
 واگذاري پروژه تشريحفرم   

  RFP02‐7 

 و اخذ تاييديه عملكرد  مگاوات2باديتوربين DFIGطراحي و ساخت ژنراتور  :پروژهعنوان
  مگاواتي 2بومي سازي توربين بادي   عنوان طرح:

  مركز توسعه فناوري هاي توربين بادي  واحد اجرايي:
  ماه 12  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 بين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:تب
  

طراحي انجام توانمندسازي صنايع داخلي براي ساخت قطعات صنعت برق و نيز تكميل هدف از اجراي اين پروژه تحقق بخشيدن به 
مگاوات مي باشد.  2اين ژنراتور داراي تغذيه دوگانه و توان بيشينه شده توسط پژوهشگاه نيرو براي ژنراتور توربين بادي ملي است. 

  دور در دقيقه متغير است. 1800و  900ولت است. سرعت دوران ژنراتور نيز بين  690ولتاژ خروجي به صورت سه فاز و 
پس از پايان موفقيت آميز قسمت طراحي، كليه مستندات مربوط به ساخت تهيه شده و پس از ابالغ، مرحله ساخت آغاز خواهد شد. محصول  

يه استانداردهاي مرتبط با ماشين هاي الكتريكي و نيز توربين هاي بادي را پاس كند. همچنين به عنوان شرط پايان پروژه، انجام تحويلي بايد كل
ربين آزمون هاي عملكردي بر حسب درخواست كارفرما است. با اتمام پروژه، توليد انبوه آن در داخل صورت گرفته و جايگزين ژنراتور موجود در تو

خواهد شد. در اينجا منظور از ژنراتور، كل مجموعه و متعلقات آن شامل سيستم خنك كننده، سنسورها، پايه ها و ادوات كنترل و پايش بادي ملي 
 است. اين پروژه داراي مراحل كلي زير مي باشد:

  
 دريافت و مرور طراحي انجام شده از سوي پژوهشگاه ضمن عقد تفاهم نامه حفظ اطالعات متقابل .1
 دريافت اطالعات هندسي و تعيين قيود موجود .2
 بازبيني طرح موجود و انجام اصالحات الزم از لحاظ الكترومغناطيس، انتقال حرارت و ارتعاشات .3
 طراحي سيستم حفاظت .4
 طراحي سيستم پايش و ارتباط با بخش كنترل مركزي .5
 طراحي قسمت انتهاي ژنراتور و عايق بندي ها .6
 مورد قبول پژوهشگاه يافتن مشاور خارجي معتبر و  .7
 عقد قرارداد و بررسي كل طرح توسط مشاور .8
 اعمال اصالحات الزم   .9

 اخذ تاييديه از مشاور .10
 تهيه مدل هندسي سه بعدي كامل ژنراتور .11
 تهيه نقشه كليه قطعات با تمام جزئيات به نحوي كه قابليت ساخت داشته باشد .12
 )BOMتهيه ليست خريد ( .13
 ورساخت نمونه ژنراتور در داخل كش .14
 انجام آزمون هاي عملكردي .15

 
 
  



 واگذاري پروژه تشريحفرم   

  RFP02‐7 

 و اخذ تاييديه عملكرد  مگاوات2باديتوربين DFIGطراحي و ساخت ژنراتور  :پروژهعنوان
  مگاواتي 2بومي سازي توربين بادي   عنوان طرح:

  مركز توسعه فناوري هاي توربين بادي  واحد اجرايي:
 :(خروجي مورد انتظار)مشخصات محصول نهايي

  
 شامل كليه دياگرام ها و نقشه هاي الكتريكي ژنراتور الكتريكالطرح  -1
 طرح مكانيكي ژنراتور شامل تمام نقشه ها، جنس ها و مشخصات فني -2
 فايل هندسه سه بعدي دقيق ژنراتور -3
 ئيات شامل تلرانس، صافي، روش توليد و ...با تمام جز نقشه ساخت تمام قطعات -4
 )BOM( ليست خريد مربوط به كل ژنراتور -5
 ژنراتور ساخته شده -6
  گزارش آزمون ها و گواهي صحت طرح -7

 

  الزامات شركت در فراخوان:
 ها و موسسات شركت اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF04‐1) 

 ها شركت واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF09‐2) 
  هاشركتتكميل فرم پيشنهاد قيمت پروژه واگذاري (TDF10‐1) 
  

 اطالعات تماس:

  :88364616  -  88364619 تلفن مستقيم  
 :آدرس پست الكترونيكي WTTDC@nri.ac.ir 

  
 


