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سخن سردبیر
در بحث كاربري هاي موتورهاي ديزلي سنگين، حوزه دريايي با توجه به شرايط 
محيطي، فني و دفاعي از جايگاه خاصي برخوردار است. منافع كشورهاي صاحب 
دريا ارتباط مستقيم با خواسته ها، نيازها، توانايي ها، فرهنگ، اصول و انديشه 
هاي دفاعي آنها دارد و از آن روست كه خداوند در آيه 66  سوره مباركه اسراء 
مي فرمايند " ای مردم، پروردگار شما كسی است كه كشتی ها را در دريا برای 
شما روان می سازد تا از فضل او برای خود روزی طلب كنيد، چرا كه با شما 
مهربان است" و به استفاده حداكثري از اين نعمت بزرگ سفارش شده است. 
دريا محلي براي تامين رزق و روزي تا دفاع از تماميت ارضي كشور است لذا 
توليد مولدهاي قدرت جهت سيطره بر آبهاي كشور، امري حياتي به شمار مي 
آيد. شركت ديزل سنگين ايران به عنوان تنها طراح و توليد كننده موتورهاي 
ديزلي سنگين در خاورميانه، در راستاي خودكفايي كشور و مقابله با تحريم ها 
در حوزه دريايي، از اين تهديد فرصتي بهينه ساخت و با تكيه بر دانش جوانان 
اين مرز و بوم و شناخت و معرفت بر منويات مقام معظم رهبري "شما يك كار 
عادي و معمول نداريد، يك كار فوق العاده پيش روي شماست. بايد خودتان را 
با توجه به اين وضعيت آماده كنيد" در مسير طراحي و توليد موتورهاي ديزلي 
سنگين دريايي ورود يافته و با درايت مديران ارشد مجموعه، رشد چشمگيري 
در توسعه اهداف داشته است. در اين شماره از نشريه به نقش موتور در دريا، 
دسته بندي شناورها، تفاوت كاربري موتور در دريا و خشكي، انتخاب مواد و 

معرفي يكي از پروژه هاي دريايي شركت دسا پرداخته شده است.

با  را  خود  عزت  و  استقالل  لحظه  يك  ايران  عزيز  ملت  كه  مطمئنم  من 
هزاران سال زندگی در ناز و نعمت ولی وابسته به اجانب و بيگانگان معاوضه 

نمی كند.            
                                                               بيانات امام خمينی )ره(

يكی از شرايط توسعه ی يك كشور، استقالل صنعتی آن است. ما بايد بتوانيم 
در همه ی زمينه های صنعتی بر پای خودمان بايستيم؛ به فكر خودمان تكيه 
اين  شايسته ی  اسالمی  ايران  بگيريم.  كار  به  را  خودمان  توانائيهای  كنيم؛ 
است؛ با اين تاريخمان، با اين ميراث عظيم تمدنی مان، با اين حركت مردمی، 
با اين آمادگی جوانها، با اين استعداد فراوان كه در كشور ما هست؛ ما اين را 
الزم داريم. بايد بتوانيم در بخش صنعت در دنيای اسالم يك پرچم برافراشته 
به حساب بيائيم.                                                                                                   
                                                                        مقام معظم رهبری
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از سال 1384 كار پژوهش بر روی طراحی و توليد موتور ديزلی سنگين ملّی آغاز شد. شركت صنعتی و توليدی ديزل سنگين ايران )دسا( پس ازطّراحی 

موّفق موتور ديزل سنگين ملّی و بهره برداری از آن بر روی كشندة مانوری هيتاچی راه آهن و رونمايی نسخة دوگانه سوز موتور و كسب موفقيت درخصوص 

موتور گازسوز 12 استوانه از اين خانواده، به منظور خودكفايی و بومی سازی زنجيرة تأمين و توليد موتورهای ديزلی دريايی گامهای مهم و ارزنده ای برداشته 

است. در ادامة پيمودن اين مسير ارزنده، دسا موتور سنگين ملّی را برای ورود به عرصة كاربری دريايی در فهرست محصوالت خود قرار داده است و با اراية 

يك موتور دريايی كامال ايرانی به صنعت حمل و نقل دريايی، آخرين حلقه از كاربری اين خانواده را تكميل می نمايد.

