بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز صنعت

کد نیاز صنعت

98087

 .1عنوان نیاز صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
ن
تامی پالستیک باکالیت(:)Bakelite
باکالیت نام تجاری فنل فرمالدئید رزین که نویع پالستیک ترموست است و بعد از حرارت دادن سفت و سخت یمشود ..ساب
خوردن ،بریده شدن ،سوراخ شدن ،قابلیت حکایک ،عایق حرارت و ر
الکتیسیته از قابلیتهای این پلیمر است .پودر باکالیت پس از
ورود به داخل قالب بوسیلهی یک ماردون از سیلندر عبور یمکند و گرانولها حالت خمتی به خود یمگتند و با فشار به درون قالب
تزریق یمشوند .این پلیمر در صنایع گاز مورد استفاده قرار یمگتد .نمونههای داخیل باکالیت بدلیل عدم روان بودن در ن
حی تزریق به
ی
ر
ن
تامی پالستیک باکلیت است که مانند نمونههای واردات از
داخل قالب به مرور باعث خوردگ سطح قالب یمشوند .چالش موجود
ن
درحی ذوب و تزریق به داخل قالب برخوردار باشد.
مطلوت
روان بودن
ی

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

ن
ی
تامی یمکنند .ییک از دلیل تمایل کم به استفاده از نمونه داخیل ،این
خارج
صنایع بخش عمدهای از نیاز خود را به وسیله خرید
ر
ی
خارج برخوردار
است که در هنگام ذوب شدن باکالیت و تزریق در داخل قالب ،نمونه داخیل از روان بودن کمتی نسبت به نمونه
ی
است و به مرور باعث خوردگ سیلندر و ماردون یمشود( .مهم ترین دلیل تمایل کم نسبت به نمونه داخیل عدم روان بودن در
ی
خارج است)
داخل قالب نسبت به نمونه

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
ن
تامی یمکند ویل بخش اعظم
رشکت رزیتان در داخل کشور این ماده را تولید یمکند و صنعت نمونه داخیل خود را از این رشکت
ن
تامی این مواد از ایتالیا و بلژیک یمباشد.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست ی یات به استانداردهای
⬛ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پارامتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟



ی
خارج
شیمیات یکسان با نمونه
ترکیب
ی
ن
روان بودن در حی تزریق در قالب

 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
باکالیت مورد استفاده برای ساخت قطعات باید استاندار رشکت میل گاز( )IGSدر خصوص مشخصات ن
فت را داشته باشد

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
ن
متقاض در هر ماه حدود  500تن براورد یمشود.
متان مرصف باکالیت در صنعت

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
خارج قابل رقابت باشو و و وود و هم ن
ی
نی
قیمت فروش محصو و و ووول به رش دارا بودن کیفیت مطلوب برای صو و و وونعت باید با قیمت نمونه
ن
قیمت گذاری محص ووول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتص ووادی باش وود .ص وونعت در خص وووص رفع این نیاز محدودیت زمات خاض
قائل نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشتک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید لیسنس
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بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز صنعت
کد نیاز صنعت:

98033

 .1عنوان نیاز صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
ن
تامی حوضچه باریزی مذاب رسامییک(:)ceramic pouring cup
حوضچه باریزی مذاب رسامییک(بوش رسامییک) تکنولوژی جدیدی است که برای ریختهگری دقیق قطعات فلزی مورد استفاده قرار
یمگید .فلز مذاب باید با رسعت ن
ن
ریخی مذاب آلیاژ به
کاف به درون قالب ریخته شود تا سیستم راهگایه و حوضچه پرشود .در طول
درون قالب ،فیلم سطیح روی مایع به رسعت رشد یمکند و یک لوله اطراف جریان درحال ریزش در مسی سیستم راهگایه ایجاد یم
شود .برای جلوگیی از این مشکل و کاهش شدت جریان مذاب به داخل قالب و جهت دیه مذاب به داخل حفرههای قالب از بوش
رسامییک استفاده یمشود.
ن
ن
بوشهای رسامییک براساس طرایح قالب ابعاد و اشکال مختلف دارند و برای ریختهگری مواد آهن ،نیکل دار ،آلومینییم ،فلزات پایه
برنزی و ن
بریح از سوپرآلیاژها کاربرد دارد .بوشهای رسامییک از مواد رسامییک کیفیت باال با پرس ایزواستاتیک و سپس قرار گیی در
ررسایط دما و فشار باال تولید یمشوند .در ن
بریح منابع ترکیبات بوشهای رسامییک را  70درصد سیلیس و  30درصد زیرکون اعالم کردند
و ن
بریح دیگر ترکیبات دیرگداز دیگری همچون آلومینا ،زیرکونیا ،آلومینیم تیتانیوم و  Al2SiO5را بعنوان ترکیبات بوش رسامییک گزارش
کردهاند.

ش

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

ن
ن
تامی یمکند.
ی
تامی اسان این محصول بعنوان ییک از دالیل عدم حل این
خاریح
صنعت بوشهای رسامییک خود را از طریق منابع
چالش یمباشد .البته یمتوان عدم تمرکز برای تولید این محصول را بعنوان دلیل دیگر عدم حل چالش ذکر کرد.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
تعدادی از تولیدکنندگان فعال در حوزه تولید قطعات رسامییک مورد نیاز صنعت ریختهگری ( حوضچه باریزی مذاب رسامییک،
ماهیچههای رسامییک و  )..عبارتند از :ررسکتهای Metsch (MRI ،)Industrial Ceramic Products(ICP ، MORGAN
 )Refractories Inc.و Remet

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
☐ دست ی یاب به استانداردهای صنعن ،بهداشن یا زیستمحییط
■ رفع مشكالت ن
فن یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پارامتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟






مقاومت به شوک حرارب
قابلیت جداشدن از قالب
مقاومت به شکسته شدن
عدم واکنش با فلزات مذاب
ایجاد شکل دقیق بوش رسامییک براساس طرایح

 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
برای هر بار ریختهگری براساس طرایح بارریزی مذاب بسته به نوع محصول به حداقل یک بوش رسامییک نیاز است .بوشهای
رسامییک یکبار مرصف هستند و بعد از هر بار ریختهگری دور ریخته یمشوند .تعداد بوشهای رسامییک مورد نیاز صنعت براساس
ن
تخمی زده یمشود.
تعداد ریختهگری در هر ماه

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
قیمت بوشهای رسامییک براسا اااس طرایح آن مشا ااخ یمشا ااود .در صا ااورت مطلوب بودن بوشهای رسامییک برای صا اانعت ،قیمت
خاریح قابل رقابت باش ااد (قیمت بوش رسامییک هندی بدون هزینه گمرک و حمل و نقل ن
تمام ش ااده آن باید با قیمت نمونه ی
بی  17تا
ن
 NIR 20است) .صنعت در خصوص رفع این نیاز محدودیت زماب خایص قائل نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فن
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشیک
☐ انتقال دانش ن
فن یا خرید الیسنس
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بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98053

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی پلیمر پیل اتیلن:
ن
پیل اتیلن از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن بدست یمآید و در دودسته پیل اتیلن سبک و سنگی دسته بندی یمشود .از این پلیمر
جهت ساخت محفظه بی ن
الکیوموتور استفاده یمشود که رصفا جهت جابه جان ر
ون و دستههای ر
الکیوموتور کاربرد دارد .مقاومت
ی
ی
ن
ن
تامی ماده
جان ازجمله ویژگ های مورد انتظار از این پلیمر است .چالش مطرح شده
به شکسته شدن در حی بلند کردن و جابه ی
ر
پیل اتیلن برای تولید دسته و محفظه الکیوموتور است که در برابر شکسته شدن مقاوم باشد.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
ن
تامی پیل اتیلن مورد نیاز خود از طریق بورس اقدام یمکند.
صنعت جهت

