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 ماه 8برآورد مدت زمان اجراي پروژه: 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
گیري دبی عبوري با استفاده از فلومترها، حوزه بسیار مهمی در صنایع مرتبط با انرژي و آب است. با توجـه بـه ارزش بـاالي آب و    اندازه

هـاي  شـود. بـه عـالوه در بخـش    ها مـی گیري صحیح دبی سیال عبوري در اغلب صنایع منجر به مدیریت صحیح هزینهسوخت، اندازه
 باشند.گیري فلو میهاي اندازهمختلف صنعت، پایش وضعیت سیستم، نیازمند حضور سیستم

اي برخوردار نیست و اغلب فلومترهاي مورد نیاز از علیرغم اهمیت باالي این موضوع، تولید فلومترها در داخل کشور از جایگاه شایسته
 باشد.پایدار تولید فلومترها در زمره اهداف اساسی طرح فلومتر می همین دلیل، ایجاد زنجیره شوند. بهخارج از کشور تامین می

 پروژه داراي مراحل زیر است:
 استخراج لیست انواع فلومترها و شناسایی متخصصان هر حوزه :مرحله اول -1
 هاي مورد نیاز هر نوع فلومترگواهینامه و استانداردها مطالعه )1-1

هاي مورد نیاز است. در برخی موارد به قدري فرآیند کسـب  ات بسیار مهم در زمینه فلومترها، کسب استانداردها و تاییدیهیکی از موضوع
ها دشوار است که فرآیند کسب آنها چند برابر فرآیند طراحی و ساخت تجهیزات، زمانبري و هزینه دارد. از این روي استانداردها و تاییدیه

 ها به عنوان یک بخش بسیار مهم در زنجیره تولید منظور شود. کسب استانداردها و تاییدیهضروري است تا فرآیند 

هاي الزم براي تولید فلومترهایی که توجیـه اقتصـادي دارنـد و در حـال     بدین منظور در این پروژه، شناسایی کلیه استانداردها و تاییدیه
باشند، لیکن بـا  است. انواع فلومترهاي مورد نظر به شرح زیر مید نظر قرار گرفتهحاضر زنجیره تولید آنها ناقص است و یا وجود ندارد، م

توجه به پیشنهاد محقق، امکان اعمال تغییرات در این لیست و اضافه یا حذف برخی تجهیزات وجـود دارد و بنـابراین در زمـان تعریـف     
 شوند.دو دسته نیروگاهی و آبی تقسیم میپروژه، این لیست تدقیق خواهد شد. این فلومترها بر اساس کاربرد بر 

 الف) فلومترهاي نیروگاهی مد نظر:
Diaphragm type, orifice, Annubar or Pitot (all for liquid and gas) 
OVAL gear flow meter 
Positive displacement 
Coriolis flow meter 
Ultrasonic flow meter (for gas and liquid) 
Thermal flowmeters (Hot wire, hot film, MEMS) 
Electromagnetic flowmeter 
Paddle, vane flow switch 
Turbine flowmeters (for liquid and gas) 
Rota meter, ball float flowmeter 
Vortex Flowmeter 
Flow controller (for liquid and gas) 
Flow computer (for liquid and gas) 
Other flowmeter types such as optical, radar, …  
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 ب) فلومترهاي آبی مد نظر:

هـا  رود با مراجعه به تعدادي از نیروگاهباشد و از محقق انتظار میها در این قسمت مد نظر میتعیین فلومترهاي آبی پر کاربرد در نیروگاه
پرکـاربرد آبـی در    نوع فلومتر 3و مشاوره متخصصان نیروگاهی، لیست این نوع فلومترها را استخراج نماید. همچنین محقق باید حداقل 

 سایر صنایع را نیز معرفی نماید و به لیست فوق بیفزاید.
شود و پس پس از استخراج لیست کلیه فلومترها، گزارشی از آنها به عنوان مرحله اول پروژه تهیه شده و به داور و ناظر پروژه ارسال می

 شود.از اخذ تایید ایشان، مرحله دوم پروژه آغاز می
اند و که مرحله اول چندان زمانبر و پرهزینه نباشد. با توجه به آنکه انواع فلومترها در کتب مختلف به تفصیل تشریح شده انتظار آن است

و صـرف توضـیحی کوتـاه     نیازي به تشریح عملکـرد فلومترهـا نیسـت   با این فرض که محقق با انواع فلومترها آشنایی دارد، 
نوع فلومتر در این مرحله کافی است و براي توضیحات بیشتر بـه سـایر مراجـع ارجـاع داده     (حداکثر یک پاراگراف) و یک تصویر از هر 

شود. لیکن چنانچه محقق پس از مذاکره با متخصصان نیروگاهی، مشکالت و نکاتی را شناسایی کرده باشـد، ضـروري اسـت تـا در     می
 گزارش این مرحله ذکر نماید.

