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و مهندسیخدمات فنی   
 

PGSOC_1101 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 و کک زدایی هاکوره وبیدر ت یکک آل لیدر تشک ریتاخ ای یریجلوگ

 . شرح مسئله2

 تیدما و در نها شیها، افزاوبیفشار ت شیکوره باعث افزا یهاوبیت یداخل وارهیوجود کک در د
کک و  لیاز تشک یریجهت جلوگ نینو یهاراهکارارائه شود. یها موبینقاط داغ در ت لیتشک

  .باشدیبرخوردار م ییباال اریبس تیاز اهم ییزداکک دیجد یروش ها
کک   دیجد یهامتد ییو شناسا یبررس زیها و نکک در کوره هیال لیمواد بازدارنده تشک دیتول

که عالوه  (Steam-Air Decocking, Pigging, Foam Pigs(Different Sizes)) مانند زدایی
 نییپا یواحدها نینواحد و همچ ندیدر فرآ یخلل ها،وبیکک در ت لیانداختن تشک قیبر به تعو

 با خوراک ریتقطواحد  یهاموارد در خصوص کوره نیشتریب .نکند مطلوب است جادیا یدست
Pre-Condensate ها  وبیبا تP9 A335 Grade باشدیم. 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
  احتراق یمهندس -  شیپاال یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مشخصات محصول یبر رو ریکک و عدم تاث لیتشک بازدارنده ییایمیمواد ش دیتول  
 ها.وبیازحد به ت شیب یهاوارد نشدن شوکو زدایی آنالین کک 
 های نوینجلوگیری از تشکیل هسته اولیه کک با روش 
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و مهندسیخدمات فنی   
 

PGSOC_1101 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 و کک زدایی هاکوره وبیدر ت یکک آل لیدر تشک ریتاخ ای یریجلوگ

 . شرح مسئله2

 تیدما و در نها شیها، افزاوبیفشار ت شیکوره باعث افزا یهاوبیت یداخل وارهیوجود کک در د
کک و  لیاز تشک یریجهت جلوگ نینو یهاراهکارارائه شود. یها موبینقاط داغ در ت لیتشک

  .باشدیبرخوردار م ییباال اریبس تیاز اهم ییزداکک دیجد یروش ها
کک   دیجد یهامتد ییو شناسا یبررس زیها و نکک در کوره هیال لیمواد بازدارنده تشک دیتول

که عالوه  (Steam-Air Decocking, Pigging, Foam Pigs(Different Sizes)) مانند زدایی
 نییپا یواحدها نینواحد و همچ ندیدر فرآ یخلل ها،وبیکک در ت لیانداختن تشک قیبر به تعو

 با خوراک ریتقطواحد  یهاموارد در خصوص کوره نیشتریب .نکند مطلوب است جادیا یدست
Pre-Condensate ها  وبیبا تP9 A335 Grade باشدیم. 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
  احتراق یمهندس -  شیپاال یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مشخصات محصول یبر رو ریکک و عدم تاث لیتشک بازدارنده ییایمیمواد ش دیتول  
 ها.وبیازحد به ت شیب یهاوارد نشدن شوکو زدایی آنالین کک 
 های نوینجلوگیری از تشکیل هسته اولیه کک با روش 
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PGSOC_1102 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شعله صیتشخ یهاستمیو ساخت س یطراح

 . شرح مسئله2

انسانی و تجهیز برای نیروی یمنیا عالوه بر افزایشها لوتیوجود شعله در برنرها و پا صیتشخ
 گردد. Logicموجود در  یهافورس موجب حذفتواند می

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 احتراق یمهندس -  شیپاال یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 درست و به موقع وجود شعله صیتشخ 

 

 

 

 

 

PGSOC_1103 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 shell & tube یهامبدل ییزداکک ای ییزداشستشو، رسوب

 . شرح مسئله2

  fouling دهیلوله، پد پوسته و یهادر مبدل یکاهش بازده حرارت یهاعامل نیتراز مهم یکی

 ایرسوب و  لیاز تشک یریجلوگ زات،یتجه نیدر ا ازیمورد ن یهااز چالش یکیباشد. لذا یم
 باشد.یم نینو یهابه روش ییزدارسوب

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 روش های شستشو و رسوب زدایی جدید 
 روش های جلوگیری از تشکیل رسوب 
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PGSOC_1102 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شعله صیتشخ یهاستمیو ساخت س یطراح

 . شرح مسئله2

انسانی و تجهیز برای نیروی یمنیا عالوه بر افزایشها لوتیوجود شعله در برنرها و پا صیتشخ
 گردد. Logicموجود در  یهافورس موجب حذفتواند می

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 احتراق یمهندس -  شیپاال یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 درست و به موقع وجود شعله صیتشخ 

 

 

 

 

 

PGSOC_1103 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 shell & tube یهامبدل ییزداکک ای ییزداشستشو، رسوب

 . شرح مسئله2

  fouling دهیلوله، پد پوسته و یهادر مبدل یکاهش بازده حرارت یهاعامل نیتراز مهم یکی

 ایرسوب و  لیاز تشک یریجلوگ زات،یتجه نیدر ا ازیمورد ن یهااز چالش یکیباشد. لذا یم
 باشد.یم نینو یهابه روش ییزدارسوب

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 روش های شستشو و رسوب زدایی جدید 
 روش های جلوگیری از تشکیل رسوب 
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PGSOC_1104 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 باال تیفیساز با کیو خنث یضد خوردگ ییایمیماده ش دیتول

 . شرح مسئله2

خوردگی با ایجاد الیه فیلمی در سطح خطوط لوله مانع از ساز و ضدمواد شیمیایی خنثی
 شود.ها و تجهیزات میخوردگی الین

 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کاتالیست و مواد شیمیایی

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 Corrosion inhibitor 
 neutralizer 

 

 

 

 

 

PGSOC_1105 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دیسفو نفت گازنفتنفتا،  یدروژنیه هیتصف ستیکاتال

 . شرح مسئله2

سفید، نیاز به تولید و تامین کاتالیست و نفت گازنفتبا توجه به تحریم کشور و لزوم شیرین سازی نفتا، 
 شود.داخلی با کیفیت بیش از پیش مطرح می

 مرتبط با تقاضا . حوزه3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4
 بله          خیر

 

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 دیسفو نفت گازنفتنفتا،  یساز نیریش ستیساخت کاتال 
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PGSOC_1104 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 باال تیفیساز با کیو خنث یضد خوردگ ییایمیماده ش دیتول

 . شرح مسئله2

خوردگی با ایجاد الیه فیلمی در سطح خطوط لوله مانع از ساز و ضدمواد شیمیایی خنثی
 شود.ها و تجهیزات میخوردگی الین

 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کاتالیست و مواد شیمیایی

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 Corrosion inhibitor 
 neutralizer 

 

 

 

 

 

PGSOC_1105 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دیسفو نفت گازنفتنفتا،  یدروژنیه هیتصف ستیکاتال

 . شرح مسئله2

سفید، نیاز به تولید و تامین کاتالیست و نفت گازنفتبا توجه به تحریم کشور و لزوم شیرین سازی نفتا، 
 شود.داخلی با کیفیت بیش از پیش مطرح می

 مرتبط با تقاضا . حوزه3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4
 بله          خیر

 

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 دیسفو نفت گازنفتنفتا،  یساز نیریش ستیساخت کاتال 
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PGSOC_1106 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یستیکاتال لیواحد تبد ستیکاتال یایجاذب رطوبت گاز در گردش جهت اح

 . شرح مسئله2

و کاهش  ستیکاتال نگینتریباعث س CCR یسازنیواحد بنز ستیکاتال یایوجود رطوبت مازاد در بخش اح
 .است یضرور یامر یگردش تروژنیجاذب رطوبت گاز ن نی. لذا تامشودیآن م یوربهره

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ساخت جاذب رطوبت گاز 
 
 
 

 
 

 

PGSOC_1107 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یآلریو غ یآلبه منظور حذف کلر یسازنیبنز یواحدها یدیتول دروژنیجاذب کلر موجود در گاز ه

 . شرح مسئله2

که  گرددیم یگذارنمک و رسوب ،یدیمحلول اس لیموجب تشک یشگاهیپاال یهاانیحضور کلر در جر
 یاز معضالت فعل یکیدارد.  یرا در پ یدروکربنیو خطوط انتقال ه زاتیبه تجه بیو آس یانسداد، خوردگ

 یرا در واحدها یکه مشکالت باشدیم یساز نیبنز یواحدها یدیتول دروژنیحضور کلر در گاز ه ،هاپاالیشگاه
 .نمایدمی جادیا یدست نییپا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 3الی 1 کلر زانیخوراک با م افتیدر (ppm )دیکلرا زانیبا م یخروج انیو جر Trace 
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PGSOC_1106 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یستیکاتال لیواحد تبد ستیکاتال یایجاذب رطوبت گاز در گردش جهت اح

 . شرح مسئله2

و کاهش  ستیکاتال نگینتریباعث س CCR یسازنیواحد بنز ستیکاتال یایوجود رطوبت مازاد در بخش اح
 .است یضرور یامر یگردش تروژنیجاذب رطوبت گاز ن نی. لذا تامشودیآن م یوربهره

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ساخت جاذب رطوبت گاز 
 
 
 

 
 

 

PGSOC_1107 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یآلریو غ یآلبه منظور حذف کلر یسازنیبنز یواحدها یدیتول دروژنیجاذب کلر موجود در گاز ه

 . شرح مسئله2

که  گرددیم یگذارنمک و رسوب ،یدیمحلول اس لیموجب تشک یشگاهیپاال یهاانیحضور کلر در جر
 یاز معضالت فعل یکیدارد.  یرا در پ یدروکربنیو خطوط انتقال ه زاتیبه تجه بیو آس یانسداد، خوردگ

 یرا در واحدها یکه مشکالت باشدیم یساز نیبنز یواحدها یدیتول دروژنیحضور کلر در گاز ه ،هاپاالیشگاه
 .نمایدمی جادیا یدست نییپا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 3الی 1 کلر زانیخوراک با م افتیدر (ppm )دیکلرا زانیبا م یخروج انیو جر Trace 
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PGSOC_1108 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 نشده تیتثب تیفرمیر عیما انیجاذب کلر از جر

 . شرح مسئله2

که  گرددیم یگذارنمک و رسوب ،یدیمحلول اس لیموجب تشک یشگاهیپاال یهاانیحضور کلر در جر
 انیدارد. لذا حذف کلر از جر یرا در پ یدروکربنیو خطوط انتقال ه زاتیبه تجه بیو آس یانسداد، خوردگ

 است. یضرور یسازنیبنز یواحدها یدیتول تیفرمیر عیما

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 3الی 1 کلر زانیخوراک با م افتیدر (ppm )دیکلرا زانیبا م یخروج انیو جر Trace 
 
 
 
 

 
 

PGSOC_1109 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دروژنیه یسازخالص جیمربوط به پک یغشا دیتول

 . شرح مسئله2

ارتقا  9/99به خلوص  96-94را از  یسازنیواحد بنز یدیتول دروژنیخلوص ه دروژن،یه یخالص ساز جیپک
 است. یضرور جیپک نیبه کار رفته در ا ی. ساخت غشاهادهدیم

 حوزه مرتبط با تقاضا. 3

 یاتیعمل یندهایفرآ یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر   بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 درصد  9/99با خلوص  دروژنیه یخالص ساز جیپک یغشا دیتول 
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PGSOC_1108 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 نشده تیتثب تیفرمیر عیما انیجاذب کلر از جر

 . شرح مسئله2

که  گرددیم یگذارنمک و رسوب ،یدیمحلول اس لیموجب تشک یشگاهیپاال یهاانیحضور کلر در جر
 انیدارد. لذا حذف کلر از جر یرا در پ یدروکربنیو خطوط انتقال ه زاتیبه تجه بیو آس یانسداد، خوردگ

 است. یضرور یسازنیبنز یواحدها یدیتول تیفرمیر عیما

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 3الی 1 کلر زانیخوراک با م افتیدر (ppm )دیکلرا زانیبا م یخروج انیو جر Trace 
 
 
 
 

 
 

PGSOC_1109 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دروژنیه یسازخالص جیمربوط به پک یغشا دیتول

 . شرح مسئله2

ارتقا  9/99به خلوص  96-94را از  یسازنیواحد بنز یدیتول دروژنیخلوص ه دروژن،یه یخالص ساز جیپک
 است. یضرور جیپک نیبه کار رفته در ا ی. ساخت غشاهادهدیم

 حوزه مرتبط با تقاضا. 3

 یاتیعمل یندهایفرآ یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر   بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 درصد  9/99با خلوص  دروژنیه یخالص ساز جیپک یغشا دیتول 
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PGSOC_1110 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 CCR ستیکاتال وستهیبا گردش پ یستیکاتال لیواحد تبد ستیکاتال

 . شرح مسئله2
آن را  دیتول ییتوانا یشرکت داخل کیدر حال حاضر تنها  ست،یکاتال نیساخت ا یباال یتکنولوژ لیبه دل

 باشد.یپر مصرف کشور م یهاستیدارد که از جمله کاتال

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ستیو کاتال ییایمیمواد ش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 100 یبا اکتان باال تیفرمیر دیجهت تول ستیساخت کاتال 

 
 
 
 
 

 

PGSOC_1111 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دروژنیموجود در گاز ه یکلر آل زانیکننده )دراگر( م نییتست تع

 . شرح مسئله2

 شودیموجود در گازها استفاده م یکلر آل زانیم یریجهت اندازه گ لهیوس نیاز ا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یشگاهیآزما زاتیخدمات و تجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 موجود در گاز  یکلر آل زانیم نییتع 
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PGSOC_1111 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دروژنیموجود در گاز ه یکلر آل زانیکننده )دراگر( م نییتست تع

 . شرح مسئله2

 شودیموجود در گازها استفاده م یکلر آل زانیم یریجهت اندازه گ لهیوس نیاز ا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یشگاهیآزما زاتیخدمات و تجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 موجود در گاز  یکلر آل زانیم نییتع 
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PGSOC_1112 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 لممستع یهاستیفلزات از کاتال یابیباز

 . شرح مسئله2

 یاژهیو تیفلزات از اهم نیا یابیباز CCRواحد  ستیبا توجه به ارزش فلزات به کار گرفته شده در کاتال
 .برخوردار است

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یشگاهیآزما زاتیخدمات و تجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 درصد کل فلزات  99/99 یابیباز 
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PGSOC_1112 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 لممستع یهاستیفلزات از کاتال یابیباز

 . شرح مسئله2

 یاژهیو تیفلزات از اهم نیا یابیباز CCRواحد  ستیبا توجه به ارزش فلزات به کار گرفته شده در کاتال
 .برخوردار است

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یشگاهیآزما زاتیخدمات و تجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 درصد کل فلزات  99/99 یابیباز 

 
 
 
 

 
 

PGSOC_1113 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یکیولوژیو ب یروغن ،ییایمیش یزداآب تیالکترولیمواد پل

 . شرح مسئله2
 یهاپساب هیدر مراحل تصف یو روغن یکیولوژیب ،ییایمیش یهااز لجن اریحجم بس دیبا توجه به تول

مواد  شده، به دیتول یهاحذف آب موجود در لجن نی( و همچن%20به  %5)از  ظیجهت تغل شگاهیپاال
و خشک  ندهکن ظیتغل یهاجیدر پک قیجهت تزر یکیولوژیو ب یروغن ،ییایمیش یزداآب تیالکترول یپل

 .باشدیم ازیکن ن

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیشو مواد ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر          بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 یوزن %20شده به  دیغلظت لجن تول شیافزا 
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PGSOC_1114 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یکیها از پساب کاستها و  مرکاپتاندیسولف یو تمام R-SNA جهت حذف ستیکاتال

 . شرح مسئله2

جهت  سفتیدو حضفوو کاتال Wet Air Oxidation مسفتمم  اا وو  کیکاسفت هیتصفف جیپک
ست  یتبد سولف کیکا سولفات و ت (Na2S) دیو  سولفاتیاه   یووود الیس دو.وودیاه کاو م و
 زانیاه م  DEDS+MDES، (ppm) 470 زانیاه م  DMDS؛ رینظ ییهایواحد ناخالصففف نیا

313 (ppm) ،R-SNA 313 زانیاه م (ppm) صف موجود ست که مانع از ت و  گرددیکام  م هیا
 سففتیکاتال نکهیا  یاه دل گرید ی. از سففوشففودیم جیپک یدو خروج دیشففد یموجب اروز او

 یکه محصول خروج ااشدیونگ سبز م یداوا یخروج الی، س ااشدیکبالت م هیاز پا یمصرف
 .ستین دییاز نظر ونگ و او موود تا

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           اله

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5
 کام  و حذف هیجهت تصف ستیساخت کاتال R-SNA، DMDS، DEDS،MEDS 

 و ونگ و او  Na2sو 
 

 

 

 
PGSOC_1115 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یکیولوژیب هی)نمک دوست( تصف یهاسمیارگان کرویم

 . شرح مسئله2

 هایباشد. پارامترهای روغنی پاالیشگاه، تصفیه بیولوژیکی پساب مییکی از مراحل تصفیه پساب

CODو BOD یابند موجود کاهش میهای های درون آب توسط میکروارگانیسمدیگر آلودگی
که به دلیل شوری بیش از حد خوراک ورودی به پکیج تصفیه)پساب ورودی(، امکان تصفیه 

و کانداکتیویته (ppm) 15000غلظت نمک موجود در پساب حدوداً . باشدبیولوژیکی مقدور نمی
نمک های های جدید باکتریبا تولید و یا اصالح و پرورش گونه. باشدمی (ppm)40000 آب

 BODهای آالیندگی نظیر به حذف شاخص توان نسبتهای بیولوژیکی میدوست یا سایر روش
 .اقدام نمود CODو 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           بله

 درخواستهای مورد ها و خروجی. ویژگی5
  کاهشBOD  20به کمتر از  450از مقدار 
  کاهشCOD  280به کمتر از  800از مقدار 
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PGSOC_1115 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یکیولوژیب هی)نمک دوست( تصف یهاسمیارگان کرویم

 . شرح مسئله2

 هایباشد. پارامترهای روغنی پاالیشگاه، تصفیه بیولوژیکی پساب مییکی از مراحل تصفیه پساب

CODو BOD یابند موجود کاهش میهای های درون آب توسط میکروارگانیسمدیگر آلودگی
که به دلیل شوری بیش از حد خوراک ورودی به پکیج تصفیه)پساب ورودی(، امکان تصفیه 

و کانداکتیویته (ppm) 15000غلظت نمک موجود در پساب حدوداً . باشدبیولوژیکی مقدور نمی
نمک های های جدید باکتریبا تولید و یا اصالح و پرورش گونه. باشدمی (ppm)40000 آب

 BODهای آالیندگی نظیر به حذف شاخص توان نسبتهای بیولوژیکی میدوست یا سایر روش
 .اقدام نمود CODو 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           بله

 درخواستهای مورد ها و خروجی. ویژگی5
  کاهشBOD  20به کمتر از  450از مقدار 
  کاهشCOD  280به کمتر از  800از مقدار 

 
 

 
 



18

PGSOC_1116 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 تروژنین دیتول جیو ساخت توربواکسپندر پک یطراح

 . شرح مسئله2

که  عیو ما یگاز تروژنیمکعب نمترنرمال 6650 تیبا ظرف Cryogenic از نوع شگاهیپاال یساز تروژنیواحد ن
 کند.یم دیتول عیما تروژنیمترمکعب ننرمال 400بصورت گاز و  نژترویمکعب نمترنرمال 6250نیب نیاز ا
 یآلمانشرکت شود و منحصر به یمحسوب م تکیها عیو جزء صنا Cryogenic ستمیبا س تروژنین دیتول جیپک

 :باشد یم ریواحد به شرح ز نیا یگاز تروژنین دیتول ندیفرآ است.
 بار  10نرمال متر مکعب تا فشار هزار  20 یبیبا فلو تقر (Air Compressor) هوا یبخش فشرده ساز (1
   R-134a الیبا استفاده از س گرادسانتی10-45 یاز دما (Refrigeration) هیاول یمرحله سرد ساز (2
 و ... CO2 ،یدروکربنیه یهایجهت حذف هر گونه ناخالص (Purification) هوا یساز مرحله خالص (3

 خالص توسط توربواکسپندر  یهوا (Cold box) یسازمرحله سرد (4

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 درصد 99.9با خلوص  تروژنین دیساخت توربواکسپندر جهت تول 
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PGSOC_1116 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 تروژنین دیتول جیو ساخت توربواکسپندر پک یطراح

 . شرح مسئله2

که  عیو ما یگاز تروژنیمکعب نمترنرمال 6650 تیبا ظرف Cryogenic از نوع شگاهیپاال یساز تروژنیواحد ن
 کند.یم دیتول عیما تروژنیمترمکعب ننرمال 400بصورت گاز و  نژترویمکعب نمترنرمال 6250نیب نیاز ا
 یآلمانشرکت شود و منحصر به یمحسوب م تکیها عیو جزء صنا Cryogenic ستمیبا س تروژنین دیتول جیپک

 :باشد یم ریواحد به شرح ز نیا یگاز تروژنین دیتول ندیفرآ است.
 بار  10نرمال متر مکعب تا فشار هزار  20 یبیبا فلو تقر (Air Compressor) هوا یبخش فشرده ساز (1
   R-134a الیبا استفاده از س گرادسانتی10-45 یاز دما (Refrigeration) هیاول یمرحله سرد ساز (2
 و ... CO2 ،یدروکربنیه یهایجهت حذف هر گونه ناخالص (Purification) هوا یساز مرحله خالص (3

 خالص توسط توربواکسپندر  یهوا (Cold box) یسازمرحله سرد (4

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 درصد 99.9با خلوص  تروژنین دیساخت توربواکسپندر جهت تول 
 
 
 

 

PGSOC_1117 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 لرهایآب مقطر خوراک بو هیتصف یها جیپک ینازل ها لتریف دیتول

 . شرح مسئله2
 لهیبه وس یندیآفر یاز واحدها یبرگشت ینفتکاندنس آلوده به مواد یهاآب شیپاال

 جیپک نیدر ا لرهایاز خوراک بو یبخش نی. بنابراردیگیانجام م   Oleophilic resinsیلترهایف
 باشدیم گرادیدرجه سانت 111آن  یبار و دما 5.5 جیپک نیبه ا یورود فشار .شودیم یورآفر

 نیرساند. ایم ppm کیبه کمتر از  ppm 50-10موجود در کاندنس را از  یو مقدار مواد نفت
 یمترمکعب در ساعت و مجموع آن در حالت عاد 140هر کدام  یدارد که دب لتریف 4 جیپک

 متر مکعب در ساعت است. 385-366واحد 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 جهت  لرهایآب مقطر خوراک بو هیتصف یها جیپک ینازل ها لتریف دیتول
 بار 5 یدرجه و فشار باال 130 یباال ییدما طیدر شرا یریبکارگ
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PGSOC_1118 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 آب هیتصف یهاجیپک یونیو کات یونیآن یهانیرز دیتول

 . شرح مسئله2

به آب مقطر و  لیپس از حذف روغن، بو، مزه و ذرات نامحلول جهت تبد یکاندنس برگشت
 Hot condensate mixed bed polisherگردد که با نام یزالل م جیوارد پک لریبو یمناسب برا
باشد که هدف آن یم یونیو کات ونیآن یها نیبا رز یبیبستر ترک ۴شامل  و شودیشناخته م

 آب است.  conduct آوردن نییپا
 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 آب هیتصف یها جیپک یونیو کات یونیآن یها نیرز دیتول

 

PGSOC_1201 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

لوله قطر  کیبه  نییقطر پا یمس یهااز لوله یامناسب اتصال مجموعه زمیو مکان یتکنولوژ هیارا
در محل اتصال لوله  یترک خوردگ لیبه دل HVAC یمکرر کندانسورها یباال ) به منظور رفع خراب

 از کندانسور( یخروج یمس یها

 مسئله . شرح2

های مسی کندانسور، عدم کیفیت مناسب تجهیزات، استفاده از تیوب مسی با ضخامت کم در لوله
خروجی به کندانسور، طراحی نامناسب در آرایش کویل  عدم رعایت تقارن در لوله ورودی و

های مسی و عدم نصب های مسی، اکسپند نامناسب لولهکندانسور، جنس نامناسب کویل
های مکرر و های کندانسورها منجر به وقوع نشتیجهت کاهش ارتعاش لوله ساپورت مناسب

 شده است. HVACکندانسورها قبل از راه اندازی سیستم های متعدد در 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           بله

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5
 نییقطر پا یمس یاز لوله ها یمناسب اتصال مجموعه ا زمیو مکان یتکنولوژ هیارا 

 لیبه دل HVAC یمکرر کندانسورها یلوله قطر باال ) به منظور رفع خراب کیبه 
 از کندانسور( یخروج یمس یدر محل اتصال لوله ها یترک خوردگ
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PGSOC_1118 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 آب هیتصف یهاجیپک یونیو کات یونیآن یهانیرز دیتول

 . شرح مسئله2

به آب مقطر و  لیپس از حذف روغن، بو، مزه و ذرات نامحلول جهت تبد یکاندنس برگشت
 Hot condensate mixed bed polisherگردد که با نام یزالل م جیوارد پک لریبو یمناسب برا
باشد که هدف آن یم یونیو کات ونیآن یها نیبا رز یبیبستر ترک ۴شامل  و شودیشناخته م

 آب است.  conduct آوردن نییپا
 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 آب هیتصف یها جیپک یونیو کات یونیآن یها نیرز دیتول

 

PGSOC_1201 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

لوله قطر  کیبه  نییقطر پا یمس یهااز لوله یامناسب اتصال مجموعه زمیو مکان یتکنولوژ هیارا
در محل اتصال لوله  یترک خوردگ لیبه دل HVAC یمکرر کندانسورها یباال ) به منظور رفع خراب

 از کندانسور( یخروج یمس یها

 مسئله . شرح2

های مسی کندانسور، عدم کیفیت مناسب تجهیزات، استفاده از تیوب مسی با ضخامت کم در لوله
خروجی به کندانسور، طراحی نامناسب در آرایش کویل  عدم رعایت تقارن در لوله ورودی و

های مسی و عدم نصب های مسی، اکسپند نامناسب لولهکندانسور، جنس نامناسب کویل
های مکرر و های کندانسورها منجر به وقوع نشتیجهت کاهش ارتعاش لوله ساپورت مناسب

 شده است. HVACکندانسورها قبل از راه اندازی سیستم های متعدد در 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           بله

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5
 نییقطر پا یمس یاز لوله ها یمناسب اتصال مجموعه ا زمیو مکان یتکنولوژ هیارا 

 لیبه دل HVAC یمکرر کندانسورها یلوله قطر باال ) به منظور رفع خراب کیبه 
 از کندانسور( یخروج یمس یدر محل اتصال لوله ها یترک خوردگ
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PGSOC_1202 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

در قطعاتی از جنس فوالدهای آلیاژی  Rollingارایه تکنولوژی ساخت و ایجاد رزوه به روش 
 1.4542استینلس استیل همانند متریال 

 . شرح مسئله2

 HRC-40برای قطعاتی است که سختی اولیه آنها زیر  Rollingروش ساخت رزوه با روش  
 HRC-33برابر  1.4542راد با مشخصه فنی پیستون Raw Materialباشد. سختی اولیه 

های تولید شده به روش ( رزوهTensile Strength) میزان بهبود استحکام کششی باشد.می
Rolling است. میزان بهبود  %30های تولید شده به روش ماشینکاری حداکثر به نسبت رزوه

به نسبت  Rollingهای تولید شده به روش رزوه( Fatigue Strengthاستحکام خستگی )
است. الزم به ذکر است بکارگیری  %75تا  %50های تولید شده به روش ماشینکاری حداکثر رزوه

 باشد.ها نیز تاثیر گذار میبر روی عواملی همانند کیفیت سطح و دقت ایجاد رزوه Rollingروش 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار زاتیتجه قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 رزوه به روش  جادیساخت و ا یتکنولوژ هیاراRolling از جنس  یدر قطعات

 1.4542 الیهمانند متر لیاست نلسیاست یاژیآل یفوالدها
  

 
 
 
 

 

PGSOC_1203 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 رآالتیش Trimداخل  یپوشش ها

 . شرح مسئله2

شود. های مختلفی استفاده میشیرآالت صنعتی از روش Trimبرای جلوگیری از خوردگی اجزای 
یکی از این روش ها ایجاد الیه نازکی از یک ماده مقاوم به خوردگی بر روی سطوح اجسام در 

 Liningدر روش  شود.گفته می Coatingو  Liningمعرض ماده خورنده است. به این روش 
 Coatingکه در  یدارد و ارزانتر است. در حال یضخامت کمتر یمقدار ماده مقاوم در برابر خوردگ

 شود.  یتر استفاده م میضخ هیال کیاز 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یصنعت رآالتیش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر          بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 داخل  یپوشش هاTrim رآالتیش 

 
 
 
 
 
 

 

 



23

PGSOC_1202 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

در قطعاتی از جنس فوالدهای آلیاژی  Rollingارایه تکنولوژی ساخت و ایجاد رزوه به روش 
 1.4542استینلس استیل همانند متریال 

 . شرح مسئله2

 HRC-40برای قطعاتی است که سختی اولیه آنها زیر  Rollingروش ساخت رزوه با روش  
 HRC-33برابر  1.4542راد با مشخصه فنی پیستون Raw Materialباشد. سختی اولیه 

های تولید شده به روش ( رزوهTensile Strength) میزان بهبود استحکام کششی باشد.می
Rolling است. میزان بهبود  %30های تولید شده به روش ماشینکاری حداکثر به نسبت رزوه

به نسبت  Rollingهای تولید شده به روش رزوه( Fatigue Strengthاستحکام خستگی )
است. الزم به ذکر است بکارگیری  %75تا  %50های تولید شده به روش ماشینکاری حداکثر رزوه

 باشد.ها نیز تاثیر گذار میبر روی عواملی همانند کیفیت سطح و دقت ایجاد رزوه Rollingروش 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار زاتیتجه قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر           بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 رزوه به روش  جادیساخت و ا یتکنولوژ هیاراRolling از جنس  یدر قطعات

 1.4542 الیهمانند متر لیاست نلسیاست یاژیآل یفوالدها
  

 
 
 
 

 

PGSOC_1203 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 رآالتیش Trimداخل  یپوشش ها

 . شرح مسئله2

شود. های مختلفی استفاده میشیرآالت صنعتی از روش Trimبرای جلوگیری از خوردگی اجزای 
یکی از این روش ها ایجاد الیه نازکی از یک ماده مقاوم به خوردگی بر روی سطوح اجسام در 

 Liningدر روش  شود.گفته می Coatingو  Liningمعرض ماده خورنده است. به این روش 
 Coatingکه در  یدارد و ارزانتر است. در حال یضخامت کمتر یمقدار ماده مقاوم در برابر خوردگ

 شود.  یتر استفاده م میضخ هیال کیاز 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یصنعت رآالتیش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر          بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 داخل  یپوشش هاTrim رآالتیش 

 
 
 
 
 
 

 

 



24

PGSOC_1204 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یساز نیدر واحد بنز ناکسیپک یساخت مبدل ها یو تکنولوژ یبه دانش طراح یابیدست 

 . شرح مسئله2

( Welded Plate Typeای جوشی )های صفحههای حرارتی پکیناکس از نوع مبدلمبدل
فشار کمتر و توانایی انتقال حرارت  باالتر  های پوسته و لوله افتباشند که نسبت به مبدلمی

تر را دارند. استفاده از صفحات با ابعاد بزرگ و ضخامت کم به همراه رژیم در ابعاد کوچک
هایی زیاد شود و های متقابل واقعی سبب شده تا میزان انتقال حرارت در چنین مبدلجریان
محیطی را به همراه داشته باشد. های زیستجویی در مصرف انرژی و کاهش آالیندهصرفه

ای با راندمان باال های پوسته و لوله  با یک عدد مبدل صفحهای از مبدلجایگزینی دسته
ای کاهش دهد. این کاهش تواند بار حرارتی کوره و کولرهای هوایی را به طور قابل مالحظهمی

ر این، طراحی دهد. عالوه بگذاری ثابت را کاهش میهای انرژی و سرمایهبطور مستقیم هزینه
های کوچکتر )بواسطة و همچنین کاهش افت فشار در کوره ایهای صفحهمکانیکی مبدل سادة

شود تا کل افت فشار مدار عملیاتی کاهش یابد ها( سبب میراندمان باالی حرارتی این مبدل
 و متعاقباً مصرف انرژی در کمپرسور گاز گردشی نیز کاهش یابد.

