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   5  فرم پیشنهاد طرح پژوهشی 

 ی مریدر محصوالت پل یکندسوز تیخاص جادیور انانوساختار به منظ  یها یافزودن عنوان محصول 
 یمریپل افیال ایشامل انواع قطعات و  یمریمحصوالت پل کاربرد محصول 

 حوزه صنعتی 
 مریپل  انیبا بن  یمصنوع  افیکابل ها، ال  یمریپل  یروکش ها  ،یمریو قطعات پل  مریپل  عیصنا

 و ..  یمصنوع
 کندسوز  ،ینانو افزودن ت،ینانو کامپوز  مر،یپل کلمات کلیدی 

 استفاده در صنایع غذایی با مشخصات قابل سنتز سدیم کربوکسی متیل سلولز  هدف 

 تشریح طرح 

انبوه،   دیتول  تیو قابل  یکیالکتر  ،یکیبا دارا بودن خواص قابل توجه مکان  مرهایامروزه پل
 نیروند. با ا یها به شمار م کی ز جمله فلزات و سراممواد مختلف ا یبرا یشاخص بیرق

باال   یشده اند، اغلب در برابر آتش و دما  لیتشک  یاز مواد آل  مرهایکه پل  ییحال، از آنجا
شود که  یم ییگازها جادیمنجر به ا مرهایاحتراق پل گرید یو از سو ندهست ریپذ بیآس

از   یبه حداقل رساندن خسارت ناش  یبرا  ن،یرا به همراه دارند. بنابرا  یخطرات مختلف
وجود دارد که مقاوم در برابر    یی مرهایپل  دیتول  یبرا  یقابل توجه  یتقاضا  ،یآتش سوز 

که  یاز نظر حرارت دار یپا یمرهایو سنتز پل ینظر، طراح نیضد شعله باشند. از ا ایآتش 
 اری قابل احتراق کمتر است، بس  یگاز   ی ها به گونه هاآن  هیباال احتمال تجز  یدما  طیدر شرا

که سرعت سوختن   یمریدر مخلوط پل  ییها  ی استفاده از افزودن  گرید  ی مهم است. از سو
گرفته شوند نقش   ار به ک  مرهایرا کاهش داده و به عنوان کندسوز کننده پل  مرهایپل

 . ندینما-یم فایمقاومت به سوختن ا ت یبا قابل یمریدر توسعه محصوالت پل یبارز 

سبب   یو ماده سوختن  ژنیسوختن حضور سه عامل گرما، اکس  ندیکه در فرا  ییآنجا  از 
که   یمواد  ن یشود، بنابرا  یقابل احتراق م  یگاز   یها¬گونه  جاد یچرخه سوختن و ا  جادیا

  به ماده ژنیاکس یکاهش دسترس ،یمختلف سبب حفاظت از ماده سوختن یبا سازوکارها
سوخت  ایو    یمریپل زمان  در  دما  م  نکاهش  گز  یشوند  جمله  از  مورد   یها  نهیتوانند 

 یها   یذکر است که افرودن   انیبه شمار روند. شا  مرهایاستفاده در کندسوز کردن پل
 جادیا  لیشود، به دل  یکندسوز استفاده م  یمری مصنوعات پل  دیمتداول هالوژنه که در تول

ا  یگازها و  گرما  با  شدن  مواجه  هنگام  در  کلر(  )همچون   ری نظ  یراتخط  جادیهالوژن 
مجامع   دیمورد تائ  رامونیپ  طیدر افراد حاضر در مح  یتنفس  یها  بیآس  ایو    تیمسموم

 .ستین یالملل نیب

مشخصات فنی  
اجباری محصول  

 نهایی 

  LOI (Limiting Oxygen Index )براساس شاخص    یکندسوز   تیخاص  یدارا .1
استاندارد   پل  یبرا   ISO 4589  ای  ASTM D 2863و  و    یمریمصنوعات  و منسوجات. 

 ASTM D635( براساس استاندارد  Vertical flammability)  یشاخص اشتعال عمود
 UL94جامع    استاندارد  ایمنسوجات    یبرا  ASTM D-6413-11و    یمریمصنوعات پل  یبرا
 یمورد استفاده در قطعات  در انواع دستگاه ها و لوازم خانگ یمریمواد پل یابر

  ت یسم  ،یخورندگ  زانی)م  مریمحصوالت حاصل از احتراق پل  اتیخصوص  یبررس .2
 از سوختن( یو دود ناش
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  یمر یقطعات پل دیدر تول نگیامکان اختالط در مرحله کامپاند .3

)مقاومت   ی سیبه روش ذوب ر   افیال  دیتول  ندیاستفاده در فرا  یریامکان پذ .4
 و ...( افیدر ال یپارگ جادیاز ا یریعدم تجمع، غلظت مناسب جهت جلوگ ،یحرارت

ها  یحرارت  یدار یپا .5 آزمون  با  شده  نظ  یاثبات  سنج  ر یمرتبط    یروبش  یگرما 
 TGA یحرارت ن یتوز  زیو آنال DSC یتفاضل

 مرهایبر پل یافزودن یخواص خورندگ یبررس .6

 ی کیمکان  اتیبرخصوص  یقابل توجه استفاده از  افزودن  یمنف  یرگذار یعدم تاث .7
 اف یال /مریپل

  ی ظاهر  اتیبر خصوص  یقابل توجه استفاده از  افزودن  یمنف  یگذار   ریعدم تاث .8
 و... تیرنگ، شفاف رینظ مریپل

 مر یدر/ از پل شی و عدم مهاجرت/ رها مریکامل با پل یریامتزاج پذ .9

 ی شاخص ها  ای  تیمصارف متنوع از نظر سم  یاستاندارد برا  یمنیسطح ا  یدارا .10
 ی طیمح ستیز 

)دما، رطوبت و ...( با    یطیمح  طیخواص در برابر پرتو فرابنفش و شرا  یدار یپا .11
 محصول ییتوجه به کاربرد نها

  ی شاخص ها   ر ی سا 
در    ت ی اهم   ی دار 

 ی شنهاد ی روش پ 

   یصنعت اسیتا مق اسیمق شیامکان افزا .1

 زاتیتجه  و   ها¬با روش  یباالدست  عیشده در صنا  هیامکان استفاده از محصول ته .2
 د یجد زاتیبه تجه  از یو عدم ن عیموجود در صنا

مشابه موجود در بازار که در آنها از    ییبا محصوالت با کارا  ریرقابت پذ  متیق .3
 نانو استفاده نشده است یفناور 

 در کشور  دیتول یرساختیز  زاتیو تجه هیمواد اول نی امکان تام .4

 ورود محصول به بازار یبرا از یمختلف موردن یکامل استاندارها یبررس .5

اندک    رییبا تغ  ای  یکل  رییبدون تغ  مرهایاز پل   یعیوس  ف یامکان استفاده در ط .6
 ونیفرموالس

 


