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 98087 کد نیاز صنعت  

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعت  و بیان  نیاز عنوان  .1

ن پالستیک   (: Bakeliteباکالیت)تامی 
ساب  . . شود یم رارت دادن سفت و سختبعد از ح و  پالستیک ترموست است نویعکه ت نام تجاری فنل فرمالدئید رزین  لیاباک

یسیته بریده شدن، سوراخ شدن،  خوردن، پودر باکالیت پس از  . پلیمر استهای این از قابلیتقابلیت حکایک، عایق حرارت و الکتر
ی به خود یمحالت ها و گرانول کند از سیلندر عبور یمیک ماردون  ی بوسیلهورود به داخل قالب  ند خمت  و با فشار به درون قالب  گت 

د. این پلیمر در صنایع گاز مورد استفاده قرار یم د. نشو تزریق یم ن تزریق به های داخیل باکالیت بدلیل عدم روان نمونه گت  بودن در حی 
 سطح قالب یم

ی
ن پالستیک باکلیت است که مانند نمونهداخل قالب به مرور باعث خوردگ های وارداتر از شوند. چالش موجود تامی 
ن ذوب   قالب برخوردار باشد.  و تزریق به داخل روان بودن مطلوتی درحی 

 
 

 
 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یمصنایع بخش عمده این  ،نمونه داخیل تمایل کم به استفاده از  یلییک از دل . کنند ای از نیاز خود را به وسیله خرید خارجی تامی 
ی نمونه داخیل  ،است که در هنگام ذوب شدن باکالیت و تزریق در داخل قالب برخوردار نمونه خارجی  نسبت بهاز روان بودن کمتر

 سیلندر و ماردون و به مرور است 
ی

)مهم ترین دلیل تمایل کم نسبت به نمونه داخیل عدم روان بودن در  شود. یمباعث خوردگ
 داخل قالب نسبت به نمونه خارجی است(

 
 
 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کت رزیتان در داخل کشور این ماده را تولید یم ن یمکند شر کت تامی  ویل بخش اعظم  کند و صنعت نمونه داخیل خود را از این شر
ن این مواد از ایتالیا و بلژیک یم  باشد. تامی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتر یا زیست ،صنعتر  به استانداردهای اتی یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ⬛

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعت   نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 استرسیدن به چه  ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟پارامت 

ی
 ؟چیست ویژگ

  ترکیب شیمیاتی یکسان با نمونه خارجی 

 ن تزریق در قالب  روان بودن در حی 

 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعت  این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

کت میل گاز) باکالیت مورد استفاده برای ساخت قطعات باید استاندار   در خصوص مشخصات فتن را داشته باشد( IGSشر

 

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

ان مرصف باکالیت در صنعت متقاضن در هر ماه حدود  ن  شود. تن براورد یم 500مت 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ن  قیمت فروش محصوووووووووووول به شر  دارا بودن کیفیت مطلوب برای صووووووووووونعت باید با قیمت نمونه خارجی قابل رقابت باشووووووووووود و هم نی 
قیمت گذاری محصووووول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتصووووادی باشوووود. صوووونعت در خصوووووص رفع این نیاز محدودیت زماتن خاض 

 است. قائل نشده 
 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید لیسنس ☐                                ادغام با شر
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 98033 : کد نیاز صنعت  

 
 

 : با راهکار فناورانه حل شود  اید که ب  چالش  صنعت  و بیان  نیاز عنوان  .1

ن   (: ceramic pouring cupرسامییک)مذاب حوضچه باریزی تامی 
گری دقیق قطعات فلزی مورد استفاده قرار برای ریختهکه   تکنولوژی جدیدی است )بوش رسامییک(حوضچه باریزی مذاب رسامییک

د. یم  به درون قالب ریخته شود تا گی 
ن
ن مذاب آلیاژ به . دسیستم راهگایه و حوضچه پرشود فلز مذاب باید با رسعت کاف ر طول ریخی 

 ایجاد یمدر مسی  سیستم راهگایه  یان درحال ریزشکند و یک لوله اطراف جر ت رشد یمفیلم سطیح روی مایع به رسع ،درون قالب
ی از این مشکل و کاهش شدت جریان مذابشود  از بوش های قالب ل حفرهجهت دیه مذاب به داخو  به داخل قالب . برای جلوگی 

 شود. رسامییک استفاده یم
، نیکل دار، آلومینییم، فلزات پایه برای ریخته و  های رسامییک براساس طرایح قالب ابعاد و اشکال مختلفن دارند بوش گری مواد آهنن
ی در  از مواد رسامییک کیفیت باال با رسامییک  یهاو بریحن از سوپرآلیاژها کاربرد دارد. بوش برنزی پرس ایزواستاتیک و سپس قرار گی 

ایط دما و فشار باال تولید یم درصد زیرکون اعالم کردند  30درصد سیلیس و  70های رسامییک را در بریحن منابع ترکیبات بوش شوند. رسر
را بعنوان ترکیبات بوش رسامییک گزارش   5SiO2Alلومینیم تیتانیوم و آو بریحن دیگر ترکیبات دیرگداز دیگری همچون آلومینا، زیرکونیا، 

 اند. کرده
 
 
 
 ش

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم خود  های رسامییکصنعت بوش ن اسان این محصول بعنوان ییک از   کند. را از طریق منابع خاریحی تامی  دالیل عدم حل این تامی 
 توان عدم تمرکز برای تولید این محصول را بعنوان دلیل دیگر عدم حل چالش ذکر کرد. باشد. البته یمچالش یم

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

گری ) حوضچه باریزی مذاب رسامییک، تعدادی از تولیدکنندگان فعال در حوزه تولید قطعات رسامییک مورد نیاز صنعت ریخته
 MORGAN ، ICP(Industrial Ceramic Products ،)MRI(Metsch هایکترسر عبارتند از: های رسامییک و ..( ماهیچه

Refractories Inc. و )Remet  

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشن  یا زیست ،صنعن   به استانداردهای ابی یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فنن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFP)درخواست ارائه پیشنهاد فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعت   نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای



  

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two 

 

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

ی
 ؟چیست ویژگ

   مقاومت به شوک حرارب 

 قابلیت جداشدن از قالب 

 مقاومت به شکسته شدن 

 عدم واکنش با فلزات مذاب 

  براساس طرایحبوش رسامییک ایجاد شکل دقیق 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعت  این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ی هابوش رسامییک نیاز است. بوش یکحداقل به بسته به نوع محصول گری براساس طرایح بارریزی مذاب برای هر بار ریخته
های رسامییک مورد نیاز صنعت براساس تعداد بوش شوند. گری دور ریخته یمیکبار مرصف هستند و بعد از هر بار ریخته رسامییک

ن زده یمتعداد ریخته  شود. گری در هر ماه تخمی 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

های رسامییک برای صاااااانعت، قیمت شااااااود. در صااااااورت مطلوب بودن بوشهای رسامییک براساااااااس طرایح آن مشااااااخ  یمقیمت بوش
ن بدون هزینه گمرک و حمل و نقل قیمت بوش رسامییک هندی ) تمام شاااااده آن باید با قیمت نمونه خاریحی قابل رقابت باشاااااد  تا  17بی 

20 NIR دودیت زمابن خایص قائل نشده است. صنعت در خصوص رفع این نیاز مح(. است 
 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فنن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشی 

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فنن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسر
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 :  98053 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن پلیمر    : پیل اتیلنتامی 
ن دسته بندی ید آپلیمریزاسیون گاز اتیلن بدست یماز طریق  پیل اتیلن از این پلیمر . شود یم و در دودسته پیل اتیلن سبک و سنگی 

ونن و دسته وموتور استفاده یمجهت ساخت محفظه بی  وموتور  های الکیر . مقاومت کاربرد دارد شود که رصفا جهت جابه جانی الکیر

ن بلند   های مورد انتظار از این پلیمر است.   به شکسته شدن در حی 
ی

ن ماده  کردن و جابه جانی ازجمله ویژگ چالش مطرح شده تامی 
وموتور است که پیل اتیلن برای تولید دسته و   در برابر شکسته شدن مقاوم باشد. محفظه الکیر

