ   يسال م   ١٠٠از    يش امر به ب  ينمنابع ارائه شده و سابقه ا  يناز ا  ي برداربهره   ي برا  يمختلف   يهاروش 

منابع، استفاده    يناز ا  ي بردارها جهت بهرهروش   ترينيج شود. را  يم   يلتبد   يعكاهش دما به فاز ما  يافشار و    يشرطوبت با افزا

رطوبت از    ي دهكنترل شده با حرارت   يطي محدر معرض رطوبت قرار گرفته و سپس در    تداها است. مواد جاذب اباز جاذب 

جاذب عموما مستلزم صرف    يابيماده جدا شده و ماده مجددا قابل استفاده خواهد بود. جدا كردن رطوبت از جاذب و باز
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چرخه    ين از ا  توان ي م  كند،ي م   ييرتغ  يرونيب  ي كه خواص آنها در مقابل محرك ها  ياست. با استفاده از مواد هوشمند   يانرژ

  يدا پ  گريزآب   –دما، خواص آب دوست    ييراتكه با تغ  ياستفاده نمود. مواد هوشمند   ي صورت خودكار و بدون صرف انرژبه  

صورت  كه رطوبت حداكثر است به    يهنگام  يط،مح   يدما  ييرمواد با تغ  ينمورد به كار برده شوند. ا  يندر ا  توانند ي م  كنند،ي م

  . كنند ي رفتار م يزگرروزانه، آب  ي و اوج دما  دوستبآ

 :كاربرد محصول و سطح پيشرفت در دنيا .٣

  ين است. استفاده از ا  ي آب كشاورز  ينآب و تام  ي منابع سطح  يريتفاضالب، مد   يه در تصف  ،مواد  ينا  ي كاربردها  ينترمهم

– در دما، خواص آبدوست    يير كه با تغ  ياست. مواد هوشمند   يگيريدر حال پ  ي مختلف دچار تنش آب  ي در كشورها  ي فناور

  ي را كاهش داده و گام موثر  يغرقاب  ياريبه آب   يازن  يطي،رطوبت مح  يبا جمع آور   توانند ي م  دهند،ي م  ييرخود را تغ  آبگريز

  يه همچون تصف  يياهمواد در حوزه   ينا  ين،از آن ها بردارند. عالوه بر ا  يجيو استفاده تدر  يسطح  يآب ها  يساز  يرهدر ذخ

  .  د باال را كاهش دهن يبا شدت انرژ  يريتبخ ي به روش ها يازن يتواند م  ي مواد معدن  يظ پساب و تغل

در حال جذب   يشركت استارآپ هلند   يك منابع آب، در حال حاضر    يريت صورت گرفته، در بخش مد   هايي طبق بررس 

  يظ اعالم نموده است. در بخش تغل  ٢٠٢٣ماده است و برنامه خود را ورود به بازار در سال    ينا  ي ساز  ي تجار  ي برا   يهسرما

  يژه (به و  يبوم  يط مواد بر اساس شرا  ينا  يبه طراح  يازمواد ادامه دارد. با توجه به ن   ينكاربرد ا  يبرا   يقاتتحق  يزن  يمعدن

مختلف    ي ها  يماقل   يمتفاوت احتماال برا  يمياقل  يط راش   يشده برا  يشبانه روز) مواد طراح  يرطوبت و حداقل و حداكثر دئما

  قابل استفاده نخواهد بود.   يرانا

  يم تنظ  هاييي عالوه بر ممانعت از خروج ارز، موجب توسعه فناور  تواند ي حوزه م  ينورود هوشمندانه و به موقع به ا  در نتيجه

  . كشور گردد   يط شرا يشده برا

 :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،

هاي كليدي عملكرد، مشخص نمودن  بود. همچنين داشتن شاخص  از نكات اصلي جهت انتخاب فناوران برگزيده خواهد   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 


