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سخن سردبیر

ارتقاي علمي  در راه در نورديدن مرزهاي دانش، براي توسعه و 
و صنعتي كشور، چه بسيار بود خار مغيالن و چه بس بيش بود 
همت و اراده ايراني كه بر اين باور ديني ايستاده بودند كه "كار 
و فعاليت، در جهت بی نيازی از ديگران، ارزش بسيار داده شده و 
تحمل، زحمت و رنج برای رسيدن به غنا و بی نيازی عبادت به 
شمار آمده است" و چه عبادت هاست كه از ايران اسالمي، زادگاه 
عارفان، زاهدان و فرهيختگان برميخيزد.  مديران، متخصصان و 
جوانان برومند اين سرزمين با تكيه بر سخن معمار كبير انقالب 
اسالمي "ما بايد اين را بفهميم كه همه چيز هستيم و از هيچ كس 
كم نداريم ما كه خودمان را گم كرده بوديم بايد اين خود گم كرده 
را پيدا كنيم و اين فكر كه بر ما تحميل شده بود كه اگر دست 
خارج كوتاه شود می ميريم را با تمام قدرت از بين ببريم" طراحي و 
توليد اولين موتور ديزل سنگين را با موفقيت به سرانجام رساندند.

با احترام
بهرام جعفري

همه با هم پیش بسوی خودکفایی که بی تردید 
دست خدا با شماست.

بيانات امام خمينی )ره(

تا  طراحی  و  ایده  از  که  ملی  موتور  این  "امروز 
آخرین اجزایش را هنر ایرانی و سرانگشت ایرانی 
نماد  یك  ساخته،  ایرانی  تالش  و  ایرانی  فكر  و 
عزت برای کشور است؛ این خیلی چیز پرمعنائی 

است."
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شناسنامه  طرح
چكیده  طرح:

انجام پذيرفت. بدين منظور،  در سال 1384 امكان سنجی و توجيه فّنی و اقتصادی طّراحی و ساخت موتور ديزل سنگين ملی 
مطالعه ی بازار فروش موتورهای ديزلی سنگين در ايران، خاورميانه و جهان صورت گرفت. اين مطالعه برای كاربری های مختلف 
و در محدوده ی سرعت و توان نامی مختلف انجام شد تا بهترين توان نامی و دور كاری از لحاظ كاربرد و فروش مشخص گردد. 
بررسی قيمت تمام شده ی توليد موتور ديزلی سنگين با مطالعه ی روش های ساخت و هزينه های توليد و قيمت نيروی انسانی مورد 
نياز در ايران انجام شده است. بديهی است كه با توجه به هزينه ی پايين مواد اوليه و نيز نيروی انسانی در ايران، توليد موتور ديزلی 
سنگين ملی از لحاظ اقتصادی قابل توجيه می باشد. همچنين، پر واضح است كه انتقال دانش فّنی طّراحی و ساخت در اين حوزه، 
امكان طّراحی و توسعه ی محصوالت مشابه و نيز ساخت، آزمون و تعميرات موتور ديزلی سنگين و قطعات آن را فراهم می آورد و 
ضمنًا بستر صنعتی الزم و مناسب برای محصوالت ديزلی و قطعات يدكی آن مطابق با استانده های جهانی فراهم می آيد. با توجه 
به بررسی های صورت گرفته،كارويژه ی طراحی، انتقال دانش و فن آوری طراحی و ساخت موتور ديزلی سنگين ملی )طرح د87 ( 
در قالب توسعه ی خانواده ی موتور د87 متشكل از 4 عضو، با عناوين موتور 12 استوانه ی خورجينی ديزل و دوگانه سوز، موتور 8 
استوانه ی خورجينی ديزل و موتور 6 استوانه ی خطی ديزلی عنوان مأموريت اصلی مجموعه تعريف شد و در دستور كار قرارگرفت. 
به طور خالصه اهداف اين كار ويژه را می توان طّراحی و توسعه ی خانواده ی موتور با قطر استوانه 150 و طول مسير سنبه ی  180 

ميليمتر با توان خروجی 84 كيلووات به ازای هر استوانه در سرعت 1500 دور در دقيقه برشمرد.

