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 مقدمه و معرفي طرح -1

 مشخصات عملياتي ) كاربردي ( پروژه:

مواد پليمری در تمامی زمينه های علمی وکاربردی موجب جايگزينی آن به جای ديگرمواد فلزی وغير فلزی  خواص مناسب
ن ساخت فراهم شد و موارد نيز خصوصيات منحصر به فرد مواد پليمری موجب انجام پيشرفتهای چشم گير یشده ودر بسيار

مهندسی علوم و هر چه بيشتر پيشرفت زمينه وهمين امر ه..... مطلوب تر شد و قيمت ،وزن يت،کيف ،قطعات در ابعاد ل ويوسا
 ر را فراهم ساخته است.يمپل

ده است . نياز به ش ايجاد دريايیفعاليتهای گسترش با توجه به  و کشوراست که در  یديهای سونار نياز جدستمياستفاده از س

رفته شده های پليمری به کار گششوپ دريا و های زيربندی در سيستمانتخاب پليمر مناسب برای آب  ,هاه پليمری آراي ششوپ
 می باشد. حتی در هوای آزاد از جمله اين نياز ها ر آب ويدر ز های هدايتدر سيستم

با استفاده از تجربيات گذشته و با دانش کنونی بويژه در  و پژوهشکده مهندسی جهادتيم پژوهشی حاضر ضمن همکاری با 
همکاری  ،باشد هدر پروژه های مربوط مطرحی بعضی نيازهای وتوانسته است بصورت مقطعی جوابگ رهامستواال زمينه تهيه

ك انجام ي لزومنشان دهنده  ،ستمهای سوناريسهای انجام گرفته و شناخت هر چه بيشتر اين گروه با نيازهای موجود در 
 .اشدفعاليت عميق و کالسيك در مورد اين کاربرد خاص پليمرها می ب

 

 پوششهاي پليمري سيستمهاي سونار
امروزه گستره وسيعی از پليمرها در پوششهای دريايی مورد استفاده قرار می گيرند واين فن آوری در سالهای گذشته 

در سونارهای سنتی بخاطر نارسائيهای  مورد استفاده PVCپيشرفت شايان توجه ای داشته است .در اين رابطه لوله های
اند. اين پوششها بايستی با خواص اکوستيکی خاصی که دارا می داشتند با پوششهای االستومری جايگزين شدهفراوانی که 

يرائی کم سرعت م داشتن دانسيته نزديك به آب دريا و باشند کمترين تداخل را در عملکرد آکوستيك ترانسديوسرها ايجادکنند.
ه آب دريا ازجمله خصوصيات مطلوب در اين پليمرهاست از آنجا که ب نزديك 1در نتيجه امپدانس آکوستيك صوت در پليمر و

گرم بر سانتيمتر مکعب می باشد و متوسط امپدانس ويژه آب دريا 5/1 تا 1دانسيته بعضی انواع االستومرهای رايج صنعتی بين 
s2kg/m611 *6/1  متر  1551تا 1551ين لذا پليمر مورد نظر بايستی طوری طراحی شود که سرعت صوت در آن ب ،باشدمی

 بر ثانيه باشد.
واص نهايتاً داشتن خ حداقل تخريب محيطی در آب دريا, راحتی وسهولت استفاده از اين پليمرها و ثابت جذب پايين آب,

رشی در ب مکانيکی مناسب جهت مقاومت در برابر تنشها بويژه در هنگام حمل و نقل وهمچنين حداقل افت خواص کششی و
اين  بطور خالصه مشخصات کلی از ديگر خصوصيات مطلوب اين پليمرهاست. ائی وفرکانسی ترانسديوسررنج عملکرد دم

 پوششها عبارتند از:

و پلی يورتان ها برای پوشش دهی تجهيزات 1,نئوپرن  1استفاده از گستره وسيعی از االستومرها نظير بوتيل رابر  .1

 سونار

تخريب ير ظنقسمت شامل مقاومت در برابر تخريبهای شيميائی  اين : دريا خورنده مقاومت بسيار باال در برابر محيط .2

 ،مقاومت در برابر تخريب ها مکانيکی ,مقاومت در برابر هيدروليز , در برابر نور خورشيد ) در حين انتقال به دريا (

 می باشدو قارچها  خزه ،ير جلبکهانظمقاومت در برابر تخريب بيولوژيك 

 مناسبمقاومت مکانيکی  .3

 انطباق آکوستيکی باال با آب دريا .5

 نفوذ پذيری کم در برابر آب .5
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به دليل عدم  پاييندمای  در شرايط تهيه(  Casting)ير امکان تهيه بصورت ريخته گری نظفرآيند پذيری خاص  .6
 …سهولت مونتاژ و غيره  لکترونيك ولطمه خوردن به تجهيزات ا

رايه های سونار و با توجه به تنوع آ زم در مورد سيستم های مورد استفاده درتوجه به عدم شناخت ال با الزم به ذکر است
انجام هر گونه پروژه عملی در قسمت ها پليمر اينبفرد موجود برای  منحصر خاص و ويژگيهای موجود در اين سيستم ها و 

ساختارهای  زيرجاد ين در جهت ايتحقيقات تئوريك قوی و بنياد پليمری پروژه های سونار نيازمند به يك فاز مطالعاتی و
ه مجموع تجربيات گذشتهمراه با  ديهی است که دانش کسب شده در اين زمينهبعلمی برای ورود به اين وادی می باشد. 