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
پلیمر پیل اتیلن توسط رپیوشییمها در داخل کشور تولید یمشود.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست یان به استانداردهای
⬛ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل
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ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار


مقاوم در برابر شکسته شدن

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
تامی کننده نیاز دارد .در این خصوص صنعت
صنعت برای جلوگیی از کاهش مواد اولیه جهت تولید محصول خود به بیش از یک
ن
تامی کنندههای خود است.
همیشه به دنبال افزایش تعداد

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
ن
تامی کننده برای
قیمت گذاری محص و و و و ووول باید در چارچوت رقابت پذیری اقتص و و و و ووادی انجام گید .رفع این نیاز جهت افزایش تعداد
همی راستا محدودیت ن
ن
زمان خایص برای رفع آن از سوی صنعت لحاظ نشده است.
صنعت مطرح شده است در

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
⬛
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشیک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس
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بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز صنعت

کد نیاز صنعت

98115

 .1عنوان نیاز صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
ن
تامی پلیمر پیل آمید:
ن
.
صنعت از پلیمر پیل آمید برای ایجاد قسمت بیون قطعه که تمایم قسمتهای داخیل را دربریمگید ،استفاده یمکند از این رو این
ی
ی
ویژگ نمونه از ارتفاع یک ر
می به ن
زمی پرتاب یمشود و نمونه نباید
پلیمر باید دربرابر شکنندگ باال مقاوم باشد .جهت برریس این
فایی گلس ،رنگ بلک و دمای ذوب  210درجه سیلسیوس نیاز
بشکند .صنعت به پلیمر پیل آمید با مشخصات  15 ، TA6.6درصد ر
دارد.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

صنعت در داخل کشور از طریق رشکتهای بازر ن
ن
تامی یمکند.
ر
خارج ) نیاز خود به پیل آمید را
گان فعال در حوزه پلیمر (خرید

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
ر
واردان است .در حوزه محصوالت پلیمری یمتوان به رشکت های دوپن ،سولوی ،آرکما اشاره کرد.
پلیمر پیل آمید

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست ی ران به استانداردهای
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پارامتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟




مطلون داشته باشد
کیفیت ظاهری
ر
ی
مقاوم به شکنندگ داشته باشد
تست ارتفاع(از ارتفاع  1ر
میی قطعه نباید بشکند)

 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
ن
متقاض ساالنه  30تن برآورد یمشود.
میان مرصف پلیمر پیل آمید در صنعت

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
قیمت فروش محصول به رشط دارا بودن مشخصات مورد نظر و ر
مشوط به اینکه تولید کننده داخیل باشد با حذف هزینه گمرک و
ن
کیلون  28هزارتومان برای ص ن نننعت قابل قبول اس ن ننت .ص ن نننعت در خص ن ننوم تامی این پلیمر محدودیت
کاهش هزینه حمل و نقل،
ی
ن
زمان در نظر نگرفته است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشیک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز
ی
صنعت:
کد نیاز

98052

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی پلیمر پیل امید (6نایلون: )6
پلیمر پیل آمید  6جهت تولید پروانه الکتوموتور استفاده یمشود .صنعت پیل آمید را در دو نوع معمویل و الیاف دار(شیشه) برای
پروانه الکتوموتور استفاده یمکند .پیل آمید الیاف دار که توسط صنعت استفاده یمشود دارای  30درصد الیاف شیشه یمباشد.
مقاومت به شکسته شدن از ملزومات مورد نیاز جهت استفاده از این پلیمر یمباشد .صنعت به پلیمر پیل آمید با مشخصات PA6
 30 ،درصد الیاف شیشه و نقطه ذوب  223درجه سیلسیوس نیاز دارد.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
خارج نیاز خود به پلیمر پیل آمید را مرتفع یمکند.
ی
صنعت از طریق منابع

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
پلیمر پیل آمید از جمله پلیمرهای واردات است که توسط رشکتهای بازر ن
ن
تامی یمشود .در
گات فعال در این حوزه نیاز صنایع داخیل
حوزه محصوالت پلیمری یمتوان به رشکت های دوپن ،سولوی ،آرکما اشاره کرد.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
☐ دست ی یات به استانداردهای صنعت ،بهداشت یا زیستمحییط
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار
 مقاومت به شکسته شدن
 دارای  30درصد الیاف شیشه
پیل امید مورد نیاز برای صنعت باید از مشخصات ن
فت گریدهای زیر پتوی کند:
 برای پیل امید 6معمویل آکولن – هکومید ترکیه گرید NB40 - F223-Dو NLE
فایت گلس هکومید ترکیهND44GSG6BK
 برای پیل امید  30 -6درصد ی

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
تامی کننده نیاز دارد .در این خصوص صنعت
صنعت برای جلوگتی از کاهش مواد اولیه جهت تولید محصول خود به بیش از یک
ن
تامی کنندههای خود است.
همیشه به دنبال افزایش تعداد

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
ن
تامی کننده برای
قیمت گذاری محص و و و و ووول باید در ار وب رقابت پذیری اقتص و و و و ووادی ان ا گتد .رفع این نیاز جهت افزایش تعداد
همی راستا محدودیت ن
ن
زمات خایص برای رفع آن از سوی صنعت لحاظ نشده است.
صنعت مطرح شده است در

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ر
☐ استخدا فناور یا تملک/ادغا با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز
ی
صنعت:
کد نیاز

98051

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی الیاف پیل پروپیلن:
پیل پروپیلن یک پلیمر ترموپالست است که برای دسته و کاور خازن مورد استفاده قرار یمگید .پیل پروپیلن در دو نوع معمویل و الیاف
مورد استفاده قرار یمگید .الیاف پیل پروپیلن از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن به صورت یک پلیمر خیط در حضور کاتالیست تهیه
یمگردد که به آن الیاف PPهم گفته یمشود که البته الیاف پلیمری توسط ذوب رییس هم تولید یمشوند .صنعت پیل پروپیلن معمویل
الکیوموتور استفاده یمکند که تنها برای جابجای ر
را در دسته ر
الکیوموتور کاربرد دارد و مقاومت به شکسته شدن در آن اهمیت دارد.
ی
ر
صنعت قصد دارد الیاف پیل پروپیلن را جایگزین پیل آمید ( بدلیل واردای بودن و گران بودن قیمت تمام شده) برای تولید پروانه
ر
ن
ن
تامی الیاف پیل پروپیلن در دستور کار صنعت قرار گرفته است.
همی راستا
الکیوموتور بکنند در

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
صنعت پلیمر پیل پروپیلن معمویل و الیاف پیل پروپیلن را از داخل تهیه یمکند.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
پلیمر پیل پروپیلن توسط رپیوشییمها در داخل کشور تولید یمشود.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست یای به استانداردهای
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار




مقاومت به نضبه و شکست باال باشد.
مقاوم در برابر شکستگ
ر
ر
ن
برای استفاده در پروانه الکیوموتور ضیب انبساط حراری اهمیت دارد

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
تامی کننده نیاز دارد .در این خصوص صنعت
صنعت برای جلوگیی از کاهش مواد اولیه جهت تولید محصول خود به بیش از یک
ن
تامی کنندههای خود است.
همیشه به دنبال افزایش تعداد

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
ن
تامی کننده برای
قیمت گذاری محص و و و و ووول باید در رارروب رقابت پذیری اقتص و و و و ووادی انجام گید .رفع این نیاز جهت افزایش تعداد
صنعت مطرح شده است .صنعت قصد دارد برای پروانه ر
ن
الکیوموتور الیاف پیل پروپیلن را جایگزین پیل آمید  6کنند در همی راستا
محدودیت ن
زمای خایص برای رفع آن از سوی صنعت لحاظ نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشیک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز
ی
صنعت:
کد نیاز