 اهداف فن آوری و آاليندگی موتور عبارتند از:
 - مصرف سوخت: g/kWh 199 مطابق استانده ی ايزو3046

 - مصرف روغن: 0/1 تا 0/2 جرم سوخت
0/2 BSU :ميزان دوده ی توليدی در سرعت نامی - 

0/25 g/kWh :ذرات ريز - 
7 g/kWh :اكسيدهای ازت - 

كاربری های لحاظ شده برای موتور نيز عبارتند از: كاربری های دريايی، ريلی و توليد توان صنعتی.
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دستاوردهای طرح:
دستيابی به دانش طراحی و ساخت موتور ديزل سنگين در ايران  -

توليد خانواده موتورهای ديزل سنگين با مالكيت ايرانی  -
بهره گيری از موتورهای دوگانه سوز در تأسيسات گازی  -

ايجاد فرصت های شغلی متعدد مستقيم و غيرمستقيم و ارتقاء تخصصی افراد  -
صادرات 30 درصد محصوالت موتوری و امكان جايگزينی موتور و قطعات يدكی  -

ارائه ی خدمات مهندسی تخصصی و خدمات پس از فروش در تأسيسات نفت و گاز، نيروگاهی، ريلی و دريايی  -
تأمين موتور و قطعات در شرايط تحريم  -

انتقال دانش فنی طراحی موتور  -
بهينه سازی و ارتقاء قدرت ساير موتورها  -

ارائه ی خدمات مشاوره ای در زمينه ی موتورهای ديزل سنگين   -
ايجاد مركز تحقيقات موتورهای ديزلی سنگين در آيندۀ نزديک )شهرک ديزل(  -

- بهره برداري موتور براساس نيازمنديهاي مشتري )كاربری های مختلف( و ورود محصول به بازار

گام های فرآيند طراحی را می توان به قرار زير قلمداد نمود:
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تاریخچة طراحي خانوادة موتور د87

فلسفه ی طراحي بر اساس طراحي قابل اطمينان و با دوام، مصرف سوخت پايين، هزينه ی توليد پايين و نيز بومي سازي قطعات در 
مي باشد. اين موارد در فاز طراحي مفهومي و طراحي تفصيلي در نظر گرفته شدند.فرايند طراحي موتور شامل بررسي  داخل كشور استوار
عملكرد قطعات در كاربري هاي مختلف، طراحي مفهومي مجموعه ی قطعات، تحليل و محاسبات مهندسي، بازنگري طراحي مفهومي، 
طراحي تفصيلي قطعات موتور، انجام تحليل هاي تفصيلي و پيچيده، بازنگري طراحي تفصيلي، انجام آزمون هاي عملكردي و دوام 

