
 

  



 

 نیاز فناورانهفراخوان 

 (Oil Freeبدون روغن ) یکمپرسورها  طراحی و ساخت

 عنوان مسئله 

 مشخص  ید ی تول یصدا زان یهوا و م د یبدون روغن در بازه حجم تول یکمپرسورها  طراحی و ساخت 

 پیشینه 

تولید دارو،   بسیاری از صنایع مانند  کمپرسورهای خطوط تولید وجود هر مقدار روغن در هوای خروجی 

موجب آلودگی و یا معدوم شدن  با محصول  روغن خروجی و تماسو تجهیزات پزشکی  مواد غذایی تولید 

  نمود استفاده    های بدون روغن در اینگونه موارد از کمپرسور شود. بنابراین ضرورت دارد  محصوالت این صنایع می

 د.تا از عدم وجود روغن در هوای خروجی اطمینان حاصل نمو

اررزبری بسیار برای  در کشور سبب    کمپرسور  نیو عدم ساخت ا  م یتحر  ر ینظ  ی تالدر حال حاضر مشک 

آن   د یتول ی وسازیو بوم وجود دارد در کشور  کمپرسور نیابه ساخت  ازیناست، بنابراین واردات آن شده

 شود.  داروسازی و تجهیزات پزشکیصنعت  صنایع مختلف به ویژهدر  ی متعدد  ی هاشرفتیپ موجب تواند یم

 تشریح مسئله 

  رایج   یبرعهده دارد. در کمپرسورها  ستمیس   ی در روانکار  کلیدی روغن نقش    ی صنعت  ی در کمپرسورها 

روغن با  ؛ بنابراین  دستگاه همزمان با روغن و هوا در تماس هستند   یکی، قطعات مکانهاآن  ی نوع طراح  ل یبه دل

  ی متعدد در کمپرسورها  ی لترهایف   ه یتعببا وجود    .شودمیروغن وارد هوا    از   یو مقدار  رد یگیهوا در تماس قرار م

قابل   ریمقاد دارای از کمپرسور یفشرده خروج یهوا  در نهایتروغن از هوا،  یمذکور به منظور جداساز

 باشد.ی روغن م یا مالحظه



 

. نماید یم   جادی ا  یفراوان   ی مشکالت جانب  ییو غذا  یی دارو  ع یاز جمله صنا  عی از صنا  یار یدر بس  دهیپد   نیا   

  ی روغن ، یرفت و برگشت یگردد و در کمپرسورهایبا هوا مخلوط م  به طور کامل، روغن لدر کمپرسور اسکرو 

ها  ستونیپ یبه سمت باال شود و استفاده میها لندریس  ی وانکارجهت ر وجود دارد، لنگ ل یکه در محفظه م

فشرده، خارج   ی روغن با هوا یمقدار تیکمپرسور مخلوط شده و در نها یخروج ی با هوا و  کند یحرکت م 

روغن در   زانیو لذا م افته ی شیتماس روغن با هوا افزا در طول زمان  . با مستهلک شدن کمپرسور خواهد شد 

 خواهد کرد.  دایپ ش یافزا یخروج  یهوا

باشد. یعنوان با روغن در تماس نم چ یکمپرسور به ه ی د یتول ی بدون روغن، هوا  ی کمپرسورها در  

اصال روغن در   چرا که شود  ینم ده یکمپرسور د یخروج یدر هوا  ی روغن گونه چیکمپرسورها ه این در  نیبنابرا

داخل قطعات کمپرسور    این کمپرسور  عدم استفاده از روغن در   ل یبه دل  کند.ینم  دای حضور پ  ی سازفشرده  ند یفرآ

 . ردیگ یمرحله صورت م یا چند  عمل فشرده کردن هوا معموال در دو  جهتشود. یبه سرعت گرم م

تجهیزات پزشکی، پردازشگرهای در طیف وسیعی از صنایع مانند داروسازی،    بدون روغن  یکمپرسورها 

بندی، صنایع غذایی و تجهیزات صنعتی کاربرد دارند. متقاضی  های بستهاُزن، ماشینهادی، ژنراتورهای نیمه

در نظر دارد تا از کمپرسورهای بدون روغن در صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی استفاده   نیاز فناورانهاین 

 نمایید. در ذیل عکس دو نمونه از این کمپرسورها را مشاهده می نماید.

  

 

 

 



 

 فنی محصول تولیدی  هایویژگی

عملکرد زمانی، وزن و    میزان دبی و فشار تولیدی، صدا، کارکرد دستگاه،کمپرسور تولیدی باید از نظر   

 ابعاد فیزیکی و توان مصرفی شرایط ذیل را دارا باشد.

