
 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

 گیر پل دانهطراحی ، ساخت و نصب پمپ در 

در حذف ن آکه عملکرد مناسب  باشد یم ریداشتن دانه گفاضالب  یخانه ها هیتصف یاتیح یازهایاز ن یکی

انتقال به سیستم تصفیه خانه و عدم اخالل در راندمان تصفیه جلوگیری از شن ، ماسه ، هسته و ... جهت 

باال دست و  زاتیصدمه به تجه لوله ها و کانال ها و یاز گرفتگ یریجلوگ . باشد یم تیحائز اهمخانه 

حذف  رهایشغالگآنها را به کمک آ توانیکه نم ییخانه و حذف شن و ماسه ها هیکاهش راندمان تصف نطوریهم

حجم  به دلیلچاله مکش دانه و پارو باشند  یکه دارا ییوجود پل ها.  باشد یم ریپل دانه گ فیکرد از وظا

 بادر نتیجه  ،شود  یم ستمیصدمه به پل و فرار دانه از س نیهمچنپارو و ممتد باعث کج شدن که دانه  یباال

راندمان  شیعث افزاابرگشت ب در هنگام حرکت رفت وحذف پارو پل و  یمکش دانه بر رو ینصب پمپ ها

شایان ذکر است انتخاب نوع پمپ، جانمایی آن و همچنین  . شود یفرار دانه م و زاتیتجه یکاهش خراب،

 انتقال دانه حائز اهمیت می باشد .کانال طراحی مسیر 

 استانداردهای مورد نیاز -2

 باشد.  3دارای مشخصات فنی بند 

 مشخصات فنی محصول/ خدمت -3

 مکش دانه یپمپ ها

 ریفایسکال

 ازیو اتصاالت مورد ن لوله

 پل یرفت و برگشت لیر

 باشد یم یمشخصات تخصص شتریب

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

 باشدیناکارامد م اریبس یدر پ یپ یها یگرفتگ لیکه به دل لویو سند س فتیرلیا یمیقد ستمیاستفاده از س

 حجم بازار -5

که از سیستم دانه گیری به وسیله پل رفت و برگشت و  فاضالب فاضالب سراسر کشور یخانه ها هیتصف اکثر

 از سیستم قدیمی سندسیلو و ایرلیفت استفاده می کنند .

 محدودیت ها و قیود -6

  



 محصوالت مشابه داخلی و خارجی -7

را متحمل شد. که  یادیز یها نهیهز ستیبا یکه م باشد یفرانسه م EMOاه شرکت گدست نیا ینمونه خارج

 ه شدت افزایش داردها ب متیق ،دینها به کشور نبوده و در صورت خرآظالمانه امکان ورود  یها میبه علت تحر

 .ستین قصاتمنا یها ونیسیان در کم هیکه امکان توج

 هر توضیح دیگری که الزم باشد. -8
 