 ساخت هر نوع فلومتر تعیین توانمندي هاي داخلی در زمینه )2-1
هاي دانش بنیان برداران، متخصصان، تولیدکنندگان خرد و کالن، شرکتگیرنده، بهرهشناسایی جامع کلیه فعاالن اعم از مدیران تصمیم

گرایـی  هاي داخلی در حوزه تولید فلومترها و همو پژوهشگران این حوزه، در این قسمت از این پروژه، تاثیر بسزایی در شناسایی ظرفیت
گـروه  « چهارآنها خواهد داشت. با توجه به آنکه هدف اصلی طرح فلومتر حوزه نیروگاهی و صنعت آب کشور است، نیازهاي طرح نیز به 

 .  بخار ، ت)شوند: الف) سوخت مایع، ب) گاز، پ) آبعمده تقسیم می» اصلی
 5شوند. به جهت سهولت اجراي پروژه، فعـاالن نیـز بـه    یشناسایی م» گروه اصلی«چهار در نتیجه اجراي این قسمت، کلیه فعاالن هر 

هاي سازنده و تولیدکننده اعم از خرد یـا کـالن، دانـش    ) شرکت2گیرندگان. برداران و تصمیم) مدیران، بهره1شوند: تقسیم می» دسته«
تی داخـل کشـور کـه حتمـا در ایـن زمینـه       ) افراد و پژوهشگران فعال در این حوزه در مراکز علمی و تحقیقا3بنیان یا غیر دانش بنیان. 

اي از بازار را در کننده تجهیزات از خارج کشور که بخش عمدههاي تامین) شرکت4حداقل یک محصول آزمایشگاهی ارائه کرده باشند. 
 ) فعاالن حوزه آزمایشگاهی در هر دسته.5اختیار دارند. 
کننـده هسـتند (و یـا در برخـی     هاي داخلی در حـال حاضـر فقـط تـامین    ت، الزم به ذکر است برخی از شرک4هاي دسته درباره شرکت

هـا  باشند) ولی سهم باالیی از بازار داخل را در اختیار دارند. این قبیـل شـرکت  محصوالت فقط واردکننده و وابسته به خارج از کشور می
دهنـد. یکـی از اهـداف    ها انجام میطریق آن شرکت باشند که تامین کل تجهیزات و یا اجزاي آنها را ازاغلب داراي شرکاي خارجی می

اي مشـخص،  ها تعامل و همکاري مناسب ایجاد نماید، به نحوي که به مـرور و طـی برنامـه   بلند طرح فلومتر، آن است تا با این شرکت
هـاي داخلـی تـامین    شرکت بخشی از تجهیزات تهیه شده از خارج از کشور که تولید آنها در داخل کشور، مزیت اقتصادي دارد، از طریق

باشـد. لـذا   و ایجاد اعتماد و تعامل کافی بـا آنهـا مـی    4هاي موضوع دسته هاي شرکتشود. این موضوع مستلزم در نظر گرفتن دغدغه
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ـ هایی که صرفا به واسطهباشد. بدیهی است که شرکتآنها ضروري میبرقراري ارتباط با ها و شناسایی این دسته از شرکت ن گري در ای

 پردازند، از مفهوم مد نظر خارج هستند و در این تحقیق جایگاهی ندارند.  بازار می
-هاي زیرزمینی و چـاه گیري آب، تولیدکنندگان در محصوالت مختلفی فعالیت دارند. به عنوان مثال در حوزه اندازه»گروه اصلی«در هر 