 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن پیل اتیلن   کند. از طریق بورس اقدام یممورد نیاز خود صنعت جهت تامی 

 
 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای شناخته شدهداخیل یا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

وشییم پیل اتیلنپلیمر   شود. تولید یمدر داخل کشور ها توسط پیر

 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتر یا زیست ،صنعتر  به استانداردهای ان  یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  مشكالت فتن فع ر  ⬛

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

  ه شدنبرابر شکستمقاوم در 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ی از   ن کننده نیاز دارد. در این خصوص  بیش از یکمواد اولیه جهت تولید محصول خود به کاهش صنعت برای جلوگی  صنعت تامی 
ن کنندههمیشه   . استخود  هایبه دنبال افزایش تعداد تامی 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

د قیمت گذاری محصووووووووووووووووول باید در چارچوت رقابت پذیری اقتصووووووووووووووووادی  ن کننده انجام گی  رای ب. رفع این نیاز جهت افزایش تعداد تامی 
ن راستا محدودیت زمانن خایص برای رفع آن از سوی صنعت مطرح شده است   لحاظ نشده است. صنعت در همی 

 
 
 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ⬛ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشیر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسر
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 98115 کد نیاز صنعت  

 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعت  و بیان  نیاز عنوان  .1

ن پلیمر   : مید آپیل تامی 
ونن قطعهایجاد صنعت از پلیمر پیل آمید برای  د، استفاده یمهای داخیل را دربریمکه تمایم قسمت  قسمت بی  کند. از این رو این گی 

 باال مقاوم باشد  پلیمر باید 
ی

 . دربرابر شکنندگ
ی

ن پرت نمونه از ارتفاعجهت برریس این ویژگ  به زمی 
نباید نمونه شود و یم ابیک میر

نیاز درجه سیلسیوس  210و دمای ذوب  رنگ بلک، درصد فاییر گلس TA6.6 ، 15. صنعت به پلیمر پیل آمید با مشخصات بشکند 
  دارد. 
 
 
 
 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

کتدر داخل کشور صنعت  ن یمآنیاز خود به پیل )خرید خارجر ( های بازرگانن فعال در حوزه پلیمر از طریق شر  . کند مید را تامی 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کت های دوپن، سولوی، توان به در حوزه محصوالت پلیمری یمپلیمر پیل آمید واردانر است.   اشاره کرد. کما آر شر
 
 
 
 
 

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتر یا زیست ،صنعتر  به استانداردهای انر یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعت   نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامت 

ی
 ؟چیست ویژگ

  داشته باشدکیفیت ظاهری مطلونر 

 داشته باشد 
ی

 مقاوم به شکنندگ

  ی قطعه نباید بشکند( 1تست ارتفاع)از ارتفاع  میر

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعت  این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ان مرصف پلیمر پیل آمید  در صنعت متقاضن ساالنه  ن  شود. تن برآورد یم 30می 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ط دارا بودن مشخصات مورد نظر و مشر قیمت فروش محصول  ط به اینکه تولید کننده داخیل باشد با حذف هزینه گمرک و  و به شر
ن این پلیمر محدودیت  اسننننننننت.  قابل قبول صنننننننننعتبرای هزارتومان  28کیلونی کاهش هزینه حمل و نقل،   صنننننننننعت در خصننننننننوم تامی 
 زمانن در نظر نگرفته است. 

 

 
 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشیر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شر
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 :  98052 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن پلیمر   :  (6) نایلون6پیل امیدتامی 
برای در دو نوع معمویل و الیاف دار)شیشه(  را  مید آپیل صنعت . شود موتور استفاده یمو پروانه الکت   جهت تولید  6پلیمر پیل آمید 

وموتور   باشد. درصد الیاف شیشه یم 30شود دارای ه یمپیل آمید الیاف دار  که توسط صنعت استفاد کند. استفاده یم پروانه الکت 
  PA6باشد. صنعت به پلیمر پیل آمید با مشخصات از ملزومات مورد نیاز جهت استفاده از این پلیمر یم مقاومت به شکسته شدن

 درجه سیلسیوس نیاز دارد.  223درصد الیاف شیشه و نقطه ذوب  30، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

 کند. صنعت از طریق منابع خارجی نیاز خود به پلیمر پیل آمید را مرتفع یم

 
 
 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کت ن یمهای بازرگاتن فعال در این حوزه نیاز صنایع داخیل پلیمر پیل آمید از جمله پلیمرهای واردات  است که توسط شر شود. در تامی 
کت های دوپن، سولوی، توان به حوزه محصوالت پلیمری یم  اشاره کرد. کما آر شر

 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشت  یا زیست ،صنعت   به استانداردهای اتی یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

  مقاومت به شکسته شدن 

  درصد الیاف شیشه 30دارای 

وی کند: زیر گریدهای   از مشخصات فتن باید مورد نیاز برای صنعت پیل امید   پت 

 هکومید ترکیه گرید –معمویل آکولن  6برای پیل امیدF223-D -  NB40  وNLE 

  درصد فایتی گلس هکومید ترکیه 30 -6برای پیل امیدND44GSG6BK 

 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ن کننده نیاز دارد. در این خصوص صنعت صنعت برای  ی از کاهش مواد اولیه جهت تولید محصول خود به بیش از یک تامی  جلوگت 
ن کننده  های خود است. همیشه به دنبال افزایش تعداد تامی 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

د قیمت گذاری محصووووووووووووووووول باید در  ار وب رقابت  ن کننده برای پذیری اقتصووووووووووووووووادی ان ا  گت  . رفع این نیاز جهت افزایش تعداد تامی 

ن راستا محدودیت زماتن خایص برای رفع آن از سوی صنعت لحاظ نشده است.   صنعت مطرح شده است در همی 
 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشت 

کت فناور  استخدا  فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغا  با شر
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 :  98051 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن الیاف   : پیل پروپیلنتامی 
د. که برای دسته و کاور خازن مورد استفاده قرار یمیک پلیمر ترموپالست است   پیل پروپیلن  الیاف و  در دو نوع معمویلپیل پروپیلن گی 

د مورد استفاده قرار یم تهیه در حضور کاتالیست الیاف پیل پروپیلن از طریق پلیمریزاسیون پروپیلن به صورت یک پلیمر خیط  . گی 
پروپیلن معمویل پیل صنعت  . شوند توسط ذوب رییس هم تولید یمالبته الیاف پلیمری که   شود گفته یمهم   PPن الیافگردد که به آیم
وموتور استفاده یم را  وموتور  کند  در دسته الکیر  اهمیت دارد. در آن شدن کاربرد دارد و مقاومت به شکسته که تنها برای جابجایی الکیر

برای تولید پروانه  صنعت قصد دارد الیاف پیل پروپیلن را جایگزین پیل آمید ) بدلیل واردایر بودن و گران بودن قیمت تمام شده(
وموتور بکنند  ن الیاف پیل پروپی الکیر ن راستا تامی   است.  در دستور کار صنعت قرار گرفته لندر همی 

 
 
 
 
 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

 کند. را از داخل تهیه یمو الیاف پیل پروپیلن  معمویل پلیمر پیل پروپیلنصنعت 
 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای شدهداخیل شناخته یا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

وشییم  شود. ها در داخل کشور تولید یمپلیمر پیل پروپیلن توسط پیر
 
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتر یا زیست ،صنعتر  به استانداردهای ای  یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  مشكالت فتن فع ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

  به و شکست باال باشد. مقاومت به  ضن

 مقاوم  
 

 در برابر شکستگ

 وموتور  برای  یب انبساط حراریر اهمیت داردضن استفاده در پروانه الکیر

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ن کننده نیاز دارد. در این خصوص صنعت  ی از کاهش مواد اولیه جهت تولید محصول خود به بیش از یک تامی  صنعت برای جلوگی 
ن کننده  های خود است. همیشه به دنبال افزایش تعداد تامی 

 
 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

د  ن کننده برای قیمت گذاری محصووووووووووووووووول باید در رارروب رقابت پذیری اقتصووووووووووووووووادی انجام گی  . رفع این نیاز جهت افزایش تعداد تامی 

وموتور الیاف پیل پروپیلن را جایگزین پیل آمید قصد دارد  صنعت مطرح شده است. صنعت ن کنند   6برای پروانه الکیر راستا در همی 
 محدودیت زماین خایص برای رفع آن از سوی صنعت لحاظ نشده است. 