98114

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی پلیمر حاوی مولیبدن دی سولفید:
ی
ی
خاصیت ضد خوردگ ،ضد سایش ،خود روانکاری از ویژگهای این پلیمر است .از این پلیمر جهت تولید یک رزوه متحرک داخل
استپ موتور استفاده یمشود که یک پیچ دائما داخل آن در چرخش است .مولیبدن دی سولفید مشابه گرافیت ساختاری الیه الیه
ر
ن
همی دلیل خاصیت خود روانکاری دارد .صنعت به پلیمری با ترکیبات پیل بوتیلن ترفتاالت( ، )PBTپیل رتپا
دارد و به
فیپ کربن و مولیبدن دی سولفید که دمای ذوب آن  225درجه سیلسیوس است نیاز دارد.
فلئورواتیلن(PTFEتفلون)15 ،درصد ر

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
ن
تامی یمکند.
صنعت این پلیمر را بوسیله خرید ر
خارج
ن
ن
از دالیل عدم حل این چالش یمتوان به نبود دانش فن تولید و تامی آسان این پلیمر اشاره کرد.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
تامی یمشود .صنعت نیاز خود را از طریق رشکت  Eurotecر
ن
ر
(شکت فعال در حوزه پلیمر و
خارج
این پلیمر توسط منابع
پالستیک در کشور ترکیه) مرتفع یمکند.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشن یا زیستمحییط
صنعن،
☐ دست ی راب به استانداردهای
■رفع مشكالت ن
فن یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار




ی
ضد خوردگ
ضد سایش
خود روانکار

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ی
صنعت قصد دارد برای این پلیمر جایگزین داخیل پیدا کند و در این راستا ن
حاض است نمونهای با ویژگهای این پلیمر را در تولیدات
ن
خود استفاده کند و گزارش عملکرد ارائه دهد .ن
متقاض برای این پلیمر ساالنه  2تن برآورد یمشود.
مپان مرصف صنعت

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
صنعت قصد دارد جایگزین داخیل برای این پلیمر پیدا کند .از این رو محدودیت ن
ن
تامی پلیمر
زماب خاض از سمت صنعت جهت
قید نشده است

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فن
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشپک
☐ انتقال دانش ن
فن یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز
ی
صنعت:
کد نیاز

98028

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی پوشش های ضد اصطکاک (:)Anti-friction coating
این پوشش ها از نوع روان کنندهای جامد هستند که بعد از اعمال بروی سطح مورد نظر بسته به نوع ترکیب روان کننده در هوا یا
در کوره خشک یمشوند .پوششهای ضد اصطکاک شامل روان کننده جامد ،رزین بعنوان اتصال دهند و حاللها هستندAFCs .
ها بر پایه میکروکپسولها استوار است .ترکیبات این روانکنندهها عمدتا مولیبدن دی سولفید ،گرافیت و  PTFEیم باشد .این روان
کنندهها بسته به نوع ترکیب در آب یا مواد آیل حل یمشود .در صنعت به این پوشش مویلکت هم گفته یمشود(البته نام ییک از
ی
صنعت هست) که توسط چاپ سیلک برروی سطح مورد نظر اعمال یمشود و پس از خشک
برندههای تولید کننده روان کارهای
ی
خاکستی رو سطح ایجاد یمشود و جهت خشک نهای ،قطعه در داخل کوره قرار یمگتد.
شدن در هوا فیلیم به رنگ سیاه
ن
تامی این پوشش برای صنعت است.
چالش موجود با توجه به رشایط تحریم

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
ن
تامی یمکند.
صنعت نیاز خود را از طریق خرید ی
خارج
دالیل عدم حل چالش:
نبود دانش تولید این نوع پوششها
عدم تمرکز برروی تولید این نوع پوششها بدلیل ی
دستیس آسان به محصول

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
ن
ی
تامی یمشود .از جمله رشکتهای تولید کننده پوششهای ضد اصطکاک عبارتند از
خارج
پوششهای ضد اصطکاک توسط منابع
 )Berucoat AF 438(Bechem ،) Molykote TM D-10-GBL(Dow du pontو )screen printing(Sprimag

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ی
ی
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست ی یای به استانداردهای
 رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار






ایجاد خاصیت ضد اصطکاک
قابلیت حل در محلول آیل
خشک شدن درکوره
ی
خارج
طول عمری برابر با نمونه
روش اجرای آسان

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز
تایید سازمان محیط زیست برای عدم سیم بودن محصول تولید شده

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ی
این محص و ووول در ص و وونایع خودرو س و ووازی ،ص و وونایع ی
الوتونیک و ماش و و ن
قطعای که
وی س و ووازی کاربرد دارد .بعالوه این محص و ووول در تمایم
نیازمند پوشش ضد اصطکاک است ،قابلیت استفاده دارد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
قیمت فروش محصول به رشط دارا بودن کیفیت مطلوب نباید در قیمت تمام شده قطعه تغیتی ایجاد کند.
تامی این پوشش از سوی صنعت محدویت ن
ن
زمای خایص لحاظ نشده است
برای

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
 ن
فت
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

شمایه گذاری و تحقیق و توسعه ی
مشتک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98032

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
توری نسوز:
ی
توری از جنس الیاف سیلیکون در مش بندیهای مختلف که جهت فیلت مذاب فلزات از ذرات اکسیدی ،ناخالیصها و رسبارهها
گتد و برای هر بار ریخته گری باید توری جدیدی مورد
مست ورودی مذاب به سمت قالب قرار یم ر
استفاده یمشود .این توری در ر
ی
همی دلیل استفاده از آن برای ریختهگر آسان
مست مذاب قرار یم ر
استفاده شود .این توری مانند پارچه برش داده یمشود و در ر
گتد به ر
است .صنعت بدلیل واردان بودن توریهای نسوز در ر ی
تامی آن دچار مشکل شده است.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
خارج توری نسوز را تهیه یمکند.
ی
صنعت از طریق منابع
دالیل عدم حل چالش:
این توری ها نسل قدیم فیلتهای مذاب یمباشد ،در این خصوص تمرکز صنعت برروی نسل جدید فیلتهای رسامییک با کار یان باالتر
قرار گرفته است .نسل جدید این فیلتها از نوع فومهای رسامییک با ظرفیت و کیفیت باال حجم بیشتی از مذاب را فیلت یمکند.
تغیت خواهد کرد.
قیمت تمام شده برای این فومهای رسامییک تقریبا  1.5برابر توریهای نسوز یمباشد .قیمت بسته به تعداد و ابعاد ر

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
در داخل کشور تمرکز ررسکتهای دانش بنیان روی نسلهای جدید فیلتهای مذاب (فومهای رسامییک) قرار گرفته است.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
☐ دست ی یان به استانداردهای صنعت ،بهداشت یا زیستمحییط
■ رفع مشكالت ی
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ر ی
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار




فیلت کردن مذاب از رسبارهها و ناخالیص
بعد از ریخته گری تستهای استحکام قطعه مشابه تست های قبل یا بیشت باشد
مست مذاب)
گتی آسان در ر
استفاده آسان برای فیلتیزاسیون( قرار ر

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
صنعت برای ر ی
تامی فیلت مذاب بدنبال نمونه داخیل است.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
صنعت برای رفع این چالش محدودیت ی
زمان خایص ندارد.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ی
■ ری
فت
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتک
☐ انتقال دانش ی
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98054

