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  :ماده هدفعنوان 

 پيگمنت پيزوكروميك 

 :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    گذاربا هدف جذب سرمايه جهت رسيدن به محصول مشخص و طي كردن مسير توسعه فناوري  

  است. 

 : ماده مورد نظر تشريح  .٢

دهند. اين مواد ممكن است در مقابل اعمال هاي بيروني تغيير رنگ مي مواد كروميك، موادي هستند كه در مقابل محرك 

  فشار بيروني، تغيرات دمايي، تغيير نور بيروني و ... تغيير رنگ دهند.  

از زيرمجموعه  مواد كروميك، مواد پيزوكروميك هستند.  يكي  تاثير  هاي  پيزوكروميك تحت  بيروني مانند تنش مواد  هاي 

تغيير شكل و  مي   ،فشار، ضربه  از مهميك.  دهند تغيير رنگ  كاربردي  (ترين  مواد،  اين  مواد كروميك ديگرهاي  ،  )همچون 

براي سنجش شرايط يطي است. بنابراين اين مواد  ندازه گيري و يا اعالن تغييرات مح استفاده در سنجه ها و سنسورها براي ا

از مواد، پايش شرايط   از جمله كاربردهاي ممكن براي اين دستهاند.  محيطي و پايش شرايط كاركردي قطعات استفاده شده 

ها براي پايش شرايط در اين صنايع از اين پيگمنتتنشي قطعات صنايع هوافضا، دفاع، سازه، نيرو، نفت و گاز و خودرو است.  
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و با تسهيل و افزايش دقت    هاي غيرمخربتوان با كاهش استفاده از تست با استفاده از اين مواد مي شود. تنشي استفاده مي 

    هاي فاجعه بار پيشگيري نمود. عالوه بر كاهش هزينه، از شكست ،بازرسي چشمي

در    پيزوكروم وجود دارد.هاي  پيگمنتهنوز شكاف بزرگي بين انتظارات بازار و بلوغ فناوري به دست آمده توسط  اگرچه  

در صورت توسعه    مواد دارد. شيميايي و نفت و گاز گسترده، بازار بالقوه مناسبي براي اين نوع سازه ايران با توجه به صنايع  

  گردند.  real timeهاي اي و يا پايشهاي مخرب دوره ونتواند جايگزين آزمها مي مناسب اين مواد، اين پيگمنت

 :كاربرد محصول و سطح پيشرفت در دنيا .٣

هاي در زمينه گيرند.  مواد حساس به پيزو در سطح دنيا در سطح آمادگي فناورانه باال بوده و در صنعت مورد استفاده قرار مي 

هاي كامپوزيتي مورد مطالعه  هوانوردي، فضايي و دفاعي، استفاده از پوشش هاي پيزوكروميك براي كنترل سالمت سازه

هاي گذشته، استفاده از مواد كامپوزيتي (هواپيما، هليكوپتر، موتور، موشك) رو به افزايش بوده  قرار گرفته است. در دهه 

ها و غيره (تعمير و نگهداري  كشي، توربينهاي بخار، لوله اي، ديگ راكتورهاي هسته   براي   نرژي صنعت ادر  همچنين    است.

  مورد استفاده گسترده هستند.  مهندسي عمران و ساخت و ساز  ساخت و نگهداري، برايآهن صنعت راه در تاسيسات)، 

توان تغييرات محيطي را با سرعت خص، ميهاي مشهايي براي نصب در سازه از اين پيگمنت ها و توسعه سنسور با استفاده

هاي كرنشي خطرناك، كاربر امكان اقدامات به موقع را  و سهولت بيشتر پايش نمود. در نتيجه با نزديك شدن به آستانه 

  گردد. ها و پيشگيري از خسارات جاني و مالي  تواند مانع از ريزش فاجعه بار سازه خواهد داشت. استفاده از اين فناوري مي 

 :اولويت و نحوه انتخاب .٤

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  جهت انتخاب فناوران برگزيده خواهد بود. همچنين داشتن شاخصاز نكات اصلي    طرح

  اجراي طرح از نكات تاثيرگذار انتخاب طرح است.  دياگرام و فازبندي و زمان بندي  ك با بلو روش انجام كار
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تا رسيدن به نمونه اوليه    وران برگزيده  فنا 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 استشدگان  ، 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

  نمونه اوليه تكرارپذير  

  هاتحليل مقاالت و پتنتمطالعات كامل فني و اجرايي فناوري توليد ماده در دنيا خصوصا  

 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. ساخت صورت مي و  

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

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 


