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 یو اخذ گواه یمگاوات 2 یباد نیتورب ربکسیگ یجانب زاتیتجه یطراح :پروژه عنوان

 یمگاوات 2 یباد نیطرح تورب یساز یبوم عنوان طرح:

 توربین های بادی مرکز توسعه فناوری واحد اجرایی:

 سال 1 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 یباشند. طراح یم ژنراتور ادیز ینام سرعت کم پره ها و رساندن آن به دور لیجعبه دنده جهت تبد کی یدارا یمگاوات اسیدر مق یباد یها نیمعموال تورب

به  دیپروژه با نیا جهیشوند. نت لیو تحل یطراح زین آن یادوات جانب ریاست تا سا ازیصورت گرفته است و اکنون ن رویمجموعه، قبال در پژوهشگاه ن نیا هیاول

 ریبه شرح ز یشامل مراحل یباد نیوربت ربکسیو ساخت گ یساز یبوم پروژه ساخت نمونه و اجرا را داشته باشد. تیقابل یابهام چیباشد که بدون ه یگونه ا

 :باشد یم

  شخصات ابعادی و عملکردی مورد مگاواتی و انتقال م 2دریافت و بررسی اطالعات طرح موجود در پژوهشگاه نیرو درباره گیربکس توربین بادی
 انتظار

 بررسی طراحی مکانیکی جعبه دنده 

 تحلیل دینامیکی و ارتعاشاتی جعبه دنده 

 ( رهیغ و لتریراهگاه ها، فشار روغن، نوع روغن، پمپ، ترموکوپل، گرم کن، ف رها،یل مسشامطراحی سیستم روانکاری) 

 ( رهیو غ بندها آب پمپ، ال،یاجزا، انتخاب س ییجانما ال،یس ریمبدل ها، انتخاب مس یروش، طراح نییتعطراحی سیستم خنک کاری) 

 موجود یدهایبا در نظر گرفتن ق یجانب یها ستمیس هیو کل ربکسیساخت گ ینقشه ها هیته 

 طراحی سیستم مانیتورینگ و اخطار عیوب 

 بررسی و انتخاب مشاور معتبر مورد تایید پژوهشگاه نیرو 

 مرور طراحی توسط مشاور 

 اصالح طرح بر اساس پیشنهادهای مشاور 

 .اخذ گواهی تایید از مشاور 

 تهیه مدل سه بعدی گیربکس در نرم افزار سالید 

 قشه های نهایی شده و آماده ساخت )شامل تلرانس، کیفیت سطح، روش تولید، اتصاالت، آب بندها و...(ارائه کلیه ن

 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی -*
 کیلووات 2250     توان نامی:

 مرحله موازی 2یک مرحله خورشیدی به همراه نوع مراحل:    

 دور بر دقیقه 17سرعت ورودی نامی: 

 دور بر دقیقه 1800خروجی نامی: سرعت 

 106نسبت تبدیل: حدود 

 کیلو نیوتن.متر 2500گشتاور ماکزیمم: 

 سال 20عمر کارکردی: 

 درصد 95 یش ازبازده: ب

 )وزن روی دسته ها نیست( نحوه تعلیق: تعلیق توسط قسمت شفت ورودی

 AGMA6006-A03 استاندارد مورد استفاده: 

 ورتعاشات، فیلتر هوا، یری دما و اندازه گروانکاری و خنک کاری )فیلتر روغن، پمپ مکانیکی و الکتریکی(، هیتر، سنسورهای ااین گیربکس باید دارای سیستم 

 سایر اجزای متعارف گیربکس های توربین بادی باشد. 



 

 تحویل شدنی ها -* 
 ربکسیطرح کامل گ -1
 طرح از مشاور دییتا یگواه -2
 (CAD) ربکسیکامل گ یمدل هندس -3
 ساخت یشده برا یینها ینقشه ها -4
 قطعات دیخر ستیل -5
  ها لیگزارش کامل محاسبات و تحل -6