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی چسب نسوز:
ن
.
چسب نواری با عرض  2.5سانت که برای جدا کردن سیم پیچها در موتور استفاده یمشود بدلیل قرار گرفی قطعه در داخل کوره
به چسب نواری کالس  Fنیاز است که به آن چسب نسوز هم یمگویند .البته این چسب عالوه بر نسوز بودن باید عایق جریان
الکتییک هم باشد.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
ن
تامی یمکند.
صنعت نیاز خود را از طریق خرید ی
خارج قبال از انگلستان و اکنون از هندوستان

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
در داخل کشور یکرسی چسبهای عایق تولید یمشود که در صنایع الکتونیک کاربرد دارد .الیته چسبهای عایق تولید داخل کالس
 Fرا نیمتوانند پاس کنند.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
☐ دست ی یاب به استانداردهای صنعت ،بهداشت یا زیستمحییط
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار



پایداری چسب تا دمای  155درجه سیلسیوس (کالس .)F
مقاومت به پارهشدن

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
تامی کننده
صنعت در راستای جلوگتی از خطرات مرتبط با واردات به جایگزین داخیل برای محصول خود نیاز دارد .افزایش تعداد
مواد اولیه در برنامه توسعه محصول هر صنعت قرار دارد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
همی راستا محدودیت ن
ن
ن
زماب خاض را مشخص نکرده است.
متقاض نمونه جایگزین ایر ناب برای محصول خود است و در
صنعت

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز صنعت

کد نیاز صنعت

98091

 .1عنوان نیاز صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
چسب:
.
جهت اتصال قطعات پالستیک به الستیک مورد استفاده در صنایع گازی از چسب استفاده یمشود این چسب باید در برابر گازهای
متان و اتان ماندگاری داشته باشد .چسبهای پیل اورتان ،سیلیکون رد ،چسب  401و  (406کارکرد یکسان) از جمله چسب های
ن
تامی این چسبهای دچار
هستند که در صنایع گازی استفاده یمشوند .اکنون با توجه به رشایط واردات و تحریمها صنعت در
مشکل شده است.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

رشکت های چسب غفاری و چسب هل نمونه های از چسب را تولید یمکنند .رشکت هنکل ایران هم تحت لیسانس هنکل آلمان
چسب تولید یمکند .نمونه های داخیل استانداردها را پاس نیمکنند .در گذشته نیاز صنعت به چسب توسط رشکت چسب هنکل
ن
تامی چسب مناسب برای قطعات ،صنعت بر این است که طرایح
فراهم یمشد.اکنون بدلیل افزایش قیمت چسب واردای و عدم
اتصال قطعات را به سمت مرصف چسب کمت سوق دهد که البته تغیت پر هزینهای است.
نبود دانش ن
فن در خصوص رزینها در ایران بعنوان ییک از مهمترین دالیل عدم حل این چالش مطرح است.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
چسب  LOCTITE406 ،LOCTITE401 ،LOCTITE290 ،LOCTITE270از جمله چسبهای تولید شده توسط رشکت هنکل
یمباشند.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
☐ دست یای به استانداردهای صنعن ،بهداشن یا زیستمحییط
⬛ رفع مشكالت ن
فن یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پارامتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟


چسب باید استانداردهای موجود در کاتالوگ  401 ،290 ،Loctite 270و  406را دارا باشد.

 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
چسب مورد استفاده برای اتصال قطعات باید استاندار رشکت میل گاز( )IGSدر خصوص مشخصات ن
فن مورد نیاز برای چسب را
داشته باشد

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
متان مرصف ساالنه صنعت برای چسب  401و  100 406کیلو و برای چسب پیل اورتان و سیلیکون رد جمعا  1تن یمباشد .صنعت
ن
تامی یمکند.
چسب مورد نیاز خود را هر چهارماه یکبار

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
ن
همچنی
قیمت فروش محصول به رشط دارا بودن کیفیت مطلوب برای صنعت باید با قیمت نمونه خاریح قابل رقابت باشد و
قیمت گذاری محصول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتصادی باشد .صنعت در خصوص رفع این نیاز محدودیت ن
زمای خایص در
نظر نگرفته است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
■ ن
فن
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتک
☐ انتقال دانش ن
فن یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98088

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی پرده دیافراگم :
ر
دیافراگم پرده الستییک از جنس الستیک  NBRاکریلو نیتیل بوتادین()Acrylonitrile Butadiene Rubberکه سطح مقطع آن با
تغیت فشار تغیت یمکند و بدین طریق حجم شار ورودی اندازه گتی یمشود .صنعت از این پرده در دو ضخامت  0.2و 0.4
ر
میلیمت استفاده یمکند.
ن
تامی دیافراگیم است که استاندارهای  IGSرا پاس کند.
صنعت بدنبال

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

ن
تامی یمکند ویل استانداردهای  IGSرا پاس نیمکند و دیافراگم ضخامت  0.2بوسیله
صنعت دیافراگم ضخامت  0.4را از داخل
ن
جنوب برای صنعت تامی یمشود.
ی
خارج از کره
خرید
ی

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
پرده دیافراگم توسط رشکتهای فعال در حوزه الستیک سازی ساخته یمشود .از جمله رشکتهای داخیل تولید کننده دیافراگم
یمتوان به رویان صنعت اشاره کرد.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست ی یاب به استانداردهای
⬛ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار



رن
داشی ضخامت مورد نظر
مشخصات ن
فت براساس استاندارد IGS

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز
مشخصات ن
فت دیافراگم باید براساس استاندارد  IGSباشد.

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ص ن نننعت ماهانه به  1میلیون عدد دیافراگم ض ن ننخامت  0.4و  400هزار عدد دیافراگم ض ن ننخامت  0.2جهت تولید محص ن ننول خود نیاز
دارد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
قیمت فروش دیافراگم به رشط دارا بودن کیفیت مطلوب برای ص ن ن ن ن نننعت نباید در قیمت تمام ش ن ن ن ن ننده محص ن ن ن ن ننول تغیتی ایجاد کند و
خارج قابل رقابت باشد .صنعت در خصوص رفع این نیاز محدودیت ن
ن
زماب خایص قائل نشده است.
ی
همچنی باید با قیمت نمونه

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشتک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98043

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ساخت رینگ سینکرون(دنده بر ینج) و ایجاد پوشش ضد اصطکاک روی سطح آن:
ن
گی یمشود .وظیفه دنده بر ینج همانگ کردن دور ربی دو
چرخدنده بلویک یا دنده ی
گیبکس در ر
برنج بوسیله شیارهای داخیل با دنده ر
گیبکس یمباشد.
دنده در ر
جلوگیی
برنج و ایجاد پوشش ضد اصطکاک روی سطح آن نیاز وجود دارد .عالوه بر این
برای صنعت در خصوص ساخت دنده ی
ر
حی عملیات حر ی
برداشی قطعه در ر ن
ین
ارت بدلیل ضخامت کم آن چالش دیگر مطرح شده از سوی صنعت یمباشد.
از تاب
.
برای ساخت این قطعه چندین روش وجود دارد از جمله ریخته گری با فشار ،فورجینگ و متالورژی پودر متالورژی پودر به دالیل
ماشی کاری بعد از اتمام کار ،تهیه اشکال پیچیده ،ترکیب آسان مواد و ی
کنیل خواص و تولید با نرخ باال برای تولید این ر ن
رن
چنی
حذف
ی
قطعات مناسب است .برای این منظور از مخلوط پودر برنج به همراه پودر رسب ،پودر گرافیت( برای کاهش خواص ضد اصطکاک)
ی
برنج با تکنولوژی متالورژی پودر استفاده یمشود .خاصیت ضد
گیی بهی قطعه) برای ساخت دنده ی
و اسید استئاریک( شکل ر
اصطکاک از ویژیکهای حائز اهمیت این قطعه یمباشد که با اعمال پوشش مولیبدن دی سولفید یمتوان این ویژیک را بهبود بخشید.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