هاي کشاورزي، در حـال حاضـر تولیدکننـدگان توانمنـدي بـراي فلومترهـاي مغناطیسـی و آلتراسـونیک حضـور دارنـد. هـر دسـته از             
هایی نیز روبرو هستند که استخراج آنها در ایـن پـروژه انجـام    هایی خوبی دارند و احتماال با مشکالت و کاستیتولیدکنندگان، توانمندي

نوع خاصی از فلومتر چندین شرکت در حال فعالیت هستند، استخراج اطالعات باید به نحوي صورت گیـرد  خواهد شد. چنانچه در تولید 
فناوري مورد نیاز را در اختیـار دارنـد، در نهایـت     %90هایی که حداقل بازار و نیز شرکت %90هایی که حداقل که اطالعات کلیه شرکت

ارتباطی مقدماتی و دوطرفه میان محقق و طرح فلومتر نیز در این قسـمت مـد نظـر    گردآوري شود. عالوه بر  استخراج اطالعات، ایجاد 
 باشد.  می
هاي آنها نیز مد نظر قرار گیرند. بـدین منظـور در هنگـام تهیـه تعریـف      گروه اصلی باید به طور کامل بررسی شوند و زیرگروه چهارهر 

د.  اطالعات استخراجی بایـد تـا حـد امکـان جـامع بـوده و از قابلیـت        هاي اصلی، توسط محقق تعیین شونپروژه، الزم است تا زیرگروه
اطمینان باالیی برخوردار باشند، به نحوي که چنانچه در یک گروه یا زیرگروه، تقریبا هیچ شرکتی فعالیت ندارد، این موضوع با اطمینـان  

هاي بعدي را به شدت تحـت  ریزيفرآیند، برنامهکامل بیان شود. اهمیت این موضوع از آن حیث است که در صورت وجود خطا در این 
 تاثیر قرار خواهد داد. 

عالوه بر موارد فوق، ضروري است تا موارد نصب شده توسط هر شرکت در داخل کشور مطالعه شود (به خصـوص سـازندگان داخلـی).    
تجهیز (در صورت وجود) ارائـه شـود و در    بردار تماس حاصل شود و گزارشی از ایرادات موجود در هرهمچنین ضروري است  تا با بهره

هاي تعمیر این نوع فلومترهـا در داخـل   پایگاه داده درج شود. با توجه به نیاز کشور به تعمیرات این تجهیزات، ضروري است تا توانمندي
 کشور مورد مطالعه قرار گیرد و در پایگاه داده مذکور درج شوند.

) ارائـه شـود تـا    Excelافزاري مناسب (حـداقل فایـل   ورت یک پایگاه داده مناسب در نرم: اطالعات این قسمت باید به صتذکر مهم
 امکان جستجو در آن به آسانی میسر باشد.  

 هاي مورد نظر براي هر نوع فلومتراستخراج لیست استانداردها و گواهینامه :مرحله دوم  -2
ها، درباره نحوه کسب هر یـک،  پروژه، استخراج انواع استانداردها و گواهینامهپس از تعیین لیست انواع فلومترها و اخذ تایید داور و ناظر 

 موارد زیر مشخص خواهد شد: براي هر نوع فلومترباید گزارشی ارائه شود. در این گزارش، 
 شود) مراحل دقیق کسب گواهینامه استاندارد چیست؟( این مورد در ادامه تشریح می .1

 توانایی ارائه گواهینامه استاندارد و تاییدیه مربوط را دارند.   تعیین مراکزي در داخل کشور که .2

 تعیین حداقل سه مرکز در خارج از کشور براي تهیه گواهینامه استانداردهایی که در داخل کشور امکان اخذ آنها وجود ندارد. .3

 )نگارينامه ارائه پیش فاکتور یاهزینه تقریبی اخذ استاندارد/تاییدیه در داخل و خارج از کشور (با  .4
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 براي آنکه محصول قابلیت صادرات داشته باشد، عالوه بر استانداردهاي داخلی چه استانداردهاي دیگري نیاز دارد؟ .5

هـاي  بـرداران در آزمـون  هاي اولیه از بهـره هاي میدانی و اخذ برخی تاییدیهپس از اتمام مراحل طراحی و ساخت محصول و طی آزمون
گیرنـده  هاي مدیریتی و تصـمیم شود. بخشی از این مراحل در مجموعهها آغاز میهاي استاندارد و گواهینامهیهمیدانی، مراحل اخذ تایید