 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشیر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسر
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 :  98114 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن    : پلیمر حاوی مولیبدن دی سولفید تامی 
، ضد سایش، خود رو 

ی
 انخاصیت ضد خوردگ

ی
تولید یک رزوه متحرک داخل  جهت از این پلیمر  . های این پلیمر استکاری از ویژگ

مولیبدن دی سولفید مشابه گرافیت ساختاری الیه الیه  . در چرخش استشود که یک پیچ دائما داخل آن استپر موتور استفاده یم
ن دلیل خاصیت خود رو  دارد و  ا PBTپیل بوتیلن ترفتاالت) صنعت به پلیمری با ترکیبات . اری دارد کانبه همی  ( ، پیل تپر

  یاز دارد. ن درجه سیلسیوس است 225آن دمای ذوب که درصد فیپر کربن و مولیبدن دی سولفید  15)تفلون(، PTFEفلئورواتیلن

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم  کند. صنعت این پلیمر را بوسیله خرید خارجر تامی 
ن آسان این پلیمر اشاره کرد. از دالیل عدم حل این چالش یم  توان به نبود دانش فنن تولید و تامی 

 
 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

ن یم کت این پلیمر  توسط منابع خارجر  تامی  کت فعال در حوزه پلیمر و  Eurotecشود. صنعت نیاز خود را از طریق شر )شر
 کند. پالستیک در کشور ترکیه( مرتفع یم

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشنر یا زیست ،صنعنر  به استانداردهای ابر یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فنن ر ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

 

  
ی

 ضد خوردگ

 ضد سایش 

  ارکوانر  خود 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

 ای با صنعت قصد دارد برای این پلیمر جایگزین داخیل پیدا کند و در این راستا حاضن است نمونه
ی

را در تولیدات  های این پلیمر ویژگ
ان مرصف صنعت متقاضن برای این پلیمر ساالنه  ن  شود. تن برآورد یم 2خود استفاده کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. مپ 

 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ن پلیمر  . صنعت قصد دارد جایگزین داخیل برای این پلیمر پیدا کند  از این رو محدودیت زمابن خاض از سمت صنعت جهت تامی 
 قید نشده است

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فنن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشپر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فنن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شر
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 :  98028 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن   : (Anti-friction coatingپوشش های ضد اصطکاک )تامی 
ترکیب روان کننده در هوا یا این پوشش ها از نوع روان کنندهای جامد هستند که بعد از اعمال بروی سطح مورد نظر بسته به نوع 

 AFCs ها هستند. شامل روان کننده جامد، رزین بعنوان اتصال دهند و حالل های ضد اصطکاکپوشش د. نشو کوره خشک یم  در 
یم باشد. این روان  PTFEگرافیت و   ،مولیبدن دی سولفید عمدتا  هاکنندهرواناین ترکیبات  . ها استوار استها بر پایه میکروکپسول

شود)البته نام ییک از گفته یمهم  کت ین پوشش مویلدر صنعت به ا شود. ب یا مواد آیل حل یمآبسته به نوع ترکیب در  ها کننده
شود و پس از خشک وی سطح مورد نظر اعمال یمر بر  چاپ سیلکهای تولید کننده روان کارهای صنعتی هست( که توسط برنده

ی رو سطح ایجاد یم د قطعه در داخل کوره قرار یم ،جهت خشک نهای   و  شود شدن در هوا فیلیم به رنگ سیاه خاکستی  . گت 
ن این پوشش برای صنعت است.  ایط تحریم تامی   چالش موجود با توجه به شر

 
 
 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم   . کند صنعت نیاز خود را از طریق خرید خارجی تامی 
 چالش: دالیل عدم حل 

 هاپوششنبود دانش تولید این نوع 
یس وی تولید این نوع پوششر عدم تمرکز بر   به محصول آسانها بدلیل دستی

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

ن یمپوشش کتهای ضد اصطکاک توسط منابع خارجی تامی   عبارتند ازهای ضد اصطکاک های تولید کننده پوشششود. از جمله شر
Dow du pont(GBL-10-D TMMolykote   ،)Bechem(438Berucoat AF )  وSprimag(screen printing) 

 

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتی یا زیست ،صنعتی  به استانداردهای ایی یدست  ☐
  کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر 

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
 

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

 

 ایجاد خاصیت ضد اصطکاک 

  یل آقابلیت حل در محلول 

   کورهخشک شدن در 

  طول عمری برابر با نمونه خارجی 

 روش اجرای آسان 

 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 تایید سازمان محیط زیست برای عدم سیم بودن محصول تولید شده 

 

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

ن سووووووووازی  ، صوووووووونایع خودرو سووووووووازی در این محصووووووووول  ونیک و ماشووووووووی  محصووووووووول در تمایم قطعایی که  بعالوه این. کاربرد دارد صوووووووونایع الوتی
 ، قابلیت استفاده دارد. استنیازمند پوشش ضد اصطکاک 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ط دارا بودن کیفیت مطلوب ی قطعه نباید در قیمت تمام شده  قیمت فروش محصول به شر  . ایجاد کند تغیت 
ن این پوشش از سوی صنعت محدویت زماین خایص   لحاظ نشده استبرای تامی 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

 ن کشمایه گذاری و تحقیق                                      خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    و توسعه مشتی

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شر
 

 



  

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two 

 

 :  98032 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

 : توری نسوز 
ها و رسباره ها ناخالیص، ی مذاب فلزات از ذرات اکسیدت  های مختلف که جهت فیلمش بندی در توری از جنس الیاف سیلیکونی 

د در مستر ورودی مذاب به سمت قالب قرار یمشود. این توری استفاده یم دیدی مورد باید توری جبرای هر بار ریخته گری و  گتر
ی دلیل استفاده شود و در مستر مذاب قرار یماین توری مانند پارچه برش داده یم . شود استفاده  د به همیر گر آسان آن برای ریختهاز گتر
ی آن دچار مشکل شده استصنعت بدلیل واردان  بودن توری است.   . های نسوز در تامیر

 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

 کند. صنعت از طریق منابع خارجی توری نسوز را تهیه یم
 دالیل عدم حل چالش: 

های مذاب یم این توری ها  کارانی باالتر   های رسامییک با وی نسل جدید فیلت  ر بر  صنعت باشد، در این خصوص تمرکز نسل قدیم فیلت 
ها از نوع فومنسل قرار گرفته است.  ی از مذاب را فیلت  یمجدید این فیلت   کند. های رسامییک با ظرفیت و کیفیت باال حجم بیشت 

 باشد. قیمت بسته به تعداد و ابعاد تغیتر خواهد کرد. های نسوز یمبرابر توری 1.5تقریبا  های رسامییکقیمت تمام شده برای این فوم
 
 
 
 
 
 
 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کت های مذاب )فومهای دانش بنیان روی نسلدر داخل کشور تمرکز رسر  های رسامییک( قرار گرفته است. های جدید فیلت 

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشت  یا زیست ،صنعت   به استانداردهای انی یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتی ر  ■

ی پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كییر

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

 ناخالیصها و فیلت  کردن مذاب از رسباره 

 های قبل یا بیشت  باشدهای استحکام قطعه مشابه تست بعد از ریخته گری تست 

  یزاسیونآاستفاده ی سان برای فیلت   سان در مستر مذاب(آ) قرارگتر

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،صنعتی نیاز این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ی فیلت  مذاب بدنبال نمونه داخیل است.   صنعت برای تامیر

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

 . صنعت برای رفع این چالش محدودیت زمانی خایص ندارد 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ی  ■ ک ☐                                     خدمات فتی  مواد، قطعات یا  دوره ای تامیر   رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشت 

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتی یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسر
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 :  98054 کد نیاز صنعتی

 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن    : چسب نسوز تامی 
ن  . شود ها در موتور استفاده یمجدا کردن سیم پیچبرای که   سانت 2.5با عرض  چسب نواری قطعه در داخل کوره بدلیل قرار گرفی 

البته این چسب عالوه بر نسوز بودن باید عایق جریان  گویند. ن چسب نسوز هم یمآکه به   نیاز است Fکالس   نواری چسببه 
ییک هم باشد.    الکت 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم  کند. صنعت نیاز خود را از طریق خرید خارجی قبال از انگلستان و اکنون از هندوستان تامی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

ونیک کاربرد دارد. الیته چسبهای عایق تولید یمدر داخل کشور یکرسی چسب های عایق تولید داخل کالس شود که در صنایع الکت 
F توانند پاس کنند. را نیم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشت  یا زیست ،صنعت   به استانداردهای ابی یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

  درجه سیلسیوس  155پایداری چسب تا دمای( کالسF .) 

