
 
  پروژهعنوان پيشنهاد فرم 

 RFP31-8 
 (MEMS)گازی حرارتی فلومتر صنعتی نيمه نمونه ساخت و طراحی :پروژه عنوان

 فلومتر عنوان طرح:

 نيروگاهی پيشرفته گيریاندازه هایسيستم فناوری توسعه مرکز :واحد اجرایی

 ماه 15 تا 12 :روژهاجرای پ زمان مدتبرآورد کلی 

 تببين و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 هدف اصلی: -1

بنا بر شرایطی و منافع آتی حاصل از آن است، محصول این پروژه هایی از قبل داشتهتذکر مهم: چنانچه محقق در این زمينه فعاليت

 يرو مشترک خواهد بود. که در ابتدا مورد توافق قرار خواهد گرفت، بين محقق و پژوهشگاه ن

 
کاربردهاي فلومترها معموال در دو حوزه باشد. مي صنعتگيري در اندازه هايترين پارامترترين و رايجگيري جريان يكي از مهماندازه    

از جمله  عيصناي از بسياردر « گيري براي پايشاندازه»شود. تقسيم مي« گيري براي پايشاندازه»و « هاي ماليگيري براي هزينهاندازه»
ناپذيري را به دنبال تواند صدمات جبرانکه عدم کنترل مقدار فلو مي است به طوري ياتيح يعبور يفلو قيدانستن مقدار دقو  نيروگاه

توانايي باشند. مهمترين ويژگي اين نوع فلومترها گيري فلو به منظور پايش، فلومترهاي حرارتي ميهاي اندازهيكي از روش .داشته باشد
ها در باشند. اين ويژگي در حالي است که اغلب فلومترهاي مبتني بر ساير روشهاي گازي با فلوي کم و بسيار کم ميگيري جرياناندازه
 گيري فلوهاي پايين دچار مشكل هستند. اندازه

يكي از انواع آن  MEMSني بر فناوري شوند که فلومترهاي مبتگيري به چند نوع تقسيم ميفلومترهاي حرارتي بر اساس روش اندازه
در ساخت سنسورهاي مختلف و ارتقاء قابل توجه توان کشور در ساخت و توليد اين نوع قطعات،  MEMSاست. رشد چشمگير فناوري 

چك، داراي ابعاد بسيار کو MEMSنمايد. به عالوه فلومترهاي مبتني بر فناوري مناسب مي MEMSزمينه را براي توليد فلومترهاي 
البته در نقطه مقابل نقاط ضعفي نيز . باشندميدهي باال و حساسيت باال پايين، توان مصرفي بسيار کم، سرعت پاسخ قيمت تمام شده

 دارند.
نقطه مختلف از  4در اين پروژه، طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي اين نوع فلومتر مد نظر است. با توجه به آنكه اين نوع فلومترها در 

 ( را داشته باشد.1روگاه کاربرد دارند، اين فلومتر بايد حداقل مشخصات فني يكي از ستونهاي جدول )ني
توان فلومتر، برخي مباحث مرتبط با توليد آن نيز دنبال خواهد شد. از جمله اين مباحث مينمونه نيمه صنعتي همزمان با طراحي و ساخت 

 به موارد زير اشاره کرد:
باشد اي ديگر نيز در دست اقدام ميبا توجه به نقاط قوت و ضعف آنها )در اين زمينه پروژه MEMSتعيين دقيق نيازسنجي نيروگاه به فلومترهاي  -

 توان از بخشي از نتايج آن در اين پروژه استفاده نمود(که مي

 براي توليد آن در خارج از کشورو پايدار اي مطمئن هپذيري توليد در مقياس بسيار انبوه در داخل کشور و يا ارائه روشامكان -

 هاي گاز و تاثير آن در عمر محصولبررسي ميزان تاثيرپذيري محصول از خوردگي و آلودگي -

 سنجي درباره تكرارپذيري فرآيند ساختبررسي و ارائه گزارش کامل همراه با مستندات صحت -

 استخراج دقيق مشخصات فني دستگاه شامل: -

o گيري و استخراج ابل اندازهبازه دبي ق Q1, Q2, Q3, Q4 مطابق با استانداردOIML 

o بازه فشار کاري 

o بازه دماي کاري 

o  دقت دستگاه 

 به تنهايي مد نظر نيست( MEMSافزار آن )ساخت سنسور ساخت کل فلومتر اعم از مدارهاي الكترونيكي و نرم -



 

 هاي استاندارد که جزييات آنها در آينده مشخص خواهد شد.آزمون برخيهاي مرجع پس از انجام دريافت تاييديه از آزمايشگاه -

 آزمون ميداني دستگاه در نقطه مد نظر پژوهشگاه نيرو -

 افزار محصول )تعيين توسط مرکز امنيت پژوهشگاه نيرو(هاي تعيين شده در مباحث امنيتي در نرمحداقلدر نظر گرفتن برخي از  -

 
 هاد نياز نيروگاهمشخصات فني فلومترهاي مور -1جدول 

 A B C D 

Media Air, Compressed Air, 

Nitrogen 

Air, compressed air, 

nitrogen, oxygen, argon, 

CO2, ozone, other inert 

gases, natural gas, and 

other hydrocarbon 

gases. 

air 

nitrogen 

air 

Flow Rate 0.75 SFPS to 400 

SFPS 

0.01 SCFM to 559 

SCFM 

1.25 SFPS to 125 

SFPS 

0.25 SFPS to 150 SFPS 

Accuracy ± 1% full scale 

Operating 

Temperature 

-18°C to 177°C -18°C to 121°C 4°C to 38°C -45°C to 454°C 

Pipe diameter 

range 

51 mm to 610 mm 6 mm to 51 mm 50 mm to 1066 mm 51 mm to 610 mm 

 
 

 خروجی مورد انتظار(:مشخصات محصول نهایی)

 الذکرهاي فوقبا مشخصات فني منطبق بر يكي از دسته (MEMS) حرارتي فلومتر صنعتي نيمه نمونه -
 گزارش  -
 هاي استانداردآزمونبرخي هاي مرجع پس از تست گزارش مربوط به دريافت تاييديه از آزمايشگاه -
 گزارش مربوط به نصب پايلوت -