 مرتبط با تقاضا. حوزه 3

 ثابت یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

انتقال حرارت  ییانتقال حرارت باال، توانا بیابعاد تا حد امکان کوچک، افت فشار کم، ضر
 مگاوات 100در حدود 

PGSOC_1205 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Metal3و  یومینیآلوم یها اتاقانیساخت  یو تکنولوژ یبه دانش طراح یابیدست 

 . شرح مسئله2

، نقش  Neuman & Esserساخت شرکت   C-0252 A/B/C یدروژنیه یبوستر کمپرسور ها
 ونیزاسیزومریو واحدهای ا هیبرای واحدهای تصف شگاهیپاال یمصرف دروژنیه نیدر تام یاصل

به  ازین نیو همچن میدوران تحر نیدتریبا شد یدوره زمان نی. باتوجه به مقارن بودن ادارند
در نظر دارد با  شگاهی، پاال Metal3و  یومینیآلوم یهااتاقانیجمله  از یقطعات مصرف ضیتعو

مذکور را با در نظر داشتن  یکمپرسورها نگیریب ی، ساخت و طراح یسازندگان داخل یهمکار
 ، محقق سازد. زاتیساخت تجه یبه تکنولوژ یابیدست

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

و  Metal3و  یومینیآلوم یهااتاقانیساخت  یو تکنولوژ یبه دانش طراح یابیدست 
 ازیساخت قطعات مورد ن
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PGSOC_1205 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Metal3و  یومینیآلوم یها اتاقانیساخت  یو تکنولوژ یبه دانش طراح یابیدست 

 . شرح مسئله2

، نقش  Neuman & Esserساخت شرکت   C-0252 A/B/C یدروژنیه یبوستر کمپرسور ها
 ونیزاسیزومریو واحدهای ا هیبرای واحدهای تصف شگاهیپاال یمصرف دروژنیه نیدر تام یاصل

به  ازین نیو همچن میدوران تحر نیدتریبا شد یدوره زمان نی. باتوجه به مقارن بودن ادارند
در نظر دارد با  شگاهی، پاال Metal3و  یومینیآلوم یهااتاقانیجمله  از یقطعات مصرف ضیتعو

مذکور را با در نظر داشتن  یکمپرسورها نگیریب ی، ساخت و طراح یسازندگان داخل یهمکار
 ، محقق سازد. زاتیساخت تجه یبه تکنولوژ یابیدست

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

و  Metal3و  یومینیآلوم یهااتاقانیساخت  یو تکنولوژ یبه دانش طراح یابیدست 
 ازیساخت قطعات مورد ن
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PGSOC_1206 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ییهوا هایمبدلمربوط به  یومینیآلوم Bladeساخت 

 . شرح مسئله2

که  یخاص یدهفرم لیباشد که به دلیم 1060 ومیاز آلومن ییهوا یهامبدل یهاجنس پره
 برخوردار است . یاژهیو تیشود از اهمیآن انجام م یرو

 با تقاضا. حوزه مرتبط 3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 Blade ییهوا یهامبدلمربوط به  یومیآلومن 
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PGSOC_1206 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ییهوا هایمبدلمربوط به  یومینیآلوم Bladeساخت 

 . شرح مسئله2

که  یخاص یدهفرم لیباشد که به دلیم 1060 ومیاز آلومن ییهوا یهامبدل یهاجنس پره
 برخوردار است . یاژهیو تیشود از اهمیآن انجام م یرو

 با تقاضا. حوزه مرتبط 3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 Blade ییهوا یهامبدلمربوط به  یومیآلومن 

PGSOC_1207 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شکل Vو  High-Torque Driveساخت پولی های مناسب برای تسمه های 

 . شرح مسئله2

گردد یو تسمه انجام م یانتقال دور از الکتروموتور به هاب فن توسط پول ،ییهوا یهادر مبدل
 .شودیاستفاده م HTDشکل  و  V یو نسبت به  توان  الکتروموتور از دو نوع پول

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ها یپول الیمتر یژگیوCast iron, quality DIN 1691 GG20-GG25 
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PGSOC_1208 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هاجهت کوره Stud Fin یوبهایساخت ت

 . شرح مسئله2

 یهاپی، از پا Convectionها، به منظور انتقال حرارت بهتر در قسمت از کوره یدر تعداد
ها کوره نیاز ا یاند. در تعدادبه دور آن متصل شده ییها studآنها  یکه بر رو دهیاستفاده گرد

 نیا یقطعه برا نیساخت ا زمانباشد. مدت  یم 13Cr-11ها نیوجنس ف P9 پیجنس پا
 باشد. یم ییباال تیاهم یدارا شگاهیپاال

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 الیبا متر وبیت A335 Gr.P9 و  نچیا 6تا  4 یهازیدر ساStud  نصب شده
 مرتبط یهامطابق با مشخصات نقشه
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PGSOC_1209 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 آب هیتصف یها جیدر پک نیآب از رز یمربوط به جدا ساز ینازل ها لتریساخت ف

 . شرح مسئله2

 قطعات با نام یوجود دارد تعداد نیکه جهت جداکردن آب بدون امالح از رزظروفی در 

NOZZLE FILTER  در TRAY یجداساز یاصل فهیوجود دارد که وظ ینیمختلف س یها 
مختلف  ظروفدر  الیس نکهیباشد. الزم به ذکر است با توجه به ایها مها از آب بر عهده آننیرز

به منظور ساخت  یفلز ریغ یهاالیاز متر ستیبایباشد، میم ییایقل ای یدیاس الیس یدارا
 باشد.یم لنیپروپ یموجود پل الیمتر جنس .آنها استفاده گردد

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یهاجیدر پک نیآب از رز یمربوط به جدا ساز یهانازل لتریساخت ف 
 آب هیتصف
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PGSOC_1210 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

،  Blade  ،Dual Fuel Nozzle ،Linerها از جمله نیتورب Hot Sectionساخت قطعات 
Transition piece، Combustion Chamber   غیرهو. 

 . شرح مسئله2

Gas Turbine Generator را دارند و  شگاهیپاال یبرق مصرف نیدر تام ی، نقش اصلشگاهیپاال
 Frame 6مدل  BAHARATو  HITACHI.LTD، ALTSTHOMساخت سه شرکت 

ها آن دیمذکور با توجه به ساعت کارکرد مف یگاز یهانیعمرتورب شی. جهت افزاباشندیم
 یهاتی. از جمله فعالردیصورت پذ وبیقطعات مع ضیتعو ای ریتعم یابه صورت دوره یستیبا
، مرحله اول یهاها و نازلپره ضیتوان به تعویمذکور م یهانیانجام شده در اورهال تورب یکل

 سوخت یهانازل میو ترم سیپ شنیترانز میها و ترمنریکامل شرودها و ال ضیدوم و سوم و تعو
 ی، ساخت و طراح یسازندگان داخل یدر نظر دارد با همکار شگاهیپاال نی. لذا ااشاره کرد

، زاتیساخت تجه یبه تکنولوژ یابیمذکور را با در نظر داشتن دست یگاز یها نیقطعات تورب
 محقق سازد.

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

  ساخت قطعاتHot Section ها نیتورب( Blade،Dual Fuel Nozzle 
،Liner  ،Transition piece، Combustion Chmber   غیره(و 
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PGSOC_1211 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 سوپر دابلکس الیبا متر یگر ختهیساخت قطعات فورج و ر

 . شرح مسئله2

مختلف  الیها با متربه استفاده از پمپ ازین ایها جهت انتقال آب دربا توجه به استفاده از پمپ
Super Duplex باشد.یم 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 سوپر دابلکس الیبا متر یگر ختهیساخت قطعات فورج و ر 
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PGSOC_1212 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کلین هیپا یاژهایساخت لوله و اتصاالت از جنس آل

 . شرح مسئله2

و  یدر برابر خوردگ (Nickle and Nickle based alloys) کلین هیپا یاژهایو آل کلین
 .کنندیباال حفظ م یخود را در دماها یمقاوم هستند و استحکام باال اریبس ونیداسیاکس

 ریهستند از دو سنگ معدن مهم ز یآهن ریغ یاژهایاز آل یآن که گروه یاژهایو آل کلین
 :شوند یاستخراج م

 (Sulfide ores)  یدیسولف یسنگ معدن ها -1
 (Laterite ores)  تیالتر یسنگ معدن ها -2
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کلین هیپا یاژهایساخت لوله و اتصاالت از جنس آل 
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PGSOC_1213 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 توربواکسپندر  یساخت و طراح

 . شرح مسئله2

در نظر دارد با  شگاهیپاالاین  .باشدیم Utility، واحد  هاشگاهیپاال یهاواحد نیاز مهمتر یکی
 ازیمگاوات مورد ن 2 یال 1توربواکسپندر با توان  ی، ساخت و طراح یسازندگان داخل یهمکار

 DP=40بشکه در روز و با هزار  850تا  500 یدب ع،یما سیبا سرو یخط خوراک ورود یبرا
 را محقق سازد. ازیمورد ن تروژنین دیتول هتج نچیا 36 زیبار و سا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 خط  یبرا ازیمگاوات مورد ن 2 یال 1توربواکسپندر با توان  یساخت و طراح
هزار بشکه در روز و با  850تا  500 یدب ع،یما سیبا سرو یخوراک ورود

DP=40 نچیا 36 زیبار و سا 
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PGSOC_1214 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 TP-321, TP-316Lمختلف  یدهایدر گر لیاست نلسیو است یاژیآل یها نگیتیلوله و ف

 . شرح مسئله2

کروم،  کل،ین باتیترک یاست که در ساختار خود دارا یفوالد هیپا اژیآل کی لیاستنلس است
 زیباال ن یتواند در دماها یدارد و م یخوب در برابر خوردگ اریو ... است. مقاومت بس بدنیمول

در  لیاست نلسیو است یاژیآل یها نگیتیحفظ کند. لوله و ف یاستحکام خود را به خوب
 .باشدمیمورد نیاز  TP-321, TP-316L فمختل یدهایگر

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیتجه یدکیقطعات و لوازم 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مختلف یدهایدر گر لیاست نلسیو است یاژیآل یهانگیتیلوله و ف 
 TP-321, TP-316L 
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PGSOC_1301 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ینشانخطوط آب آتش نیآنال ییزدارسوب

 . شرح مسئله2

 تیوضع شیجهت پا یو عدم دسترس یبا توجه مدفون بودن شبکه خطوط آب آتش نشان
با توجه به راکد ماندن آب در  نیها و همچنلوله یو کنترل رسوب در جداره داخل یخوردگ
 شود،یم یرسوب ریز یرسوب،  موجب خوردگ لیو تشک ینشانآب آتش ستمیاز س ییهابخش

 یریو جلوگ یبه منظور رفع رسوبات احتمال نینو یهاراهکارو  دیجد یهاروش ییبه شناسا ازین
 .باشدیآن م لیاز تشک

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یریو جلوگ یبه منظور رفع رسوبات احتمال نینو یهاو راهکار دیجد یهاروش ییشناسا
 .باشدیآن م لیاز تشک
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PGSOC_1302 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کیحفاظت کاتد یهاچاه یایاح

 . شرح مسئله2
 یهاچاه یو عمق باال کیحفاظت کاتد یهااز چاه یخارج شدن تعداد سیبا توجه به از سرو

 دیجد یهاراهکار ییو شناسا یبه بررس ازیمجدد آن، ن یایو اح هیتخل یباال نهیمذکور و هز
 .باشدیمقرون به صرفه م نهیمذکور با هز یهاچاه یایجهت اح

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کیحفاظت کاتد یهاچاه یایجهت اح دیجد یهاراهکار ییو شناسا یبررس

PGSOC_1303 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 با امکان وجود لجن در کف مخزن سیسرو نیاسکن ورق کف مخازن ح

 . شرح مسئله2

به منظور حفظ استمرار  یجنوبپارس یهابرداشت خوراک از چاه یها تیبا توجه به محدود
و  شگاهیپاال رهیاز مخازن ذخ یبرداراستمرار بهره تیشبکه گاز کشور ، اهم یداریو پا دیتول

 رهیاز خوراک ذخ یبا  وجود رسوبات ناش یبرداربهره سیسرو نیدر ح یامکان بازرس جادیا
نشده اقدام کرد، لذا درخواست  ینیبشیپ راتیاز بروز حوادث و تعم یریشده به منظور جلوگ

 سیدر حال سرو مخازنمنوط به انجام اسکن ورق کف یشنهادیپ ایراهکار  ییو شناسا یبررس
 .باشدیمدنظر م

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 سیدستگاه جهت اسکن ورق کف مخازن در حال سرو یمعرف ایو  شنهادیارائه راهکار، پ
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PGSOC_1302 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کیحفاظت کاتد یهاچاه یایاح

 . شرح مسئله2
 یهاچاه یو عمق باال کیحفاظت کاتد یهااز چاه یخارج شدن تعداد سیبا توجه به از سرو

 دیجد یهاراهکار ییو شناسا یبه بررس ازیمجدد آن، ن یایو اح هیتخل یباال نهیمذکور و هز
 .باشدیمقرون به صرفه م نهیمذکور با هز یهاچاه یایجهت اح

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کیحفاظت کاتد یهاچاه یایجهت اح دیجد یهاراهکار ییو شناسا یبررس

PGSOC_1303 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 با امکان وجود لجن در کف مخزن سیسرو نیاسکن ورق کف مخازن ح

 . شرح مسئله2

به منظور حفظ استمرار  یجنوبپارس یهابرداشت خوراک از چاه یها تیبا توجه به محدود
و  شگاهیپاال رهیاز مخازن ذخ یبرداراستمرار بهره تیشبکه گاز کشور ، اهم یداریو پا دیتول

 رهیاز خوراک ذخ یبا  وجود رسوبات ناش یبرداربهره سیسرو نیدر ح یامکان بازرس جادیا
نشده اقدام کرد، لذا درخواست  ینیبشیپ راتیاز بروز حوادث و تعم یریشده به منظور جلوگ

 سیدر حال سرو مخازنمنوط به انجام اسکن ورق کف یشنهادیپ ایراهکار  ییو شناسا یبررس
 .باشدیمدنظر م

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 سیدستگاه جهت اسکن ورق کف مخازن در حال سرو یمعرف ایو  شنهادیارائه راهکار، پ
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PGSOC_1304 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 سیسرو نیخط فلر ح یبازرس

 . شرح مسئله2
خارج کردن آن )موجب  سیاز سرو تیفلر و محدود ستمیاز س یبرداربا توجه به استمرار بهره

و  وبیع ییو شناسا سیسرو نیدر ح یبه بازرس ازی( نگرددیم شگاهیدر کل پاال دیتوقف تول
 .باشدیم یاحتمال یها یخراب

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 نیدر ح یبه منظور بازرس نیهوشمندانه و نو یروش ها و راهکار ها ییو شناسا یبررس
 .باشدیمد نظر م یاحتمال یها یو خراب وبیع ییو شناسا سیسرو
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PGSOC_1304 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 سیسرو نیخط فلر ح یبازرس

 . شرح مسئله2
خارج کردن آن )موجب  سیاز سرو تیفلر و محدود ستمیاز س یبرداربا توجه به استمرار بهره

و  وبیع ییو شناسا سیسرو نیدر ح یبه بازرس ازی( نگرددیم شگاهیدر کل پاال دیتوقف تول
 .باشدیم یاحتمال یها یخراب

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 نیدر ح یبه منظور بازرس نیهوشمندانه و نو یروش ها و راهکار ها ییو شناسا یبررس
 .باشدیمد نظر م یاحتمال یها یو خراب وبیع ییو شناسا سیسرو

PGSOC_1305 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 گرادیسانت ۵۰۰ یتا دما سیسرو نیح نگیپیظروف و خطوط پا وارهیاسکن د

 . شرح مسئله2

( گرادیسانت3۰۰ یموجود در اسکن سطوح دما باال )از دما یهاروش یها تیبا توجه به محدود
 دیدما باال در حفظ استمرار تول زاتیتجه تیاهم نیشده و همچن هیارا جیو بروز خطا در نتا

از سطوح مذکور  یبه منظور بازرس نینو یها و راهکارهاروش یو معرف ییشناسا شگاه،یپاال
 .باشدیم یضرور

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

از سطوح دما باال مورد  یبه منظور بازرس نینو یها و راهکارهاروش یو معرف ییشناسا
  .باشدیم ازین
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PGSOC_1306 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 قیعا ریز یخوردگ یبررس

 . شرح مسئله2

 لیبه دل  CUI قیعا ریز یخوردگ یبررسNACE RP 0198 -  API –RP853 استاندارد قیمطا
 یبازرس یهاروش تیباشد ، با توجه به محدودیم یخورنده ضررور الینفوذ رطوبت و س

(Pulse Eddy Current, Guide Wave,.. )یرونیمناسب به سطوح ب یعدم دسترس نهمچنی و 
 ییو شناسا یمذکور، بررس یهابر بودن روش نهیشده در ارتفاق و هز قیو خطوط عا زاتیتجه

 زاتیو تجه یکشلوله یهاستمیدر س یخوردگ تیوضع شیبه منظور پا یبازرس نینو یهاراهکار
 .باشدیم ازیمورد ن

 مرتبط با تقاضا. حوزه 3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

لوله  یهاستمیدر س یخوردگ تیوضع شیبه منظور پا یبازرس نینو یهاراهکار ییشناسا
 .باشدیم ازیمورد ن زاتیو تجه یکش



41

PGSOC_1307 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 (UNDER GROUND)ارایه روش ارزیابی عایق ومیزان خوردگی خطوط دفنی 

 . شرح مسئله2

و ضرورت حفظ استمرار  شگاهی)خط خوراک و فرآورده پاال یخطوط دفن تیبا توجه به اهم
 شیخطوط مذکور جهت پا یرونیبه سطوح ب یاز خطوط مذکور( و عدم دسترس یبرداربهره
صحت عملکرد  یبه منظور بررس یاحتمال یهایو خوردگ وبیع ییپوشش و شناسا تیوضع

) از لحاظ  نینو یهاکیها و تکنروش ییو شناسا یرسبه بر ازی، ن کیحفاظت کاتد ستمیس
 .دباشیمقرون به صرفه باشد( م نهیهز

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 .میباشیمقرون به صرفه باشد( م نهی) از لحاظ هز نینو یها کیروش ها و تکن ییشناسا



42

PGSOC_1308 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هرکدام هايها وضعفهاي مخرب و غيرمخرب پيشرفته و بيان قابليتهاي تستارائه انواع روش

 . شرح مسئله2

در  یخراب يهازميتنوع مکان نيمخرب و همچنريغآزمون يهاروش يبا توجه به دامنه کاربرد
 شگاهیپاال ازيو متناسب با ن نینو يهاروش ییو شناسا یبه بررس ازي، ن يندیفرآ يهاسیسرو

 .باشدیم یخراب يو پارامترها وبيع قيدق ییو شناسا زاتينظارت بر سالمت تجه يجهت ارتقا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خيربله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

نظارت بر سالمت  يجهت ارتقا شگاهیپاال ازيو متناسب با ن نینو يروش ها ییشناسا
 .یخراب يو پارامترها وبيع قيدق ییو شناسا زاتيتجه
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PGSOC_1308 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هرکدام هايها وضعفهاي مخرب و غيرمخرب پيشرفته و بيان قابليتهاي تستارائه انواع روش

 . شرح مسئله2

در  یخراب يهازميتنوع مکان نيمخرب و همچنريغآزمون يهاروش يبا توجه به دامنه کاربرد
 شگاهیپاال ازيو متناسب با ن نینو يهاروش ییو شناسا یبه بررس ازي، ن يندیفرآ يهاسیسرو

 .باشدیم یخراب يو پارامترها وبيع قيدق ییو شناسا زاتينظارت بر سالمت تجه يجهت ارتقا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خيربله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

نظارت بر سالمت  يجهت ارتقا شگاهیپاال ازيو متناسب با ن نینو يروش ها ییشناسا
 .یخراب يو پارامترها وبيع قيدق ییو شناسا زاتيتجه

PGSOC_1309 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 RBIفني و افزاري در زمينه مديريت خوردگي، بازرسيهاي نرمارائه قابليت

 . شرح مسئله2

 يهايها و خطوط لوله، بازرسدستگاه اديز اري، متناسب با تعداد بس يشگاهيپاال عيدر صنا
گزارشات و لوله، زيهر تجه يگردد و برايدر طول سال انجام م يو درخواست يمورد ،يادوره

 تاپ،يگزارشات ف ،يسنجمانند ضخامت ييهاگردد. دادهيکامل ارائه م اتيبا جزئ يتخصص
 يو گزارشات خراب يفن يها لي، تحلNDTفشار و  يهاجوش، تست

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 يو حفاظت فن يبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خير

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

ها و يمود خراب يگزارشات، بررس ليو تحل يها، بررسگزارشات و داده تيرينرم افزار مد
باشد  کينزد تيها به واقعليتحل جيکه نتا يابه گونه سکير بر يمبتن يبازرس نيهمچن

را  ديجد يهاو فرم ندهايو افزودن فرآ يسازيبوم تيقابل شتر،يآسان، امکانات ب يو کاربر
 داشته باشد.
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PGSOC_1401 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

، 2Cl ،2SO لیاز قب باتیانواع ترک یریاندازه گ یدراگر برا وبیو ساخت انواع تست ت یطراح
3NH ،Mercaptan ،HCl ،S2H  وCO 

 . شرح مسئله2

 باشد:یم ریعنوان شده به شرح ز یهابویتست تمحدوده 

 محدوده نام ماده محدوده نام ماده
Cl2 0.2-30 ppm H2S 2-60 ppm 
HCl 0.2-20 ppm H2S 0.2-6 ppm 
HCl 50-5000 ppm Mercaptan 0.1-15 ppm 
HCl 1-10 ppm NH3 2-3 ppm 
CO 2-300 ppm NH3 5-1000 ppm 
CO 8-150 ppm SO2 20-200 ppm 
H2S 0.2-7 % SO2 0.5-25 ppm 
H2S 1-200 ppm 

 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 یشگاهیو خدمات آزما زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 عملکرد مطابق با استاندارد 
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PGSOC_1402 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Analytikjena Multi EA5000سولفور  یریگاندازه نییو ساخت قطعات دستگاه تع یطراح

 . شرح مسئله2

 د:باشن یم ازیمورد ن ریقطعات ز ،یمحصوالت نفت یسولفور تمام یریگاندازه یبرا
 سپتوم -1
 کوره -2
3- Member Dryer 
 کوره ریز لتریف -4

 
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یشگاهیو خدمات آزما زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 عملکرد مطابق با استاندارد 
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PGSOC_1403 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ساخت سوخت موتور اکتان

 . شرح مسئله2

موتور اکتان شامل  دستگاه ازیعدد اکتان محصوالت، مواد مرجع مورد ن یریگاندازه یبرا
 .باشندیم ازیو تولوئن چک با خلوص باال مورد ن 80نرمال هپتان، اکتان  زواکتان،یا
 
 
 
 
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یشگاهیخدمات آزمامواد شیمیایی، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 مورد درخواست هایها و خروجی. ویژگی5

 مطابق با استاندارد 

 

PGSOC_1404 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شریمحلول دستگاه کارل ف

 . شرح مسئله2

شود. در این روش کارل فیشر استفاده میاز  یآب موجود در محصوالت نفت یریگاندازه یبرا
 .الزم است مربوطه دستگاه یبرا شریکارل فاستاندارد محلول راستا، تهیه 

 
 
 
 
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یشگاهیخدمات آزمامواد شیمیایی، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مطابق با استاندارد 
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PGSOC_1404 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شریمحلول دستگاه کارل ف

 . شرح مسئله2

شود. در این روش کارل فیشر استفاده میاز  یآب موجود در محصوالت نفت یریگاندازه یبرا
 .الزم است مربوطه دستگاه یبرا شریکارل فاستاندارد محلول راستا، تهیه 

 
 
 
 
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یشگاهیخدمات آزمامواد شیمیایی، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مطابق با استاندارد 
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 برداریعملیات بهره
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PGSOC_2101 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ای یتیمربوط به خط لوله انتقال خوراک با مواد کامپوز نییپا زیانشعابات با سا یسازمقاوم
 مشابه

 . شرح مسئله2

از  یدر فواصل مشخص نچای ½ زیانشعاب با سا 9خط لوله انتقال خوراک  یمطابق با طراح
در نظر گرفته شده است. نظر به نحوه  یفشار تریجهت نصب ترانسم نچیا 36 یخط لوله اصل

با لوله و اتصاالت، احتمال شکستن آن و نشت  یانشعابات، در صورت برخورد اجسام نیا یاجرا
موجود در خط  یگاز عاناتیحادثه با توجه به حجم م نیدر صورت بروز ا همواد وجود دارد ک

 طیمح یسازوسعت و مقدار نشت مواد و آلوده ،یموضع ونیزوالسیلوله خوراک و عدم امکان ا
 باال خواهد بود. اریبس

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یفن یبازرس نگ،یپیپا رات،یتعم

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 در ساختار لوله و بصورت رییلوله بدون تغ یسازمقاوم External که در  یبه نحو
 مقاوم شود. یبرخورد جسم خارج ایبرابر لرزش 
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PGSOC_2102 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هوشمند انواع خطوط لوله یرانگیپ

 . شرح مسئله2

بررسی وضعیت خط لوله از نظر ، 1394با توجه به راه اندازی خط لوله خوراک از سال 
 ، دنت، پیتینگ و ضروری است.های احتمالی نظیر خوردگیآسیب

 مشخصات خط:
 سیال فرآیند میعانات گازی پارس جنوبی -

 اینچ 36سایز  -

 کیلومتر 388طول تقریبی  -

 144رسیور در کیلومتر -ایستگاه النچر -
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یمهندس ،یفن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 انتقال خوراک  اتیبدون بروز توقف عمل یرانگیپ 

 باال در مقابل آب شور مقاومت 

 قابل استناد و مطابق با استاندارد یهاگزارش ارائه 

 وبیع صیتشخ یهاروش نیروزتراز به استفاده  

 

  



51

PGSOC_2103 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ینیزم ریانواع خطوط لوله به خصوص خط انتقال خوراک، خطوط ز ابینشت ستمیس یاندازراه
 یحرارت یهاو مبدل

 . شرح مسئله2

از  یبروز برخ لیوجود داشته است که به دل LDS ستمیخط لوله انتقال خوراک س یدر طراح
 انجام نشده است. ستمیس نیا یانداز، راهپروژه نیا یمشکالت در زمان اجرا

 ینور بریفشار در فواصل مختلف خط لوله، ف تریترانسم 9خط لوله انتقال شامل  یمترتله
خوراک است  افتیدر انهیو پا هیپمپاژ عسلو ستگاهی( در اOrifice Plateو فلومتر ) یاختصاص

سرد و  انیدو جر یموجب تداخل جرم یحرارت یهادر مبدل یکه هم اکنون فعال است. نشت
آن را به حداقل برساند.  راتیمدت زمان تعم تواندیم ینقاط نشت قیدق صی. تشخگرددیگرم م

 ازیبه مراتب دشوارتر بوده و ن ،ینیرزمیخطوط ز یهاینشت قیکردن محل دق دایپ نکهیضمن ا
 قیکردن محل دق دایپ یبرا نینو یهاخواهد داشت. استفاده از روش یشتریب تیبه حساس

 .دهدیرا کاهش م یاتیعمل یهاسکیباعث عدم اتالف وقت شده و ر ینیرزمیدر خطوط ز ینشت

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 اتی، عملکنترل ستمیس ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 نیخط لوله خوراک به صورت آنال تیوضع شیپا 

 در خط  یبروز نشت حیصح صیتشخ 
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PGSOC_2104 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 لوله خطوط انواع تعمیراتی نوین هایروش ارائه

 . شرح مسئله2

 به خطوط مختلف نقاط سریع تخلیه و ایزوالسیون امکان عدم و انتقال لوله خطوط احجام به عنایت با
 مانند روش ترینسریع با باید لوله در آسیب و عیب وجود یا نشتی بروز صورت در ،آن زیاد طول خاطر
 و انتقال خطوط در هالوله از زیادی بخش بودن خم. پذیرد صورت سازیایمن جهت اقدام کلمپ، نصب

 هاکلمپ اطراف در شده اعمال پالستیکی هایمنجیت رفتن بین از باعث نیز فرآیند سیال بودن خورنده
 .گرددمی هاروش این از استفاده اطمینان قابلیت کاهش باعث نیز این که شودمی

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 فنی بازرسی ،نگهداری و تعمیر

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 تعمیرات انجام جهت عملیات طوالنی توقف عدم 

 بخش بودن العبور صعب به توجه با تعمیرات انجام جهت نیاز مورد تجهیزات حمل قابلیت 
 لوله خطوط از زیادی

 سیال بودن پذیر اشتعال و خط فشاری بازه به توجه با روش باالی اطمینان قابلیت 
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PGSOC_2104 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 لوله خطوط انواع تعمیراتی نوین هایروش ارائه

 . شرح مسئله2

 به خطوط مختلف نقاط سریع تخلیه و ایزوالسیون امکان عدم و انتقال لوله خطوط احجام به عنایت با
 مانند روش ترینسریع با باید لوله در آسیب و عیب وجود یا نشتی بروز صورت در ،آن زیاد طول خاطر
 و انتقال خطوط در هالوله از زیادی بخش بودن خم. پذیرد صورت سازیایمن جهت اقدام کلمپ، نصب

 هاکلمپ اطراف در شده اعمال پالستیکی هایمنجیت رفتن بین از باعث نیز فرآیند سیال بودن خورنده
 .گرددمی هاروش این از استفاده اطمینان قابلیت کاهش باعث نیز این که شودمی

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 فنی بازرسی ،نگهداری و تعمیر

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 تعمیرات انجام جهت عملیات طوالنی توقف عدم 

 بخش بودن العبور صعب به توجه با تعمیرات انجام جهت نیاز مورد تجهیزات حمل قابلیت 
 لوله خطوط از زیادی

 سیال بودن پذیر اشتعال و خط فشاری بازه به توجه با روش باالی اطمینان قابلیت 
 
 
 
 

 

PGSOC_2105 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 باال پایداری با صنعتی مخابراتی تلفن خط تامین

 . شرح مسئله2

 در. است حیاتی امری آن وسعت به عنایت با انتقال لوله خط وضعیت پایش جهت تلفنی ارتباط حفظ
 یک وجود رو این از. پذیردمی صورت خط اختصاصی نوری فیبر طریق از تنها ارتباط این حاضر حال

 حادثه بروز صورت در تا است نیاز مورد سیمبی شبکه بر مبتنی پشتیبان صورت به پایدار ارتباطی سیستم
 خط متریتله سیستم هایداده و تلفنی ارتباطات بتوان نوری فیبر کابل قطعی مانند موجود شبکه برای

 .کرد دریافت آن روی بر را

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کنترل سیستم ،ارتباطات و اطالعات فناوری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 اطالعات حساسیت به توجه با شبکه امنیت 
 شبکه پایداری  
 سیستم به آن بودن مجهز UPS (برق قطع صورت در دهیپاسخ) 
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PGSOC_2106 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ضدخوردگی مواد تزریق پالنجری هایپمپ یدکی قطعات ساخت

 . شرح مسئله2

 لوله خط به( خوردگی ضد) کروژن آنتی تزریق هایپمپ یدکی قطعات ساخت و طراحی

 :پمپ مشخصات
Manufacturer: LEWA 
Model: LCA1-M910S 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 اصلی نمونه با مطابق فنی مشخصات با قطعات ساخت 

 ابعادی تلرانس و متریال نوع رعایت  

 
 
 
 
 
 

 

PGSOC_2107 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هاپمپ الکتروموتور به مربوط سایلنسر هایفیلتر ساخت

 . شرح مسئله2

دارند عهده به را الکتروموتورها فن از ناشی صدای کاهش وظیفه هافیلتر این . 
فیلترها مشخصات : 

فنوپانل: نوع  
100 دانسیته با سنگ پشم: جنس  
متر سانتی 90*60*10:سایز  

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله        

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 اصلی نمونه با مطابق فنی مشخصات با قطعات ساخت 

 ابعادی تلرانس و متریال نوع رعایت 

 است هافنوپانل روی بر گالس فایبر پارچه از پوششی هافیلتر این خاص ویژگی. 
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PGSOC_2106 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ضدخوردگی مواد تزریق پالنجری هایپمپ یدکی قطعات ساخت

 . شرح مسئله2

 لوله خط به( خوردگی ضد) کروژن آنتی تزریق هایپمپ یدکی قطعات ساخت و طراحی

 :پمپ مشخصات
Manufacturer: LEWA 
Model: LCA1-M910S 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 اصلی نمونه با مطابق فنی مشخصات با قطعات ساخت 

 ابعادی تلرانس و متریال نوع رعایت  

 
 
 
 
 
 

 

PGSOC_2107 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هاپمپ الکتروموتور به مربوط سایلنسر هایفیلتر ساخت

 . شرح مسئله2

دارند عهده به را الکتروموتورها فن از ناشی صدای کاهش وظیفه هافیلتر این . 
فیلترها مشخصات : 

فنوپانل: نوع  
100 دانسیته با سنگ پشم: جنس  
متر سانتی 90*60*10:سایز  

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله        

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 اصلی نمونه با مطابق فنی مشخصات با قطعات ساخت 

 ابعادی تلرانس و متریال نوع رعایت 

 است هافنوپانل روی بر گالس فایبر پارچه از پوششی هافیلتر این خاص ویژگی. 
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PGSOC_2108 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هاپمپ انواع روغن فیلتر ساخت

 . شرح مسئله2

 مشخصات فیلتر اول:
 Suction Filter Elementنوع: 

 Parker Hydraulicsسازنده:

 :UC-SE.1457کد
 میکرون 125فیلتراسیون: 

 مشخصات فیلتر دوم:
 Filter Element نوع: 

 JohnCrane-Indufilسازنده:

 :LHW-Z-0095-API-PF025-Vکد
       میکرون 10 فیلتراسیون:

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله        

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 اصلی نمونه با مطابق فنی مشخصات با قطعات ساخت 