   استفاده از قاب نردبانی

راهه مشترک سوخت، با پايش الكترونيك با فشار حداقل 1600 بار    سامانة سوخت رسانی پاشش چند نقطه اي تزريق مستقيم چند

   پرخورانهای دوقلوی شعاعی خودرويی تك مرحله ای

   سامانة دود پودمانی

   سامانه روانكاری بسته با تغذيه روغن، خنك كننده روغن و صافي

1   تعميرات اساسي پس از 25000 ساعت بر اساس سيكل B    دسـا

ویژگی های موتور

جدول شماره 2 -  مشخصات کارکردی موتور جدول شماره  1 -  مشخصات عمومی موتور

جدول شماره  3 -  مشخصات عملکردی
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اين موتور با توّجه به مزايايی همچون )) ايرانی بودن، خدمات پس از فروش مطمئن، برخورداری از تجهيزات و نيروی انسانی توانمند در حوزه های طراحی، 

توليد و تعمير دركشور، شيوه های نصب و راه اندازی ساده، عملكرد كلّی اقتصادی تر به دليل مصرف مخصوص سوخت كم و همچنين در دسترس بودن 

قطعات يدكی (( گزينة مناسبی برای بهره گيری در شناورهای نو و جايگزينی در شناورهای موجود می باشد.

عملكرد موتور بر روی شناور می تواند بر اساس شرايط كاركردی همچون دمای محيط، شرايط جوی دريا، شرايط امواج، ابعاد اتاق موتور، نياز توان به وزن 

موتور و نياز شتاب گيری شناور بررسی گردد. در شرايط فعلی اين موتور قادر به برآورده نمودن نياز توانی 1000 تا 1150 كيلووات در سرعت های موتور 

1500 تا 1800 دور بر دقيقه است.

نقشه عملکردی  موتور

در راستای انجام موفقیت آمیز آزمونهای عملکردی و 

دوام موتور د87 ، به منظور انجام تست های عملیاتی 

این  کاربردی  مهندسی  تکمیل  و  واقعی  شرایط  در 

محصول در کاربری ریلی، یک دستگاه موتور د87 بر 

روی لکوموتیو مانوری هیتاچی شرکت راه آهن نصب 

و راه اندازی گردید تا پس از انجام بررسی های فنی 

بر روی موتور و قطعات ، اصالحات مورد نیاز انجام و 

محصول ریلی نهایی گردد.
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پويايی  و  توسعه  و  پيشرفت  اصلی  اركان  از  يكی  آموزش 

می باشد بطوريكه فقدان آن در هر سازمان و تشكيالتی به 

مانند نبود آب برای ماهيان است. لذا به منظور ارتقاء كيفی 

سطح مهارتها و تخصص كاركنان، واحد آموزش در رده های 

مختلف بر مبنای سند راهبردی و برنامه 5 ساله شركت ديزل 

نموده و دوره های تخصصی و  نياز سنجی  ايران  سنگين 

هم انديشی را اجرا نموده است جداول ذيل بيانگر بخشی از 

آموزشهای تخصصی بخصوص در حوزه دريايی می باشد كه 

در طول دو سال اخير برگزار گرديده است.

ویژه آموزش

اين شركت آماده ارائه خدمات آموزش تخصصی در حوزه 

موتورهای ديزل) دريايی – ريلی و نيروگاهی ( می باشد.

جدول شماره 5- سال 1392 تاکنون

جدول شماره 4 - سال 1391

مديرآموزش: خانم زهرا اكبرزاده
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نخستین موتور دیزل که بر روی کشتی نصب شد موتوری هشت سیلندر و چهار زمانه با توان 

  selandia 1250 اسب بخار بوده است که در سال 1912 برای رانش کشتی اقیانوس پیمای

تعداد دو دستگاه از این موتورها مورد استفاده قرار گرفت. هرچند شرکت sulzer در سال

هنوز هم طیف وسیعی از کشتی های تجاری از موتورهای دیزلی به عنوان نیروی محرکه اصلی خود استفاده می کنند. شرکت هاي بزرگ 

زیر به عنوان تولید کنندگان موتورهاي دیزل دریایي )دور( شناخته مي شوند:

Mitsubishi- Sulzer- MAN- Doxford- Rolls Royce- Caterpillar- Deutz- MAN B&W- Wartsila- Mak- 

Daihatsu- MTU- Niigata- Hyundai- GMT- Nohab- Yanmar

همچنین شرکت هاي زیر در زمینه موتورهاي دریایي دور سریع در دنیا مطرح مي باشند:

Caterpillar- Cummins- Deutz- Scania- Volvo penta- Isotta- MAN B&W- Holeby- Mitsubishi- MTU- 

Niigata- Paxman- Zvezda

شرکت دیزل سنگین ایران مفتخر است پس از تولید موتور ملي د87،  طراحي و تولید موتورهاي دیزل سنگین دور متوسط و سریع دریایي 

را آغاز و به اتمام رسانده است.