  توان  دستیابی به   یشده برا  نییارتفاع تع  ی، ریگاندازه  یهاتست کمپرسورها شامل دستگاه  قیدق  ط ی: شراتذکر

و شرایط    تست پارامترها  ط یمح  یدما   ، ایاز نظر ارتفاع از سطح در  ی ر یگاندازه  ییای نقطه مرجع جغراف  مورد نظر،

 د.باش یم فناور بر عهده  ط یشرا امتناسب ب یو موضوع به روزرسانخواهد شد  اعالم  فناورانبه  دقیق تست صدا

 از نظر میزان دبی و فشار تولیدی -1

 بار  ۲در فشار  قه ی بر دق تریل  5۰ در فشار صفر و  قهیبر دق  تریل ۸۰مدل اول  •

 بار  ۲در فشار   قه یبر دق  تر یل ۰6 در فشار صفر و   قهیبر دق تریل 1۰۰  دوممدل  •

 بار  ۲در فشار   قهیبر دق تریل  ۰۸ در فشار صفر و قه یبر دق تریل ۰1۲  سوممدل  •

 بار  ۲در فشار   قهی بر دق تر یل  95  در فشار صفر و قه ی بر دق تر یل  14۰ چهارممدل  •

با   میمسلما ت. باشد  بلیدس   6۰  کمتر از یستیکمپرسورها با ید یتول یصدا  زانیماز نظر میزان صدا:  -2

در فاصله و شعاع   ستیبامی میزان صدا تست . خواهد بود ی باالتر ازیامت یدارا  تر نییپا یصدا زانیم

 .آزاد انجام شود ط یاز کمپرسور و در مح  یمتر  1

 نترییپا  ستی بایذکر شده م  یهاحجم  کارکرد کمپرسور در فشار و  یدمااز نظر دمای کارکرد دستگاه:   -3

 .باشد  گراد یدرجه سانت 1۰۰از 

  ۲4کارکرد    ستیبایو ساخت آن م  یکار بوده و در طراح  م یکمپرسورها دا  نیااز نظر عملکرد زمانی:   -4

-دستگاه اندازه نیدر ا هانگیپک شیسا زانیم. را در نظر داشت یخاموش  قهیدق 15ساعت مداوم و 

بعد از انجام   هانگیپک شیسا الزم است ،ساعت 5۰۰۰انتظار کارکرد شود و با توجه به یم یریگ

 باشد .  یساعت 5۰۰۰کننده کارکرد   د ییتا ساعت ۲5۰و  7۲،   ۲4 یهاتست



 

  لوگرم یک  1۰کمتر از    ستیبایبوده و م   تیاهم  ی دارا  ی د یکمپرسور تول   وزناز نظر وزن و ابعاد فیزیکی:   -5

 . خواهد بود ازیامت یوزن کمتر دارابدیهی است باشد. 

  ی ها توان. ردیگ  قرار  1تا  ۰.95 نیب ستیبایم ی د یمجموعه تول ی ف نوس یکساز نظر توان مصرفی:  -6

 .باشد یم  وات  6۰۰وات تا  35۰ ن یمورد انتظار ب ی مصرف

 نوع همکاری 

اقدام به   حصول اطمینان از شرایط فنی اعالمی،پس از  نماید شرکت متقاضی فناوری تضمین می 

میلیون   4۰۰محصول مبلغ  این انبوه و تولید  سازیواحد از این محصول نماید و جهت تجاری ۲۰۰۰خرید 

 نماید.گذاری تومان بر طرح برگزیده سرمایه

 موارد درخواستی 

، اسناد و توضیحات  بایست شامل اطالعات فنی عمومی، روش تولید مورد استفادهمی طرح ارسالی 

  اصلی  اعضای سوابقپشتوانه علمی و اجرایی طرح، مدت زمان اجرا و بهای تمام شده هر مدل باشد. همچنین 

 بایست پیوست گردد. فناور نیز در طرح ارسالی می یا شرکت تیم

 خواهشمند است از ذکر هر گونه نام تجاری در طرح ارسالی خودداری نمایید. 

 ارسال طرح 

 پذیرد. صورت می Problem.irارسال طرح از طریق پلتفرم نوآوری باز پرابلم به آدرس  

 مهلت ارسال طرح 

 باشد.می  139۸/ 1۰/1۲ تا تاریخ  مهلت ارسال پیشنهادها جهت بررسی 
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