موتور و در نهايت اخذ گواهينامه هاي الزم براي توليد موتورمطابق استانده هاي جهاني مي باشد.
روند طراحي خانواده ی موتور د87 نيز بر اساس منطق عمومي روند طراحي موتورهاي ديزلی استوار است. اين فرايند در قالب هفت 
نقدگاه انجام شده است. در آغاز راه، ارزيابي جامعي از موقعيت محصول در بازارهاي داخلي و بين المللي، نيازهاي مشتري، هزينه ی 
قابل رقابت محصول و ساير مسائل مربوط به آن، انجام شد. در نقدگاه اول طراحي مفهومي موتور مورد توجه قرار گرفت؛ انديشه ی 
اصلي طراحي و پيكربندي كلي موتور از ديدگاه سطح فن آوری مورد نظر و عملكرد موتور در اين نقدگاه نهايي شد. مفاهيمي همچون 
ارزيابي عملكرد احتراقي موتورهاي ديزلی و دوگانه سوز، تحليل جامع ميل لنگ، تحليل مفهومي قطعات اصلي موتور )شامل بستار، 
دسته سنبه، ميل لنگ و ...( در اين مرحله گنجانده شده است. در نقدگاه دوم بر اساس هدف گذاري هاي مراحل قبل، به طراحي 
تفصيلي موتور براي محصوالت اين خانواده )ابتدا براي موتورهاي ديزلی و دوگانه سوز 12 و سپس 8 استوانه ی خورجيني(، پرداخته 
شد. عموماً سازندگان موتور، قطعات را به دو بخش كلي تقسيم مي كنند: قطعاتي كه توسط طراحان داخلي شركت طراحي مي گردند 
و قطعاتي كه سازنده ی قطعه، قطعه را طراحي و توليد مي كند و طراحان داخلي شركت تنها شاخص هاي ورودي اصلي را براي 
سازنده ی قطعه ی مورد نظر تأمين مي كنند. قطعاتي همانند سنبه، سامانه ی پرخوران، سامانه ی پاشش سوخت و سامانه ی مديريت 
هوشمند از اين دست مي باشند. اين روند نيز در اين نقدگاه مورد توجه قرار گرفته است. در سومين نقدگاه شرايط مشابهي براي ديگر 
عضو اين خانواده يعني موتور 6 استوانه ای خطي انجام شد و طراحي تفصيلي اين موتور در دستور كار قرار گرفت. در نقدگاه چهارم 
بر اساس شرايط و نتايج نقدگاه دوم، به طراحي تفصيلي و ملزومات اصلي موتور دوگانه سوز و اصالحات احتمالي آن به طور خاص 
پرداخته شد. در نهايت، سه نقدگاه آخر، آزمونها و مراحل عملياتي كردن موتور و صحه گذاري طراحي و در پايان توليد آن را به طور 
جامع مورد پوشش قرار داد. به گونه اي كه در نقدگاه پنجم، آزمون عملكرد اولين نمونه موتور 12 استوانه انجام گرفت. در مورد نقدگاه 
هاي ششم و هفتم نيز روند ادامه يافت و دومين نمونه از موتور ساخته شده در حالت دوگانه سوز، مورد آزمون قرار گرفت. در نهايت با 
توجه به نوع كاربري پيش بيني شده براي موتور، ملزومات كاربردي كردن و شرايط بهره برداري موتور براساس نيازمنديهاي مشتري 

و ورود محصول به بازار لحاظ شد.
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شاخص

قطر استوانه
طول جابجايي سنبه

حجم موتور
طول موتور

عرض موتور

ارتفاع موتور
وزن موتور

واحد

ميلي متر

ميلي متر

ميلي متر

ميلي متر

ميلي متر
ليتر

كيلوگرم

كيلو وات

6 خطي

150
180

19.09

2055

1145

930

2300

640-500

150
180

25.45

1800

1223

1276
2500

850-670

150
180

38.17

2195

1280

1240

3700

1000-1250
توان نامی

)دور1500-1800(

12 خورجينی8 خورجينی

مشخصات عمومي موتور د87

مشخات نرخ گذاری ديده شده برای موتور 20 استوانه ی خورجينی هم 
به اين ترتيب است: سرعت 1500دور در دقيقه، توان 2100 كيلووات و 

مصرف مخصوص ترمزی 200 گرم بر كيلووات ساعت

  12 استوانه خورجيني با زاويه 90 تعداد استوانه و ترتيب قرارگيری
موتور ديزل چهار زمانه / پرخوراني تک مرحله اي )براي هر رديف يک پرخوران(حالت كاركردي

چهار دريچه در هر استوانه تعداد دريچه ها )سوپاپ ها(

پاشش چند نقطه اي تزريق مستقيم چند راهه مشترک سوختسامانه سوخت رساني
با پايش الكترونيک با فشار حداقل 1600 بار

خنک كاري تک مرحله ايسامانه خنک كاري
سامانه بسته با تغذيه روغن، خنک كننده روغن و صافيسامانه روانكاري

استفاده از سامانه پودمانيسامانه دود

مشخصات عمومي موتور 12 استوانه خورجیني د87
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مشخصات عملكردی موتور د87
استفاده از مديريت هوشمند موتور در سامانه ی سوخت رساني