  شدنهمقاومت به پار 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ی از خطرات مرتبط با واردات به جایگزین داخیل برای محصول ن کننده  خود نیاز  صنعت در راستای جلوگت  دارد. افزایش تعداد تامی 
 مواد اولیه در برنامه توسعه محصول هر صنعت  قرار دارد. 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ن راستا محدودیت زمابن خاض را مشخص نکرده است.   صنعت متقاضن نمونه جایگزین ایرابن برای محصول خود است و در همی 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشت 

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسر
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 98091 کد نیاز صنعت  

 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعت  و بیان  نیاز عنوان  .1

 : چسب
در برابر گازهای  شود. این چسب باید گازی از چسب استفاده یم  صنایعجهت اتصال قطعات پالستیک به الستیک مورد استفاده در 

های  چسباز جمله  (کارکرد یکسان)  406و  401 چسب های پیل اورتان، سیلیکون رد،چسب متان و اتان ماندگاری داشته باشد. 
ایط واردات . د نشو گازی استفاده یم  صنایعهستند که در  ن این چسب ها صنعت در و تحریم اکنون با توجه به شر های دچار تامی 

 مشکل شده است. 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

کت های چسب غفاری و چسب هل  کت هنکل ایران هم تحت لیسانس هنکلرا تولید یم از چسب نمونه های  شر  آلمان کنند. شر
کت چسب هنکل کنند. کند. نمونه های داخیل استانداردها را پاس نیمچسب تولید یم در گذشته نیاز صنعت به چسب توسط شر

ن چسب مناسب ب چسب واردای   بدلیل افزایش قیمت شد.اکنونفراهم یم صنعت بر این است که طرایح  ،رای قطعاتو عدم تامی 
 سوق دهد که البته تغیت  پر هزینه

 ای است. اتصال قطعات را به سمت مرصف چسب کمت 
 ترین دالیل عدم حل این چالش مطرح است. ها در ایران بعنوان ییک از مهمنبود دانش فنن در خصوص رزین

 
 
 
 
 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای شدهداخیل شناخته یا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کت هنکل از جمله چسب  LOCTITE270 ،LOCTITE290 ،LOCTITE401 ،LOCTITE406چسب  های تولید شده توسط شر
 باشند. یم
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشن  یا زیست ،صنعن   به استانداردهای ای  یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فنن ر  ⬛

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعت   نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامت 

ی
 ؟چیست ویژگ

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

  

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعت  این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

کت میل گاز)قطعات باید استاندار چسب مورد استفاده برای اتصال  را  مورد نیاز برای چسب ( در خصوص مشخصات فنن IGSشر
 داشته باشد

 

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

ان  ن صنعت باشد. تن یم 1کیلو و برای چسب پیل اورتان و سیلیکون رد جمعا   100  406و  401برای چسب  صنعت ساالنه مرصفمت 
ن یمارا هر چه مورد نیاز خود  چسب  د. کنرماه یکبار تامی 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ن  ط دارا بودن کیفیت مطلوب برای صنعت باید با قیمت نمونه خاریح  قابل رقابت باشد و همچنی  قیمت فروش محصول به شر
در قیمت گذاری محصول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتصادی باشد. صنعت در خصوص رفع این نیاز محدودیت زماین خایص 

 نظر نگرفته است. 

 

 چیست؟ همکاری با فناور شیوه مطلوب صنعت برای  .9

ن ■ ک ☐                                     خدمات فنن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشت 

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فنن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شر
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 :  98088 کد نیاز صنعتی

 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن پرده   :  دیافراگمتامی 
یل بوتادین) NBRاز جنس الستیک  الستییکپرده دیافراگم  که سطح مقطع آن  با (Rubber Butadiene Acrylonitrileاکریلو نیتر

ی یم شار کند و بدین طریق حجم تغیت  فشار تغیت  یم  0.4و  0.2این پرده در دو ضخامت صنعت از  شود. ورودی اندازه گت 
 . کند استفاده یممیلیمتر 

ن دیافراگیم است که استاندارهای   را پاس کند.  IGSصنعت بدنبال تامی 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم را  0.4ضخامت صنعت دیافراگم  بوسیله  0.2ضخامت و دیافراگم  کند را پاس نیم IGSویل استانداردهای  کند از داخل تامی 
ن برای صنعت جنوبی کره   از خرید خارجی   . شود یمتامی 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کتپرده  کت جمله شود. از سازی ساخته یم های فعال در حوزه الستیکدیافراگم توسط شر های داخیل تولید کننده دیافراگم شر
 رویان صنعت اشاره کرد. توان به یم

 
 
 
 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتر یا زیست ،صنعتر  به استانداردهای ابی یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ⬛

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

 ن ضخامت مورد نظر  داشیر

 استاندارد  مشخصات فتن براساسIGS  

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 باشد.   IGSاستاندارد مشخصات فتن دیافراگم باید براساس 

 

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

جهت تولید محصنننننننول خود نیاز  0.2هزار عدد دیافراگم ضنننننننخامت  400و  0.4میلیون عدد دیافراگم ضنننننننخامت  1صننننننننعت ماهانه به 
 دارد. 
 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ط دارا بودن کیفیت مطلوب برای صننننننننننننننننعت  ی ایجاد کند و قیمت فروش دیافراگم به شر نباید در قیمت تمام شنننننننننننننننده محصنننننننننننننننول تغیت 
ن باید با قیمت نمونه خارجی قابل رقابت باشد. صنعت در خصوص رفع این نیاز محدودیت زمابن خایص قائل نشده است.   همچنی 

 
 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شر
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 :  98043 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

( و ایجاد پوشش ضد اصطکاک روی سطح آنرینگ سینکرونساخت   : )دنده برنجی
بکس درگیر یمبا بوسیله شیارهای داخیل   یا دنده برنجی  دنده بلویکچرخ  ن دو دنده گیر شود. وظیفه دنده برنجی همانگ کردن دور بیر

بکس یم  باشد. دنده در گیر
ی  نیاز وجود دارد. آن و ایجاد پوشش ضد اصطکاک روی سطح  دنده برنجی ساخت در خصوص برای صنعت   عالوه بر این جلوگیر

ن عملیات حرارتی بدلیل ضخامت کم آن چالش دیگر  ن قطعه در حیر
 باشد. یممطرح شده از سوی صنعت از تاب برداشیی

ار، فورجینگ و متالورژی پودر. متالورژی پودر به دالیل از جمله ریخته گری با فش وجود دارد برای ساخت این قطعه چندین روش 
ن کاری بعد از اتمام کار، تهیه اشکال پیچیده، ترکیب  ن آحذف ماشیر ل خواص و تولید با نرخ باال برای تولید این چنیر

سان مواد و کنیی
برای کاهش خواص ضد اصطکاک(  پودر گرافیت) لوط پودر برنج به همراه پودر رسب،قطعاتی مناسب است. برای این منظور از مخ

ی بهیی قطعه( برای ساخت و اسید استئاریک) شکل خاصیت ضد  شود. با تکنولوژی متالورژی پودر استفاده یم دنده برنجی گیر
 
 
 را بهبود بخشید باشد که با اعمال پوشش مولیبدن دی سولفید یمهای حائز اهمیت این قطعه یماصطکاک از ویژیک