برنج ن
بعض از خودروها از منابع داخیل ر ن
تامی یمشود.
دنده ی
ن
تقاضا برای بویم سازی قطعات خودرو و ارتقای سطح کیف محصوالت باید از سوی خودروسازها مطرح شود و در صورت عدم
تمرکز برروی آن صنعت در جهت رفع آن اقدایم انجام نیمدهد .این نکته بعنوان ییک از دالیل عدم رفع چالشهای مطرح در حوزه
خودروسازی وجود دارد.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
برنج خودروهای پژو ،پراید ،تیبا ،پیکان توسط ررسکت  RFTدر داخل کشور ساخته یمشود و ررسکت ریزان فلز طوس مشخصا
دنده ی
گیبکس پراید را تولید یمکند.
دنده ی
برنج ر

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ی
ی
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
یات به استانداردهای
☐ دست ی
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ رن
پایی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار





خواص مکانییک و ر ن
برنج
فیییک مورد نیاز دنده ی
مقاومت به سایش
خواص ضد اصطکاک
روش تولید آسان

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
گیبکس تمایم خودروها اس ت ت ت ت تتت و رفع چالش مربوط با آن یمتواند برای تمایم خودروس ت ت ت ت تتازها
دنده ی
برنج از جمله قطعه موجود در ر
مفید باشد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
رن
ی
همچنی
خارم قابل رقابت باشت ت ت تتد و
قیمت فروش محصت ت ت تتول به ررسط دارا بودن کیفیت مطلوب برای صت ت ت تتنعت باید با قیمت نمونه
ن
قیمت گذاری محص تتول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتص تتادی باش تتد .ص تتنعت در خص تتوص رفع این نیاز محدودیت زمات خا
قائل نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
■ رن
فت
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه ی
مشیک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98093

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی سنباده:
.
صنعت جهت براده برداری و پلیسهگیی قطعات فلزی از سنباده در اشکال ورق ،رویل و پشت چسب استفاده یمکند صنعت به
سنباده از زبری  60تا  3200نیاز دارد.
ن
تامی شده از بازار کار یای خود را بعد از چندبار مرصف از دست یمدهند
چالش مطرح شده از سوی صنعت این است که سنبادههای
ن
ن
ی
متقاض سنبادههای با کار یای باالتر است که بعد
تامی کنند .صنعت
خارج
و برای یکرسی از زبریهای خاص باید سنباده را از منابع
از چند بار استفاده زبری خود را از دست ندهند.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

ن
تامی یمکند .منابع داخیل از بازار تهیه یمشود که بعضا آنها هم بویم نیستند.
صنعت نیاز خود به سنباده را از منابع داخیل و ی
خارج
ی
خارج ییک از دالیل عدم تمرکز روی بویم سازی تولید سنباده است .و اکنون به دلیل گران شدن سنباده،
تهیه آسان سنباده از منابع
ن
تامی سنباده بعنوان یک چالش از سوی صنعت مطرح شده است.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
ر
خیگزاری فارس در سال  87رشکت سنباده اکش در شهر قزوین جهت تولید انواع سنباده به
خیی
منترس شده از ی
براساس گزارش ی
ی
ن
.
بهرهبرداری رسیده است ویل اکنون این گروه تولیدی غی فعال است در حال حاض سنبادههای ورق در داخل کشور تولید نیمشود
خارج ن
چی ،کره و آلمان تهیه یمشود.
ی
و از منابع

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ی
ی
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست ی یای به استانداردهای
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار




طول عمر سنباده
ی
بعد از سنباده ن
ی
زی ذرات باق مانده در داخل خلل و فرج سنباده به راحت با آب شسته شود و از کار یای سنباده کم نشود
ی
ی
باق ماندن زبری سنباده بعد از چندین بار استفاده(چسبندگ مناسب ذرات ساینده به کاغذ سنباده)

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
ی
صنعت کاربرد دارد و با تمرکز روی تولید سنباده عالوه بر
مرصق محسوب یمشود که در تمایم حوزههای
سنباده از جمله کاالهای
ن
جهای ،تولید و صادرات را فراهم کرد .مرصف ماهانه صنعت  16ورق
جلوگیی از خروج ارز از کشور یمتوان زمینه رقابت در بازار
یمباشد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
صنعت محدودیت ن
زمای خاض را درخصوص رفع این نیاز مطرح نکرده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه ی
مشیک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98055

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
تامی شارالک پایه آب(الک عایق ر
ن
الکتییک پایه آب):
ر
جهت عایق سازی قطعات حاوی سیم پیچ از الکهای عایق الکتییک استفاده یمشود .این الک ها براساس ترکیباتشان در دو دسته
پایه آب و پایه حالل قرار یمگتند که براساس ترکیبات فرار و نحوه سخت شدن ،در کوره یا درهوا خشک یمشوند .الک عایق پایه
حالل چندین سال است که در ایران استفاده یمشود و رشکتهای متعددی آن را تولید یمکنند .از جمله معایب این الک ایجاد بوی
نامطبوع در فضای کار است .اختا الک عایق ر
خارج است توسط ن
ن
ی
برج از
تامی آن
الکتییک پایه آب(شارالک پایه آب) که منابع
رشکتها استفاده یمشود .از مزیتهای این الک ایجاد یک الیه یکنواخت بدون قطرهای شدن بروی سیم پیچ و عدم ایجاد بوی
ن
ن
تامی کننده داخیل است و ان را بعنوان نیاز خود مطرح کرده است.
متقاض
نامطبوع در فضای کارگاه یمباشد .صنعت
این الک از ترکیبات پلیمری با  9- 8 PHساخته شده است که در محیط یآب رقیق یمشود .نحوه اعمال این الک برروی قطعات
حاوی سیم پیچ بدین صورت است که ابتدا قطعه حاوی سیم پیچ درون حمام حاوی الک رقیق شده با آب غوطه ور یمشود و بعد
از خارج کردن قطعه از حمام در کوره به مدت  3ایل  5ساعت در دمای  150 – 130درجه سیلسیوس( کالس حر ر
ارب الک 180 F
درجه سیلسیوس )قرار یمگتد تا خشک شود .مزیت الکهای عایق کوره خشک به هوا خشک این است که قطعه یمتواند بالفاصله
بعد از خارج شدن از کوره و شد شدن مونتاژ شود و از همان لحظه تحت بار ر
الکتییک قرار بگتد ویل در مورد هواخشک به  3ایل 7
روز زمان نیاز است تا الک کامال خشک شود.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
ن
تامی یمشود.
ی
خارج از کشور ایتالیا تحت برند ELANTASبرای صنعت
شارالک پایه آب توسط منابع
نبود دانش ن
فن را یمتوان ییک از دالیل عدم رفع این چالش عنوان کرد.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
الکهای عایق ر
الکتییک پایه حالل در ایران توسط رشکتهای مختلف فعال در حوزه رنگ و رزین تولید یمشود .این رشکتها عبارتند
ن
رنگی بالش.
شیمیاب چسب و رزین بن-
شیمیاب آنومید -رشکت صنایع
از :رشکت رنگ الوان -پاالژ شییم -صنایع
ی
ی
ر
ر
هاب انجام داده و محصول خود را به ییک از صنایع
اختا شکت رنگ بحرین در خصوص الکهای عایق الکتییک بر پایه آب فعالیت ی
ر
مرتبط با این عایق عرضه کرده است ،ویل سایر شکتها در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارند.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشن یا زیستمحییط
صنعن،
☐ دست ی یاب به استانداردهای
■ رفع مشكالت ن
فن یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل
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ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار








انحالل در آب
ن
فاقد ترکیبات فرار هیدروکربن اروماتیک
ن
شیمیاب به مواد خورنده اسیدی و روغن
مقاومت
ی
قابلیت خشک شدن در کوره( کالس)F
استفاده آسان
عدم ایجاد قطره
بدون آلودگ

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز
رن
داشی تائیدیههای محیط زیست از الزامات آن بشمار
با توجه به اینکه این محصول در حوزه محصوالت رنگ و رزین قرار یمگتد،
یمآید.