- مالحظه ی سازگاری موتور با كيفيت سوخت در ايران 
- توان خروجي بين 83 و 100 كيلووات به ازاي هر استوانه در سرعت هاي 1500 و 1800 دور بر دقيقه 

- كسب جواز الزم براي استانده ی آاليندگي                                                
- طراحي بر مبناي كمترين هزينه ی عمر )TLC( و بيشترين دوام

- تعميرات اوليه پس از 12500 ساعت
- تعميرات اساسي پس از 50000 ساعت

کاربري هاي خانواده موتورد87 دربخشهاي مختلف صنعت کشور

- صنايع دريايي
- صنايع راه آهن ) لكوموتيوكارگاهي - خودكششي – واگن مولد - قطارميانشهري – قابل توسعه براي 

كاربردهاي مسافربري و باري(
- صنعتي )حفاري، سرچاهي و ... (

- نيروگاهي )برق اضطراري و برق دائم( 
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دو نمونه از کاربري هاي موتور د87
تهیه کننده: دکتر مرتضی فتحی1- موتور 12 استوانة دیزلی د87 دریایی

موتورهای ديزلی سنگين بطور عمده براي كاربردهاي دريايي، راه آهنی، صنعتی، سرچاهی و نيروگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرندكه 
صنايع دريايي بخش وسيعی از كاربری اين موتورها را شامل ميشود.موتورهای مورد استفاده در صنايع دريايی غالباً به عنوان موتور 
اصلی برای راه اندازی شناورها به كار می روند. اين موتورها بر اساس اندازه شناور و مقدار قدرتی كه برای حركت شناور نياز است 
انتخاب می شوند. همچنين می توان از يک يا چند موتور ديزلی به صورت موازی، برای راه اندازی شناورهای دريايی استفاده نمود. آنچه 
در اين ميان از اهميتی اساسی برخوردار است، تعيين نظام بهره برداری و نحوه بارگذاری موتور با توجه به نوع آن ، شرايط كاركردی، 

زمان سرويس دهی و..... می باشد.
به عنوان يک قاعده كلی در ميان شركتهای موتورساز، طبقه بندی موتورهای توليدی و مقايسه جايگاه آنها با ساير شركتهای فعال به 
عنوان يک ضرورت شناخته می شود. عالوه بر آن به منظور دستيابی به راه حلی بهينه برای طراحی، الزم است انتخاب و تطبيق پروانه 
با موتور ديزل صورت پذيرد تا اطالعات كلی بدست آيد و به اين صورت، شاخصهای اصلی شناور و موتور ديزلی كه بر ساختار رانش 
كشتی اثرگذار هستند، تعيين شود. در عين حال با توجه به نيازهای مشتری و توصية سازندۀ موتور، نحوۀ بهره برداری و نوع بارگذاری 

موتور با توجه به شرايط محيطی و كاركردی تعيين می گردد.
امروزه موتورهای دريايی در محدوده بسيار وسيعی از قدرت و با كاربرد ها و اشكال متنوع توليد می شوند و به كارگرفته  می شوند.
آنچه موتورهای دريايی را از ساير موتورهای ديگر نظير صنعتی، خودرويی وغيره متمايز می سازد، عالوه بر محل كاربری آن )كه 
طراحی و نوع كاربرد آنها است.  در محيط اقيانوس ها و درياها و يا در نوار ساحلی درياها و رودخانه ها می باشد(، شرايط متفاوت كارو
موتورهای دريايی برای كاربردهای متفاوت طراحی و توليد می شوند كه عمده ترين آنها عبارتند از تأمين نيروی رانش شناورها و 
تامين نيروی برقی يا مكانيكی شامل ديزل ژنراتورها، موتورهای ديزلی محرک تلمبه های اليروبی يا آتش نشانی، موتورهای ديزلی 
محرک تلمبه های هيدروليكی، )پروانه جانبی كشتی ها ( و موتورهای ديزلی محرک تجهيزات استخراج نفت  و گاز بر روی سكو های 

