
 

 تعالیبسمه

ی هاشرکتاز کلیه ، موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد های متخصصان داخلیدر راستای توجه و تکیه بر توانمندی

 ،"های گازدارنوشابه و نوشیدنی هایکارخانهاجرای سیستم پایش و مکانیزاسیون خطوط تولید "در زمینه توانمند 

 دعوت به عمل آورد.

 چرایی نیازو  مسئله شرح

 یانسان یروین یرا برا دیمخاطرات تول ن،یخواهد داشت. عالوه بر ا یرا در پ یو بهره ور دیتول شیافزا د،یخطوط تول ونیزاسیمکان

کارگران به  یبرا یخطرات متعدد نکهیعالوه بر ا یانسان یروهایبا استفاده از ن یدیتول یندهای. انجام فرآرساندیبه حداقل م

 رخ دهد. دیتول ندیممکن است در طول فرآ زین ینفراوا یهمراه دارد، خطاها

 یآسانتر م اریبس زیآنرا ن شیکنترل و پا نکهی. ضمن ادهدیکاهش م یخوب اریمشکالت را تا حد بس نیا ند،یکردن فرآ زهیمکان

امکان را به  نیا ندیشدن فرآ زهیباال برسد. مکان تیبه ظرف تواندینم یبه صورت سنت دیتول ندیفرآ یمحصول با اجرا دی. تولدینما

 .ابدیتمام شده دست  نهیباال و به تبع آن کاهش هز دیتول تیبه ظرف نددهد که بتوا یکننده م دیتول

وامل گازدار، تنوع سبد محصوالت، تعدد ع یها یدنینوشابه و نوش یدیتول یکارخانه ها ییایجغراف یتوجه به وسعت و پراکندگ با

 کپارچهی یبه سامانه جامع برا ازیکارخانجات مختلف گروه با شعب فروش، ن داتیتول یو لزوم هماهنگ دیبر راندمان تول رگذاریتاث

 یها یزیو پردازش آنها وجود دارد تا انحراف عملکرد آنها از برنامه ر دیاز خطوط تول یبرخ قیقاطالعات د یو جمع آور یساز

 زمان ممکن مشخص شده و کنترل گردد. نیعتریدر سر دیتول یانجام شده برا

کارخانجات از جمله توقفات دستگاهها،  دیخطوط تول تیفعال قیرصد دق د،یاهم اهداف پروژه نظارت بر خط خطوط تول لذا

 .باشد یمحصوالت م کسیگاز و بر زانیو م دینوع تول د،یراندمان تول عات،یضا

 های مورد انتظارموارد فنی و زیرساخت

  ای اطالعات.یاز از خطوط تولید و پردازش لحظهمورد ن هایدادهآوری مناسب جهت جمعنیاز به سروری قوی و 

 هاایش اطالعات دریافتی از کارخانه/کارخانهوجود یک اتاق کنترل جهت پ 

  کمترین میزان توقف و خطااستفاده از سنسورها و کانترهای معتبر و دقیق با 

 سنج آنالین با باالترین دقت عملکرد و کمترین میزان خطاسنج و بریکسرداد استفاده از گازبا توجه به نوع قرا 

 کمترین  درهریک از خطوط، در قالب یک داشبورد و  هایدادهدسترسی به  و خطوط موجود،ها با توجه به تعدد کارخانه

 زمان ممکن امکانپذیر باشد.

 و ... ( بر روی مانیتورهای تعبیه  ، اعداد، گزارش)نمودار اشکال مختلف امکان نمایش آنالین وضعیت خطوط تولید به

 های تولیدشده در سالن

 محاسبه و نمایش زمان کل توقفات همراه با علت توقف 

 هامحاسبه و نمایش میزان کارکرد و تولید دستگاه 

 آالتمحاسبه و نمایش راندمان ماشین 

 یابی و هشداردهیون وقفه با استفاده از توابع عیبی عملکرد پیوسته و بدارائه 



 

 ها و الزامات مربوط به پروژهبیان محدودیت

 شدن با فاده باید قابلیت هماهنگ، سنسورها و کانترهای مورد استه سرعت باالی خطوط در برخی مراکزبا توجه ب

 های مختلف را داشته باشند.سرعت

  ت قطعات مصرفی باید این موضوع خطوط تولید هستند لذا با توجه به حساسی ناپذیرجداییوجود آب و رطوبت جزء

 نظر قرار گیرد.مد

 مشخصات مورد نظر برای پیمانکار واجد شرایط

 های مهندسی مکانیک)سیاالت(، الکترونیک ، ابزار دقیق و دارابودن تخصص علمی قوی در حوزهPLC. 

 انتظار از پروژهنتیجه مورد 

 ایکمترین میزان انحراف بصورت لحظه آوری و پردازش دقیق اطالعات مربوط به خطوط تولید باجمع 

 پایین بودن هزینه ساخت 

 یافتیدر یهاطرح یابیجهت ارز ،مهم یارهایسواالت و مع

 کامال شفاف و واضح توضیح داده شده باشند: ،بایست معیارهای ذیلهای دریافتی میدر طرح

 رزومه کاری تیم طراح  توانایی علمی و تجربی و 

 سازیمیزان داخلی 

 داخلی/خارجیهای موجود مزیت رقابتی نسبت به نمونه 

 استانداردها و مجوزهای قانونی 

 گانت چارت زمانی اجرای طرح 

 دهکنن دیتول دیها از دتیو محدود ایمزا ارائه 

 ساختهای اجرای طرح و جدول برآورد هزینه 

 کیفیت پشتیبانی پس از فروش و خدمات تعمیر و نگهداری 

 جام طرحنا و هزینه مدت زمان

 گردد.پیشنهادی اعالم می طرح بر اساس نوع و گستردگیطرح  و مدت زمان اجرای هانهیدر خصوص هز یریگمیتصم

 نحوه ثبت نام در فراخوان

 باشد.پذیر میامکان www.bonyadtech.ir بنیان موسسه دانشمند به آدرسهای دانشطریق سامانه طرحثبت نام تنها از 
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