 ابعاد تلرانس و متریال نوع رعایت 

 
 

 

PGSOC_2109 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مخازن آنتی کروژن (Level transmeterطراحی و ساخت فلوتر لول ترانسمیتر )

 . شرح مسئله2

 سنجلول این شناور که است شناوری نوع از عسلویه ایستگاه کروژن آنتی مخزن ترانسمیتر لول مثال برای
 .شودمی غرق استفاده مورد ضدخوردگی مواد مخصوص وزن با مطابقت عدم علت به

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 واحد استفاده مورد ضدخوردگی سیال مخصوص وزن با مطابق فلوتر طراحی 

 مواد با استفاده مورد متریال سازگاری  
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PGSOC_2108 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هاپمپ انواع روغن فیلتر ساخت

 . شرح مسئله2

 مشخصات فیلتر اول:
 Suction Filter Elementنوع: 

 Parker Hydraulicsسازنده:

 :UC-SE.1457کد
 میکرون 125فیلتراسیون: 

 مشخصات فیلتر دوم:
 Filter Element نوع: 

 JohnCrane-Indufilسازنده:

 :LHW-Z-0095-API-PF025-Vکد
       میکرون 10 فیلتراسیون:

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله        

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 اصلی نمونه با مطابق فنی مشخصات با قطعات ساخت 

 ابعاد تلرانس و متریال نوع رعایت 

 
 

 

PGSOC_2109 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مخازن آنتی کروژن (Level transmeterطراحی و ساخت فلوتر لول ترانسمیتر )

 . شرح مسئله2

 سنجلول این شناور که است شناوری نوع از عسلویه ایستگاه کروژن آنتی مخزن ترانسمیتر لول مثال برای
 .شودمی غرق استفاده مورد ضدخوردگی مواد مخصوص وزن با مطابقت عدم علت به

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 واحد استفاده مورد ضدخوردگی سیال مخصوص وزن با مطابق فلوتر طراحی 

 مواد با استفاده مورد متریال سازگاری  
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PGSOC_2110 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ها( پمپMechanical Sealطراحی و ساخت قطعات انواع مکانیکال سیل )

 . شرح مسئله2

ها و ... مورد ، واشرها، اورینگمانند سیت و فیس هامکانیکال سیل پمپ طراحی و ساخت قطعات یدکی
 باشد.نیاز می

 مشخصات مکانیکال سیل:
 Eagleburgmannسازنده:

 SHFV-D3/140-E7مدل:

 مرتبط با تقاضا. حوزه 3

 زاتیقطعات و تجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یمطابق با نمونه اصل یساخت قطعات با مشخصات فن 

 یو تلرانس ابعاد الینوع متر تیرعا 

 ندیفرآ الیقطعات با س یسازگار 

 
 
  
 
 

 

PGSOC_2111 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هیعسلو ستگاهیا یکنترل ولوها یدکیو ساخت قطعات  یطراح

 . شرح مسئله2

، هاولو دیسلونوئ ،هالتریمانند: ف هیعسلو ستگاهیا یهاکنترل ولو کیدرولیعملگر الکتروه یدکیقطعات 
 یدر مدارک فن یدکیقطعات  ستیگونه ل چیذکر است که ه انی. شاباشدیواحد م ازیو... مورد ن هالتریف

 .ستیها در دسترس نعملگر نیموجود از ا
 :لیس کالیمکان مشخصات

 TECO  :سازنده
 Electro-Hydraulic ACT-DE-100-45.3076.03: مدل

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیقطعات و تجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله        

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یمطابق با نمونه اصل یساخت قطعات با مشخصات فن 

 یو تلرانس ابعاد الینوع متر تیرعا 
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PGSOC_2110 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ها( پمپMechanical Sealطراحی و ساخت قطعات انواع مکانیکال سیل )

 . شرح مسئله2

ها و ... مورد ، واشرها، اورینگمانند سیت و فیس هامکانیکال سیل پمپ طراحی و ساخت قطعات یدکی
 باشد.نیاز می

 مشخصات مکانیکال سیل:
 Eagleburgmannسازنده:

 SHFV-D3/140-E7مدل:

 مرتبط با تقاضا. حوزه 3

 زاتیقطعات و تجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یمطابق با نمونه اصل یساخت قطعات با مشخصات فن 

 یو تلرانس ابعاد الینوع متر تیرعا 

 ندیفرآ الیقطعات با س یسازگار 

 
 
  
 
 

 

PGSOC_2111 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هیعسلو ستگاهیا یکنترل ولوها یدکیو ساخت قطعات  یطراح

 . شرح مسئله2

، هاولو دیسلونوئ ،هالتریمانند: ف هیعسلو ستگاهیا یهاکنترل ولو کیدرولیعملگر الکتروه یدکیقطعات 
 یدر مدارک فن یدکیقطعات  ستیگونه ل چیذکر است که ه انی. شاباشدیواحد م ازیو... مورد ن هالتریف

 .ستیها در دسترس نعملگر نیموجود از ا
 :لیس کالیمکان مشخصات

 TECO  :سازنده
 Electro-Hydraulic ACT-DE-100-45.3076.03: مدل

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 زاتیقطعات و تجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله        

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یمطابق با نمونه اصل یساخت قطعات با مشخصات فن 

 یو تلرانس ابعاد الینوع متر تیرعا 
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PGSOC_2112 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یهاانیجر یبرا  CO2و  COبنزن، دروژن،ی، رطوبت، هTotal Sulfur زریو ساخت انواع آناال یطراح
 دروژنیو گاز ه دروکربنیمختلف ه

 . شرح مسئله2

سبک دارد.  یخوراک نفتا باتینسبت به  انواع ترک یاژهیو تیحساس ونیزاسیزومریا یهاواحد ستیکاتال
 یدرجه سانت 10. با توجه به گرمازا بودن واکنش اشباع بنزن که حدود باشدیمواد بنزن م نیاز ا یکی

نشده بنزن به راکتور  ترلدر صورت ورود ناخواسته و کن باشد،یاز بنزن م یدرصد وزن کیهر  یگراد به ازا
 یباالست. لذا ضرور اری( بسTemperature Rise) ییدما زیدرصد، احتمال گر 6 ای 5باالتر از  ریدر مقاد
نسبت به انواع سموم  زین ونیزاسیزومریا یهاواحد ستیکاتال و کنترل گردد. شیدرصد بنزن پا نیاست ا

 اریبس متی. با توجه به قگرددیفعال شدن آن م ریغ ای ستیحساس هستند که باعث کاهش عمر کاتال
از  یکیشود.  شیپا نیبه طور آنال زریسموم توسط آناال نیا ریالزم است مقاد ست،ینوع کاتال نیا یباال

 .باشدیقابل ارائه م زیمجاز ن ری. مقادباشندیطوبت و... مر ،یو گوگرد اپتانمرک باتیسموم ترک نیا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 قیابزار دق شگاه،یآزما

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله       

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 گیری بنزن ساخت سنسور جهت اندازه(Benzene) 
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PGSOC_2112 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یهاانیجر یبرا  CO2و  COبنزن، دروژن،ی، رطوبت، هTotal Sulfur زریو ساخت انواع آناال یطراح
 دروژنیو گاز ه دروکربنیمختلف ه

 . شرح مسئله2

سبک دارد.  یخوراک نفتا باتینسبت به  انواع ترک یاژهیو تیحساس ونیزاسیزومریا یهاواحد ستیکاتال
 یدرجه سانت 10. با توجه به گرمازا بودن واکنش اشباع بنزن که حدود باشدیمواد بنزن م نیاز ا یکی

نشده بنزن به راکتور  ترلدر صورت ورود ناخواسته و کن باشد،یاز بنزن م یدرصد وزن کیهر  یگراد به ازا
 یباالست. لذا ضرور اری( بسTemperature Rise) ییدما زیدرصد، احتمال گر 6 ای 5باالتر از  ریدر مقاد
نسبت به انواع سموم  زین ونیزاسیزومریا یهاواحد ستیکاتال و کنترل گردد. شیدرصد بنزن پا نیاست ا

 اریبس متی. با توجه به قگرددیفعال شدن آن م ریغ ای ستیحساس هستند که باعث کاهش عمر کاتال
از  یکیشود.  شیپا نیبه طور آنال زریسموم توسط آناال نیا ریالزم است مقاد ست،ینوع کاتال نیا یباال

 .باشدیقابل ارائه م زیمجاز ن ری. مقادباشندیطوبت و... مر ،یو گوگرد اپتانمرک باتیسموم ترک نیا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 قیابزار دق شگاه،یآزما

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر  بله       

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 گیری بنزن ساخت سنسور جهت اندازه(Benzene) 
 
  
 

 
 

PGSOC_2113 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 85با خلوص  دروژنی)ه یگاز گردش یندیفرآ الیس یکمپرسور برا نگیو ساخت پک یطراح
 (یحجم امیپیپ 1000تا  500با غلظت  HClدرصد و گاز  95تا 

 . شرح مسئله2

با  دروژنیه یگاز گردش جادیجهت ا ونیزاسیزومریا یهادر واحد یگاز گردش یکمپرسورها
اند. با توجه به شده یطراح HClاز گاز  یحجم امیپیپ 1000تا  500 نیب یغلظت حجم

 یطراح نیکمپرسور و همچن یهانگیبه مقدار کم از پک یحت یگاز، وجود نشت نیا یخورندگ
 یطرف . اززندیم بیآس زاتیها به اتمسفر، به تجهکمپرسور نیا Atmospheric Drum یخروج
مختص  نگیپک کیاست  ازین نیمشکل مرتفع نشده است. بنابرا زین نگیچند باره پک ضیبا تعو

 و ساخته شود. یشده طراح ادیبا مشخصات  یگاز گردش
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله         

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5
 HClمقاوم به گاز  الیکمپرسور با متر نگپکی
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PGSOC_2114 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یستیکاتال یهابا خلوص مورد نظر واحد C2Cl4 لنیپرکلروات دیتول

 . شرح مسئله2

برنده واکنش  شیبه عنوان پ یدیو اس یفلز هیپا کیاز  ونیزاسیزومریا یواحدها ستیکاتال
جهت واکنش  یدروکربنیدر تبادل مداوم الکترون با مواد ه یدیشده است. بخش اس لیتشک

 یدیاس هیپا ییایمیاست که ماده ش ازیرو ن نیدار کردن آنها است. از او شاخه ونیزاسیزومریا
(HCl)  قیتزر ستیبه طور مداوم به کاتال د،یآیبه دست م دروژنیو ه لنیپرکلروات اکنشکه از و 

ساعت  4از  شتریب تواندینم قیتوقف تزر ستیطبق دستورالعمل سازنده کاتال کهیشود بطور
 .باشد

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و توسعه قیتحق ،ییایمیمواد ش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5
 ام وزنیپیپی 20و رطوبت کمتر از  لنیدرصد پرکلروات 9/99 یخلوص باال  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
PGSOC_2115 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یهاکن تحت خأل جهت خشک کردن و حذف رطوبت از بشکهو ساخت خشک یطراح
 لنیپرکلروات

 . شرح مسئله2

 نی. اباشدی( م4Cl2C) لنیبه نام پرکلروات ییایمیش یاماده ونیزومراسیواحد ا یازهایاز ن یکی
گران  ستیشدن کاتال رفعالیشود تا از غ قیتزر یندیبه طور مداوم به راکتور واحد فرآ دیماده با

 نسبت یبازرس گروهکار ستیبایماده در واحد م نیقبل از شارژ ا .شود یریراکتور جلوگ متیق
 waterها به خاطر کهـبش یـبعض یگاه نیح نـیکه در ا ندیر نماـآن اظهار نظ تیفیبه ک

content شودیکنار گذاشته شده و به عنوان مرجوع به انبار بازگردانده مام پیپی 30از  شیب .
خالء  تحت ییایمیش هیاستفاده از دستگاه تصف لنیاز راهکارها جهت خشک کردن پرکلروات یکی

از  یعار لنیرا جدا کرده و پرکلروات لنیپرکلروات یهارطوبت موجود در بشکه تواندیاست که م
 .دیرطوبت را فراهم نما

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت و دوار یهادستگاه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر بله          

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5
 حد مجاز از به کمتر  لنیکاهش رطوبت پرکلروات 
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PGSOC_2114 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یستیکاتال یهابا خلوص مورد نظر واحد C2Cl4 لنیپرکلروات دیتول

 . شرح مسئله2

برنده واکنش  شیبه عنوان پ یدیو اس یفلز هیپا کیاز  ونیزاسیزومریا یواحدها ستیکاتال
جهت واکنش  یدروکربنیدر تبادل مداوم الکترون با مواد ه یدیشده است. بخش اس لیتشک

 یدیاس هیپا ییایمیاست که ماده ش ازیرو ن نیدار کردن آنها است. از او شاخه ونیزاسیزومریا
(HCl)  قیتزر ستیبه طور مداوم به کاتال د،یآیبه دست م دروژنیو ه لنیپرکلروات اکنشکه از و 

ساعت  4از  شتریب تواندینم قیتوقف تزر ستیطبق دستورالعمل سازنده کاتال کهیشود بطور
 .باشد

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و توسعه قیتحق ،ییایمیمواد ش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5
 ام وزنیپیپی 20و رطوبت کمتر از  لنیدرصد پرکلروات 9/99 یخلوص باال  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
PGSOC_2115 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یهاکن تحت خأل جهت خشک کردن و حذف رطوبت از بشکهو ساخت خشک یطراح
 لنیپرکلروات

 . شرح مسئله2

 نی. اباشدی( م4Cl2C) لنیبه نام پرکلروات ییایمیش یاماده ونیزومراسیواحد ا یازهایاز ن یکی
گران  ستیشدن کاتال رفعالیشود تا از غ قیتزر یندیبه طور مداوم به راکتور واحد فرآ دیماده با

 نسبت یبازرس گروهکار ستیبایماده در واحد م نیقبل از شارژ ا .شود یریراکتور جلوگ متیق
 waterها به خاطر کهـبش یـبعض یگاه نیح نـیکه در ا ندیر نماـآن اظهار نظ تیفیبه ک

content شودیکنار گذاشته شده و به عنوان مرجوع به انبار بازگردانده مام پیپی 30از  شیب .
خالء  تحت ییایمیش هیاستفاده از دستگاه تصف لنیاز راهکارها جهت خشک کردن پرکلروات یکی

از  یعار لنیرا جدا کرده و پرکلروات لنیپرکلروات یهارطوبت موجود در بشکه تواندیاست که م
 .دیرطوبت را فراهم نما

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت و دوار یهادستگاه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر بله          

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5
 حد مجاز از به کمتر  لنیکاهش رطوبت پرکلروات 
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PGSOC_2116 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

ونت  یرهایبخار با اختالف فشار باال و مس یهاریمس یبرا in-line silencerو ساخت  یطراح
 بخار

 . شرح مسئله2

 جادیبخار و ا یهاریمس یهااز کنترل ولو یاریشده توسط بس جادیبا توجه به اختالف فشار ا
ها کنترل ولو یخروج ریدر مس in-line silencer کیاست از  ازیباالتر از حد مجاز ن اریبس یصدا

 هیتخل یهادر بخش لیوسا نیو کاهش صدا استفاده شود. ا انیجهت کاهش تالطم جر
 ال،یپراش س یهاستمیانتقال و مخازن تحت فشار بخار و گاز همانند س طخطو زات،یتجه

و  زاتیتجه یمنیاز مرکز، سوپاپ ا زیگر کنترل، کمپرسور یهاچهیبخار و ونت، در یاجکتورها
 کاربرد دارند. گرید عیو صنا ییغذا ،یروگاهینفت و گاز، ن عیدر صنا گریموارد د

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت زاتیتجهقطعات و 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
  دسی بل 70دسی بل به کمتر از  90کاهش صدا از حدود 

 
 

 

 

 

 

PGSOC_2117 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

و ارائه  یکاغذ یهاتیحذف الگ ش یدر راستا تیثبت الگ ش یکیالکترون ستمیس یطراح
 هاجهت خواندن بارکد دستگاه handheldابزار هوشمند  کی

 . شرح مسئله2

. در حال باشندیدوار م زاتیو تجه یاتیعمل طیمستمر شرا شیپا ازمندین یاتیعمل یواحدها
 تیاست. الگ ش برنهیکه هز گرددیانجام م یکاغذ یهاتیالگ ش قیمهم از طر نیحاضر ا
 اریبس تواندیم یاتیعمل یهاآن و حمل به داخل واحد یابی، ردثبت داده تیبا قابل یکیالکترون

 .اشدمثمرثمر ب

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 اطالعات و ارتباطات یفناور

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 و دارا بودن  یاتیعمل یهاحمل به داخل واحد تیاز کاربر و قابل هاتایثبت د تیقابل
 رهیو غ EXاستاندارد 
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PGSOC_2117 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

و ارائه  یکاغذ یهاتیحذف الگ ش یدر راستا تیثبت الگ ش یکیالکترون ستمیس یطراح
 هاجهت خواندن بارکد دستگاه handheldابزار هوشمند  کی

 . شرح مسئله2

. در حال باشندیدوار م زاتیو تجه یاتیعمل طیمستمر شرا شیپا ازمندین یاتیعمل یواحدها
 تیاست. الگ ش برنهیکه هز گرددیانجام م یکاغذ یهاتیالگ ش قیمهم از طر نیحاضر ا
 اریبس تواندیم یاتیعمل یهاآن و حمل به داخل واحد یابی، ردثبت داده تیبا قابل یکیالکترون

 .اشدمثمرثمر ب

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 اطالعات و ارتباطات یفناور

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 و دارا بودن  یاتیعمل یهاحمل به داخل واحد تیاز کاربر و قابل هاتایثبت د تیقابل
 رهیو غ EXاستاندارد 
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PGSOC_2118 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 نینو یهابا روش هاپریها و اسلمخازن،پمپ ونیفونداس میترم

 . شرح مسئله2

 نتریرپذیبیاز آس یکیبه عنوان  توانیم شگاهیموجود در سطح پاال یبتن هایونیاز فنداس
بندرعباس)وجود خاک شور، رطوبت باال و  یساحل طیبا توجه به شرا رازی برد، نام هانقاط سازه

 ایبتن )به علت کلر موجود در بتن، اختالط و  یرپذیاز نفوذ یعوامل ناش( و یدیاس یها-باران
 یهابیاز زلزله، آس یناش هایلرزش نیالزم و ...( و همچن برهینامناسب، عدم و یبند-انهد

ترک  ایمانند پودر شدن و  هاییعمدتاً با نشانه هابیآس نیکه ا کندیم جادیدر بتن ا یمخرب
بتن قابل مشاهده است. الزم به ذکر است  یلگردهایو سولفاته شدن م یدر سطح بتن، خوردگ

مخرب بر عهده نمک موجود در سطح بتن است که با  دادیرو نیا جادینقش در ا نیکه مهمتر
در بتن  بیتخر جادیشده و به سرعت باعث ا زهیستالیکر ایشدن با رطوبت هوا، متبلور  بیترک

 .شودیم

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و سازه( لیوی)س یخدمات عمران

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 جلوگیری از تخریب فونداسیون  
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PGSOC_2119 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یدروکربنیه الیس یو اصالح رنگ مخازن حاو میرمت

 . شرح مسئله2

( یدروکربنیمحصوالت ه رهی)به عنوان ذخ شگاهیپاال نیبودن مخازن ا سیبا توجه به در سرو
)نظر به  منیا یاز روش دیرنگ بدنه و سقف مخازن با دهید بیآس یهاقسمت میجهت ترم

 نیجرقه ممنوع است( استفاده نمود. بنابرا دیتول تیقابل لیاستفاده از سند بالست به دل نکهیا
 شود. میمخازن ترم نیرنگ ا نه،یهز نیکامل و کمتر یمنینوآورانه با ا یاست تا از روش ازین

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یو حفاظت فن یبازرس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5

 استفاده از مواد ضد جرقه با توجه به حجم باالی بخارات هیدروکربنی  
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PGSOC_2120 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ینیرزمیز یهاوکنترل سطح آب شگاهیمناسب کل پاال یزهکش یطراح

 . شرح مسئله2

که با توجه  شودمی استفاده( ها)کالورت ینیزم ریز هایپل از ها،گذرنده از جاده هایبه منظور عبور لوله
 تیعدم رعا نی( و همچنیسطح هایخاک و عمق کم آب یمنطقه بندرعباس )شور یمیاقل طیبه شرا
که  میهست هاکالورت نیدر ا یسطح هایآب تجمع و نفوذ شاهد ها،مناسب در اطراف کالورت یزهکش

مشکل  نیخطوط و اتصاالت مذکور خواهد بود. لذا درصدد رفع ا یو خوردگ یدگیپوس یخود عامل اصل
 .مییمشکل را برطرف نما نیزمان ا نیو کوتاهتر نهیهز نیتا با کمتر میباشیم

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و سازه( لیوی)س یخدمات عمران

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 
 
 
 
 

 

PGSOC_2121 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یمخازن کرو یبرا ژهیوارتفاع مخازن به یسنجسطح نینو یهاارائه روش

 . شرح مسئله2

یو درصورت باشدینفت م عیبخصوص صنا عیصنا یدر تمام ییباال تیاهم یسطح مخازن دارا یرگیاندازه
 یاتیمسمتر، احتمال اقدامات عمل نههزی براستفاده گردد، عالوه  یانسان یرویمهم از ن نیا یبرا که

و اخالل در محاسبات  یریگ-اندازه ستمیخطا در س شیافزا نیو همچن زاتیبه تجه بینامناسب و آس
 یارتفاع مخازن کرو یرگیاندازه هایستمیراستا س نیداشته باشد. در هم یدر پ تواندیمخزن را م یمال

در  ستمسی دو هر که اندانتخاب شده  Servoو  Radarدر دو نوع  الیس تهیبا توجه به دانس شگاهیپاال نیا
و کاهش خطا در  یمنیا شی. لذا جهت افزاندبه بهبود دار ازیارتفاع، ن ییو انتها ییابتدا هایمحدوده

 .میباشیم زاتیتجه نیدقت ا شیافزا ایدر صدد اصالح ساختار و  یمخازن کرو یرگیاندازه هایستمیس

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_2120 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ینیرزمیز یهاوکنترل سطح آب شگاهیمناسب کل پاال یزهکش یطراح

 . شرح مسئله2

که با توجه  شودمی استفاده( ها)کالورت ینیزم ریز هایپل از ها،گذرنده از جاده هایبه منظور عبور لوله
 تیعدم رعا نی( و همچنیسطح هایخاک و عمق کم آب یمنطقه بندرعباس )شور یمیاقل طیبه شرا
که  میهست هاکالورت نیدر ا یسطح هایآب تجمع و نفوذ شاهد ها،مناسب در اطراف کالورت یزهکش

مشکل  نیخطوط و اتصاالت مذکور خواهد بود. لذا درصدد رفع ا یو خوردگ یدگیپوس یخود عامل اصل
 .مییمشکل را برطرف نما نیزمان ا نیو کوتاهتر نهیهز نیتا با کمتر میباشیم

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و سازه( لیوی)س یخدمات عمران

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 
 
 
 
 

 

PGSOC_2121 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یمخازن کرو یبرا ژهیوارتفاع مخازن به یسنجسطح نینو یهاارائه روش

 . شرح مسئله2

یو درصورت باشدینفت م عیبخصوص صنا عیصنا یدر تمام ییباال تیاهم یسطح مخازن دارا یرگیاندازه
 یاتیمسمتر، احتمال اقدامات عمل نههزی براستفاده گردد، عالوه  یانسان یرویمهم از ن نیا یبرا که

و اخالل در محاسبات  یریگ-اندازه ستمیخطا در س شیافزا نیو همچن زاتیبه تجه بینامناسب و آس
 یارتفاع مخازن کرو یرگیاندازه هایستمیراستا س نیداشته باشد. در هم یدر پ تواندیمخزن را م یمال

در  ستمسی دو هر که اندانتخاب شده  Servoو  Radarدر دو نوع  الیس تهیبا توجه به دانس شگاهیپاال نیا
و کاهش خطا در  یمنیا شی. لذا جهت افزاندبه بهبود دار ازیارتفاع، ن ییو انتها ییابتدا هایمحدوده

 .میباشیم زاتیتجه نیدقت ا شیافزا ایدر صدد اصالح ساختار و  یمخازن کرو یرگیاندازه هایستمیس

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_2122 :کد  
 مسئله/نیاز فناورانه. عنوان 1

 شگاهیدر نقاط مختلف پاال نیاز نشست زم یریو جلوگ میترم دیجد یهاروش ارائه

 . شرح مسئله2

مواد و  ازمندیدر نقاط مختلف واحد ن نینشست زم لیمنطقه بندرعباس، به دل یمیاقل طیبا توجه به شرا
نوع مواد  نی. اباشدیاورتان با توجه به علم روز م یپل یمانند نوع یاز بتن معمول ریغ یدیجد یهاالیمتر
 .دینمایها را بصورت کامل پر مخلل و فرج جا مانده در بتن یتمام

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 نانو ،یمیش ل،یویس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 درخواست های موردها و خروجی. ویژگی5

 یمکان تینازل در هر نوع موقع قیمواد از طر قینصب و تزر تیقابل 

 پر کردن خلل و فرج بطور کامل تیقابل  

 
 
 
 

 

PGSOC_2123 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هاو سامپ CRWو  OSW یهامنهول یبندآب

 . شرح مسئله2

 تیکه قابل ینینو هایروش و مواد از استفاده واحدها، مختلف نقاط در هامتعدد منهول یبا توجه به نشت
 .باشدیم ازیآب بند کردن داشته باشند، مورد ن

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 نانو ،یمیش ل،یویس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 آسان یاجرا تیقابل 

 نازل لهیمواد بوس قیتزر تیقابل 

 بصورت کامل هاپر کردن خلل و فرج تیقابل 

 نییپا نهیهز  
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PGSOC_2122 :کد  
 مسئله/نیاز فناورانه. عنوان 1

 شگاهیدر نقاط مختلف پاال نیاز نشست زم یریو جلوگ میترم دیجد یهاروش ارائه

 . شرح مسئله2

مواد و  ازمندیدر نقاط مختلف واحد ن نینشست زم لیمنطقه بندرعباس، به دل یمیاقل طیبا توجه به شرا
نوع مواد  نی. اباشدیاورتان با توجه به علم روز م یپل یمانند نوع یاز بتن معمول ریغ یدیجد یهاالیمتر
 .دینمایها را بصورت کامل پر مخلل و فرج جا مانده در بتن یتمام

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 نانو ،یمیش ل،یویس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 درخواست های موردها و خروجی. ویژگی5

 یمکان تینازل در هر نوع موقع قیمواد از طر قینصب و تزر تیقابل 

 پر کردن خلل و فرج بطور کامل تیقابل  

 
 
 
 

 

PGSOC_2123 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هاو سامپ CRWو  OSW یهامنهول یبندآب

 . شرح مسئله2

 تیکه قابل ینینو هایروش و مواد از استفاده واحدها، مختلف نقاط در هامتعدد منهول یبا توجه به نشت
 .باشدیم ازیآب بند کردن داشته باشند، مورد ن

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 نانو ،یمیش ل،یویس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 آسان یاجرا تیقابل 

 نازل لهیمواد بوس قیتزر تیقابل 

 بصورت کامل هاپر کردن خلل و فرج تیقابل 

 نییپا نهیهز  
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PGSOC_2124 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Natural Draft , Balance Draft یهاراندمان کوره شیارائه راهکار جهت افزا

 . شرح مسئله2

و باز بودن دمپر  ژنیمصرف سوخت، اکس زانی. مباشدیم Direct Fire از نوع Natural Draft یهاکوره
 Balance یهاکربن و آب باشد. در کوره دیاکس ید یباشد که احتراق ناقص نباشد و خروج یطور دیبا

Draft  استفاده ازFD-fan  وID-fan و باز بودن  تمصرف سوخ زانیم نی. همچنباشدیبصورت همزمان م
 یاحتراق د یو خروج ردیصورت نگ یشود که احتراق ناقص یریگاندازه دیبا یطور ژنیدار اکسدمپر و مق

کوره  یجهت باال بردن بازده ژنیکردن مصارف سوخت و اکس نهیکربن و آب باشد. هدف به دیاکس
 .باشدیم

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 هاکوره یباال بردن بازده  
 
 
 
 
 

 

PGSOC_2125 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 منیتانکر به صورت ا یریبارگ اتیدر عمل عیجهت تسر عیاتصاالت سر یطراح

 . شرح مسئله2

و کانکشن قفل شونده  نگیمجهز به کوپل یاز بازوها ع،یمحصول گاز ما یریبارگ یِمنیبه جهت باال بردن ا
و  شیسرعت سا باشند،یدوار م یکیقطعات مکان یدارا هانگیکوپل کهییاز آنجا یول شودیاستفاده م

آنها  متیکه دارند، ق ییالبا یبندو انطباق آب تیباال بوده و با توجه به حساس زیآنها ن یو نشت یفرسودگ
ساده، ارزان و البته  ق،یدق یارا با قطعه نگیتا کوپل میجهت در صدد هست نی. به همباشدیبه شدت باال م

آن  متیق نیو همچن هیرویب یهایمداوم و نشت راتیتا بلکه از تعم میکن نیگزیجا یکاف یمنیا یدارا
 .میبکاه

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یصنعت رآالتیش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 محصول عیسر یریاتصاالت جهت بارگ  
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PGSOC_2124 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Natural Draft , Balance Draft یهاراندمان کوره شیارائه راهکار جهت افزا

 . شرح مسئله2

و باز بودن دمپر  ژنیمصرف سوخت، اکس زانی. مباشدیم Direct Fire از نوع Natural Draft یهاکوره
 Balance یهاکربن و آب باشد. در کوره دیاکس ید یباشد که احتراق ناقص نباشد و خروج یطور دیبا

Draft  استفاده ازFD-fan  وID-fan و باز بودن  تمصرف سوخ زانیم نی. همچنباشدیبصورت همزمان م
 یاحتراق د یو خروج ردیصورت نگ یشود که احتراق ناقص یریگاندازه دیبا یطور ژنیدار اکسدمپر و مق

کوره  یجهت باال بردن بازده ژنیکردن مصارف سوخت و اکس نهیکربن و آب باشد. هدف به دیاکس
 .باشدیم

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 هاکوره یباال بردن بازده  
 
 
 
 
 

 

PGSOC_2125 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 منیتانکر به صورت ا یریبارگ اتیدر عمل عیجهت تسر عیاتصاالت سر یطراح

 . شرح مسئله2

و کانکشن قفل شونده  نگیمجهز به کوپل یاز بازوها ع،یمحصول گاز ما یریبارگ یِمنیبه جهت باال بردن ا
و  شیسرعت سا باشند،یدوار م یکیقطعات مکان یدارا هانگیکوپل کهییاز آنجا یول شودیاستفاده م

آنها  متیکه دارند، ق ییالبا یبندو انطباق آب تیباال بوده و با توجه به حساس زیآنها ن یو نشت یفرسودگ
ساده، ارزان و البته  ق،یدق یارا با قطعه نگیتا کوپل میجهت در صدد هست نی. به همباشدیبه شدت باال م

آن  متیق نیو همچن هیرویب یهایمداوم و نشت راتیتا بلکه از تعم میکن نیگزیجا یکاف یمنیا یدارا
 .میبکاه

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یصنعت رآالتیش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 محصول عیسر یریاتصاالت جهت بارگ  
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PGSOC_2126 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مورد استفاده در شرکت یلترهایمربوط به انواع مختلف ف یهاو ساخت المان یطراح

 . شرح مسئله2

 ست،یمداوم کاتال یایاح لی. به دلباشدی( مCCR) ستیمداوم کاتال یایسه واحد اح ی، دارا شگاهیپاالاین 
 ازیو ن لترهایف نیا یشود. در صورت گرفتگمیگرفته  ییلترهایشده توسط ف جادیا ستیذرات داست کاتال

باشد که ذرات بزرگتر  یابه گونه دیبا لتریف یها. المانرددگ ضیتعو دیآن با یهاالمان لتر،یف ینیگزیبه جا
 هیته م،یاز تحر ینکند. با توجه به مشکالت ناش جادیاختالف فشار ا یول دیرا جذب نما کرونیم 1از 

 هیدر داخل کشور، از هدررفت سرما دیمواجه است که در صورت امکان تول یبا مشکالت لتریف یهاالمان
 .باشدیم Metal Porous لتریآمد. الزم به ذکر است نوع ف اهدبه عمل خو یریجلوگ

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یمیش ست،ینفت، کاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 و شستشو در صورت  ایاح تیقابل ،یفشار راتییبا دوام و مقاومت باال در مقابل تغ هایالمان
  ازین

 
 
 
 

 

PGSOC_2127 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 نفوذ بدون سرد و گرم خطوط کاری عایق جهت جدید مواد ساخت و طراحی یا و نوین هایروش ارائه
 هوا

 . شرح مسئله2

 درجه 500 از باالتر دماهای در کار و پاالیشگاه این واحدهای در مختلف هایکوره وجود به توجه با
 مناسب هایعایق وجود. داشت خواهد هزینه کاهش در مهمی نقش انرژی اتالف از جلوگیری گراد،سانتی

 حد تا را مصرفی سوخت میزان و نماید جلوگیری هاالین و ظروف در انرژی اتالف از تواندمی دوام، با و
 وریبهره عملیاتی، شرایط در جزئی تغییر با توانمی مناسب کاری عایق صورت در. دهد کاهش زیادی
 به خوبی عملکرد که انبوه تولید با و جدید فناوری با عایق تولید و تهیه لذا. داد افزایش نیز را فرآیند
 .شود واقع مثمرثمر تواندمی بگذارد، نمایش

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 نانو ،یمیمواد، ش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 حجم کم با توجه به تراکم خطوط، با  یبا رطوبت باال، دارا ییآب و هوا طیدوام باال در در شرا
  یاتالف دما و انرژ ینرم افزار یساز هیشب
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PGSOC_2126 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مورد استفاده در شرکت یلترهایمربوط به انواع مختلف ف یهاو ساخت المان یطراح

 . شرح مسئله2

 ست،یمداوم کاتال یایاح لی. به دلباشدی( مCCR) ستیمداوم کاتال یایسه واحد اح ی، دارا شگاهیپاالاین 
 ازیو ن لترهایف نیا یشود. در صورت گرفتگمیگرفته  ییلترهایشده توسط ف جادیا ستیذرات داست کاتال

باشد که ذرات بزرگتر  یابه گونه دیبا لتریف یها. المانرددگ ضیتعو دیآن با یهاالمان لتر،یف ینیگزیبه جا
 هیته م،یاز تحر ینکند. با توجه به مشکالت ناش جادیاختالف فشار ا یول دیرا جذب نما کرونیم 1از 

 هیدر داخل کشور، از هدررفت سرما دیمواجه است که در صورت امکان تول یبا مشکالت لتریف یهاالمان
 .باشدیم Metal Porous لتریآمد. الزم به ذکر است نوع ف اهدبه عمل خو یریجلوگ

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یمیش ست،ینفت، کاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 و شستشو در صورت  ایاح تیقابل ،یفشار راتییبا دوام و مقاومت باال در مقابل تغ هایالمان
  ازین

 
 
 
 

 

PGSOC_2127 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 نفوذ بدون سرد و گرم خطوط کاری عایق جهت جدید مواد ساخت و طراحی یا و نوین هایروش ارائه
 هوا

 . شرح مسئله2

 درجه 500 از باالتر دماهای در کار و پاالیشگاه این واحدهای در مختلف هایکوره وجود به توجه با
 مناسب هایعایق وجود. داشت خواهد هزینه کاهش در مهمی نقش انرژی اتالف از جلوگیری گراد،سانتی

 حد تا را مصرفی سوخت میزان و نماید جلوگیری هاالین و ظروف در انرژی اتالف از تواندمی دوام، با و
 وریبهره عملیاتی، شرایط در جزئی تغییر با توانمی مناسب کاری عایق صورت در. دهد کاهش زیادی
 به خوبی عملکرد که انبوه تولید با و جدید فناوری با عایق تولید و تهیه لذا. داد افزایش نیز را فرآیند
 .شود واقع مثمرثمر تواندمی بگذارد، نمایش

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 نانو ،یمیمواد، ش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 حجم کم با توجه به تراکم خطوط، با  یبا رطوبت باال، دارا ییآب و هوا طیدوام باال در در شرا
  یاتالف دما و انرژ ینرم افزار یساز هیشب
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PGSOC_2128 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 باال یبا فشار و دما یندیاز خطوط بخار و فرا یرفع نشت یبرا نینو یهاارائه روش

 . شرح مسئله2

 یکیگردد.  دیتوقف در تول ایموجب خسارت  تواندیم liveدر خطوط  ینفت و گاز، وجود نشت عیدر صنا
باال  یخطوط با دما یبر رو یدهد، وجود نشتمی شیرا افزا یاتیعمل یواحدها سکیکه ر ییهایاز نشت

 سیو از سرو وطخط هیبخار، اغلب مستلزم تخل ای دروکربنیموجود در خطوط ه یفشار باال است. نشت ای
به از  ازیبرطرف گردد، ن منیخطوط به صورت ا نیا یهایکه نشت یخارج کردن آن است. اما در صورت

 سیاز سرو زیمرتبط ن یهاو دستگاه زاتیخارج کردن خطوط نخواهد بود که به تبع آن، تجه سیسرو
 هایمواد مخصوص، نشت ای نینو یهاارائه شود تا بتوان با روش یراهکار گرددیم شنهادی. پشوندیخارج نم

 را برطرف نمود.