نفتی و غيره.
گزينه هاي مختلف دستيابي به موتور مناسب عبارتند از:

- ساخت موتور به روش مهندسي معكوس
- توليد موتور خارجي تحت جواز و امكان ساخت قطعات آن

- بومی سازی و كاربرپسند سازی موتور خارجی موجود باكيفيت
- طراحي و توسعه موتور جديد با ويژگيهاي عملكردي درخواستي و مناسب آب و هواي ايران

اكنون پس از گذشت 7 سال از آغاز طرح موتور ملّی د87 و اراية موتورهای ديزلِی راه آهنی، دوگانه سوز و گازسوِز 12 استوانه از اين 
خانواده، به منظور خودكفايی و بومی سازی زنجيرۀ تأمين و توليد موتورهای ديزلی دريايی گام های مهم و ارزنده ای در دسا برداشته 
شده است. در ادامة پيمودن اين مسير ارزنده و گام برداشتن در راستای منوّيات مقام معّظم رهبری، آنجا كه تأكيد بر بومی سازی قلب 
شناور داشتند، و پايان دادن سالی كه به ))سال توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی(( نام گرفته است با اراية طرح موتوری كاماًل 
ايرانی به صنعت حمل و نقل دريايی و صنعت نظامی، اراية موتورهای دريايی 12 استوانة ديزلی از اين خانواده در دستور كار مجموعه 
قرار گرفته است. اين طرح، منجر به اراية گسترۀ گسترده ای از توان ها يعنی توان 1300 تا 2300 اسب بخار را با يک موتور پوشش 

می دهد كه از اين حيث كم نظير است. 
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تهیه کننده: مهندس افشین فهیمی راد2- طرح پكیج CHP با بهره گیري از موتور د87

مراجع  آمد و الزم است دولتها و مديريت كارآيي انرژي به تنهايي و تحت تأثير تعادل ميان عرضه و تقاضاي انرژي به وجود نخواهد
راهكارهاي مناسب براي نيل به آن استفاده كنند .از جمله راهكارهاي درحال استفاده دركشورهايي پيشرفته  از سياست گذار و تصميم گير
توليدتوأمان برق وگرما در محل مصرف است. در روش های معمول برای نياز های برق و حرارت، برق از شبكه توزيع سراسری و گرما 
به وسيله سوزاندن سوخت در ديگ ها و تجهيزات گرمازا به روش توليد جداگانه تامين می گردد. در اين روش انرژی قابل توجهی 
به گونه های مختلف از طريق گازهای داغ خروجی دودكش، برج های خنک كن، چگالنده ها، خنک كننده ها در موتور های احتراق 
داخلی و همچنين تلفات توزيع و انتقال برق در شبكه سراسری به هدر می رود كه بيشتر اين گرما قابل بازياب بوده و می توان از آن 
جهت تامين انرژی بهره برد. در مقابل اين سامانه های متمركز، روش های توليد پراكنده با استفاده از فن آوری توليد همزمان برق و 
گرما قرار دارد. از لحاظ ترموديناميكی اين روش به معنی توليد همزمان دو شكل معمول انرژی يعنی برق و گرما، با استفاده از يک منبع 
انرژی اوليه می باشد. انرژی گرمايی از بازيافت تلفات گرمايی اين مولد های مستقل بدست می آيد و اين گرما در بخش های مختلف 
صنعتی، تجاری و مسكونی بكار گرفته می شود. از طرفی برق توليدی توسط اين فن آوری به صورت محلی و غير متمركز بوده كه 
اين دو ويژگی در كنار هم، كارايی مولد های توليد برق را به ميزان قابل توجهی افزايش می دهد.كارآيي سامانه های توليد برق به 
روش متمركز )نيروگاهی(در حدود 27 تا 55 درصد مي باشدكه بيشترين كارآيي مربوط به نيروگاههاي سيكل تركيبي است.درحالي كه 
فنآوري توليد توأمان برق و گرما بصورت غيرمتمركز، كارآيي انرژي اين مولدها به حدود 90 درصد نيز خواهد رسيد،  با بهره گيري از
تا آنجا كه دولتهاي اروپائي، امريكا و حتي كشورهاي آسيائي نظير ژاپن سياستها و قوانيني را براي ترغيب به استفاده از سيستمهاي 
توليد توأمان برق وگرما وضع نموده اند. از سال 1973 ميالدي، مصادف با وقوع اولين شوک نفتي در جهان مسئله كارآيي انرژي در 
كشور مطرح، اما هيچگاه در برنامه ريزي ها به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته است. متأسفانه ايران درحال حاضر دراستفاده از 
روش توليد توأمان برق و گرما براي توليد انرژي سهم اندكي دارد كه در مقطع فعلي، پكيج CHP وارداتي بوده و موجب خروج ارز 
در شرايط تحريم از كشور مي شود. در پي طراحي و ساخت موفقيت آميز اولين موتور ديزل سنگين در شركت دسا و توليدي نمودن 
اين موتور و همچنين محدوده تواني بسيار مناسب آن به منظور كاربري نيروگاهي، اين شركت برآن شده است تا اولين نمونه از پكيج 

