
 

 

 1028 מרץ

 

 וקדי הידע שבמרכז הפלסטיקה והגומימפרויקטים של חדשנות לתעשייה במסגרת 

 

, פ ולתכניות המימון שלה"במרכז הפלסטיקה והגומי מהווים חלק מרכזי בפעילות המו' מוקדי הידע' 

כשמטרתם העיקרית היא לתת מענה מתאים להתמודדות עם האתגרים הטכנולוגיים העכשוויים 

 .הפלסטיקה והגומי, והעתידיים בתעשייה וביישומים שבתחומי הפולימרים

   

להנדסת פולימרים ' משלב במסגרתו גם פעילות של מחקר אקדמי עם המח' מוקדי הידע'מודל 

 .ועם מוסדות אקדמאיים אחרים' שנקר'-ופלסטיקה ב

  

והם אלה , מרכזיי הידע/מוקדיוהוגדרו כ גובשוביב שישה תחומים מובילים שפעילות זו מתנהלת ס

 :המפורטים להלן

  

 וחומרים פולימריים פונקציונאליים טכנולוגיות  .1

, polymer photonic crystals -חקר ופיתוח חומרים פלסטיים מסתגלים אופטית ו: כולל)

, ציפויים פולימריים פונקציונליים, מערכות פולימריות ליישומים אלקטרוניים וסולריים

יריעות ומשטחים ' חכמה'שכבות בתהליכי אקסטרוזיה -יצוריות של הכפלת ננוטכנולוגיות 

 (פונקציונליים

 

 רפואה-וטכנולוגיות לעולם הביו מריםיפול .2

פיתוח פולימרים חדשים , חקר ופיתוח טכנולוגיות פולימריות לרפואה רגנרטיבית: כולל)

ם עבור אנקפסולציית מבוססי אסטקסנטין מאצות וגם מבוססי אבני בניין ממקורות צמחיי

ותשתית , חלקיקים לשחרור מושהה של תרופות-תשתיות חדשות לייצור מיקרו, תרופות

הנדסית לפיתוח מוצרים ושתלים רפואיים כמוקד שירות עבור חברות הזנק וחברות מסחריות 

 (רפואי-בתחום הביו

 

 טכנולוגיות מתקדמות לאריזה ותאימות אריזות למזון .3

מתכלים באריזות -יישום ביו, וספים ופולימרים לאריזה אקטיביתחקר ופיתוח ת: כולל)

שיטות חדישות לאפיון , שיטות מחזור של פלסטיק ממוצרי אריזה למוצרים בני קיימא, חכמות

 (תאימות אריזות למגע עם מזון



 

 תהליכי עיבוד מתקדמים .4

תהליכים , זציהחקר ופיתוח מיחשוב וסימולציה של תהליכי עיבוד פולימרים ואופטימי: כולל)

שיטות חדשניות , שכבות בתהליכי אקסטרוזיה-וטכנולוגיות יצוריות של הכפלת ננו' חכמים'

פיתוח בתהליכי , ממדית-חומרים פולימריים להדפסה תלת, לחיבור ולחיתוך פלסטיק

additive manufacturing) 

 

 מרוכבים-וננוחומרים מרוכבים טכנולוגיות מתקדמות של  .5

, טכנולוגיה עם תרמופלסטיים ותרמוסטיים ליישומים הנדסיים-חקר ופיתוח יישומי ננו: כולל)

-מרוכבים בהדפסה תלת-מרוכבים וננו, HOT MELTטכנולוגיות חומרים מרוכבים מבוססים 

 (ממדית

  

 אלסטומרים למוצרים טכניים מתקדמים .6

הטמעת אלסטומרים , םמרוכבי-טכנולוגיה באלסטומרים ננו-חקר ופיתוח יישומי ננו: כולל)

, של חומרים פלסטיים וגומי LCA -התיישנות ו, הנדסיים-תרמופלסטיים במוצרים טכניים

 (שיטות מחזור כימי של גומי

 

 

 

 אופיר עמוס: י"נכתב ע