هاي ارائه دهنده این خدمات. با این حال عالوه بر این موارد، مراحلـی نیـز وجـود دارنـد کـه      شود و بخشی دیگر در آزمایشگاهانجام می
ها ضروري نیستند، ولی مد نظر مراجع تاییدکننده صـالحیت بـه کـارگیري محصـول     و گواهینامهاگرچه در مسیر رسیدن به استانداردها 

اي در تایید صالحیت محصول براي ورود به بازار دارند. لذا بایـد در  کنندهباشند. این موارد اغلب ناشناخته هستند و نقش بسیار تعیینمی
 Notified Body(NB)اغلب تجهیزات، نیاز به تایید شخصیت حقوقی با عنـوان   این قسمت مورد مداقه قرار گیرند. به عنوان مثال در

باشد که معموال در فرآیند فعلی اخذ استانداردها حضور ندارد. تایید آن شخصیت حقوقی ملزومـاتی دارد کـه اگـر در ابتـداي مراحـل      می
ا، کل زحمات صورت گرفته را دچار اختالل کنـد. لـذا   هطراحی و ساخت در نظر گرفته نشود، ممکن است حتی پس از اخذ کلیه تاییدیه

 ها و استانداردها، این موضوع نیز باید در نظر گرفته شود.در این مرحله از تحقیق، عالوه بر فرآیند متداول اخذ تاییدیه
یرکنندگان انـواع فلـومتر   ) متشکل از سازندگان داخلی و تعمExcelپایگاه داده (در قالب فایل بنابراین مشخصات محصول نهایی پروژه 

 :موارد زیر مشتمل بربه همراه مقایسه آنها 
 لیست فلومترهاي نیروگاهی و آبی -

 لیست استانداردهاي مورد نیاز براي هر فلومتر -
 هاي داخلی در زمینه ساخت هر نوع فلومترلیست توانمندي -

 شده در استاندارد و غیر آن) هاي مورد نیاز براي هر فلومتر (شامل موارد ذکرمراحل کامل اخذ تاییدیه -

 هاي مد نظر در داخل کشورها و تاییدیهقابلیت کسب گواهینامه -

 هاهزینه کسب گواهینامه -

هـا، اغلـب   هایی که مناسب است پیش از ورود به مرحله کسب استانداردها بر روي محصول انجـام شـوند. ایـن آزمـون    آزمون -
 جاد اطمینان از موفقیت دستگاه در مراحل کسب استانداردها خواهند شد.قیمت هستند ولی تا حدود زیادي موجب ایارزان

 هاي داخل کشور که قادر به ارائه گواهینامه معتبر هستنداستخراج لیست آزمایشگاه -

 هاي معتبر خارج از کشوراستخراج لیست آزمایشگاه -

 شود.سایر مواردي که پیش از ورود به مرحله تولید، لزوم آنها مشخص می -
 :  روش انجام پروژه -3

 باشد در هر صورت، ارائه اطالعات فوق ضروري است.روش انجام پروژه به اختیار پیشنهاد دهنده پروژه می
 : گزارش باید همراه با ذکر منابع باشد. تذکر
 



 

 فرم تشریح پروژه واگذاري

 RFP31-21 
 هاي مورد نیاز هر نوع فلومتر و توانمندي هاي داخلیگواهینامه و استانداردها مطالعه :عنوان پروژه
 فلومتر عنوان طرح:

 نیروگاهیگیري پیشرفته هاي اندازهمرکز توسعه فناوري سیستم واحد اجرایی:
 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی

 الذکر گزارش مبتنی بر موارد فوق -
 ) متشکل از سازندگان داخلی وتعمیرکنندگان انواع فلومتر به همراه مقایسه آنهاExcel پایگاه داده (در قالب فایل -

 الزامات شرکت در فراخوان:
 ها و موسسات شرکت اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF04) 
 ها شرکت واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF09) 
  هاشرکتتکمیل فرم پیشنهاد قیمت پروژه واگذاري (TDF10) 

 اطالعات تماس:
  :4423داخلی  88079400تلفن 
 :آدرس پست الکترونیکی vvaghef@nri.ac.ir 

 

 