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تیمواد و کامپوز ست،یز طیمح ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ .4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مد  دیاز خطوط با یرفع نشت یاستفاده آسان برا تیآسان، قابل یاستفاده از مواد با دسترس
 .نباشدخط  ای زیخارج کردن تجه سیبه از سرو ازیتا ن ردینظر قرار گ
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PGSOC_2128 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 باال یبا فشار و دما یندیاز خطوط بخار و فرا یرفع نشت یبرا نینو یهاارائه روش

 . شرح مسئله2

 یکیگردد.  دیتوقف در تول ایموجب خسارت  تواندیم liveدر خطوط  ینفت و گاز، وجود نشت عیدر صنا
باال  یخطوط با دما یبر رو یدهد، وجود نشتمی شیرا افزا یاتیعمل یواحدها سکیکه ر ییهایاز نشت

 سیو از سرو وطخط هیبخار، اغلب مستلزم تخل ای دروکربنیموجود در خطوط ه یفشار باال است. نشت ای
به از  ازیبرطرف گردد، ن منیخطوط به صورت ا نیا یهایکه نشت یخارج کردن آن است. اما در صورت

 سیاز سرو زیمرتبط ن یهاو دستگاه زاتیخارج کردن خطوط نخواهد بود که به تبع آن، تجه سیسرو
 هایمواد مخصوص، نشت ای نینو یهاارائه شود تا بتوان با روش یراهکار گرددیم شنهادی. پشوندیخارج نم

 را برطرف نمود.

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تیمواد و کامپوز ست،یز طیمح ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ .4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مد  دیاز خطوط با یرفع نشت یاستفاده آسان برا تیآسان، قابل یاستفاده از مواد با دسترس
 .نباشدخط  ای زیخارج کردن تجه سیبه از سرو ازیتا ن ردینظر قرار گ

 
 

 
 

PGSOC_2129 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

( Trim coolerخنک کننده ) یهامبدل ینشت ییجهت شناسا نینو یهاروش ایارائه راهکار و 
 ایآب در یآلودگ سکیبه منظور کاهش ر نیبه صورت آنال

 . شرح مسئله2

ها Trim cooler  شگاه،یپاال نیکننده مورد استفاده در اخنک یهااز مبدل یبخش عمده ا
 یآلودگ جه،یآنها و در نت یمتعدد، احتمال نشت یهاTrim coolerهستند. لذا با توجه به وجود 

ها، باز هم امکان خطا در مبدل یو تست مستمر تمام شیوجود دارد. با وجود پا زین ایآب در
خاص  یسنسورها ای نینو یهایتوان با استفاده از فناورمیوجود دارد. لذا  ینشت ودوج صیتشخ

حد رساند. با کاهش زمان  نیخطا را به کمتر زانیم ،یخط آب خروج ایقابل استفاده در مبدل 
به  زیآن ن یطیمح ستیز یامدهایو پ افتهیکاهش  زین یآب خروج یآلودگ ،ینشت صیتشخ

 مراتب کمتر خواهد شد.
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 قیابزاردق ،یمهندس ست،یز طیمح

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 یاتیعمل طیدر شرا رییو بدون تغ liveدر حالت  ینشت صیتشخ تقابلی  •
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PGSOC_2130 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Dust منیا هیو تخل یجهت جمع آور Dust Drum یساخت و طراح

 . شرح مسئله2

 یهاستیکاتال هی، تخل(CCR) ستیمداوم کاتال یایاح یروزانه در واحدها یهاتیاز فعال یکی
ذرات داست  یکرونیم زی. با توجه به ساباشدیم ستیگردش کاتال ستمیاز س (Dust) شکسته

داست  زانیالزم است م نیگردد. همچن هیمحفظه سربسته تخل کیاست تا در  ازیشده، ن جادیا
و از پراکنده  ردیصورت پذ یثقل زشیتا ر ردیتحت فشار قرار نگ هیو ظرف تخل دباش تیقابل رو

 یریجلوگ شود،یمدت م یدر طوالن یمشکالت تنفس جادیکه باعث ا طیشدن ذرات در مح
 .گردد

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یمیش ک،یمکان ،ییایمیمواد ش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 باشد. یاتیعمل طیظرف مطابق با شرا یطراح 

  را داشته باشد. ستیبه بشکه کاتال هیتخل تیو قابل لتریامکان اتصال به ف 

 
 
 
 

 
 

PGSOC_2131 :کد  
 مسئله/نیاز فناورانه. عنوان 1

 100درصد به  50بوستر از  یکمپرسورها Load شینمودن افزا یاتیارائه راهکار جهت عمل
 درصد

 . شرح مسئله2

است.  دروژنیعدد کمپرسور بوستر ه 9 ینفت ستاره بندرعباس، دارا یگاز عاناتیم شگاهیپاال
است  %100بوستر، عملکرد نامناسب کمپرسور در لود  یمشکالت کمپرسورها نیتراز عمده یکی

آن  زانی( و نوسانات کمپرسور است که مvibrationلرزش ) زانیم شیآن، افزا لیاز دال یکیکه 
تا  ردیالزم انجام گ یهایبررس دی. لذا باباشدینرمال م یاتیاز محدوده عمل شیب %100در لود 

 گردد.کمپرسور مرتفع  یباال برشنیوا یاصل لیدل

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار، کمپرسور زاتیتجه ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
  100عملکرد بهینه و ایمن کمپرسور در لود% 
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PGSOC_2131 :کد  
 مسئله/نیاز فناورانه. عنوان 1

 100درصد به  50بوستر از  یکمپرسورها Load شینمودن افزا یاتیارائه راهکار جهت عمل
 درصد

 . شرح مسئله2

است.  دروژنیعدد کمپرسور بوستر ه 9 ینفت ستاره بندرعباس، دارا یگاز عاناتیم شگاهیپاال
است  %100بوستر، عملکرد نامناسب کمپرسور در لود  یمشکالت کمپرسورها نیتراز عمده یکی

آن  زانی( و نوسانات کمپرسور است که مvibrationلرزش ) زانیم شیآن، افزا لیاز دال یکیکه 
تا  ردیالزم انجام گ یهایبررس دی. لذا باباشدینرمال م یاتیاز محدوده عمل شیب %100در لود 

 گردد.کمپرسور مرتفع  یباال برشنیوا یاصل لیدل

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار، کمپرسور زاتیتجه ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
  100عملکرد بهینه و ایمن کمپرسور در لود% 
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PGSOC_2132 :کد  
 مسئله/نیاز فناورانه. عنوان 1

 کاهش آن ایدر خصوص حذف و  یعمل یو ارائه راهکارها Green oil لیتشک موردمطالعه در 

 . شرح مسئله2

وجود دارد،  شگاهیپاال نی( اCCR) ستیمداوم کاتال یایاح یکه در واحدها یاز مشکالت یکی
در کمپرسورها  لیاو نیاست. وجود گر دروژنیه یدر داخل کمپرسورها Green oil لیتشک

بوستر  یمشکل به وجود آمده در کمپرسورها نیتریآورد. اصلمیرا به وجود  یمشکالت متعدد
. در شودیکمپرسور م یولوها و خروج یدما شیشده موجب افزا لیتشک لیاو نیاست که گر

 راتیتعم یهانهیهز شیکمپرسور و افزا سیموضوع سبب کاهش مدت زمان سرو نیا جه،ینت
 .شودیباعث کاهش فلو کمپرسور م ل،یاو نیوجود گر نی. همچنگرددیم
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار، کمپرسور زاتیتجه ،ییایمیمواد ش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
  یاتیعمل طیبا توجه به شرااز داخل کمپرسورها  گرین اویلحذف 
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PGSOC_2133 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

راکتور واحد  یخروج Effluent یهافن یاز خوردگ یریمناسب جهت جلوگ یارائه راهکار فن
 یسازنیبنز

 . شرح مسئله2

و وجود کلر  ومیآمون یهانمک دیبا توجه به تول یسازنیراکتور واحد بنز یخروج ییهوا یهافن
که  گرددیم Pitting Corrosionمداوم آب جهت شستشو دچار  قیتزر رغمیعل یدر گاز گردش

 انجام شود. زاتیتجه نیا یاز خوردگ یرینوآورانه الزم جهت جلوگ یاقدامات اصالح یستیبا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 احتراق یمهندس -  شیپاال یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 یمقاوم در برابر خوردگ الیو متر دیجد یبا طراح ییهوا ساخت کولر 
 یکلر موجود در گاز گردش حذف 

 یخوردگ از یریجهت جلوگ یراهکار اقتصاد ارائه  
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PGSOC_2134 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مجاز ریدوار و هشدار استفاده در محدوده غ زاتیاز تجه یوربهره شیارائه نرم افزار برخط جهت افزا

 . شرح مسئله2

 یجهت بررس یبه بستر ازین شگاه،یدوار در پاال زاتیتجه یباال متیو ق تیبا توجه به حساس
 یعملکرد طیو اعالم هشدار در شرا یطراح طیآن با شرا سهیو مقا زاتیتجه نیا یتاید نیآنال

 .شودیم دهید راتیتعم یهانهینامناسب جهت کمک به بهره بردار و کاهش هز

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 قیابزار دق ،یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 و هشدار در  یطراح طیآن با شرا سهیدوار و مقا زاتیتجه یتاید نیآنال یبررس

 صورت خارج شدن از محدوده مجاز

 یانسان یخطا شتریبه بهره بردار جهت کاهش هرچه ب کمک 

 زاتیراندمان تجه شیمناسب جهت افزا طیشرا یمعرف 
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PGSOC_2134 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مجاز ریدوار و هشدار استفاده در محدوده غ زاتیاز تجه یوربهره شیارائه نرم افزار برخط جهت افزا

 . شرح مسئله2

 یجهت بررس یبه بستر ازین شگاه،یدوار در پاال زاتیتجه یباال متیو ق تیبا توجه به حساس
 یعملکرد طیو اعالم هشدار در شرا یطراح طیآن با شرا سهیو مقا زاتیتجه نیا یتاید نیآنال

 .شودیم دهید راتیتعم یهانهینامناسب جهت کمک به بهره بردار و کاهش هز

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 قیابزار دق ،یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 و هشدار در  یطراح طیآن با شرا سهیدوار و مقا زاتیتجه یتاید نیآنال یبررس

 صورت خارج شدن از محدوده مجاز

 یانسان یخطا شتریبه بهره بردار جهت کاهش هرچه ب کمک 

 زاتیراندمان تجه شیمناسب جهت افزا طیشرا یمعرف 
  

 

PGSOC_2135 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

با توجه به چند کاربره بودن  ترهایبه خصوص لول ترانسم قیابزار دق زاتیتجه یخطا حیتصح
 خوراک واحد( رییبا توجه به تغ تریترانسم یمتفاوت برا یهاMode فیواحد )تعر

 . شرح مسئله2

در سبد  نیدرصد بنز شیافزا نیو همچن نیبنز کیکشور به محصول استراتژ ازیبا توجه به ن
 هیبه واحد تصف یراتیینفتگاز با اعمال تغ یدروژنیه هیواحد تصف شگاه،یپاال یدیمحصوالت تول

 یندیفرآ راتییواحد قادر است تا با اعمال تغ نیداده شده است. ا یکاربر ریینفتا تغ یدروژنیه
 برهی. با توجه به کالدینما یسازنیریش و افتینفتگاز، سوخت جت و نفتا را در وراکسه خ

 یریاندازه گ ریخوراک واحد مقاد رییدر زمان تغ ،یطراح یتاهاید یبر رو قیابزار دق زاتیتجه
بر زمان زین دیجد الیس یمجدد آن بر رو برهیو کال شودیدچار خطا م زاتیتجه نیشده توسط ا

 است.
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کنترل ستمیس ق،یابزار دق ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 لول یترهایالخصوص ترانسم یعل ترهایترانسم یخطا حیتصح 

 موجود  طیمتناسب با شرا تریترانسم ساخت 
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PGSOC_2136 :کد  
 فناورانه. عنوان مسئله/نیاز 1

از استک  یخروج یطیمح ستیز یهاندهیارائه راهکار مناسب جهت به حداقل رساندن آال
 سوززباله

 . شرح مسئله2

 SO2تمام اجزا گوگرد به  لیتبد یبرا TGT ایدر بخش کالوس  یدیتول یسوختن گازها
استک به اتمسفر  لهیسوز به وسحاصل از سوختن در محفظه احتراق زباله یاست. گازها یضرور

 یابه گونه دیبا ینرمال بهره بردار طیسوز در شرامحفظه احتراق زباله یشود. دمامیفرستاده 
سوز به زباله  یدر گاز  ورود H2S ماندهی)باق یگوگرد یاجزا هیو بق H2Sکامل  قباشد که احترا

سوز از به محفظه احتراق زباله یورود یهاباشد( موجود در گاز امیپیپ 10کمتر از  ستیبامی
صورت  NH3حاصل از سوختن  NOxاز احتراق  نانیاطم نیو همچن TGT ایسمت کالوس 

 .ردیپذ
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ستیز طیمح ،یمصرف سوخت و انرژ یساز نهیبه ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر  بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 واحد  یاتیعمل طیسوز و بهبود شرااز استک زباله یخروج یندگاالی کاهشSRU 
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PGSOC_2137 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 لیبه منظور جذب و تبد SRUبخش کالوس واحد  یراکتورها یبرا نایاستفاده از نانوذرات آلوم
 بهتر

 مسئله . شرح2

باشد. به منظور ارتقاء و می نایبخش کلوس آلوم یمورد استفاده در راکتورها یهاستیکاتال
و  شتریسطح ب یکه دارا شودیم شنهادیپ نایبهتر، استفاده از نانو ذرات آلوم لیجذب و تبد
آن  دیتول نیمجدد و همچن یو طراح یسازهیبا استفاده از شب یستیهستند و با یجذب باالتر

 .افتیدست  همم نیبه ا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 نانو ،ییایمیمواد ش

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر   بله         

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 با پوشش   ناآلومی نانوذراتNa2O  وFe2O3 نیو همچن TiO2 
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PGSOC_2138 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

راندمان کمپرسورها و ساخت قطعات مربوط به انواع  شیمنظور افزا به یارائه راهکار فن
 ستونی(، پمتریلیم 1۲00)با قطر  ستونیپ نر،یال ،یو خروج یورود یرهایکمپرسورها اعم از ش

 رهیراد و غ

 . شرح مسئله2

 نییکه منجر به پا ابدییدر فصول گرم سال کاهش م ژهیواحد هوا به و یراندمان کمپرسورها
بوده  ادیکاهش راندمان در دو کمپرسور ز نی. اشودیکمپرسورها م نیا یدیتول تیآمدن ظرف

( و عملکرد انیبودن شدت جر نیی)پا Surge هیبه ناح یکینزد ت،یکه عالوه بر کاهش ظرف
در  زین تروژنیواحد ن یهادر کمپرسور یاتفاق مشابه نیدارد.چن یرا در پ رکمپرسو داریناپا

و راهکار  ییعوامل کاهش راندمان کمپرسور شناسا ستیبای. لذا مدهدیفصول گرم سال رخ م
 .مناسب در جهت رفع آن ارائه گردد

 شگاهیموجود در پاال یو قطعات مربوط به انواع کمپرسورها یدکیلوازم  نکهیباتوجه به ا نیهمچن
 زیو ساخت آن در داخل کشور ن یاست که طراح ازیلذا ن گردد،یم نیاز خارج از کشور تام

 گردد. سریم یآنها به آسان نیتا امکان تام ردیصورت پذ
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار، کمپرسور یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیربله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 عوامل کاهش راندمان کمپرسور و ارائه راهکار در جهت برطرف نمودن  شناسایی

 عوامل نیا
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PGSOC_2139 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 تروژنیاز روغن توربواکسپندر واحد ن شیرفع وارن زیو ن یریارائه راهکار به منظور جلوگ

 شرح مسئله. 2

براق، سخت و نازک که حاصل از مواد نامحلول در روغن بوده و غالباً از  یرسوب شیوارن
 ضیاست. پس از تعو صیشدت رنگ قابل تشخ لهیشده و به وس لیتشک یمواد آل یپسماندها

پس از مدت زمان  تروژنیروغن توربواکسپندر واحد ن زیو آنال یریگروغن توربواکسپندر با نمونه
داده  صیموجود در روغن باالتر از حد مجاز تشخ شیوارن زانیم ن،یتورب رداز کارک یکوتاه

 یسطوح فلز یرسوبات سخت رو لیو تشک شیوارن ی. با توجه به مخاطرات غلظت باالشودیم
 .ردیاز روغن صورت گ ییزدا شیتا وارن ستی، لذا ضرورBearing یبر رو ژهیو به و

 مرتبط با تقاضا . حوزه3

 هاو روغن ییایمیمواد ش ست،یکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 بودن توربواکسپندر سیروغن در زمان در سرو شوارنی حذف 
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PGSOC_2140 :کد  
 فناورانه. عنوان مسئله/نیاز 1

 ییایمیمواد ش قیو سطوح محوطه تزر یسازیخنث یهادر داخل حوضچه دیضد اس قیعا

 . شرح مسئله2

صورت  کیو کاست کیسولفور دیاس لهیبه وس یونیتبادل  یهانیرز ایاح نکهیبا توجه به ا
 PHتا پس از کنترل  شودیم رهیذخ یسازیدر مخزن خنث ییایمیمواد ش یو خروج ردیپذیم

از  یاست جهت حفاظت بتن مخزن در مقابل خوردگ ازیگردد، ن تیشده هدا یطراح ریدر مس
 مقاوم پوشانده شود. قیاع لهیبوس ییایمیمواد ش

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و سازه( لیوی)س یمواد، خدمات عمران

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 با  ییایمیمواد ش خوردگی دربرابر مقاومPH  14تا  1از 
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PGSOC_2141 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کننیریشآب زاتیانواع رسوب در داخل تجه لیاز تشک یریجلوگ یارائه راهکار مناسب برا

 . شرح مسئله2

است که در  هاوبیت یرسوب بر رو جادی، اMED یهاکننیریشآب یهاجیدر پک یمشکل اصل
 ییدشویبه اس ازین ییزدادارد. به منظور رسوب میمستق ریطول عمر، کارکرد و راندمان آنها تاث

است با ارائه راهکار نوآوارنه مناسب از  ازی. لذا با توجه به امالح موجود در آب نباشدیمستمر م
و اتالف زمان  هیشود تا از هدر رفت سرما یریجلوگ کننیریشآب جیاخل پکرسوب در د جادیا

 .دیبه عمل آ یریجلوگ زاتیتجه نیاز ا یبرداردر بهره

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5
 کن نیریآب ش یهاجیرسوب در پک ریکاهش چشمگ ایرفتن و  نبی از 
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PGSOC_2142 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

نمک باال( به منظور  زانی)با م ایآب در ریو ساخت پوشش مناسب و قابل اجرا در ز یطراح
 ریآبگ Basinمحافظت از سطوح حوضچه 

 شرح مسئله. 2

و به دنبال آن  ایجزر و مد در هیدر ناح Basinحوضچه  وارهید یرفتن پوشش رنگ داخل نیاز ب
 نی. از اگرددیسازه م یآرماتورها بیتخر تینفوذ آب شور به سازه، موجب متورم شدن و در نها

در   Basinرنگ حوضچه  یداخل یهاوارهیمحافظت از د یرو ارائه راهکار فناورانه مناسب برا
 است. یضرور اریبس رهیسطح آب و غ یموجود بر رو یکلر و مواد روغن ا،یمقابل آب شور در

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و سازه( لیوی)س یمواد، خدمات عمران

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 درخواستهای مورد ها و خروجی. ویژگی5
 آب ریامکان اجرا در ز 

 دیو تابش نور خورش یباال در مقابل آب شور، کلر، مواد روغن مقاومت 

 باال عمر 
 
 
 

 
 

PGSOC_2143 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 پساب هیتصف ندیدر فرآ ژنهیآب اکس ینیگزیجا یارائه راهکار برا

 . شرح مسئله2

در  تیمحدود لی. به دلشودیاستفاده م ژنهیاز آب اکس ه،یتصف ندیدر فرآ ونیداسیبه منظور اکس
 ندیبخش از فرا نیا ینوآورانه برا یهااست روش ازیباال، ن یهانهیهز نیو همچن کنندگاننیتام

را  ونیداسیعمل اکس توانیم زیاوزون ن دیتول یهاجیاز پک یریگ. با بهرهردیقرار گ یمورد بررس
 .ردیگیروش مورد استفاده قرار م نیا یو خارج یداخل یهااز شرکت یرایانجام داد که در بس

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر        بله        

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 یفعل ندفرآی مشابه عملکرد 
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PGSOC_2142 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

نمک باال( به منظور  زانی)با م ایآب در ریو ساخت پوشش مناسب و قابل اجرا در ز یطراح
 ریآبگ Basinمحافظت از سطوح حوضچه 

 شرح مسئله. 2

و به دنبال آن  ایجزر و مد در هیدر ناح Basinحوضچه  وارهید یرفتن پوشش رنگ داخل نیاز ب
 نی. از اگرددیسازه م یآرماتورها بیتخر تینفوذ آب شور به سازه، موجب متورم شدن و در نها

در   Basinرنگ حوضچه  یداخل یهاوارهیمحافظت از د یرو ارائه راهکار فناورانه مناسب برا
 است. یضرور اریبس رهیسطح آب و غ یموجود بر رو یکلر و مواد روغن ا،یمقابل آب شور در

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و سازه( لیوی)س یمواد، خدمات عمران

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 بله          خیر

 درخواستهای مورد ها و خروجی. ویژگی5
 آب ریامکان اجرا در ز 

 دیو تابش نور خورش یباال در مقابل آب شور، کلر، مواد روغن مقاومت 

 باال عمر 
 
 
 

 
 

PGSOC_2143 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 پساب هیتصف ندیدر فرآ ژنهیآب اکس ینیگزیجا یارائه راهکار برا

 . شرح مسئله2

در  تیمحدود لی. به دلشودیاستفاده م ژنهیاز آب اکس ه،یتصف ندیدر فرآ ونیداسیبه منظور اکس
 ندیبخش از فرا نیا ینوآورانه برا یهااست روش ازیباال، ن یهانهیهز نیو همچن کنندگاننیتام

را  ونیداسیعمل اکس توانیم زیاوزون ن دیتول یهاجیاز پک یریگ. با بهرهردیقرار گ یمورد بررس
 .ردیگیروش مورد استفاده قرار م نیا یو خارج یداخل یهااز شرکت یرایانجام داد که در بس

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر        بله        

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 یفعل ندفرآی مشابه عملکرد 
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PGSOC_2144 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 خصوص به ذخیره مخازن انواع شدید خوردگی از جلوگیری برای مناسب پوشش ساخت و طراحی
 ppm 40.000 سولفید میزان با Spent caustic مخازن

 . شرح مسئله2

 بایستمی که هستند پذیرآسیب شدت به خوردگی، دلیل به استفاده مورد کاستیک ذخیره مخازن
 با. نمود جلوگیری خوردگی از مناسب، پوشش اجرای و طراحی قبیل از جدید راهکاری ارائه با

 داخلی مختلف صنایع در) خورنده سیاالت و گازها برابر در مقاوم و جدید هایپوشش از گیریبهره
 .کنندمی جلوگیری خوردگی از( خارجی و

 تقاضا. حوزه مرتبط با 3

 نانو مواد،

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر       بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 گازهای برابر در ضدخوردگی محافظ هایالیه با مخازن داخلی سطوح کامل حفاظت 

 خورنده
 

  

PGSOC_2145 :کد  
 فناورانه. عنوان مسئله/نیاز 1

 شور آب و نفتی هایپساب بتنی هایحوضچه بندیآب

 . شرح مسئله2

 دارد بتنی حوضچه زیادی تعداد صنعتی، هایپساب تصفیه منظور به آب بازیافت تاسیسات واحد
 دارای که هاحوضچه این بندیآب منظور به. دارند نشتی ساخت، زمان در اجرا نواقص دلیل به که
 و نفتی شیمیایی، مواد هاحوضچه از برخی در همچنین و هستند 10 تا 5 بین pH با شور آب

 .گردد استفاده نوین هایروش یا/و مواد از است الزم دارد، وجود روغنی

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 (سازه و سیویل) عمرانی خدمات مواد،

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر       بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 هاسامپ نشتی کامل رفع 
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PGSOC_2144 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 خصوص به ذخیره مخازن انواع شدید خوردگی از جلوگیری برای مناسب پوشش ساخت و طراحی
 ppm 40.000 سولفید میزان با Spent caustic مخازن

 . شرح مسئله2

 بایستمی که هستند پذیرآسیب شدت به خوردگی، دلیل به استفاده مورد کاستیک ذخیره مخازن
 با. نمود جلوگیری خوردگی از مناسب، پوشش اجرای و طراحی قبیل از جدید راهکاری ارائه با

 داخلی مختلف صنایع در) خورنده سیاالت و گازها برابر در مقاوم و جدید هایپوشش از گیریبهره
 .کنندمی جلوگیری خوردگی از( خارجی و

 تقاضا. حوزه مرتبط با 3

 نانو مواد،

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر       بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 گازهای برابر در ضدخوردگی محافظ هایالیه با مخازن داخلی سطوح کامل حفاظت 

 خورنده
 

  

PGSOC_2145 :کد  
 فناورانه. عنوان مسئله/نیاز 1

 شور آب و نفتی هایپساب بتنی هایحوضچه بندیآب

 . شرح مسئله2

 دارد بتنی حوضچه زیادی تعداد صنعتی، هایپساب تصفیه منظور به آب بازیافت تاسیسات واحد
 دارای که هاحوضچه این بندیآب منظور به. دارند نشتی ساخت، زمان در اجرا نواقص دلیل به که
 و نفتی شیمیایی، مواد هاحوضچه از برخی در همچنین و هستند 10 تا 5 بین pH با شور آب

 .گردد استفاده نوین هایروش یا/و مواد از است الزم دارد، وجود روغنی

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 (سازه و سیویل) عمرانی خدمات مواد،

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر       بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 هاسامپ نشتی کامل رفع 
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PGSOC_2146 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 بو و رنگ سولفید، کامل حذف و Spent Caustic تصفیه جهت راهکار ارائه

 . شرح مسئله2

 کاتالیست، گیریکار به با و Wet Air Oxidation روش با استفاده مورد کاستیک تصفیه پکیج
 .کندمی تیوسولفات و سولفات به تبدیل را آن در موجود (Na2S) سولفید و کاستیک

 نظیر هاییناخالصی واحد این ورودی سیال در
 DMDS  470 میزان به (ppm) 

DEDS+MDES  313 میزان به(ppm)  
RSNa 313 میزان به (ppm) 
. شودمی پکیج خروجی در شدید بوی بروز موجب و گرددمی کامل تصفیه از مانع که است موجود

 سبز رنگ دارای خروجی سیال است، کوبالت پایه از مصرفی کاتالیست اینکه دلیل به دیگر سوی از
 .شود حذف باید بو و رنگ مورد دو این که بوده

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 عملیاتی فرایندهای مهندسی،

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر       بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 سیال بوی و رنگ سولفید، کامل حذف 

 

 

  

 

 

PGSOC_2147 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 صنعتی هایپساب تصفیه فرآیند در مصرفی شیمیایی مواد هایهزینه کاهش منظور به راهکار ارائه

 . شرح مسئله2

 اسید، شامل مصرفی شیمیایی مواد باالی هزینه آب، بازیافت تاسیسات واحد مهم موضوعات از یکی
 ارائه با که است ژاولآب و اکسیژنهآب آلوم، زدا،آب و زداروغن هایالکترولیت پلی کاستیک،

 .یابد کاهش تواندمی شده عنوان هایهزینه جایگزین شیمیایی مواد ارائه یا و جایگزین راهکارهای

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر      بله         

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 یفعل ندفرآی مشابه عملکرد 
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PGSOC_2146 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 بو و رنگ سولفید، کامل حذف و Spent Caustic تصفیه جهت راهکار ارائه

 . شرح مسئله2

 کاتالیست، گیریکار به با و Wet Air Oxidation روش با استفاده مورد کاستیک تصفیه پکیج
 .کندمی تیوسولفات و سولفات به تبدیل را آن در موجود (Na2S) سولفید و کاستیک

 نظیر هاییناخالصی واحد این ورودی سیال در
 DMDS  470 میزان به (ppm) 

DEDS+MDES  313 میزان به(ppm)  
RSNa 313 میزان به (ppm) 
. شودمی پکیج خروجی در شدید بوی بروز موجب و گرددمی کامل تصفیه از مانع که است موجود

 سبز رنگ دارای خروجی سیال است، کوبالت پایه از مصرفی کاتالیست اینکه دلیل به دیگر سوی از
 .شود حذف باید بو و رنگ مورد دو این که بوده

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 عملیاتی فرایندهای مهندسی،

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر       بله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 سیال بوی و رنگ سولفید، کامل حذف 

 

 

  

 

 

PGSOC_2147 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 صنعتی هایپساب تصفیه فرآیند در مصرفی شیمیایی مواد هایهزینه کاهش منظور به راهکار ارائه

