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 های سرمایشی گردآوری اطالعات فنی و آماری الکتروموتورهای مربوط به انواع سیستم  :پروژه عنوان

 اکتساب دانش و فنآوری موتورهای مغناطیس دائم عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته واحد اجرایی:

 ماه 4  :ژهاجرای پرو زمان مدتبرآورد کلی 

 ین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:یتب

پر بازده و جایگزینی آنها با الکتروموتورهای پر مصرف فعلی که در موتورهای توسعه فناوری طراحی و ساخت الکتروامروزه 

 ست.قرار گرفته اندسان و محققين صنعتی رد توجه مهبخشهای خانگی، تجاری و صنعتی استفاده می شوند، مو

تحت  همين راستا فعاليتهای تحقيقاتی با هدف بومی سازی و توسعه فناوری الکتروموتورهای پر بازده در قالب طرحی در

دانش و  تیری) مد BLDC یالکتروموتورها یريو بکارگ ديتول یتدوین برنامه عملياتی تکميل کردن چرخه فناور"عنوان 

سنجی کاهش امکانابتدای آغاز این طرح پروژه ای با هدف . در است در پژوهشگاه نيرو در حال انجام "(یامکان سنج

نتایج . الکتریکی پر بازده انجام پذیرفت موتورهایفناوری مصرف انرژی در چند تجهيز الکتروموتوری خانگی با بکارگيری 

با  هاروموتور آنترین لوازم خانگی الکتروموتوری که امکان جایگزینی الکتپرمصرفپروژه صدرالذکر نشان داد که 

، کولرهای گازی اسپليت، الکتروموتور فن فریزرها، موتور کولرهای آبیوجود دارد، کمپرسور یخچال پر بازده موتورهایالکترو

  .های هواساز هستند تهویه و سيستم

، در تاریخ تهویه شامل کولرهای گازی اسپليت، فن و هواساز سرمایشی و سيستم هایدر مورد بکارگيری این فناوری در 

برگزار  "الکتروموتورهای پر بازده در کولرهای گازی اسپليت بکارگيری  "یك جلسه هم اندیشی تحت عنوان  02/05/96

های تهویه مطبوع و فن صورت پذیرفت. یکی  گردید. همچنين جلسات متعددی با برخی از شرکتهای توليدکننده سيستم

مناسب از الکتروموتورهای کافی و د عدم وجود اطالعات فنی و آماری از مهمترین مسائلی که در این جلسات مطرح ش

تهویه )کولرهای گازی اسپليت، الکتروموتور فن تهویه و سيستمهای هواساز( نظير سرمایشی و های  مرتبط با سيستم

های مربوط  که یکی از مهترین نيازمندیتعداد، فراوانی آنها از نظر توان مصرفی، ميزان مصرف انرژی و بازده است. از آنجا

در حوزه سيستم های سرمایشی و  پربازدهبرنامه عملياتی تکميل چرخه فناوری توليد و بکارگيری الکتروموتورهای به 

ی است الزم است تا کليه اطالعات فنی و آماری مصرف و دیماندانرژی مقدار صرفه جویی سنجی امکان، تهویه 

قابل استفاده  تهویه شامل کولرهای گازی اسپليت، فن و هواسازسرمایشی و به انواع سيستم های ط الکتروموتورهای مربو

 -در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی با هدف محاسبه صرفه جویی صورت گرفته جهت انجام مطالعات اقتصادی )هزینه

 . نبوه آنها انجام گرددده و متعاقبا برنامه ریزی برای توسعه فنآوری و توليد افایده( استخراج ش

 

  :دستاوردهاي جانبي  و نتايج مورد انتظار

 آمار و مشخصات فنی الکتروموتورهای مورد استفاده در انواع سيستم تهویه در داخل کشورورد از آبر -

 برآورد توان ساخت و تست در داخل کشور  برای انواع سيستم های تهویه و الکترموتورهای مربوطه -
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 هادی اولیه به شرح زیر می باشد:شرح خدمات پیشن

 

شناسایی شرکت های داخلی توليد کنند ) یا مونتاژ کار(  , محصوالت آنها ، توان ساخت داخل و برآورد تيراژ  -1

 توليد پنج سال قبل و برآورد توليد سه سال آینده

ها )خارجی( صادرات برآورد آماری سيستم های سرمایشی وارداتی و مشخصات فنی الکتروموتورهای آنها ؛ شرکت  -2

 کننده بر اساس آمار مراجع رسمی در طی پنج سال قبل و برآورد واردات سه سال آینده

شناسائی آزمایشگاه های تست سيستم های تهویه و الکتروموتورهای مربوطه متعلق به شرکت های توليدی یا  -3

 سایر آزمایشگاه های دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و سازمان ها

تهویه مورد استفاده در داخل کشور ) سرمایشی و دوین مشخصات فنی الکتروموتورهای سيستم های گردآوری و ت -4

 جریان مصرفی، ضریب قدرت و بازدهموتور ، توان، ولتاژ، وساخت و مونتاژ در داخل یا وارداتی( شامل نوع الکتر

 

  مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 داده های درخواست شده در بندهای فوق الذکرمشتمل بر گزارش نهایی پروژه 

 

 


