
 

 پژوهشی موضوعات فراخوان فرم
 

 شماره:
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 (XRFمطالعه و پژوهش در راستای طراحی و ساخت یک دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس) :طرح عنوان

 دیجد یفناور استقرار           مطالعات موردی                  یاتوسعه                    كاربردی                 بنیادی:                     پروژه نوع

 :(انتظارات و ازهاین اساس بر یكل اهداف و كار انجام علت پروژه، بیان شامل) چکيده

صار  شعه ایکس یا به اخت سانس ا سنج فلور ستگاه طیف  صر موجود در ماده را از نظر کمی و  XRFد شد که بدون اثر تخریبی ترکیب عنا ستگاه های آنالیز مواد می با از رایج ترین د

ستگاه  سایی می کند. د شنا سدیم تا اورانیوم(  سرامیک، مط XRFکیفی)از  سیمان،  صنایع مختلفی کاربرد دارد که میتوان به حوزه تحقیقات خاک، متالورژی مواد، تولید  العات در 

عدم پاسخگویی شرکت های تولید کننده دستگاه مذکور  همچنین وزه صنعت متوجه کشور می باشد وکه در ح ،صنایع نفت و... کاربرد دارد. وجود تحریم های ظالمانهزیست محیطی

شود.  ساس می  ستگاه خاص اح سازی این د ستگاه لزوم بومی  ستگاه مذکور  میتوان گامی در برای خدمات پس از فروش و تامین قطعات مورد نیاز د سازی د صورت بومی  که در 

شاره کرد. لذا  با توجه به سیاست های کلی فوالد هرمزگان و رسالت این مجوعه در حمایت راستای کاهش هزینه ها  تامین قطعات دستگاه های موجود در کشور و رفع موانع تولید ا

  تکنولوژی های خاص و حمایت از تولیدکنندگان و پژوهشگران داخلی و ارتباط هرچه بیشتر دانشگاها با صنعت می باشد.از تولید داخل، هدف از انجام این پروژه بومی سازی 

 :(شود جادیا موضوع از حیصح شناخت تا شود ارائه ممکن حد تا یتخصص اطالعات و پروژه محدوده در موجود وضع و موردنظر مشکل از یكامل گزارش) شرح وضعيت موجود

در آزمایشگاه فوالد سازی وجود دارد  XRFدر حال حاضر یک دستگاه در آزمایشگاهای فوالد سازی و احیاء مستقیم خود استفاده می کند.  XRFشرکت فوالد هرمزگان از دستگاه 

 XRFبا توجه به لزوم پاسخگویی برای آنالیز سرباره واحد فوالد سازی در مدت زمان کم ضرورت دارد یک دستگاه که در صورت خرابی آن، نمونه ها به واحد احیاء ارسال می گردد 

در رباره همچنین پاسخگویی به آنالیز سپشتیبان در آزمایشگاه فوالد سازی داشته باشیم، مضاف بر اینکه دستگاه موجود در آزمایشگاه فوالد سازی دستگاهی قدیمی و معیوب است. 

ست. سیار با اهمیت ا سازی ب شرکت های  مدت زمان مورد توافق با دفتر فنی فوالد  شتیبانی  ستگاهای موجود و عدم پ شکالت موجود میتوان به زمان بر بودن تعمیرات د از دیگر م

 خارجی در تامین قطعات این دستگاه می باشد.

 

 :(حداقل دو هدف اصلی) انتظار مورد نتايج و دستاوردها ،اهداف

 XRFبومی سازی دستگاه  -

   XRFکاهش هزینه تهیه دستگاه  -

 امکان تامین قطعات یدکی -

 کاهش زمان آنالیز مواد و سرباره واحد فوالد سازی -

 پشتیبانی و خدمات پس از فروش توسط سازنده داخلی-

 :(پیشنهادی) اجرا روش

 زیر باشد: به صورتروش اجرا می تواند  با هماهنگی واحد فوالدسازی قابل ارائه باشد.بر اساس تجربیات و پیشنهاد مطرح شده از سمت مجری می تواند 

 طراحی -

 ساخت -

 تست دستگاه نصب و -

 :(انجام پروژه بیان شود نحوه و روشدر صورت وجود پیشنهاد یا الزام خاصی در مورد ژه )اجرايی پرو یهاتيمحدودالزامات و 

 داشته باشد.را در مقیاس میدانی  بلیت اجرا در راستای اهداف پروژه قا بایستیراهکارهای پیشنهادی 

 (:تجربیات موفق و ناموفق قبلی كه بررسی و اجرا گردیده است ذكر شودسوابق قبلی اجرای پروژه )

 وجود ندارد.  XRFطراحی و ساخت دستگاه تجربه ای قبلی در خصوص 

  :(انجام پروژه بیان شود زمانمدتدر صورت وجود پیشنهاد یا الزام خاصی در مورد زمان اجرای پروژه )
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 :سیستمی( یهاشاخص حاًیترج) مورد انتظار از انجام پروژه یهاشاخص

 (پروژه انجام از بعد) مقدار (پروژه انجام از قبل) مقدار واحد عنوان شاخص رديف

 50 80 دقیقه زمان پاسخگویی به آنالیز سرباره 1

 10 120 روز زمان تعمیرات دستگاه 2

3     

  31/02/1400 :(پروپوزال) شنهاديپ ارسال مهلت

 .باشد ريمتغ تواند یم پروژه انجام روش به بسته  (:ریبیقبرآورد اولیه و ت)بودجه پروژه 

 :(مطابق با فایل پیوست)پروپوزال  ضوابط و نحوه ارزيابی

 :آمادگی اعالم جهت ازيموردن مدارک
 شدهلیتکمپروپوزال  -1
 رزومه افراد کلیدی پروژه -2

 :تماس اطالعات و شنهاديپ ارسال نحوه
ایمیل  هیدییتأارسااال فرموده و از کارشااناس تحقیق و توسااعه   RED@HOSCO.IR به آدرس ایمیل  31/02/1400را حداکثر تا تاریخ  الذکرفوقلطفاً مدارک 

 ارسالی را دریافت نمایید. 

 زیر تماس حاصل فرمایید: پروژه با شماره اطالعات قراردادینیاز به  صورت در

 آزادلطف مهندس :توسعه و قیتحق کارشناس

 09171435576: لیموبا شماره *: ثابت تلفن

 زیر تماس حاصل فرمایید: با شماره اطالعات فنینیاز به  صورت در

 مهندس جمالی :واحد کارشناس

 09396539190تلفن ثابت: * شماره موبایل: 
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