 . شرح مسئله2

 اسید، شامل مصرفی شیمیایی مواد باالی هزینه آب، بازیافت تاسیسات واحد مهم موضوعات از یکی
 ارائه با که است ژاولآب و اکسیژنهآب آلوم، زدا،آب و زداروغن هایالکترولیت پلی کاستیک،

 .یابد کاهش تواندمی شده عنوان هایهزینه جایگزین شیمیایی مواد ارائه یا و جایگزین راهکارهای

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر      بله         

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 یفعل ندفرآی مشابه عملکرد 
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PGSOC_2148 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 30،000 حدود کانداکتیویتی با شور پساب تصفیه

 . شرح مسئله2

 انجام امکان پاالیشگاه، پساب هایشبکه به آن نفوذ و زیرسطحی هایآب در نمک وجود دلیل به
 .ندارد وجود باکتری کشت و بیولوژیکی تصفیه

 بیولوژیکی، هایروش سایر یا میکروارگانیسم جدید هایگونه پرورش و اصالح یا تولید با است الزم
 .نمود اقدام COD و BOD نظیر آالیندگی هایشاخص حذف به نسبت

 تهیه کشورها سایر و ایران در آب پژوهشی مراکز و هادانشگاه از برخی در هایینمونه زمینه، این در
 .است نگرفته قرار استفاده مورد صنعتی صورت به ایران در تاکنون ولی شده

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر        بله         

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 کاهش BOD  ۲0به کمتر از  450از مقدار 
  کاهشCOD  ۲80به کمتر از  800از مقدار 
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PGSOC_2148 :کد  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 30،000 حدود کانداکتیویتی با شور پساب تصفیه

 . شرح مسئله2

 انجام امکان پاالیشگاه، پساب هایشبکه به آن نفوذ و زیرسطحی هایآب در نمک وجود دلیل به
 .ندارد وجود باکتری کشت و بیولوژیکی تصفیه

 بیولوژیکی، هایروش سایر یا میکروارگانیسم جدید هایگونه پرورش و اصالح یا تولید با است الزم
 .نمود اقدام COD و BOD نظیر آالیندگی هایشاخص حذف به نسبت

 تهیه کشورها سایر و ایران در آب پژوهشی مراکز و هادانشگاه از برخی در هایینمونه زمینه، این در
 .است نگرفته قرار استفاده مورد صنعتی صورت به ایران در تاکنون ولی شده

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یاتیعمل یندهایفرآ ،یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ای. آ4

 خیر        بله         

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 کاهش BOD  ۲0به کمتر از  450از مقدار 
  کاهشCOD  ۲80به کمتر از  800از مقدار 

 

 

 

 

 

 

 نگهداری و تعمیرات
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PGSOC_3101 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کاتالیست مکنده دستگاه ساخت و طراحی

 . شرح مسئله2

 رفت هدر از جلوگیری برای نیاز مواقع در کاتالیست تخلیه جهت زیاد زمان صرف به توجه با
 .باشدمی صنعتی مکنده دستگاه به نیاز فعالیت این انجام در تسریع و زمان

 حوزه مرتبط با تقاضا. 3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال-یاتیعمل یها ندیفرآ یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یهواده زانیم،( kw زلی)د 110-90با مشخصات: توان موتور یصنعت یزلیدستگاه مکنده د
1500-2000 (m3/h) 1~5/0فشار  با (bar)80000-7000 , قدرت مکش(mmh2o) ,

بگ و بشکه( سطح گیو انتقال ب تروژنیپرج ن تیبا قابل ی( )دو مرحله اm3) 2-3حجم مخزن
-100،000 هیثانو ونیلتراسیسطح ف، (1cm)300،000-200،000 هیاول ونیلتراسیف

150،000(cm2) ،کیاتومات لترینظافت ف ستمیس (Reverse jet) ،6"و4" یورود لنگیش ،
 3000*1800*2500ابعاد

 
 

 

 

PGSOC_3102 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مختلف هایالیه برای مناسب گرید با رفرکتوری ساخت

 . شرح مسئله2

برمیدارد ترک یا ریزش دما تعقیر نداردوبا کافی چسبندگی پاششی جهت موجود کتوریرفر   
 چون کم آالیندگی و درجه 1600 حرارت برابر در باالومقاوم چسبندگی با نیاز مورد رفرکتوری
 .گرددمی ریویی بیماری دچار مجری آن اجرای وجهت گرددمی اجرا محفظه درون رفرکتوری

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 انرژی و سوخت مصرف سازی بهینه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 .تا حد ممکن گرد و خاک نداشته باشد 
  درجه مقاوم باشد. 1600در برابر دمای باالی 
 .وزن سبک داشته باشد 
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PGSOC_3101 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کاتالیست مکنده دستگاه ساخت و طراحی

 . شرح مسئله2

 رفت هدر از جلوگیری برای نیاز مواقع در کاتالیست تخلیه جهت زیاد زمان صرف به توجه با
 .باشدمی صنعتی مکنده دستگاه به نیاز فعالیت این انجام در تسریع و زمان

 حوزه مرتبط با تقاضا. 3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال-یاتیعمل یها ندیفرآ یمهندس

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یهواده زانیم،( kw زلی)د 110-90با مشخصات: توان موتور یصنعت یزلیدستگاه مکنده د
1500-2000 (m3/h) 1~5/0فشار  با (bar)80000-7000 , قدرت مکش(mmh2o) ,

بگ و بشکه( سطح گیو انتقال ب تروژنیپرج ن تیبا قابل ی( )دو مرحله اm3) 2-3حجم مخزن
-100،000 هیثانو ونیلتراسیسطح ف، (1cm)300،000-200،000 هیاول ونیلتراسیف

150،000(cm2) ،کیاتومات لترینظافت ف ستمیس (Reverse jet) ،6"و4" یورود لنگیش ،
 3000*1800*2500ابعاد

 
 

 

 

PGSOC_3102 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مختلف هایالیه برای مناسب گرید با رفرکتوری ساخت

 . شرح مسئله2

برمیدارد ترک یا ریزش دما تعقیر نداردوبا کافی چسبندگی پاششی جهت موجود کتوریرفر   
 چون کم آالیندگی و درجه 1600 حرارت برابر در باالومقاوم چسبندگی با نیاز مورد رفرکتوری
 .گرددمی ریویی بیماری دچار مجری آن اجرای وجهت گرددمی اجرا محفظه درون رفرکتوری

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 انرژی و سوخت مصرف سازی بهینه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 .تا حد ممکن گرد و خاک نداشته باشد 
  درجه مقاوم باشد. 1600در برابر دمای باالی 
 .وزن سبک داشته باشد 
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PGSOC_3103 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 وریبهره میزان باالترین با اسیدشویی هایپکیج ساخت و طراحی برای راهکار و پیشنهاد ارائه
 انعطاف و

 . شرح مسئله2

 از استفاده به توجه با پمپ باشد سرویس در ساعت 12 باید استفاده جهت اسیدشویی پمپ
 80 تا دما برابر در باید فسفات، سدیم آرموهیب، سدیم، کربنات نیتریک، اسید سیتریک، اسید
 فعالیت این گوی جواب سیل میکانیک موجود هایپمپ اکثر. )باشد مقاوم نیز گرادسانتی درجه

 باشد.نمی( اسیدشویی)

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوار تجهیزات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

  باید چرخش در یک جهت داشته باشدپمپ 
 پمپ از جنس استنلس استیل باشد 
  گراد مقاوم باشددرجه سانتی 80در برابر دما تا 

 
 

 

 

 

PGSOC_3104 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 جهت استفاده مورد شیمیایی مواد کاهش نیز و باال مقاومت( تراکم) باال دانسیته با عایق ساخت و طراحی
 پرسنل بیماری از جلوگیری

 . شرح مسئله2

 بسیار مقاومت نورخورشید و حرارت برابر در ماندگاری پایین( تراکم) دانسیته دلیل به موجود هایعایق
 بیماری سوزش، خارش،: امثال کاری بیماری باعـث شیمیایی مواد از زیاد استفاده همچنین و دارند کمی

 .شودمی ریوی و پوستی

 مرتبط با تقاضا. حوزه 3

 انرژی و سوخت مصرف سازی بهینه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 پرسنل بیماری از گیری جلو جهت شیمیایی مواد کاهش – باال مقاومت (تراکم)باال دانسیته 
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PGSOC_3104 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 جهت استفاده مورد شیمیایی مواد کاهش نیز و باال مقاومت( تراکم) باال دانسیته با عایق ساخت و طراحی
 پرسنل بیماری از جلوگیری

 . شرح مسئله2

 بسیار مقاومت نورخورشید و حرارت برابر در ماندگاری پایین( تراکم) دانسیته دلیل به موجود هایعایق
 بیماری سوزش، خارش،: امثال کاری بیماری باعـث شیمیایی مواد از زیاد استفاده همچنین و دارند کمی

 .شودمی ریوی و پوستی

 مرتبط با تقاضا. حوزه 3

 انرژی و سوخت مصرف سازی بهینه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 پرسنل بیماری از گیری جلو جهت شیمیایی مواد کاهش – باال مقاومت (تراکم)باال دانسیته 
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PGSOC_3105 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 درصد 90 باالی آلومینای میزان با نسوز گل ساخت

 . شرح مسئله2

 درجه 1600 باالی حرارت و آتش برابر در مقاوم و باال به درصد 90 آلومینای میزان با نسوز گل به نیاز
 .باشد برخوردار باالیی مقاومت و چسبندگی از فشار و تنش برابر در همچنین. باشدمی

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 انرژی و سوخت مصرف سازیبهینه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 باال به درصد 90 آلومینای با نسوز گل  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

PGSOC_3106 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

  Compression Plate ساخت و طراحی
 

 . شرح مسئله2

 .باشدمی مخازن سقف روی به لاسی رابر نگهدارنده و درست خم یزاویه با ایقطعه

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت هایدستگاه تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر          بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_3105 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 درصد 90 باالی آلومینای میزان با نسوز گل ساخت

 . شرح مسئله2

 درجه 1600 باالی حرارت و آتش برابر در مقاوم و باال به درصد 90 آلومینای میزان با نسوز گل به نیاز
 .باشد برخوردار باالیی مقاومت و چسبندگی از فشار و تنش برابر در همچنین. باشدمی

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 انرژی و سوخت مصرف سازیبهینه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 باال به درصد 90 آلومینای با نسوز گل  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

PGSOC_3106 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

  Compression Plate ساخت و طراحی
 

 . شرح مسئله2

 .باشدمی مخازن سقف روی به لاسی رابر نگهدارنده و درست خم یزاویه با ایقطعه

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت هایدستگاه تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر          بله

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_3107 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

DEMISTER Pad افقی و عمودی جداسازی هایوسل و مخازن انواع به مربوط های 

 . شرح مسئله2

 گاز از میکرونی و مایع ریز قطرات جداسازی برای که است تجهیزی ،(DEMISTER Pad) پد دمیستر
 .رودمی کار به تقطیر تجهیزات و اسکرابر ها،جاذب در حالل تلفات کاهش و هوا تصفیه جهت

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت هایدستگاه تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر   بله       

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
PGSOC_3108 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Non Vapor Cap ساخت و طراحی

 . شرح مسئله2

Non Vapor Cap ی هابر روی پایهDeck support ها روی حالت تعمیرات گیرد. زمانیکه این پایهقرار می
جلوگیری  vaporبر روی قسمت متحرک قرار گرفته و از خروج  Non Vapor Capبرداری باشند، و بهره

 نماید.می

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت هایدستگاه تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_3107 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

DEMISTER Pad افقی و عمودی جداسازی هایوسل و مخازن انواع به مربوط های 

 . شرح مسئله2

 گاز از میکرونی و مایع ریز قطرات جداسازی برای که است تجهیزی ،(DEMISTER Pad) پد دمیستر
 .رودمی کار به تقطیر تجهیزات و اسکرابر ها،جاذب در حالل تلفات کاهش و هوا تصفیه جهت

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت هایدستگاه تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر   بله       

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
PGSOC_3108 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Non Vapor Cap ساخت و طراحی

 . شرح مسئله2

Non Vapor Cap ی هابر روی پایهDeck support ها روی حالت تعمیرات گیرد. زمانیکه این پایهقرار می
جلوگیری  vaporبر روی قسمت متحرک قرار گرفته و از خروج  Non Vapor Capبرداری باشند، و بهره

 نماید.می

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت هایدستگاه تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_3109 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 و nut & bolt گسکت، انواع از اعم) پاالیشگاه تجهیزات اتصاالت به مربوط قطعات ساخت و طراحی
washer و مخازن سیل رابر ها،برج )... 

 مسئله. شرح 2

Nut & bolt صورت به ها Monel و s.s بستن جهت و بوده tray به را هاسینی که هاییکلمپ و ها 
Down comer گیردمی قرار مخزن بدنه و شناور سقف بین ارتباط برای .گرددمی استفاده کند،می متصل 

 .شود سیل مخزن سقف و نزند بیرون vaper که

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت دستگاههای تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PGSOC_3110 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 بزرگ هایمبدل برای Tube Bundle Puller دستگاه

 مسئله. شرح 2

 دسترسی اپراتور که ارتفاع در مبدلهایی در بیشتر و میباشد باندل تیوب کشیدن بیرون جهت دستگاه این
 کمتر آسیب سبب و شده تعمیرات انجام در تسریع باعث دستگاه این. گیردمی قرار استفاده مورد ندارد

 .گرددمی باندل جایگذاری و کشیدن بیرون هنگام در

 تقاضا . حوزه مرتبط با3

 ثابت دستگاههای تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_3109 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 و nut & bolt گسکت، انواع از اعم) پاالیشگاه تجهیزات اتصاالت به مربوط قطعات ساخت و طراحی
washer و مخازن سیل رابر ها،برج )... 

 مسئله. شرح 2

Nut & bolt صورت به ها Monel و s.s بستن جهت و بوده tray به را هاسینی که هاییکلمپ و ها 
Down comer گیردمی قرار مخزن بدنه و شناور سقف بین ارتباط برای .گرددمی استفاده کند،می متصل 

 .شود سیل مخزن سقف و نزند بیرون vaper که

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت دستگاههای تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PGSOC_3110 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 بزرگ هایمبدل برای Tube Bundle Puller دستگاه

 مسئله. شرح 2

 دسترسی اپراتور که ارتفاع در مبدلهایی در بیشتر و میباشد باندل تیوب کشیدن بیرون جهت دستگاه این
 کمتر آسیب سبب و شده تعمیرات انجام در تسریع باعث دستگاه این. گیردمی قرار استفاده مورد ندارد

 .گرددمی باندل جایگذاری و کشیدن بیرون هنگام در

 تقاضا . حوزه مرتبط با3

 ثابت دستگاههای تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 
 
 
 

 
 



108

 
 

 
PGSOC_3111 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 لوله خط انسداد توپی

 . شرح مسئله2

 را گاز خط تا شودمی استفاده انسداد توپی از باشد داشته جوشکاری به نیاز سیال حاوی خط هنگامیکه
 .نشود انفجار باعث و نداده برگشت

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت هایدستگاه تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
PGSOC_3112 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 فکی سه و فکی دو فکی، تک هایکلمپ

 . شرح مسئله2

   SHUT DOWN هنگام تا موقت صورت به کلمپها این از استفاده با سرویس، در خط نشتی رفع زمان در
 .داشت نگه را خط توان می

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت دستگاههای تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_3111 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 لوله خط انسداد توپی

 . شرح مسئله2

 را گاز خط تا شودمی استفاده انسداد توپی از باشد داشته جوشکاری به نیاز سیال حاوی خط هنگامیکه
 .نشود انفجار باعث و نداده برگشت

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت هایدستگاه تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
PGSOC_3112 کد:  

 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 فکی سه و فکی دو فکی، تک هایکلمپ

 . شرح مسئله2

   SHUT DOWN هنگام تا موقت صورت به کلمپها این از استفاده با سرویس، در خط نشتی رفع زمان در
 .داشت نگه را خط توان می

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ثابت دستگاههای تعمیرات و نگهداری

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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 HVACبرق، ابزار دقیق، سیستم کنترل و 

 

PGSOC_4101 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شارژرها یو باتر هاUPS یکنترل یو ساخت بردها یطراح

 . شرح مسئله2
از  رهایگچیمدارات فرمان در سوئ هیو تغذ درهایکنترل ف یبرق الزم برا نیبه منظور تأم

مذکور  زاتیتجهشود که یاستفاده م Uninterruptible Power Supply (UPS) یهاتمسیس
 یابه گونه ،برخوردارند ییباال تی( از اهمبرق بدون وقفه نیتأم) تینوع فعال تیبه سبب حساس

مدارات  هیها و کلحفاظت درها،یف یبرقیتواند منجر به بیکه هرگونه خلل در عملکرد آنها م
مورد  یهاو از جمله کارت یکیقطعات الکترون یتمامشود. پست مربوطه  درفرمان موجود 

 یعوامل مختلف از جمله خطاها زیطول عمر مشخص بوده و ن یها داراUPSاستفاده در 
 آنها شود. یدگید بیتواند باعث آسیها موارده بر آن یالکترک یهانشده و شوک ینیبشیپ
قطعات در خارج از  نیا یانحصار دیبا توجه به تول ایتالیا BORRI برند یهاکارت هیو ته نیمات

و ساخت  ی، طراحموضوع تیبا توجه به اهم لذا. به همراه دارد ییباال نهیدشوار بوده و هز کشور
دهد، یم رخها کارت یدگیدبیکه بواسطه آس ییهایتواند از بروز خاموشیمذکور م یهاکارت
 .دینما یریجلوگ

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 های الکترونیکیباطری شارژر، کارتبرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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 HVACبرق، ابزار دقیق، سیستم کنترل و 

 

PGSOC_4101 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شارژرها یو باتر هاUPS یکنترل یو ساخت بردها یطراح

 . شرح مسئله2
از  رهایگچیمدارات فرمان در سوئ هیو تغذ درهایکنترل ف یبرق الزم برا نیبه منظور تأم

مذکور  زاتیتجهشود که یاستفاده م Uninterruptible Power Supply (UPS) یهاتمسیس
 یابه گونه ،برخوردارند ییباال تی( از اهمبرق بدون وقفه نیتأم) تینوع فعال تیبه سبب حساس

مدارات  هیها و کلحفاظت درها،یف یبرقیتواند منجر به بیکه هرگونه خلل در عملکرد آنها م
مورد  یهاو از جمله کارت یکیقطعات الکترون یتمامشود. پست مربوطه  درفرمان موجود 

 یعوامل مختلف از جمله خطاها زیطول عمر مشخص بوده و ن یها داراUPSاستفاده در 
 آنها شود. یدگید بیتواند باعث آسیها موارده بر آن یالکترک یهانشده و شوک ینیبشیپ
قطعات در خارج از  نیا یانحصار دیبا توجه به تول ایتالیا BORRI برند یهاکارت هیو ته نیمات

و ساخت  ی، طراحموضوع تیبا توجه به اهم لذا. به همراه دارد ییباال نهیدشوار بوده و هز کشور
دهد، یم رخها کارت یدگیدبیکه بواسطه آس ییهایتواند از بروز خاموشیمذکور م یهاکارت
 .دینما یریجلوگ

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 های الکترونیکیباطری شارژر، کارتبرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 



112

PGSOC_4102 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ضد انفجار زاتیساخت تجه

 . شرح مسئله2

ت ابه وجود آمدن خسار همواره خطر شگاهیقابل انفجار در نقاط مختلف پاال یوجود مواد و گازها
اتفاقات  نیاز وقوع چن یشگریپ یکه برا جبران را به همراه دارد رقابلیغ یو ضررها

 ییهادستگاه دیکه با یمعن نیبد .ضدانفجار را به کار گرفت یکیلوازم الکتر یستیبا یندیناخوشا
 نیکه ا جرقه داشته باشد ای یکینسبت به شوک الکتر یکرد که مقاومت مناسب یرا راه انداز

 .نامند ی( مEXرا لوازم ضدانفجار ) یکیالکتر زاتیتجه ای ستمیس ایدستگاه 
 چراغ ضدانفجار و پروژکتور ضدانفجارتوان به یدر بخش برق م زاتیتجه نیا نیتراز جمله مهم

 دیبلند در تول یگام فناور یهاتوسط شرکت زاتیتجه نیا دیو تول یطراح نیبنا برا. اشاره کرد
 خواهد بود. شگاهیپاال ازیمورد ن زاتیتجه یساز یو بوم

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات روشنایی و ضد انفجاربرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ضد انفجار 

 میزان روشنایی مطابق با استاندارد 

 

PGSOC_4103 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 (Explosion Proof Aircraftضد انفجار هشدار خلبان ) ستمیساخت س

 . شرح مسئله2

در مقابل خطر آنها جهت حفاظت از  ،شگاهیر پاالدبا ارتفاع بلند  زاتیتجه توجه به وجودبا 
نقطه  نیترهشدار در بلند ستمیو نصب س یبه طراح اجیها احتمایبرخورد انواع مختلف هواپ

وضع نموده  ینیمجموعه قوان یکشور ییمایخصوص سازمان هواپ نیباشد. در ایها مسازه نیا
 یهاها با استفاده از چراغرکرفتیکرده است. ا یهشدار دهنده را اجبار یهاو استفاده از چراغ

خطر در محدوده  یسازگاهآو  کوپتریو هل مایبه انواع هواپ یرساناطالع فهین وظزچشمک
است که  یضرور ،شگاهیمستعد اشتعال در پاال یبا توجه به وجود گازها شگاه برعهده دارد.یپاال

 .و ساخته شود یبه صورت ضد انفجار طراح زاتیتجه نیا
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 های کنترلی، پنلتجهیزات روشنایی و ضد انفجاربرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ضد انفجار 

 کیفیت و قابلیت اطمینان باال 
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PGSOC_4102 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ضد انفجار زاتیساخت تجه

 . شرح مسئله2

ت ابه وجود آمدن خسار همواره خطر شگاهیقابل انفجار در نقاط مختلف پاال یوجود مواد و گازها
اتفاقات  نیاز وقوع چن یشگریپ یکه برا جبران را به همراه دارد رقابلیغ یو ضررها

 ییهادستگاه دیکه با یمعن نیبد .ضدانفجار را به کار گرفت یکیلوازم الکتر یستیبا یندیناخوشا
 نیکه ا جرقه داشته باشد ای یکینسبت به شوک الکتر یکرد که مقاومت مناسب یرا راه انداز

 .نامند ی( مEXرا لوازم ضدانفجار ) یکیالکتر زاتیتجه ای ستمیس ایدستگاه 
 چراغ ضدانفجار و پروژکتور ضدانفجارتوان به یدر بخش برق م زاتیتجه نیا نیتراز جمله مهم

 دیبلند در تول یگام فناور یهاتوسط شرکت زاتیتجه نیا دیو تول یطراح نیبنا برا. اشاره کرد
 خواهد بود. شگاهیپاال ازیمورد ن زاتیتجه یساز یو بوم

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 تجهیزات روشنایی و ضد انفجاربرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ضد انفجار 

 میزان روشنایی مطابق با استاندارد 

 

PGSOC_4103 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 (Explosion Proof Aircraftضد انفجار هشدار خلبان ) ستمیساخت س

 . شرح مسئله2

در مقابل خطر آنها جهت حفاظت از  ،شگاهیر پاالدبا ارتفاع بلند  زاتیتجه توجه به وجودبا 
نقطه  نیترهشدار در بلند ستمیو نصب س یبه طراح اجیها احتمایبرخورد انواع مختلف هواپ

وضع نموده  ینیمجموعه قوان یکشور ییمایخصوص سازمان هواپ نیباشد. در ایها مسازه نیا
 یهاها با استفاده از چراغرکرفتیکرده است. ا یهشدار دهنده را اجبار یهاو استفاده از چراغ

خطر در محدوده  یسازگاهآو  کوپتریو هل مایبه انواع هواپ یرساناطالع فهین وظزچشمک
است که  یضرور ،شگاهیمستعد اشتعال در پاال یبا توجه به وجود گازها شگاه برعهده دارد.یپاال

 .و ساخته شود یبه صورت ضد انفجار طراح زاتیتجه نیا
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 های کنترلی، پنلتجهیزات روشنایی و ضد انفجاربرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ضد انفجار 

 کیفیت و قابلیت اطمینان باال 
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PGSOC_4104 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 الکتروموتورها انیجر زیو آنال شیپا زاتیو ساخت تجه یطراح

 . شرح مسئله2

، اشکال و که در توان، ابعاد آیندمیبه حساب  شگاهیپاال یکیبار الکتر نیترالکتروموتورها عمده
 نیرا بر عهده دارند. بنابرا شگاهیپاال ازیمورد ن یکیبار مکان نیمات فهیسطوح ولتاژ مختلف وظ

توان  یالکتروموتورها ژهیوالکتروموتورها به  یدگیدبیاز آس یریضرورت دارد به منظور جلوگ
 تی، وضعیعملکرد یپارامترها یریگمختلف از جمله اندازه یهاتست یابه صورت دوره ،باال

، نحوه عمکرد آنها مورد نمودارها لیالکتروموتورها انجام شده و با تحل یبر رو رهیارتعاش و غ
 .ردیقرار گ یابیارز
تواند در یالکتروموتورها م انیجر یریگو اندازه شیپا زاتیداشتن تجه اریمنظور در اخت نیبد

 اریآنها بس ینیگزیجا ایو  ریتعم یهانهیالکتروموتورها و کاهش هز یدگیدبیاز آس یریجلوگ
 مؤثر واقع شود.

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دستگاه آنالیز جریان، الکتروموتوربرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 و قابلیت اطمینان باال دقت 

 

PGSOC_4105 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 برق یهاشگاهیآزما زاتیو ساخت تجه یطراح

 . شرح مسئله2

ها، رله کرها،یجمله بر ازبرق ) زاتیاز عملکرد مناسب تجه نانیبه منظور حصول اطم
الزمست به  ،(رهیو غ یریاندازه گ یهاو ولتاژ، دستگاه انیجر یهاترانسفورماتورها، ترانس

در  تا انجام شود زاتیتجه نیا یبرحسب نوع عمکرد بر رو یمتعدد یهاتست یاصورت دوره
نسبت به رفع  رانهیشگیپ راتیبا انجام تعم ،زاتیتجه نیدر عمکرد ا رادیصورت وجود هرگونه ا

ممانعت به عمل  زاتیخارج شدن تجه سیو از سرو یاقدام شده و از بروز مشکالت اساس بیع
 شگاهیاست آزما ی، ضروربول و ثبت رکوردها  به صورت منظمقابل ق جیبه نتا یابیدست یبرا. دیآ

 .و مناسب مجهز شود قیدق ییبا کارا یریگاندازه یهاو دستگاه زاتیبرق به تجه
 
  
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 آزمایشگاهیتجهیزات برق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کیفیت و قابلیت اطمینان باال 
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PGSOC_4104 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 الکتروموتورها انیجر زیو آنال شیپا زاتیو ساخت تجه یطراح

 . شرح مسئله2

، اشکال و که در توان، ابعاد آیندمیبه حساب  شگاهیپاال یکیبار الکتر نیترالکتروموتورها عمده
 نیرا بر عهده دارند. بنابرا شگاهیپاال ازیمورد ن یکیبار مکان نیمات فهیسطوح ولتاژ مختلف وظ

توان  یالکتروموتورها ژهیوالکتروموتورها به  یدگیدبیاز آس یریضرورت دارد به منظور جلوگ
 تی، وضعیعملکرد یپارامترها یریگمختلف از جمله اندازه یهاتست یابه صورت دوره ،باال

، نحوه عمکرد آنها مورد نمودارها لیالکتروموتورها انجام شده و با تحل یبر رو رهیارتعاش و غ
 .ردیقرار گ یابیارز
تواند در یالکتروموتورها م انیجر یریگو اندازه شیپا زاتیداشتن تجه اریمنظور در اخت نیبد

 اریآنها بس ینیگزیجا ایو  ریتعم یهانهیالکتروموتورها و کاهش هز یدگیدبیاز آس یریجلوگ
 مؤثر واقع شود.

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دستگاه آنالیز جریان، الکتروموتوربرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 و قابلیت اطمینان باال دقت 

 

PGSOC_4105 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 برق یهاشگاهیآزما زاتیو ساخت تجه یطراح

 . شرح مسئله2

ها، رله کرها،یجمله بر ازبرق ) زاتیاز عملکرد مناسب تجه نانیبه منظور حصول اطم
الزمست به  ،(رهیو غ یریاندازه گ یهاو ولتاژ، دستگاه انیجر یهاترانسفورماتورها، ترانس

در  تا انجام شود زاتیتجه نیا یبرحسب نوع عمکرد بر رو یمتعدد یهاتست یاصورت دوره
نسبت به رفع  رانهیشگیپ راتیبا انجام تعم ،زاتیتجه نیدر عمکرد ا رادیصورت وجود هرگونه ا

ممانعت به عمل  زاتیخارج شدن تجه سیو از سرو یاقدام شده و از بروز مشکالت اساس بیع
 شگاهیاست آزما ی، ضروربول و ثبت رکوردها  به صورت منظمقابل ق جیبه نتا یابیدست یبرا. دیآ

 .و مناسب مجهز شود قیدق ییبا کارا یریگاندازه یهاو دستگاه زاتیبرق به تجه
 
  
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 آزمایشگاهیتجهیزات برق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کیفیت و قابلیت اطمینان باال 
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PGSOC_4106 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ترهایه یکیو ساخت کارت الکترون یطراح

 . شرح مسئله2

که با استفاده  هستند یکیالکتر یترهایه گاه،شیپاال عملیاتدر  تیاهم یدارا زاتیتجهیکی از 
را  یوستیپکنترل دما در بازه  تیقابل یهاد مهین زاتیبر تجه یمبتن یکنترل یهاستمیاز س

مورد استفاده در  یهاجمله کارت ازو  یکیقطعات الکترون یدارا هستند. از آنجا که تمام
 یعوامل مختلف از جمله خطاها زیطول عمر مشخص بوده و ن یدارا ترهایکنترل ه یتابلوها

 ،آنها شود یدگیدبیتواند باعث آسیوارده بر آنها م یالکترک یهانشده و شوک ینیبشیپ
 یهاکارتطراحی و ساخت نسبت به ، ترهایه یاز خاموش یریاست به منظور جلوگ یضرور
 .ردیقدامات الزم صورت پذا ترهایه یکنترل

 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 هیتر الکتریکی، بردهای الکتریکیبرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 

PGSOC_4107 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 و ساخت الکتروموتورها یطراح

 . شرح مسئله2

 سکیبا ر یهاطیبه صورت توان باال و در مح الکتروموتورهای موجود در این پاالیشگاه اکثر
و  یصورت ضد انفجار طراح هب دیبا زاتیتجه نیلذا ا .اندشده یاشتعال نصب و راه انداز یباال

 ازیشود که نینصب م منیالکتروموتورها در مناطق ا ،از موارد یدر برخ . هرچندساخته شوند
 یداشتن الکتروموتورها اریدر اختجهت باشد. یبه صورت ضد انفجار نم زاتیتجه نینصب ابه 
راندمان  نیباالترو  الیمتر نیبا بهتر زاتیتجه نیاست ا یباال ضرور یو راندمان کار تیفیبا ک

 .و ساخته شوند یتلف توان طراح نیو کمتر
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوارتجهیزات برق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ایمنی باال 

 کیفیت و قابلیت اطمینان باال 
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PGSOC_4107 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 و ساخت الکتروموتورها یطراح

 . شرح مسئله2

 سکیبا ر یهاطیبه صورت توان باال و در مح الکتروموتورهای موجود در این پاالیشگاه اکثر
و  یصورت ضد انفجار طراح هب دیبا زاتیتجه نیلذا ا .اندشده یاشتعال نصب و راه انداز یباال

 ازیشود که نینصب م منیالکتروموتورها در مناطق ا ،از موارد یدر برخ . هرچندساخته شوند
 یداشتن الکتروموتورها اریدر اختجهت باشد. یبه صورت ضد انفجار نم زاتیتجه نینصب ابه 
راندمان  نیباالترو  الیمتر نیبا بهتر زاتیتجه نیاست ا یباال ضرور یو راندمان کار تیفیبا ک

 .و ساخته شوند یتلف توان طراح نیو کمتر
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دوارتجهیزات برق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ایمنی باال 

 کیفیت و قابلیت اطمینان باال 
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PGSOC_4108 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 و ساخت مقره در الکتروموتورها یطراح

 . شرح مسئله2

از  یکی شود. یو نگهدار شیپا یبه صورت اصول دیمرتبط با الکتروموتورها با یجانب قطعات
نمودن  قیو عا یجداساز فهیباشد که وظیها ممقره ،مهم الکتروموتورها یقیعا زاتیتجه

 ،شودانجام ن یمهم به خوب نیدار با بدنه و بدون برق را برعهده دارد که اگر ابرق یهابخش
. لذا وجود خواهد داشتپرسنل  یبرا یخطرات جان نیو همچن یکیخطرات الکتراحتمال بروز 

تا  ردیباال صورت پذ نانیاطم تیو قابل تیفیبا ک دیمقره در الکتروموتورها با دیو تول یطراح
به عمل  یریجلوگ یاز برق گرفتگ یاز خطرات ناش ،استمرار کارکرد مناسب تجهیزعالوه بر 

 .دیآ
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 عایق، الکتروموتوربرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 و قابلیت اطمینان باال کیفیت 

 

