
 آیتم های مورد نیاز برای توصیف نیازهای فناورانه
برای این منظور الزم است تقاضاهای فناورانه به طور شفاف مشخص شده و توصیف دقیقی از هر نیاز ارائه شود. 

 هر نیاز در دو تا چهار صفحه توضیح داده شده و موارد زیر مشخص شود.

 

 توصیف نیاز -1

 تصفیه خانه فاضالب ژایستگاه پمپاپمپ های اسکرو پایین ساخت یاتاقان

یاتاقان اسکرو پمپ یکی از مهمترین تجهیزات ایستگاه پمپاژ اولیه هر تصفیه خانه جهت انتقال فاضالب از 

به  در نتیجهعمق، به شمار می رود . این قطعه در قسمت پایین اسکرو پمپ و مستغرق در فاضالب می باشد 

سازه برخوردار  نیدر ا ییباال تیاز اهم ثیح نیدارد و از ا ییباال یخراب ،قرار گرفتن در فاضالب خام لیدل

 و در صورت عدم اصالح آن در اسرع وقت باعث خارج شدن تصفیه خانه از مدار بهره برداری می باشد . است

در مدت  زیتجه کی یعدم خرابی، و خارج یغرب یبه شرکت ها یعدم وابستگهدف از ساخت این تجهیز : 

می باشد . در  یمال و یاز نظر زمان ییصرفه جوو در نتیجه  ستمیو  راندمان س ییکارا شیو افزا یطوالنزمان 

راستا سعی بر این بوده که جهت کاهش بارهای شعاعی، محوری و استحکام باالی این یاتاقان و همچنین عدم 

 ورده نماید.آما را بر نیاز به تولیدات خارجی ، نمونه ای تولید گردد که تقریبا تمام انتظارات

 استانداردهای مورد نیاز -2

 باشد.  3دارای مشخصات فنی بند 

 مشخصات فنی محصول/ خدمت -3

 این قطعه شامل : 

 135mm یشافت فوالد

 درصد ( 12) مس و قلع   CuSN 12 یبرنج بوش

 و محفظه نگه دارنده بوش و شافت فلنچ
 کاسه نمد

 و ... می باشد . درجه 35تخته شاستی یاتاقان با زاویه 
 .باشد یموجود مدر صورت نیاز  شتریب اتیبا جزئ یتخصص مشخصات

 اقدامات پیشین صورت گرفته و دلیل عدم موفقیت آنها )در صورت وجود( -4

 یها ینبوده و خراب یکار طیشرا نیاستفاده در ا یبرا ینئکفگرد که روش مطم نگیبلبر ستمیاستفاده از س

 .است را داشته یادیز

 بازار حجم -5

که از سیستم انتقال فاضالب توسط پمپهای پیچوار ارشمیدسی  فاضالب سراسر کشور یخانه ها هیتصف اکثر

 )اسکروپمپ ها ( استفاده می کنند .



 محدودیت ها و قیود -6

  

 محصوالت مشابه داخلی و خارجی -7

 میشود که به علت تحر یم دیلمان تولآتوسط شرکت  Ritz یاز نوع شافت و بوش با نام تجار اتاقانیدستگاه 

که  ابدی یم شیها به شدت افزا متیق ،دیبه کشور نبوده و در صورت امکان خر آنها ظالمانه امکان ورود یها

 . ستیمناقصات ن یها ونیسین در کمآ هیامکان توج

 هر توضیح دیگری که الزم باشد. -8
 