 وی تحقيقات آتی را مشخص سازد وسسمت  جهت گيری و بوده و دريائی راه گشامی تواند در تمامی پروژه ها ی آتی 
 باشد.یم در سيستمهای مورد استفادهيا تغييرات نا خواسته  ی جديد وهاامکان سنجی طرح جوابگويی به اينها همه در کنار

پاسخگويی  زنيبرنامه تحقيقاتی زير در جهت نيل به اين منظور تنظيم گرديده است و گرايش موجود در برنامه بر اين اساس 
 .باشد به ديگر نيازهای کابردی پليمرها در سازه های دريائی می

از اول با طراحی روز در فيك فاز مطالعاتی جديد و بهدر اين پروژه تحقيقاتی با استفاده از تجربيات متقن قبلی تيم ضمن انجام 
های طراحی شده، نمونه بهينه انتخاب و سپس پليمر مورد نظر )پلی يورتان( و انجام تستهای کنترلی بر روی خواص نمونه

متر انجام خواهد شد. بديهی فرآيند پوشش دهی طوری طراحی  11ای با طول تقريبی ر نمونهفرآيند پوشش دهی آرايه د
رايه ساخت و مونتاژ آهای با طول بلند )چند صد متر( قابل تعميم باشد. بديهی است خواهد شد که انجام عمليات برای آرايه

   نی مربوطه بر عهده کارفرما خواهد بود.های مورد استفاده در اين پروژه و هزينه و اجرای تمامی تستهای ميدا
 

 :سابقه پروژه در داخل و خارج از كشور

پيچيده  آوریاز سالها قبل در کشورهای پيشرفته ساخته و مورد استفاده بوده است. اما به دليل فن های سونارآرايه 
و کاربرد استراتژيك آن در کشف شناورهای زير سطحی، اين تجهيزات همواره در اختيار چند کشور و هم پيمانان آنها قرار 

 گرفته است.
تم مشابه که ساخت نمونه آن به اتمام رسيده است سونار کف تنها سيس نطبق آخرين اطالع در داخل کشور تا کنو

و يك برش نفتی استفاده شده است و استفاده از پوششهای  PVCکه در آن جهت پوشش دهی اجزاء از لوله باشدمی خواب
 پليمری سونار تاکنون بطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

 

 : كاربردهاي محصول

سيستمهای سونار می باشد که توصيف اهميت آن در اين مجال نمی گنجد ولی بطور خالصه کاربرد محصول پروژه در 
 کاربردهای زير برای اين سيستمها می توان شمرد.

کاربردهای در موارد زير خالصه شده است: کشف شناورهای دشمن از فواصل دور ) به خصوص شناورهای  .1
 ای وسيع،زير سطحی ( و در محدوده

 بندی آنها،ای دشمن و دستهکشف جهت شناوره .2

 کشف اژدرهای شليك شده، .3

 برداری صوتی و بررسی وضعيت امواج در نواحی مختلف.داده .5

 

 به همراه دارد. PVCولی بطور خالصه استفاده از اين سيستم پوشش دهی مزايای زير را نسبت به لوله های 

 دمونتاژ سهولت مونتاژ و .1

 ضريب اطمينان باالتر .2

 نقل سهولت حمل و .3
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 به آب اندازی بسيار راحت تر .5

 حساسيت باالتر سيستم .5

 وزن کمتر .6

 عمر کاری بيشتر .7

 دستيابی به تکنولوژی روز .8

 خالصه اطالعات طرح: -2

 عنوان طرح تحقيقاتي: -2-1

 آرایه  سوناری  طراحي فرآیند و نمونه سازی پوشش پليمری     

 توسعه اي □كاربردي             □ پايه اي جهت دار            □      نوع طرح: -2-2

 نهائي طرح)آن چه كه در پایان طرح حاصل مي گردد(: دستاورد -2-3

مطابق درخواست و جزئیات  ارسالی  از طرف كارفرما، اين پیشنهاد بر اساس شرح عملیات بیان شده       

 زير  تهیه شده است:

 معرفی ويژگی ها و خواص  مواد مورد استفاده در پوشش دهی آرايه ها -1

 وشش دهی و استخراج روش بهینهمعرفی روش هاي پ -2

 شبیه سازي فرايند تزريق و طراحی قالب -3

 متر11به طول تقريبی  ساخت قالب و تولید نمونه هاي اولیه پوشش داده شده -4

 جمع بندي و مستند سازي -5

 انتقال دانش فرايند پوشش دهی -6

 

 : دستگاه مجری -2-4

 حسن رضایي حقيقت

  4، و 26تهران، شهران، خ خداداد، پ آدرس:      

 44311344-121شماره تلفن:      

 31/10/1411تاریخ ارائه طرح:     -2-5

 ماه كاري 41مدت اجرای طرح:    -2-6

 

