
 آیتم های مورد نیاز برای توصیف نیازهای فناورانه

 طراحی و ساخت دستگاه کدورت سنج

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

 یک تا دو صفحه توصیف کاملی از نیاز فناورانه ارائه شده و تا حد ممکن از کلی گویی احتراز شود در
خاک  ،یآب، حضور ذرات جامد معلق و پخش شده، اعم ازگل و ال تیفیک نهیمهم در زم یاز فاکتورها یکی

در آب شرب، به رشد . وجود ذرت جامد باشد یم یو معدن یها، مواد آل سمیکروارگانیجلبک، م ماسه، رس،

وجود  نی. بنابراانجامد یکننده م یکاهش اثر مواد ضدعفون نیخطرناک آب و همچن های سمیکروارگانیم

 یمعلق م امالح یکه حاو ی. چنانچه به نمونه آبگردد یم یتلق ای در آب شرب خطر بالقوه یامالح نیچن

از درون آب، با ذرات برخورد نموده و متفرق  میعبور مستق یشده، به جا دهیشود، نور تاب دهیتاب ینور باشد

 نیا یرگی اندازه ی(  برا APHA,2020. )شود یکدورت آب گفته م ت،یخاص نی( به اScattering.)  شود یم

از  یموجود در کشور ما انواع مختلف طیدر شرا امروزه. شود می استفاده سنج به نام کدورت یپارامتر از ابزار

 متیق ادیباال، نوسانات ز متیق رینظ یبوده و مشکالت یواردات یکه همگ شوند می عرضه بازار در سنج کدورت

و  بعی رفع بودن برسازنده، زمان های بر عرضه محصوالت شرکت ها مینرخ ارز، اثر تحر راتییبا توجه به تغ

 هادستگاه نیا دارانیدستگاه از جمله مشکالت خر یمربوط به واسنج نیفرماز هایمحلول گامزود هن یانقضا

مختلف  عیآب، صنا بازچرخانی فاضالب، و آب در سنج کاربرد کدورت عیوس نهی. لذا با توجه به زمباشد می

در  یانیکمک شا تواند یدستگاه م نیا ینمونه بوم یو .... ساخت و واسنج ها یدنیآشام ،یفوالد، نساج رینظ

 . دینمای موجود م یازهایجهت رفع ن

در طول  یریقرارگ تیقابل ی کهدستگاه ساخت این نیاز فناورانه : اصلی هدفبه موارد ذکر شده توجه  با

توسط  یکدورت آب هنگام رسوب گذار راتیتغ نهیدر زم یمطالعات نیداشته باشد همچن را یشبکه آبرسان

 انجام شود .کدورت آب  راتییبا توجه به تغ یزمان رسوب ده نیتخم یتا امکان سنج ردیپژوهشگر صورت پذ

ارسال اطالعات از راه دور را داشته باشد تا در صورت  تیقابل یستیدستگاه با، هدف  نیبه ا دنیرس یبرا

 رانهیشگیاقدام پ، آب باشد  یتواند نشان از رسوبگذار یکدورت آب که م شیو افزا یارسال یتاهاید یبررس

 . ردیکامل آب در شبکه  انجام گ یرفع رسوبگذار یبرا

 استانداردهای مورد نیاز -2

 استانداردهایی که الزم است در مورد محصول رعایت شود به صورت مشخص بیان شود )در صورت نیاز(

 . باشد



 مشخصات فنی محصول/ خدمت -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbidimeter (HACH- 2100Q portable)  

Measuring Rnge: 0…1000 NTU 
Accuracy: ±2% of reading 
Repeatability: ±1% of reading, or 0.01 NTU 

Resolution: 0.01 NTU 
Stray Light: <0.02 NTU 

 پرتابل

 قابلیت ذخیره داده

 قابلیت ارسال داده

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

 یک نمونه ایرانی موجود است که نیاز ما را برطرف نمی کند

 حجم بازار -5

 که از  محصول مورد نیاز )در صورتی که نیاز فناورانه به صورت محصول باشد.( بیان شود

 ، استخرهاشرکتهای آب و فاضالب اکثریت

 محدودیت ها و قیود -6

 و ... ، قیمتنظیر میزان مصرف برق، سایز، وزن

 محصوالت مشابه داخلی و خارجی -7

های ارائه شده مشابه یا مهندسی اگر محصول مشابه داخلی یا خارجی هست که می خواهیم راه حل 

 معکوس آنها باشند، آنها را نیز معرفی کنیم.

 آمریکا -آلمانی نمونه خارجی : 

 هر توضیح دیگری که الزم باشد. -8

 
 