تاریخچه موتور دیزل دریایی

مهندس افشين فهيمي راد- رئيس مركز تحقيق و توسعه

1898 نخستین موتور دیزل دریایی را طراحی نمود. در سال 1935 نخستین موتور چهار زمانه ای که سوخت سنگین را می سوزاند ساخته 

شد و در سال 1952 موتور دو زمانه به بازار معرفی گردید.

در نیمه دوم قرن بیستم با کنار گذاشته شدن توربین های بخار موتورهای دیزلی به عنوان جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شدند.
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نقش موتور دیزل در کاربری دریایی

در سيستمهای دريايی معمواًل از موتورهای ديزلی با دو كاربرد متفاوت استفاده می شود :

1- موتورهای اصلی

2- موتورهای فرعی 

برای رانش شناور مورد استفاده قرار گرفته و بسته به تناژ شناورها در ابعاد مختلف و با توانهای متفاوت بر روی شناورها نصب می گردند. با توجه به توان 

مورد نياز و ساير گزينه های انتخابی، سازندگان  موتورهای چهار زمانه و يا دو زمانه را پيشنهاد می دهند. عموماً موتور شناورهای كوچك و متوسط از نوع 

موتورهای چهار زمانه، دور متوسط و يا پردور بوده و برخی از موتورهای اصلی شناورهای بزرگ و تقريباً اكثر شناورهای خيلی بزرگ از موتورهای دوزمانه 

استفاده می كنند با توجه به گستردگی صنعت حمل ونقل دريايی و افزايش روز افزون تقاضای موتورهای ديزلی با كاربرد دريايی، اكثر شركتهای موتورسازی 

بزرگ دنيا مانند wartsila, Man, Yanmar, Caterpillar, Daewoo  بخش اعظمی از توليدات خود را به اينگونه موتورها اختصاص داده اند 

به عنوان مثال بزرگترين موتور ديزلی كه برای موتور اصلی كشتی استفاده شده است، موتوری 14 سيلندر دوزمانه و دور پايين با وزنی معادل 2300 تن 

ميباشد، اين موتـور محصـولی از شـركت wartsila بـوده و با نـام                                             ميـباشد كه توانی معـادل

را در                 توليد می نمايد.

موتورهای اصلی

Wartsila-Sulzer RTA96-C108,920 hp

102 rpm

در يك شناور با توجه به طراحی انجام شده می توان از يك و يا بيشتر از يك موتور اصلی استفاده نمود،  توان توليدی موتورهای دور متوسط و پر دور معمواًل 

به گيربكس انتقال يافته و سپس با توجه به نياز به پروانه انتقال می يابد، جهت امكان مانورهای سريع از گيربكسهای هيدروليكی استفاده می شود.

اين گيربكس ها در حقيقت كاهنده دور)reduction gear( می باشند كه دو وظيفه دارند: 1- دور خروجی از موتور را تا حد مورد نياز كاهش داده و سپس 

به پروانه و يا پروانه ها انتقال می دهند 2- امكان حركت به عقب و يا جلو را فراهم می كنند. ولی توان توليدی موتورهای دور پايين را ميتوان بدون واسطه 

و مستقيم به شفت پروانه انتقال داد. 

 نصب یاتاقان ها پیستون و میل لنگ

علي جانعلي پور عمران- كارشناس مهندسي توليد
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عموماً موتور كشتيهای بزرگ با توجه به اينكه بدون گيربكس می باشند، امكان كار در هر دو جهت چپ گرد و راست گرد را دارا می باشند. بنابراين برای 

حركت در خالف جهت الزم است تا موتور را خاموش نموده و سپس با استفاده از سيستمهای كنترلی موتور را در جهت معكوس استارت نمود، كه اين كار 

مستلزم در نظر گرفتن تجهيزات و قطعاتی است كه قابليت كار در هر دو جهت را داشته باشند. زمانی كه بحث استفاده از موتورهای دوزمانه مطرح ميگردد، 

متعاقب آن مكانيزمها و سوپاپهای ورودی و خروجی را نخواهيم داشت و در نتيجه از ميزان تعميرات و هزينه های مربوطه كاسته می شود، ضمن اينكه 

معمواًل موتورهای دوزمانه امكان استفاده از سوختهای سنگين و خيلی سنگين را نيز دارا ميباشند، بنابراين در هزينه های تمام شده مصرف سوخت با توجه 

به ارزانتر بودن سوختهای سنگين، تأثير چشمگيری ايجاد می شود.