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
الک عایق ر
الکتییک در تمایم قطعات دارای سی ی ی ی یییم پیچ مورد اسی ی ی ی ییتفاده قرار یمگتد .مزایای الک عایق پایه آب نسی ی ی ی ییب به پایه حالل
ن
ن
یمتواند آن را به جایگزین برای مواد مرصف قبیل در تمایم صنایع تبدیل کند.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
خارج قابل رقابت باشی ی ی یید و هم ن
ی
نی
قیمت فروش محصی ی ی ییول به رش دارا بودن کیفیت مطلوب برای صی ی ی یینعت باید با قیمت نمونه
ن
قیمت گذاری محص ییول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتص ییادی باش یید .ص یینعت در خص ییوص رفع این نیاز محدودیت زماب خاض
قائل نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فن
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشتک
☐ انتقال دانش ن
فن یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98089

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی کلت دستگاه تراشکاری:
ن
.
های است که قابلیت
کلت ییک از قطعات دستگاه تراش کاری یمباشد که همچون قالده ابزارها را در بریمگید صنعت متقاض کلت ی
تنظیم در سایزهای خاص را دارد.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
ن
تامی یمکند.
صنعت اقالم مورد نیاز دستگاه تراشکاری را از منابع داخیل
دلیل عدم حل این چالش:
صنعت در منابع کلت مورد نظر را پیدا نکرده است.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
ن
تامی یمشود.
قطعات مرتبط با دستگاه تراشکاری از طریق منابع داخیل و ی
خارج

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
☐ دست ی یای به استانداردهای صنعت ،بهداشت یا زیستمحییط
⬛ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار


قابلیت تنظیم سایزهای خاص را داشته باشد

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
صنعت برای دستگاههای تراشکاری سایل یک عدد از این نوع کلت نیاز دارد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
بدلیل اسیاتژیک نبودن نیاز محدودیت ن
زمای مشخیص از سوی صنعت عنوان نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشیک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98098

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
رفع دوده فضای کار:
ن
جهت ریختهگری آلومینیم از یکرسی روان کننده روی سطح قالب استفاده یمشود که با ریخت مذاب به داخل قالب بخار یمشوند
و دودهای در محیط کار ایجاد یمشود .در بخش دیگر کارگاه از سمباده نواری برای براده برداری آلومینیم استفاده یمشود که باعث
یمشود پلیسههای آلومینیم در فضا پخش شوند.
صنعت به دنبال راهحیل برای جمعآوری دوده و ذرات معلق آلومینیم از فضای کارگاه است.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
صنعت برای جمعآوری پلیسهها معلق در فضای کار تحقیقات انجام داده است ویل بدون نتیجه باق مانده است .برای حذف ذرات
معلق در فضا از جاروبرقهای صنعت استفاده یمشود که صنعت بدلیل باال بودن قیمت از ان رصفه نظر کرده است.
عدم حل چالش:
گران بودن دستگاه جاروبرق صنعت
نبود دانش مربوط به فیلتهای جاذب دود

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
جهت حذف پلیسه از فضای کار جارو برق صنعت وجود دارد که بصورت جداگانه یا مرکزی روی دستگاه های تولید کننده ذرات
گتد .در خصوص دوده ایجاد شده در فضای کار یمتوان از یکرسی فیلتهای جاذب دوده استفاده کرد.
معلق قرار یم ر

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
■ دست یات به استانداردهای صنعت ،بهداشت یا زیستمحییط
☐ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ر ن
یت بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار



حذف آلودگها از محیط کار
سازگاری با رشایط کارگاه

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
راه حل ارائه شده با توجه به رشایط اجرای آن در محیط کارگاه ،از قابلیت ارائه به تمایم صنعتهای روبه رو با این چالش برخوردار
است.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
صنعت برای رفع این چالش محدودیت ن
زمات مطرح نکرده است .ویل درخصوص محدودیت مایل تمایل دارند که راه حل پشنهادی
از قیمت جاروبرق صنعت ر ن
پایت تر باشد.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامت دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
■ رن
فت
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98111

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
پالتی در نوک کنداکتور مس برلیوم:
ایجاد پوشش
استپ یک عمگر است و دستورات از طریق براش به
استپ موتور قرار دارد که جریان برق را به آن منتقل یمکند .ر
کنداکتور(براش) در ر
استپ منتقل یمشود .این براش از جنس مس برلیوم است که نوک این قطعه در محل اتصال به ورودی جریان ر
ن
پالتی
الکپییک از جنس
ر
یمباشد .تکنولوژی ساخت این قطعه در اختیار کشورهای ژاپن ،آلمان و آمریکا است.
ن
ن
پالتی را در آن ایجاد کند.
متقاض پوشش است که با اعمال آن درقسمتهای نوک قطعه مس برلیوم خواص مشابه
صنعت

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

ن
ی
تامیکرده است و اکنون از کشور آلمان کنداکتور مورد نیاز خود
خارج از کشور ژاپن نیاز خود را
صنعت در گذشته از طریق منابع
ن
تامی یمکند.
را
ی
خروج ولتاژ قطعه مناسب نبود و سپس نوک
صنعت جهت داخیل سازی این قطعه یکرسی کل قطعه را از مس برلیوم ساخت که
همچنی برای کرو کردن نوک براشها به ر
ن
الکپوپولیش
براشها با طال آبکاری شد که بعد از  10روز کاری از روی سطح کنده شدند و
.
خاض نیاز است که بعد از اانجام این آزمایشات بدلیل هایتک بودن قطعه از تالش برای تولید منرصف شدند صنعت هایتک
بودن کنداکتور را ییک از دالیل عدم بویم سازی آن عنوان یمکند.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
دانش تولید کنداکتورها در اختیار کشورهای پیرسفته از جمله آلمان ،ژاپن و آمریکا یمباشد .این محصول در داخل کشور تولید
نیمشود.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست ی یاب به استانداردهای
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار



ی
خروج
عدم افت ولتاژ
تولید آسان

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
صنعت ساالنه به  300هزار عدد کنداکتور برای تولید محصول خود نیاز دارد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
ن
ی
همچنی
خارج قابل رقابت باشو و و وود و
قیمت فروش محصو و و ووول به د دارا بودن کیفیت مطلو برای صو و و وونعت باید با قیمت نمونه
قیمت گذاری محص ووول باید در واروو رقابت پذیری اقتص ووادی باش وود .ص وونعت در خص وووص رفع این نیاز محدودیت ن
زماب خاض
قائل نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با دکت فناور

☐ دمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشپک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز
ی
صنعت:
کد نیاز

