
 

 واگذاری تشریح پروژهفرم 

 
RFP33-19 

 :پروژه عنوان
 رده حداقل با نيروگاهي پربازده موتورهاي نوع 5 برداري بهره و اندازي راه نصب، تست، ساخت، طراحي،

 IE3 انرژي

 درایو و پربازده القایي الكتروموتورهاي فناوري و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 پيشرفته الكتریكي موتورهاي آوري فن توسعه سند اجرایي: واحد

 ماه 8: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبيين و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلي:

 قيرار   صيعتتي  کشيورهاي  از بسيااري  جدي توجه مورد پربازده موتورهاي از استفاده که شده باعث الکتريکي انرژي مصرف در جويي صرفه لزوم
 بيازده  کي   موتورهياي  عرضيه  و تولايد  از آتيي  سيا   چعيد  طي است شده مقرر ملي برچسب استانداردهاي تدوين به توجه با ناز ايران در. بگارد

 القيايي  الکتروموتورهياي  بازدهي بردن باال جهت. باشد مي IE3 الملي بان استاندارد با پربازده هايموتور تولاد هدف پروژه اين در. شود جلوگاري
 طراحيي،  سيازي  بهاعيه  شيام   ايين  کيه  گردد، رعايت بايد ساخت و طراحي حان در گوناگوني مالحظات IE3 رده تا پايان بازدهي کالسهايي زا

 و سيامان  نفيت،  فوالد، صعايع مانعد کشور بزرگ صعايع و حرارتي هاي ناروگاه در ايعکه به توجه با. باشد مي معاسب...  و مرغوب مواد از استفاده

 جيويي  صرفه موجب تواند¬مي پربازده الکتروموتورهاي با الکتروموتورها اين جايگزيعي شود، مي استفاده وفور به الکتروموتورها اين غذايي صعايع
 از زييادي  مقدار تا را کشور مدت بلعد در و شده انرژي ديماند کاهش باعث جويي صرفه اين که شود، سا  يک طو  در انرژي توجهي قاب  مقدار
 .کعد مي نااز بي جديد هاي ناروگاه ايجاد هاي ههزيع

 الکتروموتورهياي  تولايد  خي   انيدازي  راه غيذايي  صعايع و فوالد سامان، صعايع ها، ناروگاه هاي حوزه در شده انجام پاشان فتالاتهاي به توجه با
 کشيور  بيه  صيادرات  و ثيروت  ايجياد  داخ ، صعتت سازي توانمعد موجب اشتغا  ايجاد بر عالوه ها آن ارتقا و موجود تولاد خ  بهبود يا و پربازده
 ايين  محصيو   توسيته  و شيده  ايجياد  الکتروموتورهيا  ايين  ساخت و طراحي فعي دانش بايد ابتدا هدف، اين به رسادن جهت. شد خواهد همسايه

 . شود انجام تواني رنج اين در الکتروموتورها

 صيعايع  عملکيرد  بهبيود  آن نتاجيه  که.اسيت  نامي شراي  در محصوالت (المليبان ندارداستا طبق)بازده باالترين به يابي دست پروژه اصلي هدف
 .باشدمي کشور ناروگاهي

 )خروجي مورد انتظار(: مشخصات محصول نهایي

 نمونه موتور پربازده با کاربرد اشاره شده به شرح زير مي باشد: 6در اين پروژه هدف طراحي و ساخت 

 ي توربين با مشخصات زیر طراحي و ساخت موتور روغنكار -1

 فاز 3 الکتروموتور القايي نوع -

 کالووات 75 توان -

 %(-15 تا+% 10) ولت 400: فازسه نامي ولتاژ -

 ساک  کاري: پاوسته -

 درصد اضافه جريان نامي 10با تحم   -

 ٪86 توان حداق  ضريب -

 (%±5) هرتز 50 نامي فرکانس -

 نامي  استاندارد  سرعت -

 IC411 - TEFC - وس  فنشده ت خعک کامال محصورمحفظه  -
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 :پروژه عنوان
 رده حداقل با نيروگاهي پربازده موتورهاي نوع 5 برداري بهره و اندازي راه نصب، تست، ساخت، طراحي،

 IE3 انرژي

 درایو و پربازده القایي الكتروموتورهاي فناوري و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 پيشرفته الكتریكي موتورهاي آوري فن توسعه سند اجرایي: واحد

 H سا  بعدي عايق -

 و باالتر Fکالس عايقي موتور  -

  گراد سانتي درجه 70 تا 20-دمايي  محدوده -

 صدا و لرزش مطابق استاندارد  تولاد -

 IE3 جدو  برچسب انرژي طبق -

 هاي الکتريکي و مکاناکي و بلبريعگيحفاظت -

 

