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 مرکز نوآوری باز دریایی
 
 سالم و احترام؛ با

 های صورت گرفته به شرح زیر  بررسی  N409در خصوص پروژه فناورانه دریایی با کد  رساند  باستحضار می  

بر اساس برداشت متخصصین این شود. بدیهیست ارقام اعالم شده و مدت زمان اجرای فاز پروتوتایپ تقدیم حضور می 

ر ها تغییباشد و در صورت دریافت اطالعات دقیق پروژه، زمان و هزینه  شرکت از شرح مختصر دریافتی از آن مرکز می   

 خواهند کرد.

های آتی گام مفیدی در راستای   ت در همکاریپیشاپیش از همکاری آن مرکز کمال تشکر را دارم و امید اس   

 هایی از صنایع کشور برداریم.حل گره

 

 

 

 

  

 با سپاس

 مجتبی پاکباز

 مدیر عامل
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 N409کد فناوری: 

  موتور با چگالی توان باالدیزل ژنراتور زیردریایی / نام فناوری: 

زیر سطحی را دارد و طراحی  مصارفباتوجه به اینکه کارفرما تمرکز بر تغییر کاربری دیزل دریایی یا زمینی برای 

کانسپتی بومی در اولویت آن نیست، لذا توجه به انتخاب دیزل در وهله اول میتواند بسیاری از مشکالت را حل یا 

اک رخوران توربو یا سوپر، میزان نیلندر، فشار تراکم، استفاده از پ، تعداد سوالی احتراقتو . من جمله تعداد کمرنگ کند

 که در انتخاب دیزل برای کاربرد زیرسطحی اهمیت باالیی دارد. موتور نوع سیستم خنک کن و غیره 

ت بیشتری زدید و مطالعا، نیاز به بامورد نیاز در دیزل انتخابیتغییرات  برای مناسبتر و تدوین راهکار بررسی دقیق قطعا

، اجرای این پروژه در فازهای طراحی، شبیه سازی، ساخت تخصص مهندسین و مشاوران این شرکت تکیه بر با کهدارد 

قطعات و اجزا، برای یک دیزل چند مگاواتی با بهترین کیفیت چه از منظر دوام و چه از بعد معماری و جانمایی قطعات 

  و اجزا قابل انجام است.

کند اولویت اجرای این پروژه است. طراحی اصولی و با دوام که کابری زیرسطحی نیز اهمیت موضوع را چندین برابر می

کنترل و مهار صوت  همچنینکابین مواردی چون کاهش ارتعاشات در استراکچر دیزل و انتقال حداقل نویز به دیواره 

 Backیط، راندمان سیستم و کنترل و خنثی سازی ای که مواردی چون انتقال و کنترل حرارت اجزا و محبه گونه

Pressure ،یدی در این تغییر کابری خواهد امری کل و موارد چون پیشگیری از حریق یا انفجار در آن لحاظ شده باشد

 بود. 

رابر رطوبت، ضد در ب تمقاومبعد و الکترونیکی از  الکتریکی نکتورها در تاسیسات مکانیکی،و کاتغییر تمامی اتصاالت 

غرق شدن کامل کابین موتور و ژنراتور در ی چون حتی در حالت اضطرار نشتیهرگونه جلوگیری از آب، ضد انفجار و 

 لحاظ شود. تک تک اجزا میبایست در طراحی و ساخت و مونتاژ ،اثر صدمه دیدن جداره بیرونی کابین موتورخانه
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پایین، ابعادی  یساخت انجینی بومی است که از وزن "های کالنآرمان سازندگی اندیشه" پیشنهاد ویژه شرکت

 باشد. برخوردار با حداقل ارتعاشات و بیشترین راندمان کوچک و طراحی کامال باالنس

-پیشرفته قرار میهای و احتراقی در سطح فناوری PMهای الکتریکی، در تمامی زمینه های چگالی باالمولدقدرت

ش بایست عالوه بر دانبه فرد می ای بومی سازی یا خلق کانسپت منحصرگیرد که در سطح کشورهای پیشرفته بر

 طراحی باال از دانش آلیاژ و مواد و تجهیزات ساخت پیشرفته نیز بهرمند بود.

ر در اعالم نیاز مشخص نشده است، باتوجه به اینکه نوع انرژی مصرفی و نحوه تامین و همچنین محل به کارگیری موتو

در این زمینه روتاری انجین دوزمانه دیزل تمام سرامیکی را به آن مرکز  "های کالنآرمان سازندگی اندیشه"شرکت 

دهد. باتوجه به طراحی صورت گرفته و آنالیزهای انجام شده در مدت چند سال اخیر توسط مهندسین این پیشنهاد می

سانتیمتر و با مصرف سوخت  30سانتیمتر و طول  40داقل قطعات دینامیک، در ابعادی به قطر این موتور با حشرکت، 

 باشد.کیلووات می 800گازوئیل )نفت گاز( قادر به تولید توان 

امریکا به پیوست تقدیم  GMکاتالوگ مقایسه راندمان ترمودینامیک، دور و گشتاور این کانسپت با موتور دیزل دوزمانه 

باتوجه به پایه ریزی این پروژه برای کاربردهای ریلی و دریایی، مشخصات اعالم شده در کاتالوگ برای انجین شود. می

 باشد.( می5MWپنج مگاوات )

 وع حرکت از سوپرشارژر و در دورهای باال از توربوشارژر بهرمند است.این موتور در شر

  ماه 28ت: مدت زمان اجرای نمونه پروتوتایپ پس از واریز پیش پرداخ

ده میلیارد پانزریال معادل  150.000.000.000تخمین هزینه ساخت سه دستگاه پروتوتایپ در مدت اعالم شده: 

  تومان
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