PGSOC_4109 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ...و  دیکل یبازو نگ،یها شامل بوشساخت قطعات تابلوبرق

 . شرح مسئله2

( و ها)تابلوبرق رهایگچیسوئ قیاز طر شگاهیپاال تیموجود در سا یکیالکتر یبارها یتمام هیتغذ
 یمطرح داخل یهاتابلوها توسط شرکت نیو ساخت ا یطراحد. شویمربوطه انجام م یدرهایف

 مربوطه انجام شده است یسطح استانداردها نیروز و در باالتر یبرندها نیو با استفاده از بهتر
خارج هستند،  یبکارگرفته شده در تابلوها اکثراً ساخت کشورها یاما از آنجا که قطعات اصل

ها و نقاط اتصال نگیا، بوششامل بازوه یکیانمک یهابخصوص در بخش یدکیقطعات  نیمات
مربوطه به  یهاواحد یبرا یجد دیتهد ،نیمابر بوده و در صورت عدم تنهیدشوار و هز دهایکل

 یهاگام یداخل دکنندگانیتول یبر دانش و فناور هیاست با تک یلذا ضرور .ندیآ یحساب م
 .شود برداشتهمشکل  نیدر برطرف ساختن ا یمؤثر

 
 
 تقاضا. حوزه مرتبط با 3

 تابلو برقبرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کیفیت باال 
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PGSOC_4109 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ...و  دیکل یبازو نگ،یها شامل بوشساخت قطعات تابلوبرق

 . شرح مسئله2

( و ها)تابلوبرق رهایگچیسوئ قیاز طر شگاهیپاال تیموجود در سا یکیالکتر یبارها یتمام هیتغذ
 یمطرح داخل یهاتابلوها توسط شرکت نیو ساخت ا یطراحد. شویمربوطه انجام م یدرهایف

 مربوطه انجام شده است یسطح استانداردها نیروز و در باالتر یبرندها نیو با استفاده از بهتر
خارج هستند،  یبکارگرفته شده در تابلوها اکثراً ساخت کشورها یاما از آنجا که قطعات اصل

ها و نقاط اتصال نگیا، بوششامل بازوه یکیانمک یهابخصوص در بخش یدکیقطعات  نیمات
مربوطه به  یهاواحد یبرا یجد دیتهد ،نیمابر بوده و در صورت عدم تنهیدشوار و هز دهایکل

 یهاگام یداخل دکنندگانیتول یبر دانش و فناور هیاست با تک یلذا ضرور .ندیآ یحساب م
 .شود برداشتهمشکل  نیدر برطرف ساختن ا یمؤثر

 
 
 تقاضا. حوزه مرتبط با 3

 تابلو برقبرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کیفیت باال 
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PGSOC_4110 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 و ژنراتورها یروگاهین زاتیساخت تجه

 . شرح مسئله2

توسط  شگاهیمختلف پاال یواحدها ازیمورد ن یکیالکتر یانرژ یتمام باًی، تقرشگاهیپاال یدر طراح
 یسراسربرق به شبکه  دیشود و مازاد تول یم نیتأم شگاهیموجود در پاال یها و ژنراتورهاروگاهین

قطعات  نیما، تیکیتوان الکتر نیها در تأمروگاهین یاتینقش ح . لذا با توجه بهابدییانتقال م
 .برخوردار است یاژهیو تیاز اهم شگاهیمستمر پاال دیتولاستمرار عملیات در  آنها یدکی

هستند که درصورت  مواردی نیتراز جمله مهم یکیالکترون یهابذکر است قطعات و کارت الزم
 ندیقابل انجام بودن فرا ریغ یزمانبر و در موارد لیخارج شدن به دل سیو از سرو دنید بیآس

قطعات  نیو ساخت ا یسازند. لذا در صورت طراحیمواجه م یها را با مشکل جدروگاهی، نریتعم
 .گرددیمرتفع م شگاهیبرق پاال دیدر بخش تولها دغدغه نیتراز بزرگ یکی در داخل کشور،

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 برق، مهندسی

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 

 

PGSOC_4201 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ( صنعتیFirewallفایروال )

 . شرح مسئله2

 ریغ یهایاز دسترس یریجلوگ قیها از طرشبکه یداریو پا تیامن تامینجهت  یصنعت روالیفا
 نیبه ا روالی. عملکرد فادریگیمخرب و حمالت هکرها مورد استفاده قرار م یهاکیمجاز، تراف

 یورود کی( کرده و هم ترافRoute) یابیریها رد و بدل و مسشبکه نیها را بگونه است که بسته
 فیتعر Policyکند و با توجه به یم تیریاز آن را کنترل و مد یخروج کیشبکه و هم تراف به

نفت  صنعتدهد. در  یبه شبکه را م یاجازه ورود و دسترس یشده در آنها فقط به کاربر خاص
 یمختلف شبکه صنعت یدر اجزا کیتراف توریکنترل و مان یبرا یصنعت یهاروالیو گاز از فا

 یسازمسدود و مشکوک کیمختلف، ثبت و ممانعت از عبور تراف یهاDevice و PLC نیب
 .شودینامعتبر استفاده م کیتراف

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 سیستم کنترل

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 قابلیت اطمینان باال 
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PGSOC_4201 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ( صنعتیFirewallفایروال )

 . شرح مسئله2

 ریغ یهایاز دسترس یریجلوگ قیها از طرشبکه یداریو پا تیامن تامینجهت  یصنعت روالیفا
 نیبه ا روالی. عملکرد فادریگیمخرب و حمالت هکرها مورد استفاده قرار م یهاکیمجاز، تراف

 یورود کی( کرده و هم ترافRoute) یابیریها رد و بدل و مسشبکه نیها را بگونه است که بسته
 فیتعر Policyکند و با توجه به یم تیریاز آن را کنترل و مد یخروج کیشبکه و هم تراف به

نفت  صنعتدهد. در  یبه شبکه را م یاجازه ورود و دسترس یشده در آنها فقط به کاربر خاص
 یمختلف شبکه صنعت یدر اجزا کیتراف توریکنترل و مان یبرا یصنعت یهاروالیو گاز از فا

 یسازمسدود و مشکوک کیمختلف، ثبت و ممانعت از عبور تراف یهاDevice و PLC نیب
 .شودینامعتبر استفاده م کیتراف

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 سیستم کنترل

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 قابلیت اطمینان باال 
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PGSOC_4202 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Allen Bradly PLC5 یهاکنترل ستمیمربوط به س CPUساخت 

 . شرح مسئله2

وجي که به کاربر اين امكان پذير ابزاری است با تعدادی ورودی و خرکننده منطقي برنامهکنترل
سازی کند. با منطق کنترلي مورد نظر را پیاده ،افزار جانبيدهد با استفاده از يك نرمرا مي

امكان دريافت اطالعات ورودی، انجام محاسبات و ارسال  PLC انتقال برنامه نوشته شده به
 د.تورات به خروجي فراهم خواهد شدس

PLC های محدودی ها و خروجيرود که تعداد ورودیهايي به کار ميبرای کنترل سیستم
ود باشند. درصورتیكه تعداد منطقه عملیاتي مانند يك خط تولید محدداشته باشند و در يك 

های ها زياد باشد يا تجهیزات در منطقه وسیعي گسترده باشند، از سیستمها و خروجيورودی
DCS شود. الزم است امكان ارتباط يك سیستم استفاده ميPLC های با ساير سیستمPLC  و
DCS  ياRTU زوجود داشته باشد. يكي ا PLC های پرکاربرد که در صنعت نفت ايران نیز

 است. Allen Bradly ،استفاده مي شود

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 سیستم کنترل

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 
 

PGSOC_4203 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 GE Mark VI یهاکنترل ستمیمربوط به س CPUساخت 

 . شرح مسئله2

باشند که به دلیل ساختار های گازی ميتوربین ،اهييكي از اجزای مهم در يك سیستم پااليشگ
اين  خود دارای سیستم کنترل متفاوتي هستند. وظیفه ،ي که دارنديهايمتفاوت و پیچیدگ

گیری شده از سنسورهای نصب شده بر روی توربین و اجرای سیستم دريافت مقادير اندازه
های نیازمندی فعلي در سیستم پااليشگاه. فرامین برای توربین است لمنطق کنترلي و ارسا

 .باشدمي GEاز شرکت  Mark 6 ايران سیستم کنترل توربین
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 سیستم کنترل

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
Microprocessor Intel Ultra Low Voltage Celeron 650 MHz 
Memory 128 MB SDRAM 
128 MB Compact Flash Module 
256 KB Advanced Transfer Cache 
Operating System QNX 
Programming Control block language with analog and discrete blocks; Boolean 
logic represented in relay ladder diagram format. Supported data types include: 
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PGSOC_4203 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 GE Mark VI یهاکنترل ستمیمربوط به س CPUساخت 

 . شرح مسئله2

باشند که به دلیل ساختار های گازی ميتوربین ،اهييكي از اجزای مهم در يك سیستم پااليشگ
اين  خود دارای سیستم کنترل متفاوتي هستند. وظیفه ،ي که دارنديهايمتفاوت و پیچیدگ

گیری شده از سنسورهای نصب شده بر روی توربین و اجرای سیستم دريافت مقادير اندازه
های نیازمندی فعلي در سیستم پااليشگاه. فرامین برای توربین است لمنطق کنترلي و ارسا

 .باشدمي GEاز شرکت  Mark 6 ايران سیستم کنترل توربین
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 سیستم کنترل

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
Microprocessor Intel Ultra Low Voltage Celeron 650 MHz 
Memory 128 MB SDRAM 
128 MB Compact Flash Module 
256 KB Advanced Transfer Cache 
Operating System QNX 
Programming Control block language with analog and discrete blocks; Boolean 
logic represented in relay ladder diagram format. Supported data types include: 
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Boolean 
16-bit signed integer 
32-bit signed integer 
32-bit floating point 
64-bit long floating point 
Primary Ethernet 
Interface (Ethernet 1) 
Twisted pair 10BaseT/100BaseTX, RJ-45 connector: 
TCP/IP protocol used for communication between controller and toolbox 
EGD protocol for communication with CIMPLICITY® HMI, and Series 90-70 
programmable 
logic controllers (PLCs) 
Ethernet Modbus protocol supported for communication between controller and 
third-party 
DCS 
Secondary Ethernet 
Interface (Ethernet 2) 
Twisted pair 10BaseT/100BaseTX, RJ-45 connector: 
EGD protocol 
Ethernet Modbus protocol supported for communication between controller and 
third-party 
DCS 
COM Ports Two micro-miniature 9-pin D connectors: 
COM1 Reserved for diagnostics, 9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit 
COM2 Used for serial Modbus® communication, 9600 or 19200 baud 
Power Requirements 
UCVGH1 
+5 V dc, 4 A typical, 5.4 A maximum 
+12 V dc, less than 1 mA typical 
- 12 V dc, less than 1 mA typical 

Expansion site PMC expansion site available, IEEE® 1386.1 5V PCI 
Environment Operating temperature: 0ºC to 70ºC (32 ºF to 158 ºF) 
Storage temperature: -40ºC to 80ºC (-40 ºF to 176 ºF) 

 

PGSOC_4204 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 (Displacer Level Transmitter) سطح یریگاندازه یترهایترنسم Torque Tubeساخت 

 . شرح مسئله2

د. شویسطح استفاده م یریگاندازه یبرادسیاز قانون ارشم یسریسپلیسطح د تریترانسم در
 نیشود. ایغوطه ور گردد، از وزن آن کم م یالیدر س یچنانچه جسم دسیطبق قانون ارشم

به  یالیهر س گریجابجا شده توسط آن جسم است. به عبارت د الیکاهش وزن برابر با وزن س
برابر  رویاندازه نکه  کندیوارد م یشناور یرویکامل( ن ای یکه در آن قرار گرفته )جزئ یسمج

 یی، در زمان جابجاTorque Tube الیعلت جنس نامرغوب متر به. جابجا شده است الیوزن س
 ادیتوجه به تعداد ز با. شودیکج م Torque Tube ،جهت نصب تیبه سا برهیاز شاپ کال

 ،هاآن یهاTorque Tube دیدگیبیآساحتمال و  شگاهیدر پاال یسپلسرید یترهایترنسم
 د.و ساخته شو یطراح یداخل دکنندگانیتوسط تول زیبخش از تجه نیا ستیضرور

 
 حوزه مرتبط با تقاضا. 3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 استفاده از متریال مناسب 
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PGSOC_4204 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 (Displacer Level Transmitter) سطح یریگاندازه یترهایترنسم Torque Tubeساخت 

 . شرح مسئله2

د. شویسطح استفاده م یریگاندازه یبرادسیاز قانون ارشم یسریسپلیسطح د تریترانسم در
 نیشود. ایغوطه ور گردد، از وزن آن کم م یالیدر س یچنانچه جسم دسیطبق قانون ارشم

به  یالیهر س گریجابجا شده توسط آن جسم است. به عبارت د الیکاهش وزن برابر با وزن س
برابر  رویاندازه نکه  کندیوارد م یشناور یرویکامل( ن ای یکه در آن قرار گرفته )جزئ یسمج

 یی، در زمان جابجاTorque Tube الیعلت جنس نامرغوب متر به. جابجا شده است الیوزن س
 ادیتوجه به تعداد ز با. شودیکج م Torque Tube ،جهت نصب تیبه سا برهیاز شاپ کال

 ،هاآن یهاTorque Tube دیدگیبیآساحتمال و  شگاهیدر پاال یسپلسرید یترهایترنسم
 د.و ساخته شو یطراح یداخل دکنندگانیتوسط تول زیبخش از تجه نیا ستیضرور

 
 حوزه مرتبط با تقاضا. 3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 استفاده از متریال مناسب 
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PGSOC_4205 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 قیابزاردق زاتیتجه یهاافراگمیساخت انواع دطراحی و 

 . شرح مسئله2

 ییعلت جابجاه ب ،باشدیم یکنترل یکیپنومات یرهاینها کنترل شآ یاصل کارها که افراگمید
 با .شودیباعث متوقف شدن کنترل م یفرسودگ نیشوند و ایو گذشت زمان فرسوده م ادیز

های ظالمانه اعمالی علیه کشورمان، امکان تهیه و تامین قطعات توجه به اینکه به دلیل تحریم
ها در داخل یدکی سخت و بعضاً غیرممکن شده، لذا نیاز است طراحی و ساخت انواع دیافراگم

 کشور صورت پذیرد.
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 استفاده از متریال مناسب 

 عملکرد مناسب 

 

PGSOC_4206 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 منسیز یشنرهایمربوط به پوز یومترهایساخت پتانس

 . شرح مسئله2

 ومترهایپتانس یباشد، احتمال خرابیم ادیباال و لرزش ز که دما شگاهیپاال عملیاتی طیدر شرا
ثابت نگه داشته  تیموقع کیفرمان اتاق کنترل در  قیولوها از طر . معموالًابدییم شیافزا

 کیدر  ومتریشود پتانسیباعث م ادیمدت زمان ز یبرا تیوضع نیماندن در ا یشوند. باقیم
 قتیشود و در حقیدر آن نقطه م یتیصفحه گراف دنید بیبماند که موجب آس یثابت باق قدارم

 یخستگ نیچنگردد. همیخراب م ومتریپتانس جهیقطع خواهد شد؛ در نت ومتریمقاومت پتانس
 یدرصد خراب %80. الزم به ذکر است که کار نکند یبدرست ومتریشود پتانسی)فنر( باعث م پریوا

 یکه برا یکیمکان یهاومتریباشد؛ رابط و پتانسیم ومتریبه علت خراب شدن پتانس شنرهایپوز
و لرزش  یخوردگ ش،یدر معرض سا رند،یگیمورد استفاده قرار م ساقه تیاز موقع یریگدبکیف

ساقه  تیاز موقع یریگدبکیمورد استفاده در ف یکیقطعات مکان دنید بیقرار دارند. آس
نشده و از دست  یزیربرنامه ینگهدار یهانهیحلقه بسته، هز فیتواند باعث عملکرد ضعیم

 شود. داتیرفتن تول
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_4205 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 قیابزاردق زاتیتجه یهاافراگمیساخت انواع دطراحی و 

 . شرح مسئله2

 ییعلت جابجاه ب ،باشدیم یکنترل یکیپنومات یرهاینها کنترل شآ یاصل کارها که افراگمید
 با .شودیباعث متوقف شدن کنترل م یفرسودگ نیشوند و ایو گذشت زمان فرسوده م ادیز

های ظالمانه اعمالی علیه کشورمان، امکان تهیه و تامین قطعات توجه به اینکه به دلیل تحریم
ها در داخل یدکی سخت و بعضاً غیرممکن شده، لذا نیاز است طراحی و ساخت انواع دیافراگم

 کشور صورت پذیرد.
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 استفاده از متریال مناسب 

 عملکرد مناسب 

 

PGSOC_4206 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 منسیز یشنرهایمربوط به پوز یومترهایساخت پتانس

 . شرح مسئله2

 ومترهایپتانس یباشد، احتمال خرابیم ادیباال و لرزش ز که دما شگاهیپاال عملیاتی طیدر شرا
ثابت نگه داشته  تیموقع کیفرمان اتاق کنترل در  قیولوها از طر . معموالًابدییم شیافزا

 کیدر  ومتریشود پتانسیباعث م ادیمدت زمان ز یبرا تیوضع نیماندن در ا یشوند. باقیم
 قتیشود و در حقیدر آن نقطه م یتیصفحه گراف دنید بیبماند که موجب آس یثابت باق قدارم

 یخستگ نیچنگردد. همیخراب م ومتریپتانس جهیقطع خواهد شد؛ در نت ومتریمقاومت پتانس
 یدرصد خراب %80. الزم به ذکر است که کار نکند یبدرست ومتریشود پتانسی)فنر( باعث م پریوا

 یکه برا یکیمکان یهاومتریباشد؛ رابط و پتانسیم ومتریبه علت خراب شدن پتانس شنرهایپوز
و لرزش  یخوردگ ش،یدر معرض سا رند،یگیمورد استفاده قرار م ساقه تیاز موقع یریگدبکیف

ساقه  تیاز موقع یریگدبکیمورد استفاده در ف یکیقطعات مکان دنید بیقرار دارند. آس
نشده و از دست  یزیربرنامه ینگهدار یهانهیحلقه بسته، هز فیتواند باعث عملکرد ضعیم

 شود. داتیرفتن تول
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_4207 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 F&G زاتیتجه ییایمیو الکتروش کیتیکاتال یساخت سنسورها

 . شرح مسئله2

 ریشرکت و اتخاذ تداب یهاییاز دارا انتیو ص یشگاهیپاال یواحدها یباال تیتوجه به حساس با
 نیتراز مهم یکی F&G ستمیبه س شگاهیپاال یهاواحدها و پروژه زیتجه ،یتیو امن یمنیا دیشد
دود، نشت گاز و شعله  صیبر تشخ یمبتن هاستمیس نیا. رود یبه شمار م یمنیا یها تیاولو

 .است یتوسط دستگاه مرکز کیمناسب با آن و اعالن خطر اتومات یتوسط دتکتورها
بر زمان ،زاتیتجه نیبه نصب ا یبردارواحد بهره ازیدر واحدها و ن F&G سیستمتوجه به نقش  با

 نیا ستیسنسورها، ضرور یاتیشدن عمر عمل یقضمن و ستمیساین  یسنسورها نیبودن تام
 .و ساخته شوند یطراح یسنسورها توسط سازندگان داخل

 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 دقت باال 

 متریال مناسب 

 

PGSOC_4208 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 VPROبا مدل  GE نیساخت کارت حفاظت تورب

 . شرح مسئله2

سازي هاي خاموشوري توربین گازي نیاز است، گزينهدر شرايط بحراني که به خاموش شدن ف
افراد يا آسیب به تجهیزات قابل  جانو  روگاهیبه دلیل ايجاد خطر در ن ،که داراي تاخیر هستند

ور به حداقل رساندن نتايج به منظ( ESD) قبول نیستند. سیستم خاموشي اضطراري
الزامات مهم  از. طراحي شده است مانند جريانات کنترل نشده ريهاي اضطراموقعیت
است که اين   Level Integrated Safetyم بهسطح استانداردي موسو ESD هايسیستم

با توجه به شرايط تجهیزات بايد از آن برخوردار باشند. اين استاندارد سطح ايمني مورد نیاز را 
جمله  ازنمايد. تیابي به اين سطح ايمني تدوين ميکند و قوانیني را براي دسمحیطي تعیین مي

 .است GEمحصول شرکت  VPROمحصوالتي که در اين زمینه تولید شده است 
 
 زه مرتبط با تقاضا. حو3

 سیستم کنترل

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
Number of Inputs 3 Passive speed pickups 
1 Generator and 1 Bus Voltage 
3 Thermocouples1 4-20 mA current or voltage 
2 4-20 mA current 
7 Trip interlocks 
2 Emergency Stop 
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PGSOC_4208 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 VPROبا مدل  GE نیساخت کارت حفاظت تورب

 . شرح مسئله2

سازي هاي خاموشوري توربین گازي نیاز است، گزينهدر شرايط بحراني که به خاموش شدن ف
افراد يا آسیب به تجهیزات قابل  جانو  روگاهیبه دلیل ايجاد خطر در ن ،که داراي تاخیر هستند

ور به حداقل رساندن نتايج به منظ( ESD) قبول نیستند. سیستم خاموشي اضطراري
الزامات مهم  از. طراحي شده است مانند جريانات کنترل نشده ريهاي اضطراموقعیت
است که اين   Level Integrated Safetyم بهسطح استانداردي موسو ESD هايسیستم

با توجه به شرايط تجهیزات بايد از آن برخوردار باشند. اين استاندارد سطح ايمني مورد نیاز را 
جمله  ازنمايد. تیابي به اين سطح ايمني تدوين ميکند و قوانیني را براي دسمحیطي تعیین مي

 .است GEمحصول شرکت  VPROمحصوالتي که در اين زمینه تولید شده است 
 
 زه مرتبط با تقاضا. حو3

 سیستم کنترل

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
Number of Inputs 3 Passive speed pickups 
1 Generator and 1 Bus Voltage 
3 Thermocouples1 4-20 mA current or voltage 
2 4-20 mA current 
7 Trip interlocks 
2 Emergency Stop 
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Number of Outputs 6 Trip Solenoids 
6 Economizer relays 
1 Breaker relay command, K25A on TTUR 
1 Servo clamp relay contact, to TSVO boards 
Power Supply Voltage Input supply 125 V dc (70-145 V dc) 
Output 5 V dc and 28 V dc 
Frame Rate Up to 100 Hz 
MPU Characteristics Output resistance 200 Ω with inductance of 85 mH.Output 
generates 150 V p-p into 60 K 
Ω at the TPRO terminal block, with insufficient energy for a spark. The maximum 
short circuit current is approximately 100 mA. 
The system applies up to 400 Ω normal mode load to the input signal to reduce 
the voltage at the terminals. 
MPU Cable Sensors can be up to 300 m (984 ft) from the cabinet, assuming that 
shielded pair cable is used, with typical 70 nF single ended or 35 nF differential 
capacitance, and 15 Ω resistance. 
MPU Pulse Rate Range 2 Hz to 20 kHz 
MPU Pulse Rate Accuracy 0.05% of reading; resolution is 15 bits at 100 Hz Noise 
of the acceleration measurement is less than ±50 Hz/sec for a 10,000 Hz signal 
being read at 10 ms. 
MPU Input Circuit Sensitivity Minimum signal is 27 mV pk at 2 Hz 
Minimum signal is 450 mV pk at 14 kHz 
Generator and Bus Voltage 
Sensors 
Two Single-Phase Potential Transformers, 115 V rms secondary voltage accuracy 
is 0.5% of rated Volts rms 
Frequency Accuracy 0.05% 
Phase Difference Measurement better than 1 degree. 
Allowable voltage range for synchronizing is 75 to 130 V rms. Each input has a 
load of less than 3 VA. 
Thermocouple Inputs Same specifications as for VTCC board 
Analog Inputs 2 current inputs, 4-20 mA 
1 current input, with selection of 4-20 mA, or ±5 V dc, or ±10 V dc. 
Same specifications as for VAIC board 

 

PGSOC_4209 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شگاهیسطح مخازن پاال قیدق یریگکنترل مربوطه به منظور اندازه ستمیو س Servoسنج سطح

 . شرح مسئله2

. باشندیم یمکان رییتغ یهاسنجسطح افتهیارتقاء  قتیدر حق یسروو موتور یهاسنجسطح
 ایوزن و  لیاز قب یطیمح یاز خطاها یاریبس حیپردازنده امکان تصح زیر یاستفاده از فناور

. دنماییرا فراهم م ونددیپیبه وقوع م یکیدرواستاتیشکل مخزن که به علت وجود فشار ه رییتغ
آسان )در  اریبس برهیآن در محاسبات، کال نییو تع الیس تهیاستخراج دانس ییبه توانا هبا توج

کنترل  ستمیبه س ازی.(، عدم نشودیم یریگاندازه کیمخزن بصورت اتوماتها ارتفاع از مدل یبرخ
سروو  یهاسنجسطحمحدود، استفاده از  یکابل کش نیموجود و همچن یهاساختریز ده،یچیپ

 باشد. یموثر م اریبس یریگاندازه یدر کاهش خطا (Radar) رادار یهاسنجسطحدر کنار 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دقیقابزار 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 1: یریدقت اندازه گ mm 
 20-4: یخروج گنالیس نوع mA Hart, Field Bus 
 اتصال به مخزن نوع :Flange 6” RF 
 حفاظت:  درجهMin IP-65 
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Number of Outputs 6 Trip Solenoids 
6 Economizer relays 
1 Breaker relay command, K25A on TTUR 
1 Servo clamp relay contact, to TSVO boards 
Power Supply Voltage Input supply 125 V dc (70-145 V dc) 
Output 5 V dc and 28 V dc 
Frame Rate Up to 100 Hz 
MPU Characteristics Output resistance 200 Ω with inductance of 85 mH.Output 
generates 150 V p-p into 60 K 
Ω at the TPRO terminal block, with insufficient energy for a spark. The maximum 
short circuit current is approximately 100 mA. 
The system applies up to 400 Ω normal mode load to the input signal to reduce 
the voltage at the terminals. 
MPU Cable Sensors can be up to 300 m (984 ft) from the cabinet, assuming that 
shielded pair cable is used, with typical 70 nF single ended or 35 nF differential 
capacitance, and 15 Ω resistance. 
MPU Pulse Rate Range 2 Hz to 20 kHz 
MPU Pulse Rate Accuracy 0.05% of reading; resolution is 15 bits at 100 Hz Noise 
of the acceleration measurement is less than ±50 Hz/sec for a 10,000 Hz signal 
being read at 10 ms. 
MPU Input Circuit Sensitivity Minimum signal is 27 mV pk at 2 Hz 
Minimum signal is 450 mV pk at 14 kHz 
Generator and Bus Voltage 
Sensors 
Two Single-Phase Potential Transformers, 115 V rms secondary voltage accuracy 
is 0.5% of rated Volts rms 
Frequency Accuracy 0.05% 
Phase Difference Measurement better than 1 degree. 
Allowable voltage range for synchronizing is 75 to 130 V rms. Each input has a 
load of less than 3 VA. 
Thermocouple Inputs Same specifications as for VTCC board 
Analog Inputs 2 current inputs, 4-20 mA 
1 current input, with selection of 4-20 mA, or ±5 V dc, or ±10 V dc. 
Same specifications as for VAIC board 

 

PGSOC_4209 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شگاهیسطح مخازن پاال قیدق یریگکنترل مربوطه به منظور اندازه ستمیو س Servoسنج سطح

 . شرح مسئله2

. باشندیم یمکان رییتغ یهاسنجسطح افتهیارتقاء  قتیدر حق یسروو موتور یهاسنجسطح
 ایوزن و  لیاز قب یطیمح یاز خطاها یاریبس حیپردازنده امکان تصح زیر یاستفاده از فناور

. دنماییرا فراهم م ونددیپیبه وقوع م یکیدرواستاتیشکل مخزن که به علت وجود فشار ه رییتغ
آسان )در  اریبس برهیآن در محاسبات، کال نییو تع الیس تهیاستخراج دانس ییبه توانا هبا توج

کنترل  ستمیبه س ازی.(، عدم نشودیم یریگاندازه کیمخزن بصورت اتوماتها ارتفاع از مدل یبرخ
سروو  یهاسنجسطحمحدود، استفاده از  یکابل کش نیموجود و همچن یهاساختریز ده،یچیپ

 باشد. یموثر م اریبس یریگاندازه یدر کاهش خطا (Radar) رادار یهاسنجسطحدر کنار 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 دقیقابزار 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 1: یریدقت اندازه گ mm 
 20-4: یخروج گنالیس نوع mA Hart, Field Bus 
 اتصال به مخزن نوع :Flange 6” RF 
 حفاظت:  درجهMin IP-65 
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PGSOC_4210 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 GE یهاروگاهیمربوط به ن Flame Scannerزن و ساخت جرقه

 . شرح مسئله2

شعله  ،یراه انداز نیاست در ح ازین ،کیجنرال الکتر یطراح نیگاز سنگ نیتورب یراه انداز یبرا
 220ACرله به ترانسفورماتور ولتاژ  کیکار توسط  نیا یشود. برا جادیاحتراق ا هایدر محفظه

ها شمع ک،یجنرال الکتر یبا طراح نیگاز سنگ نیتورب کیگردد. در یم لیبه هزاران ولت تبد
تا  20 نیب (نوع سوخت و نوع احتراق ن،یماش عمر ن،ی)بسته به نوع تورب کیدر طول دوره شل

 نیاز ا نانیاطم یبرا نیا .باشدداده شده  صیاگر شعله تشخ یحت، مانندیروشن م هیثان 60
ماند تا ب یگرم شدن خاموش شود، جرقه باق ایاست که اگر شعله در طول دوره گرم کردن 
 شود.یاستفاده م IRمشخص شدن شعله از  یدوباره شعله را در آن احتراق برقرار کند. برا

 شوند. دیقطعات در داخل کشور تول نیاست ا ازیها ن میباتوجه به تحر
 
 مرتبط با تقاضا . حوزه3

 ابزار دقیقبرق، 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 AEG70PL-ADF 

 

PGSOC_4211 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مربوط به کمپرسورها Piezo electric و Eddy Current یساخت سنسورها

 . شرح مسئله2

در صنعت  رویفشار، شتاب، دما، کشش و ن راتییتغ یریگاندازه یبرا کیزوالکتریپ یسنسورها
 یبرا ییجاجابه یهاسنسورشود. یها و ... استفاده مکمپرسور ،هامحافظت از پمپ یبرا

پایش  تیگردد. باتوجه به اهمیلرزش و فاصله در پمپ ها و کمپرسورها استفاده م یریگاندازه
 از سالمت نانیمنظور حصول اطمه بو کمپرسور مستمر لرزش نقاط مختلف پمپ  یریگاندازهو 

 .استفاده شود نهیزم نیدر ا تیفیبا ک یهااست از سنسور ازین ،هابیرینگ
و  نییپا تیفیک یکه دارا در بازار یتقلب یهاو وجود سنسور تیفیبا ک یداخل داتیتول نبود
 ازین ،یبودن قطعات اصل متیو گران ق ابیکم یهستند و از طرف یو طول عمر کم ادیز یخطا

 کند.یم هیرا توج زاتیتجه نیا یساز یبه بوم
  

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ، تجهیزات دوارابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یطبق استانداردها ISO  وAPI 
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PGSOC_4211 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مربوط به کمپرسورها Piezo electric و Eddy Current یساخت سنسورها

 . شرح مسئله2

در صنعت  رویفشار، شتاب، دما، کشش و ن راتییتغ یریگاندازه یبرا کیزوالکتریپ یسنسورها
 یبرا ییجاجابه یهاسنسورشود. یها و ... استفاده مکمپرسور ،هامحافظت از پمپ یبرا

پایش  تیگردد. باتوجه به اهمیلرزش و فاصله در پمپ ها و کمپرسورها استفاده م یریگاندازه
 از سالمت نانیمنظور حصول اطمه بو کمپرسور مستمر لرزش نقاط مختلف پمپ  یریگاندازهو 

 .استفاده شود نهیزم نیدر ا تیفیبا ک یهااست از سنسور ازین ،هابیرینگ
و  نییپا تیفیک یکه دارا در بازار یتقلب یهاو وجود سنسور تیفیبا ک یداخل داتیتول نبود
 ازین ،یبودن قطعات اصل متیو گران ق ابیکم یهستند و از طرف یو طول عمر کم ادیز یخطا

 کند.یم هیرا توج زاتیتجه نیا یساز یبه بوم
  

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ، تجهیزات دوارابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یطبق استانداردها ISO  وAPI 
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PGSOC_4212 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دوار زاتیتجه شیکنترل و پا یبرا نگیتوریمان ستمینرم افزار و ساخت سخت افزار س یطراح

 . شرح مسئله2

ا هپمپ لیاز قب آنارتعاشات  تیوضع شیدوار به منظور نما زاتیو حفاظت تجه شیپا ستمیس
شامل  ستمیس نی. اردیگیمورد استفاده قرار م زاتیدر تجه یمشکالت احتمال ینیبشیو پ

هر  ازیمورد ن یباشد که متناسب با تعداد سنسورهایم Bently Nevada 3500 سخت افزار
 یهاچیشبکه و سوئ قیکه از طر( System One) ینصب شود و نرم افزار مرکز ،یروتار زیتجه