 طراحي و ساخت موتور روغنكاري توربين با مشخصات زیر -2

  DCالکتروموتور  وعن -

 کالووات 37 توان -

  %(-15 تا+% 10) ولت 230نامي ولتاژ -

 ساک  کاري: پاوسته -

 درصد اضافه جريان نامي 10با تحم   -

  نامي  استاندارد سرعت -

 IC411 - TEFC - شده توس  فن خعک کامال محصورمحفظه  -

 H سا  بعدي عايق -

  و باالتر Fکالس عايقي موتور  -

 گراد سانتي درجه 50 تا 20-دمايي  محدوده -

  مطابق استانداردو لرزش  صدا تولاد -

 حفاظتهاي الکتريکي و مکاناکي و بلبريعگي -

 %88 راندمان حداق  -

 

 طراحي و ساخت پمپ روغن براي رگالتورهاي والوهاي توربين با  مشخصات زیر: -3

  فاز 3 پمپ القايي نوع -

 کالووات 200 توان -

  %(-15 تا+% 10) ولت 400 فازسه نامي ولتاژ -
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 :پروژه عنوان
 رده حداقل با نيروگاهي پربازده موتورهاي نوع 5 برداري بهره و اندازي راه نصب، تست، ساخت، طراحي،

 IE3 انرژي

 درایو و پربازده القایي الكتروموتورهاي فناوري و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 پيشرفته الكتریكي موتورهاي آوري فن توسعه سند اجرایي: واحد

 ساک  کاري: پاوسته -

 درصد اضافه جريان نامي 10با تحم   -

  ٪86 توان حداق  ضريب -

  (%±5) هرتز 50 نامي فرکانس -

  استاندارد نامي سرعت -

 IC411 - TEFC - شده توس  فن خعک کامال محصورمحفظه  -

 H سا  بعدي عايق -

  و باالتر Fکالس عايقي موتور  -

 ادگر سانتي درجه 70 تا 20-دمايي  محدوده -

 صدا و لرزش مطابق استاندارد  تولاد -

  IE3 جدو  برچسب انرژي طبق -

 حفاظتهاي الکتريکي و مکاناکي و بلبريعگي -

 

 طراحي و ساخت پمپ خنک کاري کولرهاي ژنراتور با  مشخصات زیر: -4

  فاز 3 پمپ القايي نوع -

 کالووات 200 توان -

  %(-15 تا+% 10) ولت 400 فازسه نامي ولتاژ -

 اوستهساک  کاري: پ -

 درصد اضافه جريان نامي 10با تحم   -

  ٪86 توان حداق  ضريب -

  (%±5) هرتز 50 نامي فرکانس -

  نامي  استاندارد سرعت -

 IC411 - TEFC - شده توس  فن خعک کامال محصورمحفظه  -

 H سا  بعدي عايق -

  و باالتر Fکالس عايقي موتور  -

 گراد سانتي درجه 50 تا 20-دمايي  محدوده -
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 :پروژه عنوان
 رده حداقل با نيروگاهي پربازده موتورهاي نوع 5 برداري بهره و اندازي راه نصب، تست، ساخت، طراحي،

 IE3 انرژي

 درایو و پربازده القایي الكتروموتورهاي فناوري و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 پيشرفته الكتریكي موتورهاي آوري فن توسعه سند اجرایي: واحد

 زش مطابق استاندارد صدا و لر تولاد -

  IE3 جدو  برچسب انرژي طبق -

 حفاظتهاي الکتريکي و مکاناکي و بلبريعگي -

 

 طراحي و ساخت کندانسيت پمپ با  مشخصات زیر: -5

  فاز 3 پمپ القايي نوع -

 کالووات 200 توان -

  %(-15 تا+% 10) ولت کالوولت 6 فازسه نامي ولتاژ -

 ساک  کاري: پاوسته -

 ريان ناميدرصد اضافه ج 10با تحم   -

  ٪86 توان حداق  ضريب -

  (%±5) هرتز 50 نامي فرکانس -

  استاندارد نامي سرعت -

 IC411 - TEFC - شده توس  فن خعک کامال محصورمحفظه  -

 H سا  بعدي عايق -

  و باالتر Fکالس عايقي موتور  -

 گراد سانتي درجه 70 تا 20-دمايي  محدوده -

 صدا و لرزش مطابق استاندارد  تولاد -

  IE3 جدو  ي طبقبرچسب انرژ -

 حفاظتهاي الکتريکي و مکاناکي و بلبريعگي -

 