 
 . توان این ویژیک

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم  شود. دنده برنجی بعضن از خودروها از منابع داخیل تامیر
 تقاضا برای بویم سازی قطعات خودرو و ارتقای سطح کیفن محصوالت باید از سوی خودروسازها مطرح شود و در صورت عدم

های مطرح در حوزه دهد. این نکته بعنوان ییک از دالیل عدم رفع چالشتمرکز برروی آن صنعت در جهت رفع آن اقدایم انجام نیم
 خودروسازی وجود دارد. 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کت  کت ریزان فلز طوس و  شود در داخل کشور ساخته یم RFTدنده برنجی خودروهای پژو، پراید، تیبا، پیکان توسط رسر مشخصا رسر
بکس پراید را تولید یم  کند. دنده برنجی گیر

 هدف کلیدی ارائه نیاز و دلیل اصیل جستجوی راهکار فناورانه توسط صنعت چیست؟ .4

، بهداشتی یا زیست ☐  محییطدست یاتی به استانداردهای صنعتی
 رفع مشكالت فتن یا کاهش هزینه جاری در خط تولید ■

ن بودن كیفیت محصول در قیاس با رقبا یا برای اهداف صادرات ☐  پاییر

 رتقاء ویژه محصول با هدف پیشتازی در بازار داخلا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 های عملکردی راهکار فناورانه چیست؟معیار موفقیت پروژه، رسیدن به چه پارامتی  .5
ی

 است؟ ویژگ
ی
 های

  ییک مورد نیاز دنده برنجی ن  خواص مکانییک و فیر

 مقاومت به سایش 

 خواص ضد اصطکاک 

  سانآروش تولید 
 

 

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

 

 

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

بکس تمایم خودروها از جمله قطعه موجود در  دنده برنجی  تواند برای تمایم خودروستتتتتتتتتتتتتتتتازها استتتتتتتتتتتتتتتتت و رفع چالش مربوط با آن یمگیر
 مفید باشد. 

 
 

 

 و مایل صنعت برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ .8
ی
 مالحظات زمای

ن  ط دارا بودن کیفیت مطلوب برای صتتتتتتتتتتتنعت باید با قیمت نمونه خارمی قابل رقابت باشتتتتتتتتتتتد و همچنیر قیمت فروش محصتتتتتتتتتتتول به رسر
قیمت گذاری محصتتتتول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتصتتتتادی باشتتتتد. صتتتتنعت در خصتتتتوص رفع این نیاز محدودیت زماتن خا  

 قائل نشده است. 
 

 

 ا فناور چیست؟شیوه مطلوب صنعت برای همکاری ب .9

ن دوره ای مواد، قطعات یا خدمات فتن                                      ■ ک ☐تامیر   رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشیی

کت فناور                                   ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐استخدام فناور یا تملک/ادغام با رسر
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 :  98093 کد نیاز صنعتی

 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن    : بادهنستامی 
ی قطعات فلزی از سنباده جهت براده برداری و پلیسهصنعت  صنعت به  . کند استفاده یمورق، رویل و پشت چسب در اشکال گی 

  . نیاز دارد  3200تا  60سنباده از زبری 
ن شدهسنبادهچالش مطرح شده از سوی صنعت این است که   دهند ندبار مرصف از دست یماز بازار کارایی خود را بعد از چ های تامی 

ن کنند. صنعت متقاضن و برای یکرسی از زبری که بعد است   های با کارایی باالتر سنبادههای خاص باید سنباده را از منابع خارجی تامی 
 از چند بار استفاده زبری خود را از دست ندهند. 

 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم سنبادهنیاز خود به  صنعت   هم بویم نیستند.  د که بعضا آنها شو از بازار تهیه یممنابع داخیل کند. را از منابع داخیل و خارجی تامی 
تمرکز روی بویم سازی تولید سنباده است. و اکنون به دلیل گران شدن سنباده، تهیه آسان سنباده از منابع خارجی ییک از دالیل عدم 

ن سنباده بعنوان یک چالش از سوی صنعت مطرح شده است.   تامی 
  
  

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

گزاری فارس در سال  ی منترسر شده از خیی کت سنباده اکش در شهر قزوین جهت تولید انواع سنباده به  87براساس گزارش خیی شر
شود های ورقی در داخل کشور تولید نیمبرداری رسیده است ویل اکنون این گروه تولیدی غی  فعال است. در حال حاضن سنبادهبهره

، کره و آ ن  شود. لمان تهیه یمو از منابع خارجی چی 

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتی یا زیست ،صنعتی  به استانداردهای ایی یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
 
 
 

  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

 طول عمر سنباده 

   مانده در داخل خلل و فرج سنباده به راحتی با آب شسته شود و از 
ی
 کارایی سنباده کم نشودبعد از سنباده زین ذرات باق

 )مناسب ذرات ساینده به کاغذ سنباده 
ی

 ماندن زبری سنباده بعد از چندین بار استفاده)چسبندگ
ی
 باق

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ی تولید سنباده عالوه بر رو کز و با تمر  های صنعتی کاربرد دارد شود که در تمایم حوزهسنباده از جمله کاالهای مرصقن محسوب یم
ی از خروج ارز از کشور یم ، تولید و صادرات را فراهم کر جلوگی  ورق  16صنعت مرصف ماهانه . د توان زمینه رقابت در بازار جهاین

 باشد. یم
 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

 صنعت محدودیت زماین خاض را درخصوص رفع این نیاز مطرح نکرده است. 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشیی

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شر
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 :  98055 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن  ییک پایه آب(شارالک پایه آبتامی    : )الک عایق الکتر
ییک استفاده یماز الک قطعات حاوی سیم پیچسازی عایق جهت   دسته  دو  در  شود. این الک ها براساس ترکیباتشانهای عایق الکتر

ند قرار یمپایه آب و پایه حالل  د. الک عایق پایه نشو در کوره یا درهوا خشک یم ،که براساس ترکیبات فرار و نحوه سخت شدن  گت 
کتدر ایران استفاده یم است که حالل چندین سال معایب این الک ایجاد بوی  جمله از  . کنند های متعددی آن را تولید یمشود و شر

ا  است. نامطبوع در فضای کار  ییک پایه  اخت  ن آن خارجی است ب)شارالک پایه آب(  آالک عایق الکتر از توسط برجن که منابع تامی 
کت ای شدن بروی سیم پیچ و عدم ایجاد بوی ایجاد یک الیه یکنواخت بدون قطرههای این الک از مزیت شود. ها استفاده یمشر

ن کننده داخیل است و  باشد. نامطبوع در فضای کارگاه یم  خود مطرح کرده است.  ن را بعنوان نیاز اصنعت متقاضن تامی 
وی قطعات ر نحوه اعمال این الک بر  . شود که در محیط آبی رقیق یماست   ساخته شده  PH 8 -9با این الک از ترکیبات پلیمری  

بعد و شود رقیق شده با آب غوطه ور یم قطعه حاوی سیم پیچ درون حمام حاوی الک ابتدا بدین صورت است که حاوی سیم پیچ 
 F 180) کالس حراربر الک درجه سیلسیوس 150 – 130ساعت در دمای  5ایل  3عه از حمام در کوره به مدت از خارج کردن قط
د تا قرار یمدرجه سیلسیوس ( الفاصله بتواند قطعه یمهای عایق کوره خشک به هوا خشک این است که شود. مزیت الکخشک  گت 

د ویل در مورد هواخشک به شود و شد شدن  مونتاژ  از خارج شدن از کوره بعد  ییک قرار بگت 
 7ایل  3و از همان لحظه تحت بار الکتر

 خشک شود. کامال تا الک   استروز زمان نیاز 
 
 
 
 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم ELANTAS تحت برند شارالک پایه آب توسط منابع خارجی از کشور ایتالیا   شود. برای صنعت تامی 
 عنوان کرد. ییک از دالیل عدم رفع این چالش  توانرا یم نبود دانش فنن 

 
 
 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

ییک پایه حالل در ایران توسط الک کتهای عایق الکتر کت . شود های مختلف فعال در حوزه رنگ و رزین تولید یمشر ها عبارتند این شر
کت رنگ الواناز:  کت صنایع شیمیابی چسب و رزین بن -صنایع شیمیابی آنومید -پاالژ شییم -شر ن بالش-شر  . رنگی 