98034

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی ماهیچه رسامییک محلول در آب(ماهیچه نمیک) (:)water soluble ceramic core
های در قطعه ( فضاهای توخایل)که از طریق قالبگیی مستقیم امکان پذیر نیمباشد از ماهیچه
در ریختهگری جهت ایجاد قسمت ی
استفاده یمشود .ییک از ویژگهای مهم ماهیچه قابلیت ازهم پاشیدگ بعد از پرشدن قالب از مذاب یمباشد .اکنون از ماهیچه ماسهای(
ماسه چر ناغ) در صنعت استفاده یمشود که برای جداسازی ماهیچه از قالب به فشار و محلولهای قوی برای حذف آن نیاز است.
پایی سطح ایجاد شده ،نقصهای تخلخل ،دقت ابعادی کم و مقاومت حر ی
ن
ن
اری
پایی ،کیفیت
ماهیچه ماسهای متداول از استحکام
.
ضعیف برخوردار است که رو عملکرد ریختهگریهای پیچیده تاثی یمگذارد از این رو ماهیچههای رسامییک محلول در آب برای رفع
این نقصها و جدایش راحت از قطعه و جلوگیی از مشکالت زیست محییط ایجاد شدند .ماهیچه رسامییک محلول در آب با نام
ماهیچه نمیک هم شناخته یمشود.
ن
ماهیچه نمیک شامل ماده رسامییک دیرگداز ،نمک معدی محلول در آ ب ،اکسیدهای فلزی و حداقل یک ماده رسامییک آمورف به
همراه چسب یمباشد .این ماهیچههای توسط متالورژی پودر در ابعاد و اشکال مختلف و پیچیده ساخته یمشوند .ماهیچه نمیک به
دلیل مقاومت حر ی
اری باال ،کیفیت سطیح مطلوب ،دقت ابعادی باال و قابلیت حل شدن در آب ،جهت ریختهگری قطعهای با
ساختار دارای حفره داخیل پیچیده مناسب یمباشد.
ن
تامی ماهیچه نمیک بعنوان نیاز از سمت صنعت مطرح شده است.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

ماهیچه ن
رزین که بسته به نوع رزین در کوره یا با گاز  CO2خشک یمشود در سایر صنایع مرتبط با ریختهگری استفاده یمشود .این
.
ی
خارج ماهیچه نمیک مورد نیاز خود را
نوع ماهیچه برای ریختهگری های دقیق و پیچیده مناسب نیست صنعت از طریق منابع
ن
تامی یمکند.
عدم تمرکز صنعت بر ساخت ماهیچه نمیک و نبود دانش مرتبط با ساخت آن از دالیل عدم رفع این چالش هستند.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
ماهیچه نمیک برای ریختهگری دقیق مناسب یمباشد .ررسکتهای،)Industrial Ceramic Products(ICP ، MORGAN
ن
تجهیات رسامییک مورد نیاز
 )Metsch Refractories Inc.(MRIو  Remetاز جمله ررسکتهای تولید کننده ماهیچه نمیک و
ریختهگری هستند.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ی
ی
بهداشن یا زیستمحییط
صنعن،
☐ دست ی یای به استانداردهای
■ رفع مشكالت ن
فن یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار






مقاومت حر ی
اری باال
انحالل در آب
ایجاد ی
بافن منسجم و یکنواخت( دقت ابعادی)
امکان ایجاد ماهیچه در اشکال مختلف
تولید راحت

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.

ن
مرصف در ریختهگری محسوب یمشود و برای تمایم موارد ریختهگری دقیق کاربرد خواهد داشت .بدلیل
ماهیچه نمیک جز قطعات
ن
ن
ر
مزیتهای ماهیچه نمیک نسبت به ماسه چراغ ،مشوط به بویمسازی آن در تمایم انواع ریختهگری جایگزین ماسه چراغ خواهد
شد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
ن
ی
همچنی
خارج قابل رقابت باشو و و وود و
قیمت فروش محصو و و ووول به ررسط دارا بودن کیفیت مطلوب برای صو و و وونعت باید با قیمت نمونه
ن
قیمت گذاری محص ووول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتص ووادی باش وود .ص وونعت در خص وووی رفع این نیاز محدودیت زمای خا
قائل نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فن
⬛
ر
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه ی
مشیک
☐ انتقال دانش ن
فن یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز
ی
صنعت:
کد نیاز

98030

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ن
تامی و افزایش مقاومت به سایش قطعات :PCD
الماس بدلیل ویژگ های منحرصبه فردی که دارد برای کاربردهای ضد سایش و بعنوان ابزاری برای برش و تراش(سخت ترین ماده
موجود در ن
زمی) یک ماده ایده ال است .ویل بدلیل منابع محدود الماس موادی مشابه الماس ساخته شده است .مواد (PCDالماس
ن
ن
سنت شده)  ،الماس  CVDو مواد  CBNبعنوان جایگزین الماس با سخت پایی تر الماس نیازهای صنعت را مرتفع کرده است.
مواد  PCDاز ذرات الماس به همراه کبالت بعنوان اتصال دهنده تحت فشار و دما باالی تولید یمشوند .مواد  PCDهم بصورت یک
ن
تنگسی(اینرستهای )PCDدر صنعت برای کاربردهای مختلف از جمله رزوه
قطعه بالک وهم بصورت یک الیه روی زیرالیه از کاربید
کاری ،تراشکاری ،دریل کردن ،سوراخ کردن مواد غت ن
ن
فایت و رسامیکهای
آهت ،فلزات سبک و سنگی و پالستیکهای تقویت شده با ر
شیشه مانند کاربرد دارد .اینرستهای  PCDدارای مقاومت به سایش باال و دارای قابلیت تراشکاری در رسعتهای باال یمباشد .سخت
 6000 PCDویکرز است.
ی
مقاومت به سایش در این ابزارها ازاهمیت باالی برخوردار است و اگر بتوان با اعمال پوشش رو سطح این ابزارها سخت آن را افزایش
داد ،عالوه بر بهبود مقاومت به سایش ابزار ،طول عمر ابزارها و کیفیت نهای قطعات تراش داده شده با ابزارها ن
نت افزایش خواهد
ی
ن
ن
مرصف است.
متقاض اینرستهای  PCDو ایجاد پوششهای سخت بروی اینرستها
یافت .صنعت

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

ن
صنعت بوسیله خرید ر
تامی یمکند .جهت ایجاد پوششهای سخت روی قطعات از روشهای متعددی استفاده
خارج نیاز خود را
یمشود که ییک از این روشها  PVDاست.
نداشی اطالعات ن
ن
ن
کاف نسبت به پوششهای سخت از دالیل عدم رفع این نیاز عنوان یمشود.
تامی آسان اینرستها و

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
ر
ن
ر
تامی یمشود .در داخل کشور تعداد محدودی یرسکت در حوزه ساخت
خارج از کشورهای متعددی
اکت اینرستها از طریق منابع
اینرستها فعال هستند که از جمله آن یمتوان به یرسکت الماسه ساز اشاره کرد .جهت ساخت اینرستها به دستگاههای ی
پیرسفته
نیاز است.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
☐ دست ی رای به استانداردهای صنعت ،بهداشت یا زیستمحییط
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار




افزایش مقاومت به سایش نسبت به حالت قبل از پوشش دیه
افزایش طول عمر ابزار
نهای قطعات ایجاد شده با این ابزارها
افزایش کیفیت ی

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ن
تنگسی ،الماس PVD
این پوشش ها برای سخت کردن تمایم ابزارهای برش و اینرستهای تراشکاری با زیرالیه های مختلف کاربید
 CBN،و  PCDکاربرد خواهد داشت.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
از سوی صنعت محدودیت ن
زمای مشخص نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ی
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز
ی
صنعت:
کد نیاز