 پيش بيني كل اعتبارات مورد نياز: -2-1

 ميليون ریال13525 ریال خالص:            
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 مشابه سازي   □مهندسی معكوس           □طراحی               □تحقيق:         روش -2-8

 

 علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده یا طرح دهندگان و محققين طرح:مشخصات   -3

مسئوليت 

 در طرح

گرایش  دانشگاه و محل آن رتبه علمي  ردیف نام و نام خانوادگي 

پلیمر پژوهشگاه  استاديار طراح و مجري

 وپتروشیمی ايران 

 1 حسن رضايی حقیقت پلیمرمهندسی 

 2 سید حسین سجادي نیا پلیمرمهندسی  امیركبیر كارشناس ارشد همكار

 3 غالمرضا نجاري نیاركی مكانیک آزاد كانیکكارشناس م همكار

 4 كارشناس ارشد شیمی پلیمر   كارشناس ارشد همكار

 

 اجرای طرح: مختلفمراحل  -4
 فاز اول 1 بررسی منابع و مطالعات كتابخانه اي    

 2 تجزيه و تحلیل اطالعات و منابع

 3 نمونه موجودآنالیز دقیق 

 فاز دوم 1 انتخاب فرايند بهینه شكل دهی 

 2 تهیه ابزار و وسايل و مواد شیمیائی

 3 تامین و تجهیز كارگاه

 4 تهیه نمونه هاي اولیه

 فاز سوم 1 انجام تست هاي مختلف كنترل كیفی مربوطه ، 

 2 بهینه سازي فرايند

 3 تهیه نمونه هاي نهائی

 4 گزارش نهائی

 فاز چهارم 1 انتقال دانش فرايند و آموزش به كارفرما
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 شبكه فعاليت ها: -5

 برنامه زمان بندي جهت مراحل اجراي طرح

 زمان بر حسب ماه 2 4 1 4 11 12 14 11 14

 شرح عمليات

 فاز ردیف

         

 اول 1 بررسی منابع و مطالعات كتابخانه اي  * *       

 2 تحلیل اطالعات و منابع تجزيه و  *       

 3 آنالیز دقیق نمونه موجود *        

 دوم 1 انتخاب فرايند بهینه شكل دهی   *       

 2 تهیه ابزار و وسايل و مواد شیمیائی  *       

 3 تامین و تجهیز كارگاه   *      

 4 تهیه نمونه هاي اولیه   *      

 سوم 1 انجام تست هاي مختلف كنترل كیفی مربوطه    * *     

 2 بهینه سازي فرايند     *    

 3 تهیه نمونه هاي نهائی      *   

 4 گزارش نهائی       *  

 چهارم 1 انتقال دانش فرايند و آموزش به كارفرما       *  

 

 پيش بيني هزینه های نيروی انساني: -1

 تحصیالت دكترا فوق لیسانس لیسانس جمع

 

 عضويت
 تعداد هزينه تعداد هزينه تعداد هزينه تعداد هزينه

 تمام وقت 1 4811 1 3611   1 3 8411

 قرارداد ساعتی    1   1 2 3111 2 3111

 جمع             7 11411

 )ارقام بر حسب ميليون ریال(                     

 پيش بيني هزینه های اقالم سرمایه ای: -1

 رديف نام دستگاه تعداد هزينه كل

 1 ساخت قالب 1 3111

 2 پمپ خالء 2 411

 3 میكسر مناسب 51 511

 4 يخچال 1 211

 5 آون يا اتو 2 111

 6 وسايل و ابزار شیشه اي  151

 7 جمع  4351
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 پيش بيني هزینه های اقالم مصرفي: -4

 

 

 

 

 

 پيش بيني هزینه های مربوط به آناليز: -3

 رديف نام آنالیز تعداد )م. ر.( كل هزينه

15 11 IR 1 

111 21 TGA 2 

61 21 DSC 3 

211 25 DMTA 4 

125 51 Tensile and other 

mechanical test 
5 

 6 جمع  511

 

 پيش بيني هزینه های اداری و پشتيباني: -11
 كل هزينه ريالی شرح هزينه رديف

 251 هزينه ارتباطات وحمل ونقل و سفر هوائی 1

 51 هزينه هاي پشتیبانی 2

 511 هزينه اجاره كارگاه عملیات و هزينه هاي وابسته 3

 811 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 رديف نام مواد و لوازم مصرفی شركت سازنده تعداد كل هزينه

 1 مواد شیمیائی و حالل مرك، آلدريچ  251

 2 مواد اولیه  پلی يورتان منابع خارجی كیلوگرم 51حدود  451

 3 جمع   711
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 خالصه هزینه های پيش بيني شده: -11

 كل هزينه )میلیون ريالی( شرح هزينه رديف

 11411 هزينه نیروي انسانی 1

 4351 هزينه اقالم سرمايه اي 2

 711 هزينه اقالم مصرفی 3

 511 هزينه آنالیز 4

 811 هزينه هاي اداري و پشتیبانی 5

 17751 جمع 6

 1775 درصد مالیات 11 7

 10525 كل جمع 8

 

 