 از. کندیب شده ارتباط بر قرار منص یهاسخت افزار یمرتبط در اتاق کنترل نصب و با تمام
باشد. با استفاده از یآن م یهاثبت داده ستمیثبت اطالعات در س ستم،یس نیبارز ا یهایژگیو
رخ داده را مشاهده نمود  ستمیکه در س ییخطاها یتوان به صورت روزانه تمامیم ستمیس نیا

 .آن نمود ریاقدام به تعم ،یراتیو براساس دستورالعمل تعم
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 Different Measurement Type: 
Radial Vibration; Axial (Thrust) Position; Eccentricity; Differential Expansion; 
Velocity; Enhanced Acceleration; Enhanced Velocity; Circular Acceptance 
Region; Shaft Absolute; Special Aero derivative Gas Turbine Monitoring Fun 

 

PGSOC_4301 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

و  یصنعت یهادر ساختمان HVAC ستمیس یهوا یهاو باالنس کانال میانجام تست ،تنظ
 یصنعتریغ

 . شرح مسئله2

حصول  نیو همچن HVAC یهاستمیراندمان س شیو افزا یکاهش مصرف انرژ یدر راستا
واحد  تیدر اولو T.A.B تستانجام  یصنعت یهافشار مثبت در ساختمان زانیاز م نانیاطم

HVAC .یهاستمیو باالنس س میتنظ قرار دارد HVAC یرصنعتیو غ یصنعت یهادر ساختمان 
  .باشدمورد نیاز می

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 یشگاهیو خدمات آزما زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

  انجام تستT.A.B  

 کامل اتیبا جزئ یگزارشات کارشناس ارائه 
 هاراندمان دستگاه شیو افزا ندهایآفر یساز نهیجهت به یاتیعمل یراهکارها ارائه 
 هاکانال ینشت زانیها و برآورد متست فشار کانال انجام 
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PGSOC_4212 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دوار زاتیتجه شیکنترل و پا یبرا نگیتوریمان ستمینرم افزار و ساخت سخت افزار س یطراح

 . شرح مسئله2

ا هپمپ لیاز قب آنارتعاشات  تیوضع شیدوار به منظور نما زاتیو حفاظت تجه شیپا ستمیس
شامل  ستمیس نی. اردیگیمورد استفاده قرار م زاتیدر تجه یمشکالت احتمال ینیبشیو پ

هر  ازیمورد ن یباشد که متناسب با تعداد سنسورهایم Bently Nevada 3500 سخت افزار
 یهاچیشبکه و سوئ قیکه از طر( System One) ینصب شود و نرم افزار مرکز ،یروتار زیتجه

 از. کندیب شده ارتباط بر قرار منص یهاسخت افزار یمرتبط در اتاق کنترل نصب و با تمام
باشد. با استفاده از یآن م یهاثبت داده ستمیثبت اطالعات در س ستم،یس نیبارز ا یهایژگیو
رخ داده را مشاهده نمود  ستمیکه در س ییخطاها یتوان به صورت روزانه تمامیم ستمیس نیا

 .آن نمود ریاقدام به تعم ،یراتیو براساس دستورالعمل تعم
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ابزار دقیق

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
 Different Measurement Type: 
Radial Vibration; Axial (Thrust) Position; Eccentricity; Differential Expansion; 
Velocity; Enhanced Acceleration; Enhanced Velocity; Circular Acceptance 
Region; Shaft Absolute; Special Aero derivative Gas Turbine Monitoring Fun 

 

PGSOC_4301 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

و  یصنعت یهادر ساختمان HVAC ستمیس یهوا یهاو باالنس کانال میانجام تست ،تنظ
 یصنعتریغ

 . شرح مسئله2

حصول  نیو همچن HVAC یهاستمیراندمان س شیو افزا یکاهش مصرف انرژ یدر راستا
واحد  تیدر اولو T.A.B تستانجام  یصنعت یهافشار مثبت در ساختمان زانیاز م نانیاطم

HVAC .یهاستمیو باالنس س میتنظ قرار دارد HVAC یرصنعتیو غ یصنعت یهادر ساختمان 
  .باشدمورد نیاز می

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 یشگاهیو خدمات آزما زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

  انجام تستT.A.B  

 کامل اتیبا جزئ یگزارشات کارشناس ارائه 
 هاراندمان دستگاه شیو افزا ندهایآفر یساز نهیجهت به یاتیعمل یراهکارها ارائه 
 هاکانال ینشت زانیها و برآورد متست فشار کانال انجام 
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PGSOC_4302 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 راندمان شیجهت افزا ACCU یکندانسورها یهالیکو یباز طراح

 . شرح مسئله2

ساخت شرکت  یصنعت یهاساختمان ییکندانسور هوا یمس یهالیکو شیو آرا دمانیچ
HAVASAZ یفیبصورت رد لیکه هر مدار از دو عدد کندانسور کو باشدیصورت م نیبد 

شکل  V یبه شاس یبصورت سر یفیمقابل هم به صورت رد کلیشده است. مدار س لیتشک
 .شوندیمتصل م  ACCUدستگاه 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 یمصرف سوخت و انرژ یسازنهیبه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 هاکندانسور یو طراح دمانیچ رییتغ  

  یمس یهاوبیمکرر از ت یهاینشترفع  

 
 

PGSOC_4303 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ریساختمان آبگ یکندانسورها لیو ساخت کو یباز طراح

 . شرح مسئله2

گاز  نهمچنی. ریساختمان آبگ هایکندانسور هایلیکودر  متعد هاییو نشت یفرسودگایجاد 
 ر،یتقط یفشار باال لبدلی که اندشده یطراح R407c ونیبراساس گاز فر ریآبگ هایستمیس ونیفر
 ریکند. با توجه به امکان کارکرد ساینوع مبرد کندانسور و کمپرسور تحت فشار باال کار م نیا

کندانسور  یکمپرسور و کندانسور، طراح یجهت کاهش فشار کار R134a ونیبا گاز فر زاتیتجه
 انجام گردد. R134aمطابق با گاز 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC - االتیس کیمکان 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ونیعملکرد اوپراتور با گاز فر یابیارز R134a  
 عملکرد یابیارز (C.O.P) ستمیس HVAC  
 ریدر ساختمان آبگ کلیس سازینهیبه شیراهکار جهت افزا ارائه 
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PGSOC_4303 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ریساختمان آبگ یکندانسورها لیو ساخت کو یباز طراح

 . شرح مسئله2

گاز  نهمچنی. ریساختمان آبگ هایکندانسور هایلیکودر  متعد هاییو نشت یفرسودگایجاد 
 ر،یتقط یفشار باال لبدلی که اندشده یطراح R407c ونیبراساس گاز فر ریآبگ هایستمیس ونیفر
 ریکند. با توجه به امکان کارکرد ساینوع مبرد کندانسور و کمپرسور تحت فشار باال کار م نیا

کندانسور  یکمپرسور و کندانسور، طراح یجهت کاهش فشار کار R134a ونیبا گاز فر زاتیتجه
 انجام گردد. R134aمطابق با گاز 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC - االتیس کیمکان 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ونیعملکرد اوپراتور با گاز فر یابیارز R134a  
 عملکرد یابیارز (C.O.P) ستمیس HVAC  
 ریدر ساختمان آبگ کلیس سازینهیبه شیراهکار جهت افزا ارائه 
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PGSOC_4304 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 هااز فالت کیمشخص نمودن هر تیو ساخت کنترلر کمپرسور اسکرو با قابل یطراح

 . شرح مسئله2

 چیپمیروغن و س یاز سه فاز موتور، سنسور دما تزریماژول مربوط به کنترل کمپرسور شرکت ب
 یبرا یخروج کیمتاسفانه فقط  یخطا استفاده کرده است ول صیجهت تشخ یبعنوان ورود

 ستیبای. لذا مشودیخارج م سینشانگر خطا موجود هست که با فعال شدن آن کمپرسور از سرو
 یابیبیل گردد تا عو فعا فیمشخص تعر یهر خطا خروج یبرا مشکل نیبه منظور حل ا

 .شود ترآسان

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC  

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 شود نییمشخص تع یخروج کیهر خطا  یبرا. 
 را پوشش دهد تزریماژول شرکت ب یتمام خطاها. 
 کردن دما وجود داشته باشد. توریامکان مان 

 

PGSOC_4305 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مستمر آنها شیبه منظور پا  HVAC یهاستمیس ونیشبکه اتوماس یطراح

 . شرح مسئله2

 نگیتوریبه مان ازیمستمر ن شیپا ی، برا شگاهیدر پاال HVAC یهادستگاه یبا توجه به گستردگ
 .باشدیمتمرکز م ستمیس کی در هاتمام دستگاه یبرداراطالعات بهره

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC  

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

   عدد بخش  6و  یصنعتمربوط به بخش یهاجیعدد پک 31امکان شبکه کردن
 .یرصنعتیغ

 از یبعض یاستفاده از کارت شبکه مناسب برا plc ها. 
 هاکنترل کردن آن تیکردن اطالعات و خطاها با قابل توریمان. 
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PGSOC_4305 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مستمر آنها شیبه منظور پا  HVAC یهاستمیس ونیشبکه اتوماس یطراح

 . شرح مسئله2

 نگیتوریبه مان ازیمستمر ن شیپا ی، برا شگاهیدر پاال HVAC یهادستگاه یبا توجه به گستردگ
 .باشدیمتمرکز م ستمیس کی در هاتمام دستگاه یبرداراطالعات بهره

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC  

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

   عدد بخش  6و  یصنعتمربوط به بخش یهاجیعدد پک 31امکان شبکه کردن
 .یرصنعتیغ

 از یبعض یاستفاده از کارت شبکه مناسب برا plc ها. 
 هاکنترل کردن آن تیکردن اطالعات و خطاها با قابل توریمان. 
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PGSOC_4306 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 اسکرو و اسکرال یکارتر کمپرسورها تریو ساخت انواع ه یطراح

 . شرح مسئله2

. رندیگیکردن روغن کمپرسورها مورد استفاده قرار م گرمشیجهت پ یکارتر کمپرسورها تریه
 یشدن روغن مزبور و خورندگ یدیث اسشدن آن، باع وبیمع ایاستارت کمپرسور با روغن سرد 

 گردد.  ضیحتما تعو یستیبا جهیکه در نت شودیکمپرسور م چیپ میس
 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC  

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

  ولت باشد 220 یولتاژ کار. 
 باشد یمشابه مدل اصل تریه یتوان مصرف. 
 مطلوب را داشته باشد تیفیشود و ک یباز طراح یمشابه مدل اصل. 
 ضد انفجار بودن  ازمندین که انداز کمپرسورها در مناطق خطر واقع شده یبعض

 باشد.یکارتر م تریه

 

PGSOC_4307 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 VRF یشیسرما یهادستگاه یهاMain Board معکوس  یمهندس

 . شرح مسئله2

، امکان VRF یشیسرما یمربوط به دستگاه ها یکیالکترون یشدن بردها وبیدر صورت مع
معکوس جهت ساخت  یمهندس ازمندیبلکه ن ست،ین ممکن هاآن دیخر یکامل و حت ریتعم
 باشد. یم هاآن

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC  

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کامل برد ریامکان تعم. 
 یمطلوب برد اصل تیفیمعکوس بردها باک یمهندس. 
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PGSOC_4306 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 اسکرو و اسکرال یکارتر کمپرسورها تریو ساخت انواع ه یطراح

 . شرح مسئله2

. رندیگیکردن روغن کمپرسورها مورد استفاده قرار م گرمشیجهت پ یکارتر کمپرسورها تریه
 یشدن روغن مزبور و خورندگ یدیث اسشدن آن، باع وبیمع ایاستارت کمپرسور با روغن سرد 

 گردد.  ضیحتما تعو یستیبا جهیکه در نت شودیکمپرسور م چیپ میس
 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC  

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

  ولت باشد 220 یولتاژ کار. 
 باشد یمشابه مدل اصل تریه یتوان مصرف. 
 مطلوب را داشته باشد تیفیشود و ک یباز طراح یمشابه مدل اصل. 
 ضد انفجار بودن  ازمندین که انداز کمپرسورها در مناطق خطر واقع شده یبعض

 باشد.یکارتر م تریه

 

PGSOC_4307 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 VRF یشیسرما یهادستگاه یهاMain Board معکوس  یمهندس

 . شرح مسئله2

، امکان VRF یشیسرما یمربوط به دستگاه ها یکیالکترون یشدن بردها وبیدر صورت مع
معکوس جهت ساخت  یمهندس ازمندیبلکه ن ست،ین ممکن هاآن دیخر یکامل و حت ریتعم
 باشد. یم هاآن

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC  

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کامل برد ریامکان تعم. 
 یمطلوب برد اصل تیفیمعکوس بردها باک یمهندس. 
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PGSOC_4308 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 AHUو ACCU یهاترمز درب تابلو برق دستگاه یطراح

 . شرح مسئله2

 Localیبه باز و بسته کردن تابلوها ازیو تابلوها ن زاتیروزانه از تجه یدهایبا توجه به بازد

Panel یهامربوط به دستگاه AHU  وACCU مشاهده شده  یمدت راهبر یباشد. در طیم
. اندداشته ضیبه تعو ازیمذکور به دفعات ن یتابلوها یشکننده بودن، لوالها لیاست که به دل

به قطعات  بیآس نیو همچن راتیو تعم ینگهدار یاضاف یهانهیهز جادیاز ا یریجلوگ جهت
 مورد نظر استفاده شود. یتابلوها یترمز درب برا ای Stopperاز  گرددیم شنهادیتابلو پ

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 زاتیتجه و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 ای زهیجنس ترمز درب گالوان STL. 

 

PGSOC_4309 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ویباکس کربن اکت لتریو ساخت ف یطراح

 . شرح مسئله2

 لترهايیفبا  یشگاهیمناسب گازهاي مضر خارج شده از انواع هودهاي آزما ونیلتراسیعدم فرفع 
بنزن، مانند  گرید اريیو بس ییایمیش هايواکنش هايجذب بازمانده ییتوانا که کربن فعال

 CO2رینظ طیمح ندهیاز گازهاي آال رارف یآلباتیترک نی( و همچنVOC، )دیرادون، فرمالدئ

،CO ،NO  ،NO2 توسط کربن فعال از هوا حذف  زیگوگرد ندید. سرب و اکسرا دارن رهیو غ
 رییگازها پس از انقباض و تغ یبه روش جذب سطح لتریعملکرد ف ی. چگونگگردندیم
بوده و در  ییهابنديداراي درجه لترهایف نی. اردیگیصورت م عیبه شکل ما شانیکیزیف

 لترهای. فرندیگیجذب( مورد استفاده قرار م زانی)طبقه بندي براساس م یمتفاوت دهايیگر
 شوند. ضیتعو دیبا یمشخص یدوره زمان یپس از ط

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 زاتیتجه و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 هیکربن فعال چند ال ونیلتراسیف تیونی. 
 ضد زنگ. لیهاي استنلس استاز ورق لتریباکس ف و سلولزي لتریفشیپ ريیقرارگ 
 غلبه بر افت فشار تیبا قدرت مکش متناسب با قابل دیضد اس وژیفیسانتر فن. 
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PGSOC_4309 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ویباکس کربن اکت لتریو ساخت ف یطراح

 . شرح مسئله2

 لترهايیفبا  یشگاهیمناسب گازهاي مضر خارج شده از انواع هودهاي آزما ونیلتراسیعدم فرفع 
بنزن، مانند  گرید اريیو بس ییایمیش هايواکنش هايجذب بازمانده ییتوانا که کربن فعال

 CO2رینظ طیمح ندهیاز گازهاي آال رارف یآلباتیترک نی( و همچنVOC، )دیرادون، فرمالدئ

،CO ،NO  ،NO2 توسط کربن فعال از هوا حذف  زیگوگرد ندید. سرب و اکسرا دارن رهیو غ
 رییگازها پس از انقباض و تغ یبه روش جذب سطح لتریعملکرد ف ی. چگونگگردندیم
بوده و در  ییهابنديداراي درجه لترهایف نی. اردیگیصورت م عیبه شکل ما شانیکیزیف

 لترهای. فرندیگیجذب( مورد استفاده قرار م زانی)طبقه بندي براساس م یمتفاوت دهايیگر
 شوند. ضیتعو دیبا یمشخص یدوره زمان یپس از ط

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 زاتیتجه و قطعات

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 هیکربن فعال چند ال ونیلتراسیف تیونی. 
 ضد زنگ. لیهاي استنلس استاز ورق لتریباکس ف و سلولزي لتریفشیپ ريیقرارگ 
 غلبه بر افت فشار تیبا قدرت مکش متناسب با قابل دیضد اس وژیفیسانتر فن. 
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PGSOC_4310 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ها و مراکز حساسجهت کوره HVACپرتابل  جیو ساخت پک یطراح

 . شرح مسئله2

تمام وقت  یبانیشهر بندرعباس و لزوم حفاظت و پشت یاحاره ییآب و هوا طیا توجه به شراب
عوامل  ریدر برابر دما، رطوبت، گرد و خاک و سا یشگاهیحساس پاال زاتیتجه و هااز دستگاه

مستقر  زاتیتجه نیکه ا ییهانشده در ساختمان ینیبشیپ راتیدر صورت بروز تعم یطیمح
از  یکیو  باشد.یم HVAC بانیپشتستمیبه س ازیکنترل و ... نسنتر، مرکز تایهستند مانند د

 یاسترس حرارت جادیا و دما بودن باال ها،بسته و کوره یدرفضاها یراتیتعم یهاتیخطرات فعال
 سنلپر ییکارا شیافزا نیبه سالمت پرسنل و همچن بیاز آس یریشگیمنظور پ. لذا به باشدیم

 .باشدمورد نیاز می  HVAC ستمیپرتابل س جیپک ها،تیدر انجام فعال

 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 پاالیشگاهضد انفجار  مناطقفوق در  یو کارکرد دستگاه ها یمنیالزامات ا رعایت 

  فاصله دستگاه را از مناطق حساس و  توانیهوا م یخروج مناسب طول داکتبا
 داد. شیپرخطر افزا

 

PGSOC_4311 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 VRF یهاستمیاسکرال س یو قطعات کمپرسورها زاتیو ساخت تجه یطراح

 . شرح مسئله2

به  شوند،یساخته م ریقابل تعم ریو غ یاسکرال بصورت جوش یکمپرسورها نکهیبا توجه به ا
کمپرسورها  نیا راتیتعم د،یعدم توقف تول یباال، در راستا متیو ق یالملنیب یهامیتحر لیدل

 .قرار گرفت HVAC یهاستمیس راتیو تعم یدر دستور کار واحد نگهدار
 الیعدم وجود متر نیاسکرال و همچن یاز قطعات کمپرسورها یو دقت ساخت برخ تیحساس

 کمپرسورها وجود دارد.  نیا زاتیقطعات و تجه یبه مهندس ازین ،یدکی

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 دوار یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_4310 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 ها و مراکز حساسجهت کوره HVACپرتابل  جیو ساخت پک یطراح

 . شرح مسئله2

تمام وقت  یبانیشهر بندرعباس و لزوم حفاظت و پشت یاحاره ییآب و هوا طیا توجه به شراب
عوامل  ریدر برابر دما، رطوبت، گرد و خاک و سا یشگاهیحساس پاال زاتیتجه و هااز دستگاه

مستقر  زاتیتجه نیکه ا ییهانشده در ساختمان ینیبشیپ راتیدر صورت بروز تعم یطیمح
از  یکیو  باشد.یم HVAC بانیپشتستمیبه س ازیکنترل و ... نسنتر، مرکز تایهستند مانند د

 یاسترس حرارت جادیا و دما بودن باال ها،بسته و کوره یدرفضاها یراتیتعم یهاتیخطرات فعال
 سنلپر ییکارا شیافزا نیبه سالمت پرسنل و همچن بیاز آس یریشگیمنظور پ. لذا به باشدیم

 .باشدمورد نیاز می  HVAC ستمیپرتابل س جیپک ها،تیدر انجام فعال

 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 پاالیشگاهضد انفجار  مناطقفوق در  یو کارکرد دستگاه ها یمنیالزامات ا رعایت 

  فاصله دستگاه را از مناطق حساس و  توانیهوا م یخروج مناسب طول داکتبا
 داد. شیپرخطر افزا

 

PGSOC_4311 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 VRF یهاستمیاسکرال س یو قطعات کمپرسورها زاتیو ساخت تجه یطراح

 . شرح مسئله2

به  شوند،یساخته م ریقابل تعم ریو غ یاسکرال بصورت جوش یکمپرسورها نکهیبا توجه به ا
کمپرسورها  نیا راتیتعم د،یعدم توقف تول یباال، در راستا متیو ق یالملنیب یهامیتحر لیدل

 .قرار گرفت HVAC یهاستمیس راتیو تعم یدر دستور کار واحد نگهدار
 الیعدم وجود متر نیاسکرال و همچن یاز قطعات کمپرسورها یو دقت ساخت برخ تیحساس

 کمپرسورها وجود دارد.  نیا زاتیقطعات و تجه یبه مهندس ازین ،یدکی

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 دوار یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5
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PGSOC_4312 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مجدد اءیاح تیبا قابل یاسهیک یهالتریو ساخت ف یطراح

 . شرح مسئله2

 یاسهیک یلترهایدر صورت اشباع شدن، ف FRESH یبا توجه به گرد و خاک موجود در هوا
خسارات  جادیمسئله موجب ا نیشود که ایهواساز م لیکو یهوا از رو انیباعث عدم عبور جر

. لذا با توجه به حجم و گرددیمبرد به داخل کمپرسور م عیاز جمله برگشت ما یادیز اریبس
هت کاهش مجدد ج اءیاح تیبا قابل یاسهیک یهالتریساخت فهواساز  یهااهدستگ یتعداد باال

 . مورد نیاز است زاتیتجه ینگهدار یهانهیهز

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 دوار یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 زاتیتجه ینگهدار یهانهیمجدد جهت کاهش هز اءیاح تیقابل. 
 مجدد اءیاح تیدرصد با قابل 60راندمان  یاستر دارا یپل یاسهیک لتریف. 
 مجدد. اءیاح تیدرصد با قابل 90راندمان  یدارا برگالسیفا یاسهیک لتریف 

 

PGSOC_4313 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 VRF یهاتیونی یو ساخت کاور شستشو یطراح

 . شرح مسئله2

نصب  یادار یهاطیو در مح ی، به صورت سقف60×60یداخل VRF ستمیس یداخل یهاتیونی
. امکان باشدیبار م کیماه  6ها هر تیونی نیا سیشده است. حداقل زمان شستشو و سرو

 یشستشو یبدون استفاده از کاورها VRF یهاتیونیمنظم  یادوره یهاسیشستشو و سرو
به  بیآس جادیو احتمال ا یزمان یهاتیمحدود ،یادار یهاطیقرار گرفتن در مح لیبه دل

مسئله باعث  نیا نیوجود ندارد. همچن یادار یمستقر در فضاها یادار یکیقطعات الکترون
 .گرددمیع رجوکارکنان و ارباب تیو عدم رضا یشیسرما یهاستمیکاهش راندمان س

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 سبک بودن وزن کاور. 
 .جنس مرغوب و ضدآب 
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PGSOC_4312 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 مجدد اءیاح تیبا قابل یاسهیک یهالتریو ساخت ف یطراح

 . شرح مسئله2

 یاسهیک یلترهایدر صورت اشباع شدن، ف FRESH یبا توجه به گرد و خاک موجود در هوا
خسارات  جادیمسئله موجب ا نیشود که ایهواساز م لیکو یهوا از رو انیباعث عدم عبور جر

. لذا با توجه به حجم و گرددیمبرد به داخل کمپرسور م عیاز جمله برگشت ما یادیز اریبس
هت کاهش مجدد ج اءیاح تیبا قابل یاسهیک یهالتریساخت فهواساز  یهااهدستگ یتعداد باال

 . مورد نیاز است زاتیتجه ینگهدار یهانهیهز

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
 دوار یکیمکان زاتیتجه

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 زاتیتجه ینگهدار یهانهیمجدد جهت کاهش هز اءیاح تیقابل. 
 مجدد اءیاح تیدرصد با قابل 60راندمان  یاستر دارا یپل یاسهیک لتریف. 
 مجدد. اءیاح تیدرصد با قابل 90راندمان  یدارا برگالسیفا یاسهیک لتریف 

 

PGSOC_4313 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 VRF یهاتیونی یو ساخت کاور شستشو یطراح

 . شرح مسئله2

نصب  یادار یهاطیو در مح ی، به صورت سقف60×60یداخل VRF ستمیس یداخل یهاتیونی
. امکان باشدیبار م کیماه  6ها هر تیونی نیا سیشده است. حداقل زمان شستشو و سرو

 یشستشو یبدون استفاده از کاورها VRF یهاتیونیمنظم  یادوره یهاسیشستشو و سرو
به  بیآس جادیو احتمال ا یزمان یهاتیمحدود ،یادار یهاطیقرار گرفتن در مح لیبه دل

مسئله باعث  نیا نیوجود ندارد. همچن یادار یمستقر در فضاها یادار یکیقطعات الکترون
 .گرددمیع رجوکارکنان و ارباب تیو عدم رضا یشیسرما یهاستمیکاهش راندمان س

 . حوزه مرتبط با تقاضا3
HVAC 

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 سبک بودن وزن کاور. 
 .جنس مرغوب و ضدآب 
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 فناوری اطالعات و ارتباطات و علوم داده
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PGSOC_5101 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 Paiging, Telephone, Fire telephone یهادستگاه دیتول

 . شرح مسئله2

به  تیو در سا Indoor بصورت  یو صنعت یادار یهادر ساختمان هاستمیس ریز نیا زاتیتجه
 Fire) کریلود اسپ ریفا ستمیدو صورت ضد آب و ضد انفجار موجود است. در حال حاضر س

Load Speaker  وpaging)  توسط شرکتindustronic تلفن توسط  ریآلمان و تلفن و فا
. اما با شودیم هیته رانیفروش در ا یندگیشود که توسط نمامی دیشرکت الکاتل فرانسه تول

 یو به نوع شودیم بیکه تخر یقطعات هیته راتیموارد مانند تعم یدر برخ هامیوجود تحر
 نیا توانندیم یداخل یها. شرکتشودیانجام م یشتریب نهیمحصوالت با هز ینگهدار

 دیتول تیشود بر حسب اولومیخراب  شتریب هاکه در آن یقطعات ای وکنند  دیمحصوالت را تول
 کنند.

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 شبکه و مراکز تلفن رساختیز

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 محصول هیو ته دیخر نهیکاهش هز 

 محصول راتیو تعم ینگهدار نهیهز کاهش 
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PGSOC_5102 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یکیزیآن جهت حفاظت ف دیبه همراه کل rj45-jack Blockout deviceقطعه  یطراح
 شبکه یهاپورت

 . شرح مسئله2

 رمجازیغ یاز دسترس یریشبکه و جلوگ یکپارچگیمحافظت از  یبرا RJ45قطعه مسدودکننده 
مرتبط با  نهیقطعه در زمان و هز نیشده است. ا یطراح RJ45کردن دهانه  منیبه شبکه با ا

. قطعه کندیم ییصرفه جو رساختیز ریسخت افزار و تعم ضیها، تعوداده تینقض امن ،یخراب
امر  نیآزاد شود. ا تواندیو تنها با ابزار حذف م چسبدیم RJ45به دهانه  RJ45مسدودکننده 

 تیقطعه در انحصار شرکت پندوئ نیا دی. تولکندیم نیشبکه را تضم رساختیز تیو امن یمنیا
 یقطعه به صورت داخل نی. اگر اکندینم دیقطعه را تول نیا یگریکشور د چیباشد و همی کایآمر

 آن است. یاز نمونه خارج رزانترا اریساخته شود بس

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 (ویشبکه و ارتباطات )پس رساختیز

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 سخت  ضی، تعوهاداده تینقض امن ،یمرتبط با خراب نهیدر زمان و هز قطعه نیا
 کند.می ییصرفه جو رساختیز ریافزار و تعم

 

  

PGSOC_5103 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 داخل دیتول sharepointمانند  یپوررتال درون سازمان کی جادیا

 . شرح مسئله2

 کی یچند منظوره تحت وب است که بر رو یهایاز تکنولوژ یاشامل مجموعه نتیرپویش
مشابه  نتیرپویش یفرض رابط کاربر شیقرار گرفته است. به صورت پ یقو یساختار فن

تحت وب  یدارد. ابزارها سیبا مجموعه آف ییباال یکپارچگیاست و  سیآف کروسافتیما
 نتیرپویقابل استفاده باشد. ش یفن ریکه توسط کاربر غ تشده اس یطراح یابه گونه نتیرپویش

 فرآیند تیریمد ها،لیاسناد و فا تیریمد ،یچون پورتال سازمان ییراهکارها یبرا یبستر مناسب
 یجستجو ها،تیاکسترانت، وب سا ،یاجتماع یهاشبکه ،یمی، تعامالت ت(BPMS)کسب و کار

 .باشدیم یو هوش تجار یسازمان

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 شبکه و نرم افزار تیامن

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یخوب برا یرساختیز قدرتمند است. یموتور جستجو کی.یهوش تجار یساز ادهیابزار پ
 باشد.می هاو سازمان هامیتعامل افراد، ت یآل برا دهیا طیمح. باشدمیفرم و گردش کارها  یطراح
، هالیسوابق فا یو نگهدار ینسخه گذار ،یبه اشتراک گذار ،یساز رهیذخ یبرا یمقصد
 باشد.میشده  دیو اطالعات تول اتیمحتو
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PGSOC_5103 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 داخل دیتول sharepointمانند  یپوررتال درون سازمان کی جادیا

 . شرح مسئله2

 کی یچند منظوره تحت وب است که بر رو یهایاز تکنولوژ یاشامل مجموعه نتیرپویش
مشابه  نتیرپویش یفرض رابط کاربر شیقرار گرفته است. به صورت پ یقو یساختار فن

تحت وب  یدارد. ابزارها سیبا مجموعه آف ییباال یکپارچگیاست و  سیآف کروسافتیما
 نتیرپویقابل استفاده باشد. ش یفن ریکه توسط کاربر غ تشده اس یطراح یابه گونه نتیرپویش

 فرآیند تیریمد ها،لیاسناد و فا تیریمد ،یچون پورتال سازمان ییراهکارها یبرا یبستر مناسب
 یجستجو ها،تیاکسترانت، وب سا ،یاجتماع یهاشبکه ،یمی، تعامالت ت(BPMS)کسب و کار

 .باشدیم یو هوش تجار یسازمان

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 شبکه و نرم افزار تیامن

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یخوب برا یرساختیز قدرتمند است. یموتور جستجو کی.یهوش تجار یساز ادهیابزار پ
 باشد.می هاو سازمان هامیتعامل افراد، ت یآل برا دهیا طیمح. باشدمیفرم و گردش کارها  یطراح
، هالیسوابق فا یو نگهدار ینسخه گذار ،یبه اشتراک گذار ،یساز رهیذخ یبرا یمقصد
 باشد.میشده  دیو اطالعات تول اتیمحتو
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PGSOC_5104 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

با درنظر گرفتن مسائل  یسخت افزار NTPserver(Network Time protocol) کی دیتول
 یتیامن

 . شرح مسئله2

دارد. در واقع  ردکارب زین انهیخود را یکاربر، بلکه برا ینه تنها برا ستمیشرح مسأله: زمان س
Time stampارتباط برقرار شود و  یبه راحت وتریچند کامپ ایدو و  نیشود تا بمیباعث  ها

شود.  نهیبه انیم نیکارت شبکه در ا نیو همچن ردیصورت بگ یبه درست یخدمات شبکه ا
 لیبه دل وتریکامپ نیچند ایدو و  انیکه ممکن است م یاز اتفاقات ناگوار یریجلوگ یبرا

با ساعت  دیساعت با نیبه وجود آمد. ا  NTPرخ دهد، پروتکل  ستم،یمختلف س یهازمان
 یگریشود. مورد د updateبار  کیباشد و هر چند وقت  کسانی یسازمان و ساعت جهان یرونیب

 است.  هاستمیس یهاالگ یابیوجود دارد که جهت رد

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 اطالعات تیشبکه و امن رساختیز

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

  یهابسته یابیدقت در رد شیافزا .تحت شبکه زاتیو تجه وترهایکامپ نیب یهمزمان جادیا
 (دادیرو کیآن )از نظر زمان  نگیتوریشبکه و مان

 
 

 

 

 

PGSOC_5105 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یمربوط به صورت درون سازمان یهاامیجهت انتقال پ SMS center یسامانه داخل کی جادیا
 یتیبا درنظر گرفتن مسائل امن

 . شرح مسئله2

(SMSC)  SMS Center به اختصار ، Short Message Service Centre امیپ سیمرکز سرو 
شبکه  نیمشترک یرا برا SMSامکانات  GSMاز شبکه  یجزئ ای یکوتاه است که به عنوان بخش

بدست گیری اعمال شبکه بی سیم را عهده دار می  فهیوظ  ام،ی.مرکز پ دینمایفراهم م لیموبا
ی هاهای تلفن همراه ارائه می شود و برای تحلیل اس ام استوسط اپراتور هارهباشد . این شما

، امکانات سرویس اس ام اس شما غیر هاشما می باشد. در صورت تغییر یا حذف این شماره
 یعنی یاست که به صورت داخل ازین در سازمان مورد امیمرکز پ ستمیس کی. فعال می شود