در شناورهايی كه از دو موتور رانش بصورت همزمان استفاده می كنند، دور موتورها ميتواند يك جهت و يا خالف جهت يكديگر باشد كه انتخاب جهت 

چرخش بستگی به طراحی شناور و نوع كاربری آن دارد و با در نظر گرفتن پارامترهای تأثير گذار بر طراحی، جهت چرخش موتورها انتخاب می گردد. ولی 

معمواًل موتورها خالف جهت يكديگر انتخاب می گردند تا پروانه ها بصورت مركز گرا عمل نموده و آب را از جناحين گرفته و به قسمت وسط انتقال دهند.

موتورهای فرعی

در شناورها عالوه بر موتور اصلی كه جهت رانش مورد استفاده قرار می گيرد، موتورهای ديزل ديگری نيز وجود دارند كه وظايف خاصی را انجام می دهند. 

يكی از آنها، موتوری است كه در سينه كشتی قرار دارد.

در كشتيهای بزرگ جهت سهولت در پهلوگيری كشتيها، موتورهايی در قسمت سينه كشتی و در جناحين نصب گرديده و پروانه هايی را به حركت در می آورند 

تا در هنگام پهلوگيری امكان مانور سريعتر و بهتر برای شناور فراهم شود.

عالوه بر اين در يك شناور تجهيزات و ماشينهای زيادی مانند: كمپرسور، آب شيرين كن، وينچ، انواع هيترها، دستگاههای تصفيه روغن، پمپهای مختلف و 

غيره، وجود دارند كه با استفاده از نيروی الكتريكی راه اندازی می شوند، ضمن اينكه يك شناور نياز به روشنايی دارد. بنابراين تمامی شناورها مجهز به ژنراتور 

می باشند تا برق مورد نياز را برای تجهيزات ذكر شده فراهم نمايند. يكی از متداول ترين راهها، استفاده از ديزل ژنراتور برای اين منظور می باشد و با توجه 

به حساسيت كار در دريا و برای حصول اطمينان از صحت عملكرد موتورها و در اختيار داشتن نيروی برق دائمی تقريباً تمامی شناورها، حداقل دارای دو 

دستگاه ديزل ژنراتور می باشند و به تناوب از هريك از آنها استفاده گرديده و موتور دوم در حالت آماده بكار قرار دارد.
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معرفي پروژه هاي دریایي دسا- شماره 1 پروژه بوشهر

مراحل اجرایی پروژه بوشهر در شرکت دیزل سنگین ایران

مقدمه و هدف طرح

به منظور خودكفايی و بومی سازی زنجيرة تأمين و توليد موتورهای ديزلی دريايی، پروژه بوشهر با هدف گذاری ارتقاء توان و دريايی سازی موتور پايه 

بخار پس از مطالعات اوليه و امكانسنجی فنی و اقتصادی در شركت صنعتی و توليدی ديزل سنگين  OM457 با توان 300 اسب بخار به توان 500 اسب 

ايران اجرايی شده است. جهت امكانسنجی دقيق، بازديدهای ميدانی از شناورهای هم رده موجود در بنادر كشور صورت پذيرفته است.

مهمترین فعالیتهای طرح
1. تامین، بازگشایی و داده برداری از موتور پایه

پس از تامين موتور پايه و بازگشايی آن بصورت كامل، تهيه نقشه های سه بعدی قطعات به روش مهندسی معكوس و با استفاده از اسكن سه بعدی انجام 

شده و مدل سه بعدی قطعات مختلف جهت تحليلهای سازه ای و عملكردی و نهايتاً مدل همبندی موتور پايه جهت طراحی دريايی سازی و جانمايی سامانه 

های دريايی ايجاد گرديد. همچنين كليه اطالعات فنی و عملكردی موجود سامانه های مختلف موتور جمع آوری شده و دسته بندی گرديد.

2. تجهیز اتاق آزمون

جهت انجام آزمون های موتور پايه و آزمونهای ارتقاء توان، تجهيز يكی از اتاقهای آزمون دسا به صورت كامل انجام گرفته است.