کت رنگ بحرین در خصوص الک ا شر ییک بر پایه آب فعالیتاخت  هابی انجام داده و محصول خود را به ییک از صنایع های عایق الکتر
کت  عرضهمرتبط با این عایق   ها در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارند. کرده است، ویل سایر شر

 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشنر یا زیست ،صنعنر  به استانداردهای ابی یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فنن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،پروژه معیار موفقیت .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

  بآانحالل در 

 فاقد ترکیبات فرار هیدروکربنن اروماتیک 

  مقاومت شیمیابی به مواد خورنده اسیدی و روغنن 

  کالسشدن قابلیت خشک (در کورهF) 

  سانآاستفاده 

 عدم ایجاد قطره 

  
 

 بدون آلودگ

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

ن تابا توجه به اینکه این محصول در حوزه محصوالت رنگ و رزین قرار یم د، داشیر بشمار های محیط زیست از الزامات آن ئیدیهگت 
 . آید یم

 

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

ییک الک  د. مورد اسییییییییییییییتفاده قرار یمدر تمایم قطعات دارای سیییییییییییییییم پیچ  عایق الکتر مزایای الک عایق پایه آب نسییییییییییییییب به پایه حالل  گت 
 تواند آن را به جایگزینن برای مواد مرصفن قبیل در تمایم صنایع تبدیل کند. یم

 

 و  .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مایل مالحظات زمای

ن  قیمت فروش محصیییییییییییول به شر  دارا بودن کیفیت مطلوب برای صییییییییییینعت باید با قیمت نمونه خارجی قابل رقابت باشییییییییییید و هم نی 
قیمت گذاری محصییییول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتصییییادی باشیییید. صیییینعت در خصییییوص رفع این نیاز محدودیت زمابن خاض 

 ل نشده است. قائ

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فنن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فنن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شر
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 :  98089 کد نیاز صنعتی

 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن    : دستگاه تراشکاری کلتتامی 
د ابزارها را در بریم که همچون قالده   باشد یم دستگاه تراش کاری قطعاتییک از  کلت قابلیت که   استهایی کلت  صنعت متقاضن  . گی 

 های خاص را دارد. تنظیم در سایز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم  کند. صنعت اقالم مورد نیاز دستگاه تراشکاری را از منابع داخیل تامی 
 دلیل عدم حل این چالش: 

 صنعت در منابع کلت مورد نظر را پیدا نکرده است. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

ن یم  شود. قطعات مرتبط با دستگاه تراشکاری از طریق منابع داخیل و خارجی تامی 

 
 

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشت  یا زیست ،صنعت   به استانداردهای ایی یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ⬛

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی  ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست راهکار فناورانهویژگ

 قابلیت تنظیم سایزهای خاص را داشته باشد 

  

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

 . این نوع کلت نیاز دارد  از سایل یک عدد های تراشکاری برای دستگاهصنعت 
 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

اتژیک نبودن نیاز   محدودیت زماین مشخیص از سوی صنعت عنوان نشده است. بدلیل اسی 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشی 

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسر
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 :  98098 کد نیاز صنعتی

 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

 فضای کار: دوده رفع 
ن مذاب استفاده یمقالب روی سطح از یکرسی روان کننده گری آلومینیم هریخت جهت شوند داخل قالب بخار یمبه شود که با ریخت 
شود که باعث از سمباده نواری برای براده برداری آلومینیم استفاده یم کارگاه  شود. در بخش دیگر ایجاد یم محیط کار ای در و دوده

 د. ندر فضا پخش شو لومینیم آهای شود پلیسهیم
 آلومینیم از فضای کارگاه است. آوری دوده و ذرات معلق حیل برای جمعصنعت به دنبال راه

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

تحقیقات  انجام داده است ویل بدون نتیجه باق  مانده است. برای حذف ذرات معلق در فضای کار   ها آوری پلیسهبرای جمعصنعت 
 شود که صنعت بدلیل باال بودن قیمت از ان رصفه نظر کرده است. های صنعت  استفاده یممعلق در فضا از جاروبرق  

 الش: عدم حل چ
 گران بودن دستگاه جاروبرق  صنعت  

های جاذب دود   نبود دانش مربوط به فیلت 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

تولید کننده ذرات که بصورت جداگانه یا مرکزی روی دستگاه های   حذف پلیسه از فضای کار جارو برق  صنعت  وجود دارد  جهت
د قرار یم معلق  های جاذب دوده استفاده کرد. یکرسی فیلت   توان از ایجاد شده در فضای کار یمدر خصوص دوده  . گتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشت  یا زیست ،صنعت   به استانداردهای ات  یدست  ■

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ☐

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیتر

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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  ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟استرسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

  
 

 ها از محیط کارحذف آلودگ

 ایط کارگاه  سازگاری با شر

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ایط اجرای آن در محیط کارگاه،  روبه رو با این چالش برخوردار های قابلیت ارائه به تمایم صنعتاز راه حل ارائه شده با توجه به شر
 است. 

 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

چالش محدودیت زماتن مطرح نکرده است. ویل درخصوص محدودیت مایل تمایل دارند که راه حل پشنهادی  صنعت برای رفع این
ن تر باشد.   از قیمت جاروبرق  صنعت  پایتر

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامتر   شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشت 

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شر
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 :  98111 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن در نوک     کنداکتور مس برلیوم: ایجاد پوشش پالتی 
به  براشکند. استپر یک عمگر است و دستورات از طریق منتقل یم آنجریان برق را به در استپر موتور قرار دارد که )براش( کنداکتور

ن شود. این براش از جنس مس برلیوم است که نوک این استپر منتقل یم ییک از جنس پالتی  قطعه در محل اتصال به ورودی جریان الکپر
 مریکا است. آلمان و ن قطعه در اختیار کشورهای ژاپن، آباشد. تکنولوژی ساخت اییم

ن را در آهای نوک قطعه مس درقسمت با اعمال آن است که پوشش  صنعت متقاضن   کند. ن ایجاد  برلیوم خواص مشابه پالتی 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن  نیاز خود را  صنعت در گذشته از طریق منابع خارجی از کشور ژاپن کرده است و اکنون از کشور آلمان کنداکتور مورد نیاز خود تامی 
ن یم  کند. را تامی 
کل قطعه را از مس برلیوم ساخت که خروجی ولتاژ قطعه مناسب نبود و سپس نوک جهت داخیل سازی این قطعه یکرسی  صنعت 
ن  روز کاری از روی سطح کنده شدند و  10که بعد از شد  با طال آبکاری  ها براش وپولیش برای کرو کردن نوک براش همچنی  ها به الکپر

هایتک . صنعت ز تالش برای تولید منرصف شدند آزمایشات بدلیل هایتک بودن قطعه اانجام این که بعد از ااست  خاض نیاز 
 . کند ییک از دالیل عدم بویم سازی آن عنوان یم را  کنداکتور   بودن

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

فته از جمله  تولید  کشور   باشد. این محصول در داخلآلمان، ژاپن و آمریکا یمدانش تولید کنداکتورها در اختیار کشورهای پیرس 
 شود. نیم

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتر یا زیست ،صنعتر  به استانداردهای ابی یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفیبودن ك یی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

  عدم افت ولتاژ خروجی 

 تولید آسان 

 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

 هزار عدد کنداکتور برای تولید محصول خود نیاز دارد.  300صنعت ساالنه به 
 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ن  قیمت فروش محصوووووووووووول به د   دارا بودن کیفیت مطلو  برای صووووووووووونعت باید با قیمت نمونه خارجی قابل رقابت باشووووووووووود و همچنی 
قیمت گذاری محصووووول باید در واروو  رقابت پذیری اقتصووووادی باشوووود. صوووونعت در خصوووووص رفع این نیاز محدودیت زمابن خاض 

 ه است. قائل نشد
 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    دمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشپر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با د 
 

 



  

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two 

 

