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 :پروژه عنوان
( FPLG) ییآزاد گازسوز متصل به ژنراتور القا ستونیپ یو ساخت موتور خط یطراح یاکتساب و توسعه دانش فن

 لوواتیک 15حداکثر  یکیبا توان مکان

 سوزفناوری موتورهای درون توسعه عنوان طرح:

 ی تولید همزمان برق، حرارت، برودت و آب شیرینسند توسعه فناور واحد اجرایی:

 ماه 8 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
اکتساب و توسعه دانش  یبرا کرو،یم دیشبکه در استفاده از تول یآت ازیبرق و رفع ن دیتول تیو امن یداریدر نظر دارد در جهت پا رویپژوهشگاه ن

 یهااز شرکت ریز طیرا بر اساس شرا «لوواتیک 15از  ترنیپائ تیبا ظرف ییمتصل به ژنراتور القا یآزاد خط ستونیموتور پ»و ساخت  یطراح یفن
 .دینما تیفناور حما

 
 آورتعهدات شرکت فن

 انیتا پا لوواتیک 15کمتر از  یکیانمتصل به ژنراتور با توان مک یآزاد خط ستونیموتور پ ۀو ساخت سامان یطراح یبه دانش فن یابیدست 
 متعاقباً اعالم خواهد شد.  ییبا ژنراتور القا یهمبند یموتور برا قیدق یو عملکرد ی. مشخصات هندس1399بهمن 

 دیتول قیاز طر -داخل و در صورت لزوم خارج از کشور )الف یطرح در بازارها نیو توسعه کسب و کار محصول موضوع ا یسازیتجار 
 (گرید یهابه شرکت یدانش فن یواگذار -ب ایمحصول و  و فروش 

 بدست آمده یدانش فن یساز یحاصل از تجار دیاز عوا یالتیپرداخت رو 

 
 رویو مشارکت پژوهشگاه ن تینحوه حما
 یشرکت متقاض ازی)وام( موردن التیتسه افتیدر یلگریتسه قیاز طر یمحصول پس از استحصال فناور دیتول یمال نیتام یسازفراهم 

 پژوهشگاه نیرو دییو یا موسسات مورد تا یصنعت برق و انرژ یاز صندوق پژوهش و فنآور
 در  تیدر صورت عدم موفق شودی)پژوهشگاه متعهد م یبدست آمده توسط شرکت متقاض یدانش فن یسازیتجار سکیپوشش ر

 (دینما افتیآن را در یرا پرداخت و  دانش فن یو توسعه شرکت متقاض قیتحق یهانهیموضوع طرح، هز یفناور یساز یتجار
 یآوربه فن یابیبه شرکت پس از دست هیدییمحصول و ارائه تا تیفیکنترل ک ،یآورها، نظارت بر توسعه فندر انجام آزمون یهمکار 
 سامانه ییو ساخت ژنراتور القا یطراح 

 
  :اولیه رشیجهت پذ یابیارز یارهایمع

 اد فعال در پروژهسوابق مجموعۀ فناور و افر 

 
  :تیشرکت واجد صالح رشیجهت پذ یابیارز یارهایمع

 کیفیت پیشنهادیه و طرح تجاری 
 یدستگاه موتور خط یۀاول ۀو ساخت نمون یطراح یبرا یشنهادیپ متیق نیکمتر 

 )خروجی مورد انتظار(: مشخصات محصول نهایی

  دو ساعت کامالً سالم مانده  انیکار کرده و در پا ،یطراح یعملکرد ۀدر نقط به مدت دو ساعت مصورت دائبه دیشده باساختهگازسوز موتور
 باشد.

  باشد. %29بازده ترمودینامیکی موتور نمونه باید حداقل 
 .موتور باید نسبت تراکم متغیر باشد 
 نهایی شود. 1399القایی تا پایان بهمن  ای به پایان برسد که همبندی نمونۀ اولیۀ موتور با ژنراتورگونهفرآیند طراحی و ساخت موتور باید به 

 