پاره ای از فعاليت های صورت گرفته به شرح ذيل می باشد: 

   طراحی و ساخت پايه مناسب جهت نصب موتور و ترمز آبی 

   تامين و راه اندازی ترمز آبی مناسب جهت باردهی به موتور

   طراحی و اجرای سامانه اگزوز

   طراحی و اجرای سامانه سوخت رسانی

   طراحی و اجرای سامانه خنك كاری 

   انطباق موتور با ساير سامانه های جانبی اتاق آزمون

   طراحی و اجرای سامانه راه اندازی موتور در اتاق فرمان آزمون

   طراحی و اجرای سامانه كنترل وضعيت موتور در اتاق آزمون

   نصب حسگرهای الزم بر روی موتور و سامانه های جانبی

   طراحی و اجرای سامانه كنترل وضعيت سامانه های جانبی اتاق آزمون

حسن خاتم نژاد- مدير پروژه بوشهر
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3. همبندی و آزمون موتور پایه

پس از انجام اسكن سه بعدی قطعات، موتور بازگشايی شده پايه بصورت كامل همبندی شده و به اتاق آزمون منتقل 

گرديد. پس از نصب و انطباق موتور در اين اتاق، آزمونهای موتور پايه در سرعتها و بارهای مختلف بر روی موتور انجام 

شده و نتايج آن ثبت و تحليل گرديد.

4. مهندسی قدرت و توان
تغيير در مشخصات عملكردی و برخی سامانه های موتور بدون ايجاد تغييرات گسترده در مشخصه های طراحی موتور پايه كه از طريق شبيه سازی و تحليل 

محاسبه می گردد و شامل تمام يا بخشی از موارد ذيل است:

   افزايش بيشينه سرعت و فشار موثر متوسط موتور 

   بهبود سامانه پرخورانی

   تغيير در راهبرد پاشش سوخت

   افزايش فشار بيشينه محفظه احتراق و ارزيابی اثرات كاهش نسبت تراكم

   ارزيابی تغييرات فوق بر بارگذاری حرارتی و مكانيكی 

   تعيين ميزان تغييرات احتمالی در سامانه های موتور پايه جهت ارتقاء توان

5. آزمون های ارزیابی موتور ارتقاء یافته

با هدف رسيدن به منحنی عملكردی تعيين شده برای موتور هدف، ارزيابی و آزمون مرحله به مرحله افزايش قدرت موتور بر اساس رويه تعيين شده انجام 

پذيرفته و كليه رويدادها در حين انجام آزمون ثبت می گردد. با بررسی نتايج آزمون و بررسی كيفی قطعات، طراحی ارتقاء توان موتور نهايی می گردد.

6. طراحی دریایی سازی
در اين بخش طراحی موتور جهت كاربری دريايی انجام می پذيرد. از مهمترين تغييرات صورت پذيرفته تغيير در راهبرد خنك كاری موتور و همچنين عملكرد 

موتور در دورهای ميانی و پايين موتور می باشد. با شبيه سازی نرم افزاری پارامترهای عملكردی و ابعادی مبدل حرارتی آب دريا

و خنك كن ميانی محاسبه و به سازنده ارائه گرديده است و همچنين چندراهه خروجی دريايی موتور هدف نيز طراحی شد.

سردار سید محمد شاهچراغی فرمانده سپاه کربالی مازندران در اولین یادواره شهدای خانواده شرکت دیزل سنگین ایران )دسا( با 
بیان اینکه اولین اصل و زیر بنای هرچیزی که بقیه کارها روی آن قرار می گیرد انجام کارها با محوریت خداست، گفت: رمز جاودانگی، 

عزت و شرف رزمندگانمان در جنگ تنها یک چیز بود و آن هم قدم برداشتن فقط برای خداوند است.
فرمانده سپاه کربالی مازندران که در جمع مدیران و کارکنان
شرکت دیزل سنگین ایران )دسا( صحبت می کرد براهمیت
کار و تالش مجاهدانه و پیشرفت درصنعت ایران اسالمی
 تاکید کرد و در پایان با ذکر چند خاطره از دوران دفاع

مقدس و رشادت های جوانان ایرانی برای سرزمین شان ، 
افزود: امروز هم می شود با کار کردن، کشور را به  اهدافی
که دارد برسانیم. برای خدا و پیشرفت این کشور اسالمی 
کار کنید، چرا که تاریخ نشان داده است هر کسی برای خدا 

کار کند پاسخ خوبی دریافت خواهد کرد.
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