 :  98034 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن    : (water soluble ceramic core) )ماهیچه نمیک(ول در آبلماهیچه رسامییک محتامی 
ی مستقیم امکان پذیر نیمهایی در قطعه ) فضاهای توخایل(که از طریق قالبایجاد قسمتگری جهت در ریخته باشد از ماهیچه گی 
  ییک از شود. استفاده یم

 
 بعد از پرشدن قالب از مذاب یمم ماهیچه قابلیت از های مهویژگ

 
ای) باشد. اکنون از ماهیچه ماسههم پاشیدگ

( در صنعت استفاده یم
ن
. استنیاز  حذف آنهای قوی برای به فشار و محلولماهیچه از قالب که برای جداسازی   شود ماسه چراغ

ن سطح ایجاد شده، نقصماهیچه ماسه ، کیفیت پایی  ن های تخلخل، دقت ابعادی کم و مقاومت حراریی ای متداول از استحکام پایی 
های رسامییک محلول در آب برای رفع گذارد. از این رو ماهیچههای پیچیده تاثی  یمگریضعیف برخوردار است که رو عملکرد ریخته

ی از مشکالت زیست محییط ایجاد شدند. ماهیچه رسامییک محلول در ها و جدایش راحت این نقص ب با نام آاز قطعه و جلوگی 
 شود. هم شناخته یم ماهیچه نمیک

ب، اکسیدهای فلزی و حداقل یک ماده رسامییک آمورف به آماهیچه نمیک شامل ماده رسامییک دیرگداز، نمک معدین محلول در 
ماهیچه نمیک به  . شوند ای توسط متالورژی پودر در ابعاد و اشکال مختلف و پیچیده ساخته یمهباشد. این ماهیچههمراه چسب یم

ای با گری قطعهجهت ریخته ،باال و قابلیت حل شدن در آب یدلیل مقاومت حراریی باال، کیفیت سطیح مطلوب، دقت ابعاد
 باشد. پیچیده مناسب یمداخیل  حفرهدارای ساختار 

ن ماهیچه نمیک   بعنوان نیاز از سمت صنعت مطرح شده است. تامی 
 
 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

. این شود گری استفاده یمدر سایر صنایع مرتبط با ریخته شود خشک یم 2COماهیچه رزینن  که بسته به نوع رزین در کوره یا با گاز 

صنعت از طریق منابع خارجی ماهیچه نمیک مورد نیاز خود را مناسب نیست. گری های دقیق و پیچیده رای ریختهماهیچه بنوع 
ن یم  کند. تامی 

 دالیل عدم رفع این چالش هستند. عدم تمرکز صنعت بر ساخت ماهیچه نمیک و نبود دانش مرتبط با ساخت آن از 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای شناخته شدهداخیل یا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کت . باشد ی دقیق مناسب یمگر ماهیچه نمیک برای ریخته MORGAN  ،ICP(Industrial Ceramic Products ،) هایرسر
MRI(Metsch Refractories Inc. و )Remet کت ات رسامییک مورد ناز جمله رسر ن یاز های تولید کننده ماهیچه نمیک و تجهی 
 . هستند گری ریخته
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشنی یا زیست ،صنعنی  به استانداردهای ایی یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فنن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای



  

AFRA_Gen_RFP_Rev_Two 

 

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

ی
 ؟چیست ویژگ

 مقاومت حراریی باال 

 انحالل در آب 

 )ایجاد بافنی منسجم و یکنواخت) دقت ابعادی 

  در اشکال مختلف  ایجاد ماهیچهامکان 

  راحت تولید 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

بدلیل  . کاربرد خواهد داشتگری دقیق  و برای تمایم موارد ریخته شود محسوب یمگری ماهیچه نمیک جز قطعات مرصفن در ریخته
،  ماهیچه نمیکهای مزیت وط به بویمنسبت به ماسه چراغن خواهد  گری جایگزین ماسه چراغن در تمایم انواع ریخته سازی آن مشر
 . د ش

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

ن  ط دارا بودن کیفیت مطلوب برای صووووووووووونعت باید با قیمت نمونه خارجی قابل رقابت باشووووووووووود و همچنی  قیمت فروش محصوووووووووووول به رسر
قیمت گذاری محصووووول باید در چارچوب رقابت پذیری اقتصووووادی باشوووود. صوووونعت در خصوووووی رفع این نیاز محدودیت زماین خا  

 قائل نشده است. 
 

 

 چیست؟ با فناور شیوه مطلوب صنعت برای همکاری  .9

ن  ⬛ ک ☐                                     خدمات فنن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشیی

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فنن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسر
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 :  98030 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن و   : PCDافزایش مقاومت به سایش قطعات تامی 
 
 

)سخت ترین ماده و تراش های منحرصبه فردی که دارد برای کاربردهای ضد سایش و بعنوان ابزاری برای برشالماس بدلیل ویژگ
( یک ماده ایده ال است. ویل بدلیل منابع محدود  ن ) الماس PCDه الماس ساخته شده است. موادموادی مشاب الماس موجود در زمی 

ن شده( ، الماس  ن تر   CBNو مواد  CVDسنت    را مرتفع کرده است.  صنعت نیازهای الماسبعنوان جایگزین الماس  با سخت  پایی 
هم بصورت یک  PCDد. مواد نشو از ذرات الماس به همراه کبالت بعنوان اتصال دهنده تحت فشار و دما باالی تولید یم PCDمواد 

ن  صورتب همقطعه بالک و  در صنعت برای کاربردهای مختلف از جمله رزوه  (PCDهای)اینرستیک الیه روی زیرالیه از کاربید تنگسی 
ن و پالستیک دریل کردن، سوراخ کردن کاری، تراشکاری، ، فلزات سبک و سنگی  آهتن های های تقویت شده با فایتر و رسامیکمواد غت 

سخت  باشد. های باال یمو دارای قابلیت تراشکاری در رسعت دارای مقاومت به سایش باال  PCDهای اینرست . ربرد دارد کاشیشه مانند  
PCD 6000  .ویکرز است 

سخت  آن را افزایش  ها پوششی رو سطح این ابزار  با اعمال ازاهمیت باالی برخوردار است و اگر بتوان مقاومت به سایش در این ابزارها 
ن  کیفیت نهایی قطعاتو   ها طول عمر ابزار ، ابزار به سایش  عالوه بر بهبود مقاومت ،د اد افزایش خواهد  تراش داده شده با ابزارها نت 

 ها مرصفن است. های سخت بروی اینرستو ایجاد پوشش PCDهای صنعت متقاضن اینرست یافت. 
 
 
 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم های متعددی استفاده های سخت روی قطعات از  روشکند. جهت ایجاد پوششصنعت بوسیله خرید خارجر نیاز خود را تامی 
 . است PVDها شود که ییک از این روشیم

ن آسان اینرست ن اطالعات کافن نسبت به پوششتامی   شود. از دالیل عدم رفع این نیاز عنوان یم های سخت ها و نداشی 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

ن یماکتر اینرست کت در حوزه ساخت ها از طریق منابع خارجر از کشورهای متعددی تامی  شود. در داخل کشور تعداد محدودی رسی
کت الماسه ساز اشاره کرد. که از جمله آن یم  هستند ها فعال اینرست فته  هایدستگاهبه ها ساخت اینرستجهت توان به رسی پیرسی

 نیاز است. 

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل نیاز ارائه  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشت  یا زیست ،صنعت   به استانداردهای ایر یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

  داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

 افزایش مقاومت به سایش نسبت به حالت قبل از پوشش دیه 

 افزایش طول عمر ابزار 

 نهایی قطعات ایجاد شده با این ابزارها افزایش کیفیت 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

، الماس این پوشش ها برای سخت کردن تمایم ابزارهای برش و اینرست ن  PVDهای تراشکاری با زیرالیه های مختلف کاربید تنگسی 
،CBN   وPCD  کاربرد خواهد داشت . 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

 از سوی صنعت محدودیت زماین مشخص نشده است.  