 مشخصات زیر:با   کن خنکموتور فن برج  -6

  فاز 3 ييالکتروموتور القا وعن -

 لوواتاک 132 توان -

  %(-15 تا+% 10) ولت 400 فازسه ينام ولتاژ -

 درصد اضافه جريان نامي 10با تحم   -
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 :پروژه عنوان
 رده حداقل با نيروگاهي پربازده موتورهاي نوع 5 برداري بهره و اندازي راه نصب، تست، ساخت، طراحي،

 IE3 انرژي

 درایو و پربازده القایي الكتروموتورهاي فناوري و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 پيشرفته الكتریكي موتورهاي آوري فن توسعه سند اجرایي: واحد

 ٪86 توان حداق  ضريب -

 (%±5) هرتز 50 نامي فرکانس -

 نامي  استاندارد  سرعت -

 IC411 - TEFC - شده توس  فن خعک کامال محصورمحفظه  -

 H سا  بعدي عايق -

 و باالتر Fکالس عايقي موتور  -

 گراد  سانتي درجه 70 تا 20-دمايي  محدوده -

 صدا و لرزش مطابق استاندارد  تولاد -

 IE3 جدو  برچسب انرژي طبق -

 يهاي الکتريکي و مکاناکي و بلبريعگحفاظت -

 

 عناوین استانداردهاي مورد استفاده در انجام پروژه:

- IEC 60034-1 Rotating electrical machines, rating and performance   

- IEC 60034-2-1 Rotating electrical machines, methods for determining losses and efficiency 

- IEC 60034-5 Rotating electrical machines, degrees of protection   

- IEC 60034-6 Rotating electrical machines, methods of cooling   

- IEC 60034-7 : Rotating Electrical Machines - Part 7: Classification of Types of Construction, 

Mounting Arrangements and Terminal Box Position (IM Code) 

- IEC 60034-8Terminal markings and direction of rotation for rotating electrical machines 

- IEC 60034-9 Rotating electrical machines, noise limits   

- IEC 60034-12 Rotating electrical machines – Part 12: Starting performance of single-speed three-phase 

cage induction motors. 

- IEC 60034-14 Rotating electrical machines, mechanical vibrations   

- IEC 60034-30 Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage induction motors  

- IEC 60072 Three-phase asynchronous motors for general use, with  standardized dimensions and 

outputs, frame sizes 56 – 315  

- IEC 60085 Electrical insulation - Thermal evaluation and designation  
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 :پروژه عنوان
 رده حداقل با نيروگاهي پربازده موتورهاي نوع 5 برداري بهره و اندازي راه نصب، تست، ساخت، طراحي،

 IE3 انرژي

 درایو و پربازده القایي الكتروموتورهاي فناوري و دانش توسعه و انتقال طرح عنوان طرح:

 پيشرفته الكتریكي موتورهاي آوري فن توسعه سند اجرایي: واحد

 شرح خدمات پيشنهادي جهت اجراي پروژه توسط شرکت منتخب:

 

د شوبرداري و ملزومات فعي دقاق از مح  کارکرد الکتروموتور برداشت ميابتدا اطالعات بهرهدر اين فاز  طراحي مفهومي و تفصيلي: .1

هياي  افزارهياي مربوطيه ب يش   شود. با استفاده از نيرم طراحي و بررسي ملزومات مورد نااز براي ساخت الکتروموتورها انجام مي و سپس
ي، حرارتي، ساالکترو مغعاط  اتحل هاي معاسب انجام خواهد شد.سازي شده و بر اساس آن طراحي دقاق و انت اب المانم تلف آنها شباه
 شي  ناز در اين قسمت انجام مي گردد.مکاناکي و ارتتا

هاي مورد استفاده در دستگاه، سفارش خرييد قطتيات ميورد ناياز از تولايد      پس از طراحي و تتاان مش صات المان فاز تأمين قطعات: .2

 کععدگان داخلي و خارجي، انجام خواهد شد.

هاي عملکردي بير اسياس   انجام و سپس تست ،در اين مرحله ساخت مطابق روند طراحي شده مربوطه: يهاساخت و انجام تست .3

 گردد.استاندارد انجام مي

در اين مرحليه پيس از آمياده     هاي محلي و بهره برداري موقت در محل نيروگاه:اندازي، تستعمليات انتقال، نصب، راه .4

تسيت نهيايي بير روي آن بير      سازي ملزومات مورد نااز در مح  نصب، موتورهاي ساخته شده در مح  ناروگاه مورد توافق نصب شده و
 برداري انجام خواهد شد. اساس دستورالتم  بهره

 .گرديدخواهد  برداري براي افراد ارائهدر پايان مستعدات ازبالت تحوي  داده شده و يک دوره آموزش کام  بهرهتحویل نهایي:  .5

 


