
  

 تشريح پروژه واگذاريفرم 

  RFP31‐14 Edit2

 روش به آب در محلول اكسيژن سنسور صنعتي نيمه نمونه آزمون و ساخت طراحي،تحقيق و پژوهش در   :پروژه عنوان

 نيروگاهي هاي بويلر به ورودي آب در لومينسانس
  گاز نشتي و حفاظت و حتراقا دود، سوخت، شيميايي، هاي پارامتر دقيق ابزار توسعه طرح  عنوان طرح:

  نيروگاهي پيشرفته گيري اندازه هاي سيستم فناوري توسعه مركز  واحد اجرايي:
  ماه 12   :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 گيري اندازه و پايش نيروگاهي هاي در بويلر بايد آن از ناشي اكسيداسيون و گيخورد كاهش و كنترل منظور به كه است كليدي هاي فاكتور از يكي آب در محلول اكسيژن

  :باشند مي زير هاي روش بر مشتمل كه دارد آب وجود در محلول اكسيژن گيري اندازه براي دستگاهي و پيشرفته روش سه كلي بطور .شود

1- Galvanic dissolved oxygen sensors 
2-Polarographic dissolved oxygen sensors 
3-Optical dissolved oxygen sensors 

 هاي روش معايب جمله از .كنند مي گيري اندازه را آب در محلول اكسيژن نوري، طريق سنسور از سوم روش و الكتروشيميايي هاي سل طريق از دوم و اول هاي روش
 و تعمير انجام طوالني زمان مقابل در .نمود اشاره داري و نگه تعمير انجام اي هفته  8 تا 2 تاهكو بازه نيز و هيدروژن سولفيد برابر در حساسيت به توان مي دوم و اول

 نور تاثير تحت)  Luminophoreلومينوفور ( ماده .است اكسيژن گيري اندازه نوري مزاياي سنسور جمله از سنسور كاليبراسيون پايداري و سال 2 تا 1 بين نگهداري
 فوتو يك توسط است معروف )Quenching( خاموشي پديده به كه آب در محلول اكسيژن مجاورت در قرمز نور شدت و كاهش بوده قرمز رنو فلورسانس داراي آبي

دارد طبق استان روش اندازه گيري با اين .بود خواهد آب در محلول اكسيژن غلظت با متناسب شده گيري اندازه مقدار كه مي شود گيري اندازه )Photo diode( ديود 
 لومينسانس روش به آب در محلول نيمه صنعتي دستگاه سنجش اكسيژن نمونه ساخت پروژه اين هدف . است گرفته قرار پذيرش موردASTM D888-09 بين المللي 

  :است زير موارد بر مشتمل پروژه مطلوب اجراي خدمات شرح . سازد محقق را 1 جدول فني مشخصات حداقل كه سنسور آن بايستي است
 در آب محلول اكسيژن لومينسانس سنسور تفصيلي و مفهومي راحيط -
 بر آن دادن پوشش و (يا سنتز يك ماده لومينوفور جديد) لومينوفور ماده بر مشتمل آب در محلول اكسيژن لومينسانس سنسور نياز مورد اجزا خريداري و ساخت -

 آنها بندي سرهم و قرمز نور شدت گيري اندازه ديود فوتو و مرجع و گيري ندازها LED  هاي المپ مناسب، شفاف مواد
 لومينسانس سنسور از استفاده با آب در محلول اكسيژن گيري اندازه آزمون بستر ساخت -
 واقعي شرايط در المللي بين هاي استاندارد مطابق پذيري تكرار و صحت تعيين منظور به در نيروگاه منتخب كاركرد نياز مورد هاي آزمون انجام -
 مدل كسب و كار آن تهيه و كشور داخل در انبوه مقياس در توليد سنجي امكان و ملي مرجع آزمايشگاههاي از رسمي هاي تاييديه افتدري -
 امكانسنجي صادرات محصول ساخته شده (تحليل بازار) -

  
 لومينسانس روش به آب در محلول اكسيژن سنسور مشخصات  1‐جدول

  ppb 2000-0آب  در محلول اكسيژن  گيري اندازه محدوده
  ppb 1±  گيري اندازه صحت

  ppb  0.5±  گيري اندازه تكرار پذيري
  ثانيه 30كمتر از   )t90پاسخ ( زمان

 ppb 1  حد تشخيص

 RS232/RS485 MODBUS Protocol  خروجي مورد انتظار

 SQL serverبانك  در اطالعات ساري ذخيره قابليت با و پيوسته  گيري اندازه مد

  بار مطلق 20تا  1  نمونهفشار  محدوه
  ميلي ليتر بر دقيقه 300تا  5  دبي نمونه محدوده
   سيلسيوس درجه 70 تا -20  دما نمونه محدوده

  
  :(خروجي مورد انتظار) مشخصات محصول نهايي

  آب در محلول اكسيژن لومينسانس سنسور ساخت تفصيلي و مفهومي طراحي گزارش -

 و نصب در نيروگاه آب در محلول اكسيژن نسانسلومي سنسور صنعتي نيمه نمونهتحويل  -

 آب در محلول اكسيژن لومينسانس سنسور آزمون بسترساخت و تحويل  -

 و گزارش مدل كسب و كار و تحليل بازار جهت صادرات محصول ملي مرجع آزمايشگاههاي از نياز مورد هاي تاييديه دريافت به مربوط گزارش -

  با توجه به آزمون در نيروگاه منتخب در آب محلول كسيژنا لومينسانس سنسور دقت و صحت گزارش -
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  الزامات شركت در فراخوان:
 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03‐1) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07‐3) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08‐1) 

  
  

  س:اطالعات تما
  :4863 داخلي 88079400تلفن 

 آدرس پست الكترونيكي :Center@nri.ac.ir-Instrumentation 

 

 