 

 چیست؟ مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  شیوه .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشت 

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسی
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 :  98110 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

 مگنت: ساخت 
ید پالستییک نادر خایک بعنوان روتور در استبر موتور استفاده یممگنت  این  تولید به مدت یکسال روی صنعت شود. های هایبر

ن یمچون منابع اصیل این مگنت است ها کار کردهمگنت ن   . باشد ها در چی  واد اولیه برای امکان خرید مو  خام فروشی ندارد  کشور چی 
  . فراهم نیست کشور   ها در داخلاین مگنت تولید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم ن تامی   کند. صنعت نیاز خود را بوسیله خرید خارجر از کشور چی 
ن مواد اولیه با را بعنوان مهم صنعت عدم توانای در تامی   ترین دلیل عدم رفع این چالش ذکر کرده است. برای ساخت آهبن

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

بای دائیم استفاده یمNdدرصد منابع نئودیمیم) 80حدود  ن قرار دارد. برای ساخت ( که برای ساخت آهبن شود در کشور چی 
بای دائیم به این ماده نیاز آ ن غب  ممکن است. هبن ن این ماده با توجه به انحصار آن توسط کشور چی   است که تامی 

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشت  یا زیست ،صنعت   به استانداردهای ابر یدست  ☐

 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 استرسیدن به چه  ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

 دائیم خاصیت مغناطییس 

 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ن   کند. هزار عدد از این نوع مگنت استفاده یم 400تا  350صنعت ساالنه بی 

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

 محدودیت زمابن از سوی صنعت برای رفع این نیاز مطرح نشده است. 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    رسمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشب 

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با رسی
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 :  98050 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ن ورق  وموتور برای سیم PETعایق تامی    : های الکتر
   یک پیل استر ترموپالستیک است  (PET)پلیمر پیل اتیلن ترفتاالت 

 
 در  باشد.از ورق پلیمریهای ان یمکه عایق بودن ییک از جمله ویژگ

وموتور  وژن و خنک شدن بدست یمورق پلیمری  . شود ها از یکدیگر استفاده یمبرای جدا کردن سیم پیچالکتر این ید. آطریق اکستر
خشک شدن  جهتحرارت دادن سیم پیچ در داخل کوره هنگام  (F)کالس درجه سیلسیوس 155دمای  تا  باید بتواند  یپلیمر ورق 

ییک  بماند  الک عایق الکتر
ر
شود بصورت رول خریداری یمقرار دارد. این ورق  0.35-0.20ر محدوده د پلیمری ضخامت ورق . پایدار باق
 شود. که بسته به نیاز برش داده یم

ن ورق پلیمری   بعنوان نیاز از سوی صنعت مطرح شده است.  Fکالس   PETتامی 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ن یم PETهای ورقصنعت   . باشد کشور موجود نیمدر داخل   Fهای کالس ورقکند. را از منابع خارجی تامی 

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

،  Mylar ،Melinex توان بهیمتولید کننده این ورق  هایدر منابع خارجی موجود است و  از جمله برند  Fکالس   PETورق پلیمری 
Hostaphan   وBoPET )های پلیمری اشاره کرد. در داخل کشور ورق )پلیمر پت دو محوریPET بندی جهت نیاز صنایع بسته
 قرار ندارند.  Fشود و یل در کالس ساخته یم

 
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتر یا زیست ،صنعتر  به استانداردهای ابی یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كیی 

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 استرسیدن به چه  ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های عملکردی راهکار فناورانه ؟پارامتی

ی
 ؟چیست ویژگ

  کالس  155پایداری ورق تا دمای(درجه سیلسیوسF) 

 برش آسان جهت مرصف 

 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ونیک و صنایع خودرو سازی کاربرد دارد. در  Fدر کالس  PETورق پلیمری   صنایع الکتر

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

د دارا بودن کیفیت مطلوع برای صووووووووونعت باید با   ن قیمت فروش محصوووووووووول به بو قیمت نمونه خارجی قابل رقابت باشووووووووود و هم نی 
قیمت گذاری محصووووول باید در وارووع رقابت پذیری اقتصووووادی باشوووود. صوووونعت در خصوووووی رفع این نیاز محدودیت زمابن خا  

 قائل نشده است. 
 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامی    بمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشتر

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با بو
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 :  98107 کد نیاز صنعتی

 
 

 با راهکار فناورانه حل شود:  اید که ب  چالش  صنعتی و بیان  نیاز عنوان  .1

ه مغناطییس: خرید   دستگاه ویبر
ه مغناطییس جهت د. پرداخت سطیح مورد استفاده قرار یم ویبر در فلزی قطعات ذرات ساینده از نوع کاربید و اکسیدی به همراه گبر

ند داخل محفظه دستگاه قرار یم ذرات ساینده روی  ،در اثر حرکات لرزشی یا رفت و برگشتی مخزن دستگاه ،و بعد از اعمال جریانگبر
ی و پولیش انجام یمقطعات یم ی به  شود. لغزند و عمل پلیسه گبر بسته به نوع مواد ساینده انتخابر نوع عملکرد دستگاه از پلیسه گبر

ن کاری و  کند. پولیش سطیح تغیبر یم ی، تمبر ن جهت چربر گبر  شود. اکسیدزدابی هم استفاده یماین دستگاه همچنیر
ه مغناطییس است.  ی و پرداخت قطعات فلزی متقاضن خرید دستگاه ویبر  صنعت جهت پلیسه گبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؟چیست چالشحل کامل عدم  دالیلانجام داده است؟  نیاز هایی برای رفع این تالشتاكنون چه  صنعت .2

ه مغناطییس   انجام نداده است. صنعت اقدایم جهت خرید دستگاه ویبر
ش به  کت سازنده این دستگاه یمعدم دسبی  . تواند دلیل عدم رفع این نیاز توسط صنعت باشد شی

 

 فرآیند دارد؟ یا اعم از محصول، تکنولوژی  ای داخیل شناخته شدهیا  راه حل خارج   ،نیاز آیا این  .3

کت کتهای داخیل تولید یمدستگاه پولیش و پرداخت سطیح توسط شی های سازنده دستگاه پولیش مغناطییس، شود. از جمله شی
کت   توان نام برد. را یم آریا سایان گسبی شی

 

 چیست؟ توسط صنعت فناورانهراهکار  جستجوی اصیل و دلیل ارائه نیاز  کلیدی  هدف .4

 محییطبهداشتی یا زیست ،صنعتی  به استانداردهای ابر یدست  ☐
 کاهش هزینه جاری در خط تولید  یا  فع مشكالت فتن ر  ■

ن پا ☐  صادرات اهداف براییا  با رقبا  قیاسر دت محصول یفی بودن كییر

 داخل در بازار  پیشتازی ویژه محصول با هدفرتقاء ا ☐
  

 بسمه تعایل

 (RFPدرخواست ارائه پیشنهاد )فرم 

 و  الزم برای اطالعات
ی
 صنعتی  نیاز متناسب با  ،ارائه راهکار فناورانه شناسای
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 است ،معیار موفقیت پروژه .5
ی
های  های  ؟رسیدن به چه پارامتی

ی
 ؟چیست عملکردی راهکار فناورانهویژگ

 کیفیت سطیح مطلوب قطعات 

 صیقیل سطح 

 

 

 

 ؟استچه مراجیع  تائیدیه مند نیاز  ،نیاز صنعتی این حل برای  فناورانهاثبات راهکار  .6

 

 

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

ه مغناطییستتت دستتتتگاه ی   نیازمند بهدر تمایم صتتتنایع  ویبر نکاری و اکستتتیدزدابی  . کاربرد دارد پرداخت ستتتطیح و پلیستتته گبر ی، تمبر چربر گبر
  . از دیگر موارد استفاده این دستگاه است

 

 و مایل .8
ی
 برای رفع نیاز فناورانه خود چیست؟ صنعت مالحظات زمای

 محدودیت زمابن از سوی صنعت مطرح نشده است. 

 

 چیست؟ شیوه مطلوب صنعت برای همکاری با فناور  .9

ن  ■ ک ☐                                     خدمات فتن  مواد، قطعات یا  دوره ای تامیر   شمایه گذاری و تحقیق و توسعه مشبی

کت فناور  استخدام فناور یا تملک/  ☐  انتقال دانش فتن یا خرید الیسنس ☐                                ادغام با شی
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