
 

 
زارت رویداد ارائه نیازهای فناورانه شرکتهای تابعه و

 نیرو در استان اصفهان

 برگه درخواست پیشنهاد

(RFP) 

 

 DTE-NRI-WWWCIP-10 شناسه:

 

 

 

 هول های فاضالبندستگاه مینی فوگر گازی سم پاش مساخت طراحی و عنوان طرح:    -1

 

 اصفهانکارفرما: آب و فاضالب  -2

 
 شبکه جمع آوری فاضالب از بهره برداریواحد   واحد استفاده کننده از نتایج:

 

 توصیف مسئله:-3

اگرچه سوسریها  گونه از آنها با بشر در ارتباط هستند 40تعداد  هک اند شده شناسایی تاکنون ها ریگونه از سوس 4500بیش از 

 از ای گسترده طیف با جهان رها در سراس بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری با جمعیت زیاد وجود دارند، سوسری

بعضی حشرات دیگر در به همراه  آمریکایی ریسوس .ددارن انتشار معتدل و گرم مناطق تا گرفته شمال قطب ردی سها محیط

ویژه در مناطق  های مسکونی به ر حالی است که آنها به ساختماند این. می شوند تکثیر و می کنند زندگی فاضالب رو بکهش

طبیعت نقش  در نیتروژن چرخه در اکولوژی نظر از ری هاسوس. می یابند انتشار فاضالب جمع آوری شبکه های شتحت پوش

عنوان  ی بهشهر محیط و منازل در ها آن باالی جمعیت ت اماساو وجود آنها در طبیعت بسیار ضروری کنند  بسیار مهمی ایفا می

. تها نیز از لحاظ بهداشتی نامطلوب اس ها و دیگر محل ی در منازل، هتلسوسر وجود. می شود وبیک آفت بهداشتی محس

ا جزء ری هکند. سوسمکان زندگی خود انتخاب مییکی از حشراتی است که فاضالب خانگی را به عنوان اولین   سوسری ها

های فاضالب خانگی زندگی ها بسیار وسیع است. بنابراین درتمامی قسمتای آنخوار هستند. یعنی گستره تغذیهچیزحشرات همه

ها ای زیست آنهای تاریک و مرطوب را بسیار دوست دارند. از این رو فاضالب خانگی بهترین مکان برکنند. این حشرات محیطمی

 مواد از استفاده سوسریها، کنترل در مهم روش هسروش های متفاوتی برای کنترل این حشرات وجود دارد، . شودمحسوب می

 متداولترین. است رهز پارازیتویید کپسول تخم این حشا استفاده و شیمیایی غیر کنترل روش های ره کش ها،ی و حششیمیای

 ز حشرها استفاده. است مسموم طعمه و پاشی مه، ودرپاشی، پ و مواد شیمیایی به شکل محلولها  کش ، استفاده از حشرهروش

 ت.وبترین روش اسمحب فاضالبرو شبکه های در محلولپاشی و یه پاشم روش به سوسریها کنترل برای یمیاییهای ش کش

اشد با احداث این تاسیسات در شهرها ب از آن جا که شبکه فاضالب محل مناسبی برای رشد تکثیر و پناهگاه سوسری ها می

در سالهای اخیر برای ها و غیره انتشار می یابند.  بیمارستان ،جمعیت آنها به سرعت افزایش یافته و در مراکز مسکونی، اداره ها

های فوگر بنزینی  جلوگیری از رشد و تولید مثل سوسریها و حشرات موذی موجود در شبکه جمع آوری فاضالب از دستگاه

بنابراین برای  شود شود که در برخی موارد باعث ایجاد مزاحمت های صوتی و تنفسی برای مشترکین می انفجاری استفاده می

جز نیازهای این دستگاه مینی فوگر گازی سم پاش منهول های فاضالب ساخت طراحی و  ها حذف مشکالت این نوع سم پاش

 .سازمان می باشد
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 مشخصات فنی محصول: -4

 لیتر 2سم به حجم مخزن  -1

 دارا بودن لوله حرارتی -2

 مشعل گاز به همراه مخزن گاز -3

 متری  2ایجاد فوگ تا فاصله  -4

 وزن سبک و قابل حمل  -5

 

 تعداد مورد نیاز و حجم بازار کلی -5

 دستگاه در کل کشور نیاز است. 1000دستگاه مورد نیاز باشد حدود  2در نظر گرفتن اینکه در هر شهرستان حد اقل با 

 

 محدودیتها و قیود: -6

 .یو رقابت با محصول خارج دیتول یاستانداردها  تیرعا

 

 محصول مشابه داخلی یا خارجی: -7

 ستنیموجود خارجی آن در کشور بوده و نمونه  چین از کشور  شتریمحصوالت موجود ب

 

 استانداردهای مورد نیاز: -8

 .ی داشته باشدو سم پاشی موثر و کارامد باشد فاضالب بدون نیاز به برداشتن درب منهولسم پاشی منهول های 

 

 اقدامات پیشین انجام گرفته: -9

 صورت نگرفته است. یاقدام

 

 توضیحات تکمیلی: -10

 سم پاش ساخته شده باید دارای مزایای زیر باشد:

 از سوخت بنزین استفاده نشود و سوخت آن گاز باشد.-1

 سبک و قابل حمل باشد.-2

 .نیاز به برداشتن درب منهول نباشدهنگام سم پاشی -3

 گیری شود.واز هدر رفت سم جل -4

 از نیروی انسانی کمتر استفاده شود. -5

 هزینه تعمیرات کمتری داشته باشد.-6

 قیمت خرید آن پایین تر از دستگاه های معمولی و دستگاه های وارداتی باشد.-7
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