CHP با بهره گيري از موتور د87 را طراحي و توليد نمايد. 

از مدار خنک  از اگزوز،43     نتايج تحقيقات محققين در زمينه موتور نشان مي دهد كه توزيع اتالفات حرارتی در موتور شامل 45    
كاری )شامل خنک كردن روغن و بدنه موتور( و 12    به صورت انتقال حرارت تشعشعی و جابجايي می باشد. با توجه به اينكه توان 
موتور ديزلي د87، 1000 كيلووات مي باشد و همچنين بازده 39 درصدي اين موتور، اتالفات گرمايي آن، 1568 كيلووات خواهد بود.  

حال به بررسي سهم هر يک از منابع هدر رفت انرژي پرداخته مي شود.

%

%

%
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)در راه خودکفايی(

با توجه به محدوديت طراحي در بهره گيري از مبدل حرارتي صفحه اي در مسير گازهاي خروجي )به دليل رسيدن به نقطه شبنم و 
تقطير - خطرات اسيدي شدن محيط و پوسيدگي(، اشاره شده است كه مي توان نهايتا، 70 درصد از حرارت خروجي از اگزوز را به 
عنوان يكي از منابع مهم گرمايي، مهار نمود. همچنين با بهره گيري از يک مبدل حرارتي پوسته لوله، با طراحي راندمان حداكثري، 
مي توان تا 90 درصد از حرارت دفع شده را )كه بخشي از حرارت خنک كاري آب و روغن مي باشد( در مبدل خنک كاري بازياب 

نمود. درنتيجه برآورد مي شود در حالت بهينه:
HeatRecovery=(0.7×706)+(0.9×0.7×674)=918 kw

حرارت مورد بازيابي قرار گيرد.

CHP شكل1- طرحواره مدار

8

Parameter Value

Heat to cooling water 674 kw

Heat to exhaust 706 kw

Convection and  radiation 188 kw

1568 kw

جدول1–  تلفات حرارتي موتور ديزلي د87 از سامانه هاي مختلف 
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همچنين در صورتيكه از موتور گاز سوز پر بازده د87 به منظور بهره گيري در سامانه پكيج CHP استفاده شود )راندمان 42     ( 
تلفات حرارتي از موتور به شرح جدول 2 خواهد بود:

%

جدول2–  تلفات حرارتي موتور گاز سور پربازده د87 از سامانه هاي مختلف 
Parameter Value

Heat to cooling water 504 kw

Heat to exhaust 528 kw

Convection and  radiation 141 kw

1173 kw

درنتيجه برآورد مي شود در حالت بهينه:

HeatRecovery=(0.7×528)+(0.9×0.7×504)=687 kw

حرارت مورد بازيابي قرار گيرد.

 
مبدل حرارتی دود خروجی

 

دمندۀ هوای ورودی

 

مولد

 

موتور
شكل 2 - طرح وارۀ سامانه توليد توأمان برق و گرما- نمای جانبی
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