که  یکند و اطالعات تیرا رعا یتیتمام مسائل امن دیبا ستمیس نیکار کند. ا یدرون سازمان
به  یاطالع رسان یانبوه برا یهاامیپ نیپسورد کاربران و همچن رییغت یبرا یتیکد امن یحاو

 .باشدیپرسنل م

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 شبکه و نرم افزار تیامن

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

مختلف  یهانکیو ل هایجهت اطالع رسان منیانبوه به پرسنل به صورت ا یهاامیانتقال پ
 پسورد رییجهت تغ دییتا یانتقال کدهاو آموزش کالس( نکی)مانند ل
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PGSOC_5105 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یمربوط به صورت درون سازمان یهاامیجهت انتقال پ SMS center یسامانه داخل کی جادیا
 یتیبا درنظر گرفتن مسائل امن

 . شرح مسئله2

(SMSC)  SMS Center به اختصار ، Short Message Service Centre امیپ سیمرکز سرو 
شبکه  نیمشترک یرا برا SMSامکانات  GSMاز شبکه  یجزئ ای یکوتاه است که به عنوان بخش

بدست گیری اعمال شبکه بی سیم را عهده دار می  فهیوظ  ام،ی.مرکز پ دینمایفراهم م لیموبا
ی هاهای تلفن همراه ارائه می شود و برای تحلیل اس ام استوسط اپراتور هارهباشد . این شما

، امکانات سرویس اس ام اس شما غیر هاشما می باشد. در صورت تغییر یا حذف این شماره
 یعنی یاست که به صورت داخل ازین در سازمان مورد امیمرکز پ ستمیس کی. فعال می شود

که  یکند و اطالعات تیرا رعا یتیتمام مسائل امن دیبا ستمیس نیکار کند. ا یدرون سازمان
به  یاطالع رسان یانبوه برا یهاامیپ نیپسورد کاربران و همچن رییغت یبرا یتیکد امن یحاو

 .باشدیپرسنل م

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 شبکه و نرم افزار تیامن

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

مختلف  یهانکیو ل هایجهت اطالع رسان منیانبوه به پرسنل به صورت ا یهاامیانتقال پ
 پسورد رییجهت تغ دییتا یانتقال کدهاو آموزش کالس( نکی)مانند ل
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PGSOC_5106 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 شبکه زاتیبرق تجه نیجهت استفاده در تام smart pduساخت 

 . شرح مسئله2

 ت،یریاتصال به شبکه جهت مد تیاست که قابل یمحصول حرفه ا کی Smart برق عیپنل توز
است در  Power Distribution Unit که مخفف شده کلمات PDU کنترل و نظارت را داراست

 یورود کیرود که میبرق به شمار  عیتوز ستمیس ایبرق  عیتوز تیریمد یدستگاه برا کیاصل 
و  (Rack) در داخل محفظه رک شتریو متعدد است که ب ادیآن هم ز قبر یهایدارد و خروج
 .ردیگمیشبکه مورد استفاده قرار  زاتیتجه نیو همچن تاسنتریبرق سرورها، د هیبه جهت تغذ

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 رساختیشبکه و ز

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 -هر بانک به صورت مجزا یبرا یکیالکتر انیجهت حفاظت جر Breaker وزیمجهز به ف
 -انیجر یو قطع تصادف هاشدن کابل دهیاز کش یریبه منظور جلوگ  Cable Gardیدارا
امکان ثبت  - یاز قطع تصادف یریبه منظور جلوگ  Breaker مناسب زمیاز مکان یمندبهره
 .و تلفن امکیپ ل،یمیا قیامکان ارسال هشدار از طر -هشدارها و رخدادها خچهیتار

 

 

 

 

 

PGSOC_5107 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 OCRهوشمند  تیها با قابلو نقشه هاdocument یجستجو در محتو تیساخت نرم افزار با قابل
 یبه زبان فارس PDFعکس و   ،یمتن یلهایدر فا

 . شرح مسئله2

به  یریهوشمند و کارآمد به منظور دسترس پذ یبه استفاده از روش ازیاسناد ن یحجم باال
 نیبا کمتر  شرفتهیپ یامکان جستجو دیبا لیدل نیآنها دارد، به هم یدر محتوا ژهیاسناد به و

 یابیو کلمات مورد پردازش کاربر مشابه رینرم افزار، پردازش تصو نیخطا فراهم شود. در ا
 OCR» Optical Character Recognition»باشد متن  ازین نکهیبدون ا یعنی شود،یم

افزار جستجو شود. نرم نیشود؛ در ا ریخودکار متون موجود در تصاو صیو تشخ یبازشناس
خطا دارد.  نیو عبارات در صفحات اسناد اسکن شده با سرعت را با کمتر جستجو واژه تیقابل

هزاران کتاب و اسناد  نیزمان ممکن از ب نیدر کمتر تواندمحقق ب شودیموجب م ییکارآ نیا
 کند. دایپ یدسترس یبه مطالب خود به خوب

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و توسعه نرم افزار یطراح

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 -یگانیکاهش زمان جستجو در اسناد و مدارک با - اسناد و مدارک یدر جستجو یسادگ
 ییاز شناسا یبانیپشت -عکس یحت ای word-pdf مختلف متن مانند یهااز قالب یبانیپشت

 آن در اسناد اسکن شده یو جستجو یمتون نوشته شده به صورت دست
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PGSOC_5107 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 OCRهوشمند  تیها با قابلو نقشه هاdocument یجستجو در محتو تیساخت نرم افزار با قابل
 یبه زبان فارس PDFعکس و   ،یمتن یلهایدر فا

 . شرح مسئله2

به  یریهوشمند و کارآمد به منظور دسترس پذ یبه استفاده از روش ازیاسناد ن یحجم باال
 نیبا کمتر  شرفتهیپ یامکان جستجو دیبا لیدل نیآنها دارد، به هم یدر محتوا ژهیاسناد به و

 یابیو کلمات مورد پردازش کاربر مشابه رینرم افزار، پردازش تصو نیخطا فراهم شود. در ا
 OCR» Optical Character Recognition»باشد متن  ازین نکهیبدون ا یعنی شود،یم

افزار جستجو شود. نرم نیشود؛ در ا ریخودکار متون موجود در تصاو صیو تشخ یبازشناس
خطا دارد.  نیو عبارات در صفحات اسناد اسکن شده با سرعت را با کمتر جستجو واژه تیقابل

هزاران کتاب و اسناد  نیزمان ممکن از ب نیدر کمتر تواندمحقق ب شودیموجب م ییکارآ نیا
 کند. دایپ یدسترس یبه مطالب خود به خوب

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 و توسعه نرم افزار یطراح

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 -یگانیکاهش زمان جستجو در اسناد و مدارک با - اسناد و مدارک یدر جستجو یسادگ
 ییاز شناسا یبانیپشت -عکس یحت ای word-pdf مختلف متن مانند یهااز قالب یبانیپشت

 آن در اسناد اسکن شده یو جستجو یمتون نوشته شده به صورت دست
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PGSOC_5108 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یاز شبکه داخل نترنتیا یجهت جداساز منیو ا یتیامن کردیرو کیارائه 

 . شرح مسئله2

 هاتیاز مرور وب سا نترنتیرا در بستر ا یمتعدد فیوظا ،یسازمان ییشرح مسأله: کاربران نها
 یافزارهااستفاده از نرم نیب نیو در ا دهدیرا روزانه انجام م یشخص هالیگرفته تا دانلود فا

روزانه  یشخص فیاز وظا یرا جزئ یو ارتباط جمع پیتلگرام، واتس آپ و اسکا لیاز قب یکاربرد
باج افزار، سرقت  یافزارهانرم رینظ ییدهایحفاظت سازمان از تهد ی. براکنندیم یخود تلق
 یهاستمیاز س یمتعدد یهاهیتا ال کوشندیها ممشکوک و تقلب، سازمان یوندهایپ ،اطالعات

، DDos ،honeypotsوب، مقابله با یلترهایف ها،روالیفا رینظ ییرا لحاظ کنند. راهکارها یدفاع
 انیدانش بن یهااز شرکت .شوندیم افتی یدر هر سازمان باًیتقر رهیو غ هاروسیویآنت
از  یشبکه داخل یجداساز یبرا یتیت امننکا هیکل تیرعا اراهکار امن ب کیکه  میخواهمی

 ارائه دهند. نترنتیشبکه ا

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 شبکه و اطالعات تیامن

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 نیدر ح یشبکه داخل تیامن حفظ. یو شبکه داخل نترنتیارتباط همزمان ا یهاکاهش چالش
 یداخل lanو شبکه  نترتیشبکه ا یجداساز یهانهیهز کاهش. نترنتیاستفاده از ا

 

 

 

 

 ایمنی، بهداشت و محیط زیست
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 ایمنی، بهداشت و محیط زیست
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PGSOC_7101 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یو استرس حرارت یبارکار قیاز طر نیسنگ یهاتیمدت زمان فعال نییدستبند هوشمند تع

 . شرح مسئله2

 یفراوان ریثات پرسنلو دقت کار  یبازده ،ییدرجه حرارت در کارا ،از مطالعات یاریبسمطابق 
 صورت به...  و یبازده کار ،یعملکرد انسان یبر رو یجو طیمختلف شرا یپارامترها ریثادارد. ت
 یکیولوژیزیف راتییو تغ راتیثاپارامترها موجب بوجود آمدن ت نیبلکه ا ست،ین ممستقی

است که موجب افزایش تعداد خطاهای کاری، افزایش حوادث شغلی  راتییتغ نیو ا شوندیم
 نییهوشمند جهت تع یاستفاده از دستبدها لیدل نیبه هم .شودی... م و کاهش بهره وری و

 .است ییباال تیاهم یدارا یو استرس حرارت یبارکار قیاز طر نیسنگ یهاتیمدت زمان فعال
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کارو  یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5

 یبازده شیاز گرما و افزا یناش یهایماریاز ب یریشگیپ 

 

 

 

PGSOC_7102 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 بسته یفضاها مورد استفاده درسالمت نفرات  شیدهنده و پادستگاه هوشمند ارتباط

 . شرح مسئله2

اتمسفر ، بوده %5/19آن کمتر از  ژنیاست که مقدار اکس ییفضا ،محدود یفضا ایبسته  یفضا
و  یراه خروج، شده لتشکی...  و S2H ،COخطرناک و کشنده مانند ، یسم یآن از گازها

خته نشده باشد. مانند و سا یافراد و نفرات طراح یحضور دائم یمناسب نداشته و برا یدوور
 و یاسترس حرارت ت،یکه خطر مسموم ییایمیمواد ش یدارتانکر نگه و داخل مخازن

هوشمند  یدستگاه یطراح نی. بنابراکندیم دیافراد را تهد یزندگکه محل  نیدر ا یافتادگریگ
و  شیصورت مستمر پا هب یو بارکار یجسمان یهایژگینفرات را با توجه به و یاتیح میکه عال

 .باشدیم یضرور یامر، دیبه فرد مراقب ارسال نما
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 بسته یارتباطات در فضا شیو افزا یاز حوادث شغل یریگشیپ 
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PGSOC_7101 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یو استرس حرارت یبارکار قیاز طر نیسنگ یهاتیمدت زمان فعال نییدستبند هوشمند تع

 . شرح مسئله2

 یفراوان ریثات پرسنلو دقت کار  یبازده ،ییدرجه حرارت در کارا ،از مطالعات یاریبسمطابق 
 صورت به...  و یبازده کار ،یعملکرد انسان یبر رو یجو طیمختلف شرا یپارامترها ریثادارد. ت
 یکیولوژیزیف راتییو تغ راتیثاپارامترها موجب بوجود آمدن ت نیبلکه ا ست،ین ممستقی

است که موجب افزایش تعداد خطاهای کاری، افزایش حوادث شغلی  راتییتغ نیو ا شوندیم
 نییهوشمند جهت تع یاستفاده از دستبدها لیدل نیبه هم .شودی... م و کاهش بهره وری و

 .است ییباال تیاهم یدارا یو استرس حرارت یبارکار قیاز طر نیسنگ یهاتیمدت زمان فعال
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کارو  یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5

 یبازده شیاز گرما و افزا یناش یهایماریاز ب یریشگیپ 

 

 

 

PGSOC_7102 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 بسته یفضاها مورد استفاده درسالمت نفرات  شیدهنده و پادستگاه هوشمند ارتباط

 . شرح مسئله2

اتمسفر ، بوده %5/19آن کمتر از  ژنیاست که مقدار اکس ییفضا ،محدود یفضا ایبسته  یفضا
و  یراه خروج، شده لتشکی...  و S2H ،COخطرناک و کشنده مانند ، یسم یآن از گازها

خته نشده باشد. مانند و سا یافراد و نفرات طراح یحضور دائم یمناسب نداشته و برا یدوور
 و یاسترس حرارت ت،یکه خطر مسموم ییایمیمواد ش یدارتانکر نگه و داخل مخازن

هوشمند  یدستگاه یطراح نی. بنابراکندیم دیافراد را تهد یزندگکه محل  نیدر ا یافتادگریگ
و  شیصورت مستمر پا هب یو بارکار یجسمان یهایژگینفرات را با توجه به و یاتیح میکه عال

 .باشدیم یضرور یامر، دیبه فرد مراقب ارسال نما
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 بسته یارتباطات در فضا شیو افزا یاز حوادث شغل یریگشیپ 
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PGSOC_7103 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 pest controlجهت  کیولوژیساخت سموم ب

 . شرح مسئله2

از دیرباز مبارزه با حشرات و جانوران موذي به سبب ایجاد مزاحمت براي انسان و سایر موجودات 
 براي مزاحمت بر عالوه خود نیش و گزش با موجودات نای. اندزنده مورد توجه قرار گرفته

 ویژه به افراد مرگ حتي و شدید آلرژي و تحریک گاهي مسمومیت، خطر ایجادسبب  ،انسان
وجود حشرات و  ،شود. به همین ترتیب در صنعت نفت و گازيکم م يسدستر با مناطق در

رو  نای از. گرددجوندگان موذي ساالنه باعث خسارات بسیاري در تأسیسات و تجهیزات مي
 .باشديمناسب م يجهت کنترل و مبارزه با حشرات و جانوران موذ کیولوژیاستفاده از سموم ب

 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و يبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 از آنها و کاهش عوارض و اثرات  يناش هايبیآسو  يو جانوران موذ کنترل حشرات
 ستیز طیبر انسان و مح

 

 

PGSOC_7104 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

از سطح  یزدا جهت حذف مواد روغنیکننده و چرب یضدعفون یبهداشت یهاساخت محلول
 پوست

 . شرح مسئله2

 نینبوده و ا ریپذامکان آسانی به هااز دست یو مواد نفت یپاک نمودن چرب نکهیبا توجه به ا
استفاده از ژل  نیدارند، بنابرا یپوست و سالمت یبر رو یو عوارض نامطلوب راتیتاث مواد

 یهابدون حالل یقو یکنندگکننده و پاکنرم ،کنندهیعفونضد تیکننده دست با خاصزیتم
 گریو د دوده س،یسوخته، گر یهابه وجود آمده از روغن یو چرب یفیکث ،یاهیکه س ینفت
 است. یضرور یامر ،کندیپاک م یدست را به راحت یهایاهیس
 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 از مصرف مواد  یپوست دست و کاهش عوارض ناش یاحتمال هایبیاز آس یریشگیپ
 .ینفت هایلحال یحاو
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PGSOC_7104 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

از سطح  یزدا جهت حذف مواد روغنیکننده و چرب یضدعفون یبهداشت یهاساخت محلول
 پوست

 . شرح مسئله2

 نینبوده و ا ریپذامکان آسانی به هااز دست یو مواد نفت یپاک نمودن چرب نکهیبا توجه به ا
استفاده از ژل  نیدارند، بنابرا یپوست و سالمت یبر رو یو عوارض نامطلوب راتیتاث مواد

 یهابدون حالل یقو یکنندگکننده و پاکنرم ،کنندهیعفونضد تیکننده دست با خاصزیتم
 گریو د دوده س،یسوخته، گر یهابه وجود آمده از روغن یو چرب یفیکث ،یاهیکه س ینفت
 است. یضرور یامر ،کندیپاک م یدست را به راحت یهایاهیس
 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 از مصرف مواد  یپوست دست و کاهش عوارض ناش یاحتمال هایبیاز آس یریشگیپ
 .ینفت هایلحال یحاو
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PGSOC_7105 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یصنعت یهاطیهوا در مح یو کنترل آلودگ شیسامانه هوشمند پا

 . شرح مسئله2

عامل  نیها را به عنوان پنجمداخل ساختمان یهاندهیبهداشت مواجهه با آال یسازمان جهان
و کنترل  یبررسو کرده  یمعرف یکننده سالمت جامعه جهان دی( تهدسکیرفاکتور خطر  )

سالمت کارکنان  یبرا یبعنوان الزام( را Indoor Air Quality) هاداخل ساختمان یهوا تیفیک
 .استدر نظر گرفته 

مطلوب  تیفکی از همواره هاداخل ساختمان یاست هوا یفوق ضرور حاتیتوجه به توض با
 هیتهو هایستمیس قیموجود، از طر یهوا ینیگزیجا یکه برا ییبرخوردار بوده و حجم هوا

 .باشد یاز هرگونه آلودگ یکنترل شده و عار قاًیشود، دق یمطبوع وارد ساختمان م
 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 درخواستهای مورد ها و خروجی. ویژگی5

 

 

PGSOC_7106 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کار طیمح ییایمینفرات با عوامل ش شیهوشمند پا یفرد متریدستگاه دز یطراح

 . شرح مسئله2

های مالی، جانی و است و بیشترین خسارت ییایمیمشكل صنایع شعوامل شیمیایی بزرگترین 
عوامل است. در  نیای( نیز مربوط به اهای حرفهها و بیماری، مسـمومیتاجتماعی )حوادث

 ردیگی... صورت مو  یشگاهیآزما زیآنال ،ینمونه بردار قیمواجهه نفرات از طر نییحال حاضر تع
الذکر شود. با توجه به موارد فوق یانسان یتواند دچار خطاهایبر بودن مبر زمان وهکه عال

به صورت روزانه )ازجمله  ییایمیعوامل ش یالحظه شیپا تیهوشمند با قابل ستمیس یطراح
 .باشدیم یضرور یکشور یاستانداردها با حد مجاز سهی( و مقا... و BTX ،S2H ییایمیمواد ش

 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5

 کردن از کار و حداقل  یناش هاییماریاز ب یریشگیحفظ سالمت کارکنان و پ
   ییایمیمواجهه با عوامل ش
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PGSOC_7106 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کار طیمح ییایمینفرات با عوامل ش شیهوشمند پا یفرد متریدستگاه دز یطراح

 . شرح مسئله2

های مالی، جانی و است و بیشترین خسارت ییایمیمشكل صنایع شعوامل شیمیایی بزرگترین 
عوامل است. در  نیای( نیز مربوط به اهای حرفهها و بیماری، مسـمومیتاجتماعی )حوادث

 ردیگی... صورت مو  یشگاهیآزما زیآنال ،ینمونه بردار قیمواجهه نفرات از طر نییحال حاضر تع
الذکر شود. با توجه به موارد فوق یانسان یتواند دچار خطاهایبر بودن مبر زمان وهکه عال

به صورت روزانه )ازجمله  ییایمیعوامل ش یالحظه شیپا تیهوشمند با قابل ستمیس یطراح
 .باشدیم یضرور یکشور یاستانداردها با حد مجاز سهی( و مقا... و BTX ،S2H ییایمیمواد ش

 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستخروجیها و . ویژگی5

 کردن از کار و حداقل  یناش هاییماریاز ب یریشگیحفظ سالمت کارکنان و پ
   ییایمیمواجهه با عوامل ش
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PGSOC_7107 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یکار هایستگاهیا یارگونوم یابیافزار ارزنرمدستگاه/ یطراح

 . شرح مسئله2

از حوادث و  یاربسي ساززمينه محيطی و شغلی انسانی، عوامل نظر از کاری هایهایستگا
ابعاد و نحوه چيدمان تمام های شغلی است که شامل محيط فيزیکی اطراف کارکنان، بيماری

در  یکار هایستگاهیا یابیدر ارز یمهندس یافزارهاراستا استفاده از نرم نیتجهيزات است. در ا
 یعضالن یاز اختالالت اسکلت یريشگيکار و پ هایستگاهیا یکيارگونوم تيجهت بهبود وضع

و  یصنعت یورهااز اقدامات موثر در کش یکی . در این راستا،و سودمند است یضرور یامر
مستمر پوسچر فرد در حال انجام کار و هشدار  شینرم افزارها جهت پا نیاستفاده از ا شرفتهيپ

 .شدبایم کيرارگونوميغ یدر خصوص پوسچرها
 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خير

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یوربهره شیکاهش صدمات و افزا ،یعضالن یاز اختالالت اسکلت یريشگيپ 

 

PGSOC_7201 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 (VIDAS) داسیدستگاه وا

 . شرح مسئله2

انجام  ،شناسیبخش هورمون اندازیو طب کار جهت راه یواحد مرکز خدمات درمان شگاهیآزما
 .است ازمندین داسیتومور مارکرها به دستگاه وا صیو تشخ یهورمون شاتیآزما

 باشد.واردات این دستگاه به صورت انحصاری میساخت کشور فرانسه بوده و  داسیوا دستگاه
 
 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 شاتیدر انجام آزما یریسطح دقت و تکرارپذ نیباالتر یدارا 
 مونوفلورسنسای مدرن به روش فوق شاتیانجام آزما 
 هاتیک یباال اریدقت بس 
 به صورت شیارائه جواب آزما Stat 
 طب کار نیروت شاتیانجام آزما 
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PGSOC_7201 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 (VIDAS) داسیدستگاه وا

 . شرح مسئله2

انجام  ،شناسیبخش هورمون اندازیو طب کار جهت راه یواحد مرکز خدمات درمان شگاهیآزما
 .است ازمندین داسیتومور مارکرها به دستگاه وا صیو تشخ یهورمون شاتیآزما

 باشد.واردات این دستگاه به صورت انحصاری میساخت کشور فرانسه بوده و  داسیوا دستگاه
 
 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 شاتیدر انجام آزما یریسطح دقت و تکرارپذ نیباالتر یدارا 
 مونوفلورسنسای مدرن به روش فوق شاتیانجام آزما 
 هاتیک یباال اریدقت بس 
 به صورت شیارائه جواب آزما Stat 
 طب کار نیروت شاتیانجام آزما 
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PGSOC_7202 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 EUROIMMUN Analyzerدستگاه 

 . شرح مسئله2

انجام  ،یبخش هورمون شناس یو طب کار جهت راه انداز یواحد مرکز خدمات درمان شگاهیآزما
 است. ازمندین EUROIMMUN Analyzerبه دستگاه  ،یمونولوژیو ا یسرولوژ شاتیآزما

 .باشدیم یانحصار ات آن به صورتساخت کشور آلمان بوده و وارد دستگاهاین 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 کار و یبهداشت صنعت

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 کیبه صورت کامال اتومات زایاال کیبر تکن یمبتن یهاانجام تمام تست 

 و ... یآلرژ ون،یمیاتوا ،یعفون یهایماریب صیتشخ یهاانجام تست 

 ستمیس یدارا Open 

 پالسما و ، سرم یهابا نمونه شاتیانجام آزماCSF 

 پارامتر مختلف به صورت همزمان 50از  شیانجام ب 

 

 

PGSOC_7203 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کاروطب ینرم افزار جامع مرکز خدمات درمان

 . شرح مسئله2

 :دارد ازین لیجامع جهت موارد ذ افزاریو طب کار به نرم یمرکز خدمات درمان
 مرکز؛ رشیتوسط پذ ماریثبت اطالعات ب -1

  طب کار؛ ایبه پزشک اورژانس  رشیتوسط پذ ماریب یستمیرجاع سا -2

توسط پزشک اورژانس و ارجاع به  یو دستورات پزشک یینسخه دارو یستمیثبت س -3
 ...(؛ و یولوژیراد، شگاهداروخانه،آزمای) هابخش ریسا

 اورژانس؛ پزشک به هابخش ریاقدامات سا یستمیارجاع س -4

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 فناوری اطالعات و ارتباطات، سالمت و درمان

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مختلف مرکز هایو بخش یکادر درمان پزشکان، یمعرف 

 مارانیپرونده و ثبت اطالعات ب لیتشک رش،یپذ 

 اطالعات و هاپرونده یقو یو جو جست 

 و یتیریمد ،یارائه گزارشات متنوع شامل گزارشات کاربر امکان ... 
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PGSOC_7203 دک:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 کاروطب ینرم افزار جامع مرکز خدمات درمان

 . شرح مسئله2

 :دارد ازین لیجامع جهت موارد ذ افزاریو طب کار به نرم یمرکز خدمات درمان
 مرکز؛ رشیتوسط پذ ماریثبت اطالعات ب -1

  طب کار؛ ایبه پزشک اورژانس  رشیتوسط پذ ماریب یستمیرجاع سا -2

توسط پزشک اورژانس و ارجاع به  یو دستورات پزشک یینسخه دارو یستمیثبت س -3
 ...(؛ و یولوژیراد، شگاهداروخانه،آزمای) هابخش ریسا

 اورژانس؛ پزشک به هابخش ریاقدامات سا یستمیارجاع س -4

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 فناوری اطالعات و ارتباطات، سالمت و درمان

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 مختلف مرکز هایو بخش یکادر درمان پزشکان، یمعرف 

 مارانیپرونده و ثبت اطالعات ب لیتشک رش،یپذ 

 اطالعات و هاپرونده یقو یو جو جست 

 و یتیریمد ،یارائه گزارشات متنوع شامل گزارشات کاربر امکان ... 
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  پژوهش و توسعه

PGSOC_8101 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دروژنیاز گاز ه یجاذب کلر آل ستیکاتال دیتول

 . شرح مسئله2

و  شگاهیپاال دروژنیبه شبکه ه قیاز تزر شیپ یسازنیبنز یدر واحدها یدیتول دروژنیگاز ه
. مطابق کندیبه منظور حذف کلر، از بستر جاذب کلر عبور م ،یدست نییپا یارسال به واحدها

 موضوع نیرا نداشته و ا یکلر آل هیتصف تیقابل به کار رفته یهاصورت گرفته، جاذب یهایبررس
 قیبا تزر نموده است که در حال حاضر جادیرا ا ینفتا مشکالت یدروژنیه هیتصف یدر واحدها

 تواندیم یجذب کلر آل تیبا قابل ستیکاتال دیاست. تول شدهمشکل مذکور مرتفع  ،اکیآمون
 اکیدر مصرف آمون ییجوو صرفه یطراح اتیبا خصوص دروژنیبه ه یابیبه دست یانیکمک شا

 .نماید
 
 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله         

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یجاذب کلر آل ستیکاتال 
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  پژوهش و توسعه

PGSOC_8101 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 دروژنیاز گاز ه یجاذب کلر آل ستیکاتال دیتول

 . شرح مسئله2

و  شگاهیپاال دروژنیبه شبکه ه قیاز تزر شیپ یسازنیبنز یدر واحدها یدیتول دروژنیگاز ه
. مطابق کندیبه منظور حذف کلر، از بستر جاذب کلر عبور م ،یدست نییپا یارسال به واحدها

 موضوع نیرا نداشته و ا یکلر آل هیتصف تیقابل به کار رفته یهاصورت گرفته، جاذب یهایبررس
 قیبا تزر نموده است که در حال حاضر جادیرا ا ینفتا مشکالت یدروژنیه هیتصف یدر واحدها

 تواندیم یجذب کلر آل تیبا قابل ستیکاتال دیاست. تول شدهمشکل مذکور مرتفع  ،اکیآمون
 اکیدر مصرف آمون ییجوو صرفه یطراح اتیبا خصوص دروژنیبه ه یابیبه دست یانیکمک شا

 .نماید
 
 

 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 ییایمیو مواد ش ستیکاتال

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیر بله         

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 یجاذب کلر آل ستیکاتال 
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PGSOC_8102 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 بارز بریانرژ زاتیدر تجه یعملکرد انرژ یهاشاخص شیپا

 . شرح مسئله2

شاخص عملکرد  فی. تعرباشندیبر بارز میانرژ زاتیتجه شگاه،یدر پاال یعمده مصرف کننده انرژ
و اعمال اقدامات  شگاهیدر پاال یرف انرژمص شیپا یبرا یابزار مناسب زات،یتجه نیا یبرا یانرژ

 است. ندیبهبود فرآ
 
 
 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یانرژ یساز نهیو به یزیمم

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 مجاز آنها یمصارف انرژ زانیو م شگاهیبر بارز پاالیانرژ زاتیتجه ییشناسا 
 زیبا توجه به نوع تجه یعملکرد انرژ یهاشاخص فیتعر 
 شده ییشناسا یهاشاخص یحد هشدار و بحران برا فیتعر 
 یموثر در محاسبه شاخص عملکرد انرژ یرهایمتغ یبندتیو اولو نییتع 
 یبهبود هر شاخص عملکرد انرژ یو راهکارها شنهادهایپ ارائه 

 

PGSOC_8103 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یسازنیبنز یدر واحدها یدیمازاد تول دروژنیاستفاده از ه یراهکارها یاقتصاد-یمطالعه فن

 . شرح مسئله2

مورد استفاده قرار  زین عیاز صنا یاریاست که در بس یارزشمند اریسوخت پاک و بس دروژنیه
در  یدرصد مول 90با خلوص  یدیمازاد تول دروژنیه انیاز جر ی. در حال حاضر بخشردگییم

ارزش  لیدله . بردیگیم رمورد استفاده قرا سیستم سوخت پاالیشگاهدر  ،یسازنیبنز یواحدها
مورد مطالعه قرار گرفته  ،تاس دروژنیکه خوراک آنها ه ییهامحصول، همواره پروژه نیافزوده ا

 کالن دارد. یگذارهیبه سرما ازیاز آنها ن یاریاست که بس
 
 
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یانرژ یسازنهیو به یزیمم

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیربله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 از جریان هیدروژن مازاد تولیدی نهیبه استفاده یاتیعمل یراهکارها 
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PGSOC_8102 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 بارز بریانرژ زاتیدر تجه یعملکرد انرژ یهاشاخص شیپا

 . شرح مسئله2

شاخص عملکرد  فی. تعرباشندیبر بارز میانرژ زاتیتجه شگاه،یدر پاال یعمده مصرف کننده انرژ
و اعمال اقدامات  شگاهیدر پاال یرف انرژمص شیپا یبرا یابزار مناسب زات،یتجه نیا یبرا یانرژ

 است. ندیبهبود فرآ
 
 
 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یانرژ یساز نهیو به یزیمم

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 بله          خیر

 های مورد درخواستها و خروجیویژگی. 5

 مجاز آنها یمصارف انرژ زانیو م شگاهیبر بارز پاالیانرژ زاتیتجه ییشناسا 
 زیبا توجه به نوع تجه یعملکرد انرژ یهاشاخص فیتعر 
 شده ییشناسا یهاشاخص یحد هشدار و بحران برا فیتعر 
 یموثر در محاسبه شاخص عملکرد انرژ یرهایمتغ یبندتیو اولو نییتع 
 یبهبود هر شاخص عملکرد انرژ یو راهکارها شنهادهایپ ارائه 

 

PGSOC_8103 کد:  
 . عنوان مسئله/نیاز فناورانه1

 یسازنیبنز یدر واحدها یدیمازاد تول دروژنیاستفاده از ه یراهکارها یاقتصاد-یمطالعه فن

 . شرح مسئله2

مورد استفاده قرار  زین عیاز صنا یاریاست که در بس یارزشمند اریسوخت پاک و بس دروژنیه
در  یدرصد مول 90با خلوص  یدیمازاد تول دروژنیه انیاز جر ی. در حال حاضر بخشردگییم

ارزش  لیدله . بردیگیم رمورد استفاده قرا سیستم سوخت پاالیشگاهدر  ،یسازنیبنز یواحدها
مورد مطالعه قرار گرفته  ،تاس دروژنیکه خوراک آنها ه ییهامحصول، همواره پروژه نیافزوده ا

 کالن دارد. یگذارهیبه سرما ازیاز آنها ن یاریاست که بس
 
 
 
 

 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یانرژ یسازنهیو به یزیمم

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیربله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 از جریان هیدروژن مازاد تولیدی نهیبه استفاده یاتیعمل یراهکارها 



172

PGSOC_8104 کد:  
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 یصنعت اسیدر حوزه آب و برق در مق ریدپذیتجد یهایانرژ یریبکارگ

 . شرح مسئله2

در حوزه  ریدپذیتجد یهایانرژ یریبکارگ یبرا شگاهیپاالاین موجود در  یهالیپتانس یبررس
 .از هدررفت یریو جلوگ یمصرف انرژ یسازنهیآب و برق به منظور به

 
 
 

 
 

 
 
 . حوزه مرتبط با تقاضا3

 یانرژ یساز نهیو به یزیمم

 دارد؟ یمشابه خارج اینمونه  ،یمحصول/فناور نیا ایآ. 4

 خیربله          

 های مورد درخواستها و خروجی. ویژگی5

 قابل استفاده در مقیاس صنعتی 
 ریپذدیتجد یهایانرژ یریانجام شده با بکارگ یسازنهیراندمان و به شیافزا 
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