98110

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ساخت مگنت:
استب موتور استفاده یمشود .صنعت به مدت یکسال روی تولید این
هایبید پالستییک نادر خایک بعنوان روتور در ر
مگنتهای ر
ی
چی یمباشد .کشور ن
مگنتها کار کرده است چون منابع اصیل این مگنتها در ن
فروش ندارد و امکان خرید مواد اولیه برای
چی خام
تولید این مگنتها در داخل کشور فراهم نیست.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
ن
خارج از کشور ن
تامی یمکند.
صنعت نیاز خود را بوسیله خرید ر
چی
ن
ن
تامی مواد اولیه برای ساخت آهببا را بعنوان مهمترین دلیل عدم رفع این چالش ذکر کرده است.
صنعت عدم توانای در

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
حدود  80درصد منابع نئودیمیم( )Ndکه برای ساخت ن
آهببای دائیم استفاده یمشود در کشور ن
چی قرار دارد .برای ساخت
آ ن
تامی این ماده با توجه به انحصار آن توسط کشور ن
ن
چی غب ممکن است.
هببای دائیم به این ماده نیاز است که

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
☐ دست ی راب به استانداردهای صنعت ،بهداشت یا زیستمحییط
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل
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ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار


خاصیت مغناطییس دائیم

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
صنعت ساالنه ن
بی  350تا  400هزار عدد از این نوع مگنت استفاده یمکند.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
محدودیت ن
زماب از سوی صنعت برای رفع این نیاز مطرح نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
ی
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسکت فناور

☐ رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشبک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز

ی
صنعت:
کد نیاز

98050

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
تامی ورق عایق  PETبرای سیمهای ر
ن
الکتوموتور:
ر
پلیمر پیل اتیلن ترفتاالت( )PETیک پیل است ترموپالستیک است که عایق بودن ییک از جمله ویژگهای ان یمباشد.از ورق پلیمری در
ر
ر
اکستوژن و خنک شدن بدست یمآید .این
الکتوموتور برای جدا کردن سیم پیچها از یکدیگر استفاده یمشود .ورق پلیمری طریق
ورق پلیمری باید بتواند تا دمای  155درجه سیلسیوس(کالس  )Fهنگام حرارت دادن سیم پیچ در داخل کوره جهت خشک شدن
الکتییک پایدار ر
الک عایق ر
باق بماند .ضخامت ورق پلیمری در محدوده  0.20-0.35قرار دارد .این ورق بصورت رول خریداری یمشود
که بسته به نیاز برش داده یمشود.
ن
تامی ورق پلیمری  PETکالس  Fبعنوان نیاز از سوی صنعت مطرح شده است.

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی

ن
تامی یمکند .ورقهای کالس  Fدر داخل کشور موجود نیمباشد.
ی
خارج
صنعت ورقهای  PETرا از منابع

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
ی
خارج موجود است و از جمله برندهای تولید کننده این ورق یمتوان به ، Melinex ،Mylar
ورق پلیمری  PETکالس  Fدر منابع
.
 Hostaphanو ( BoPETپلیمر پت دو محوری) اشاره کرد در داخل کشور ورقهای پلیمری  PETجهت نیاز صنایع بستهبندی
ساخته یمشود و یل در کالس  Fقرار ندارند.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ر
ر
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست ی یاب به استانداردهای
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two

ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار



پایداری ورق تا دمای  155درجه سیلسیوس(کالس )F
برش آسان جهت مرصف

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
ورق پلیمری PETدر کالس  Fدر صنایع ر
الکتونیک و صنایع خودرو سازی کاربرد دارد.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
خارج قابل رقابت باش و و وود و هم ن
ی
نی
قیمت فروش محص و و ووول به وبد دارا بودن کیفیت مطلوع برای ص و و وونعت باید با قیمت نمونه
ن
قیمت گذاری محص ووول باید در وارووع رقابت پذیری اقتص ووادی باش وود .ص وونعت در خص وووی رفع این نیاز محدودیت زماب خا
قائل نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
ن
فت
■
و
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با بکت فناور

☐ بمایه گذاری و تحقیق و توسعه ر
مشتک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس
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بسمه تعایل

فرم درخواست ارائه پیشنهاد ()RFP
ی
ی
صنعت
اطالعات الزم برای شناسای و ارائه راهکار فناورانه ،متناسب با نیاز
ی
صنعت:
کد نیاز

98107

ی
صنعت و بیان چالش که باید با راهکار فناورانه حل شود:
 .1عنوان نیاز
ویبه مغناطییس:
خرید دستگاه ر
گبد .ذرات ساینده از نوع کاربید و اکسیدی به همراه قطعات فلزی در
ویبه مغناطییس جهت پرداخت سطیح مورد استفاده قرار یم ر
ر
گبند و بعد از اعمال جریان ،در اثر حرکات ی
لرزش یا رفت و بر ی
گشت مخزن دستگاه ،ذرات ساینده روی
یم
ار
ر
ق
دستگاه
محفظه
داخل
ر
گبی به
گبی و پولیش انجام یمشود .بسته به نوع مواد ساینده
انتخاب نوع عملکرد دستگاه از پلیسه ر
قطعات یملغزند و عمل پلیسه ر
ر
گبی ،ر ن
رن
اکسیدزداب هم استفاده یمشود.
تمب کاری و
تغیب یمکند .این دستگاه
چرب ر
پولیش سطیح ر
ی
همچنی جهت ر
ن
ویبه مغناطییس است.
گبی و پرداخت قطعات فلزی متقاض خرید دستگاه ر
صنعت جهت پلیسه ر

های برای رفع این نیاز انجام داده است؟ دالیل عدم حل کامل چالش چیست؟
 .2صنعت تاكنون چه تالش ی
ویبه مغناطییس انجام نداده است.
صنعت اقدایم جهت خرید دستگاه ر
عدم ی
دسبش به یشکت سازنده این دستگاه یمتواند دلیل عدم رفع این نیاز توسط صنعت باشد.

 .3آیا این نیاز ،راه حل خارج یا داخیل شناخته شده ای اعم از محصول ،تکنولوژی یا فرآیند دارد؟
دستگاه پولیش و پرداخت سطیح توسط یشکتهای داخیل تولید یمشود .از جمله یشکتهای سازنده دستگاه پولیش مغناطییس،
یشکت آریا سایان ی
گسب را یمتوان نام برد.

 .4هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟
ی
ی
بهداشت یا زیستمحییط
صنعت،
☐ دست ی راب به استانداردهای
■ رفع مشكالت ن
فت یا کاهش هزینه جاری در خط تولید
☐ پا ر ن
یی بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات
☐ ارتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخل
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ی
ی ی
امتهای است؟ ویژگ های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟
 .5معیار موفقیت پروژه ،رسیدن به چه پار



کیفیت سطیح مطلوب قطعات
صیقیل سطح

ی
صنعت ،نیازمند تائیدیه چه مراجیع است؟
 .6اثبات راهکار فناورانه برای حل این نیاز

 .7برآورد جایگاه نیاز از نظر حرفه ای و مایل برای صنعت ،جهت تدقیق ابعاد راهکارهای فناورانه ارائه شده.
گبی ،ر ن
تیدزداب
تمبکاری و اکس ت
چرب ر
ویبه مغناطییس ت در تمایم صتتنایع نیازمند به پرداخت س تتطیح و پلیس تته ر
دستتتگاه ر
ی
گبی کاربرد دارد .ر
از دیگر موارد استفاده این دستگاه است.

ی
 .8مالحظات زمای و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟
محدودیت ن
زماب از سوی صنعت مطرح نشده است.

 .9شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور چیست؟
تامی دوره ای مواد ،قطعات یا خدمات ن
■ رن
فت
ی
☐ استخدام فناور یا تملک/ادغام با شکت فناور

☐ شمایه گذاری و تحقیق و توسعه ی
مشبک
☐ انتقال دانش ن
فت یا خرید الیسنس
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