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 عام قيد نماييد.توانيد مشتريان اصلي خود را گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 نام کاال/ خدمت
 زباله جمع کن و جمع آوری لکه های نفتیشناور 

Scavenger and Oil Recovery Boat  
 صنعت دریایی حوزه کاال/خدمت 

 ---- شماره یا نام نسخه

 3109 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

           تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 شرکت های خدمات بندری 

  ارائه کننده خدمات جمع آوری شرکت های
 و زباله های سطحی آلودگی های نفتی

  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 شده است. یدر بنادر و سواحل طراح تیباشد و مخصوص فعال یاز نوع زباله جمع کن م یخدمات بندر یشناور جزء گروه شناورها نیا

 کاربرد دارد. ییایدر عیگردد که در انواع مختلف درحال حاضر در صنا یم دیتول یومینیو آلوم یانواع فوالد یمذکور دارا شناور

. دیگرد دیو تول یدر طراح رافیتوسط شرکت س 3109در سال  یانوردیبار در کشور به سفارس سازمان بنادر و در نیاول یزباله جمع کن برا یها شناور

 .دیگرد یطراح رافیس R&D میتوسط ت یمشتر ی ژهیو یها یازمندیزباله جمع کن و ن اتیخاص عمل طیمحصول با توجه به شرا نیا

 از  یکیبه عنوان  یانرژ زانیم نیباشد، استفاده از کمتر یشناورها م نگونهیا یکه اساس طراح یطیمح ستیز یکردهایتوجه به رو با

 باشد. یو سبز م داریپا یطراح اصول

 ساخته شده است: ریجهت ارائه خدمات خاص ز رافیخاص س محصول

 یسطح یزباله ها یآور جمع

 ها در حوضچه بنادر یموانع و آبگرفتگ رفع

 کوچک ینفت یها یآلودگ رفع

و  ازیه به نبا توج زمیمکان نیرا فراهم آورده است، البته ا یسطح یزباله ها یامکان جمع آور یکیمکان یخالقانه  زمیبا مکان رافیزباله جمع کن س شناور
 دارد. زیشدن را ن زهیامکان مکان یمشتر طیشرا

 یمحصول برا نیا افتهیتوسعه  یشده است و البته نمونه  یطراح  chemical سمیس یشناور بر مبنا نیکوچک در ا ینفت یلکه ها یجمع آور ستمیس
 برد. یبهره م ستیز طیدوستدار مح کالیمکان یهازمیاز مکان یها نفت یالودگ یجمع آور
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 

 مشخصات کلی: -

o :3901آلومینیوم دریایی   متریال 

o :آبهای آرام/ بندری، رودخانه محدوده فعالیت 

o :2فورس   دریارویی 

 : ابعاد -

o :متر 39 -0  طول 

o :متر 1.3 -2.3  عرض 

o  :سانتی متر 39تا  13  ابخور 

 قابلیت ها: -

o :مایل دریایی 31در حدود   سرعت 

o جمع آوری زباله های سطحی 

o جمع آوری آلودگی های نفتی 

o  مبارزه با آلودگی های نفتی بر اساسDispersant System 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
مدت  مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

 اعتبار
 توضیحات

کارگاه گواهینامه تاییدیه 
 ساخت شناورهای فلزی

 ICC50001WA00 سال 3 موسسه رده بندی ایرانیان 90/32/3100

گواهینامه رده بندی )بدنه و 
 ماشین آالت(

)به نمایندگی سازمان بنادر و  آسیاموسسه رده بندی  3109
 دریانوردی(

 scavenger سال 3

گواهینامه رده بندی )بدنه و 
 ماشین آالت(

)به نمایندگی سازمان بنادر و ایرانیان موسسه رده بندی  3102
 دریانوردی(

 Scavenger & oil سال 3

recovery 
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