•رفع بسیاری از نیازهای پژوهشی رشکت در قالب حامیت از پایاننامههای دانشجویی.
•توسعه بانک اطالعات پایاننامههای دانشجویی در حوزه فعالیتهای رشکت.
•کمــک بــه احــداث مرکــز تحقیقــات و آزمایشــگاه تخصصــی ســوختهای زیســتی دانشــگاه تربیــت مــدرس از طریــق حامیــت از پایاننامههــای
دانشــجویی کــه در ایــن راســتا بودهانــد ( 27مــورد) و بومیســازی دانــش فنــی تولیــد برخــی ســوختهای زیســتی.
فراخوان حامیت از پایاننامههای دانشجویی
رشکــت بهینهســازی مــرف ســوخت در راســتای پژوهشهــای بنیــادی ،کاربــردی و توســعهای در زمینــه بهینهســازی مــرف انــرژی و بــه منظــور اســتفاده
از ظرفیــت تحقیقاتــی دانشــگاهها و برقــراری ارتبــاط عملــی صنعــت و دانشــگاه ،از پایاننامههــای مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــرا کــه در راســتای
فعالیتهــای پژوهشــی رشکــت ق ـرار دارنــد ،حامیــت مالــی بــه عمــل م ـیآورد.
لــذا از دانشــجویانی کــه موضــوع پایاننامــه ایشــان در حوزههــای زیــر میباشــد ،دعــوت میشــود ضمــن مطالعــه دســتورالعمل حامیــت از پایاننامههــای
دانشــجویی (قابــل دسرتســی از طریــق صفحــه مربوطــه در تارمنــای رشکــت بهینهســازی) ،برگــه پیشــنهاد پایاننامــه دانشــجویی را تکمیــل منــوده و بــه دبیرخانــه
رشکــت بهینهســازی مــرف ســوخت ارســال مناینــد.

حوزههای پژوهشی مورد حامیت

•بهینهسازی مرصف سوخت و توسعه فناوریهای نوین در سیستمهای گرمایشی و رسمایشی در ساختامنها و صنایع
•فناوریها و شیوههای نوین در راستای بهینهسازی مرصف سوخت در وسایل نقلیه سبک و سنگین و حمل و نقل ریلی (راهآهن و مرتو)
•توسعه و بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر (به منظور تامین نیازهای حرارتی) در راستای تحقق مدیریت سبز
•بهینهسازی مرصف سوخت و بکارگیری سامانهها و رویکردهای نوین انرژی در بخش کشاورزی
•فناوریهای بازیافت و استفاده از حرارت اتالفی در صنایع انرژیبر
•اقتصاد و تحلیل بازار خرید طرحهای رصفهجویی انرژی در ایران (بتنی بر ماده  12قثانون رفع موان ع رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور)
•مدلسازی فنی خرید رصفهجویی انرژی با بکارگیری فناوریهای مختلف (اندازهگیری و صحهگذاری انرژی
•آیندهپژوهی فناوریهای حوزه انرژی
•انتقال فناوری و کسب دانش فنی در حوزه انرژی
•روشهای تامین مالی و مسایل حقوقی در حوزه قراردادهای مبتنی بر عملکرد رصفهجویی انرژی ()EPC
•برنامهریزی انرژی و فرهنگسازی (الگوهای مرصف) با هدف استفاده بهینه از منابع انرژی کشور
•نقش اسرتاتژیهای مرصف انرژی در ایفای تعهدات بیناملللی زیست محیطی کشور

فهرست پروژههای خاتمه یافته
واحد پژوهش و فناوری
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت

•بهینهســازی مــرف انــرژی در ایســتگاهها و خطــوط انتقــال گاز
طبیعــی
•بررســی اثــر سیســتم تعمیــر و نگهــداری پیشــگیرانه در کاهــش مــرف
انــرژی فرآیندهــای صنعتی
•امکانســنجی اســتفاده از حـرارت اتالفــی کــوره در دیگــر قســمتهای
فرآینــد تولید شیشــه
•بررســی سیســتمهای ریــکاوری و امــکان اســتفاده مجــدد از انــرژی
بخــار تلــف شــده در کارخانههــای کاغذســازی
•بررســی تاثیــر اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در تولیــد قنــد و
شــکر و شــدت مــرف انــرژی
•امکانســنجی و توجیــه اقتصــادی طــرح جایگزینــی مشــعلهای
صنعتــی بــا راندمــان بــاال ،مناســب در هــر شــاخه صنعتــی
•بررســی اقتصــادی و فنــی و معرفــی الگویــی مناســب در خصــوص
اســتفاده از تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت در بخــش ســاختامن
•امکانســنجی کاربــرد مشــعلهای  OXY-FUELدر صنعــت فــوالد و
بررســی پتانســیل رصفهجویــی انــرژی
•ارایــه برنامــه اســراتژیک بهینهســازی مــرف حاملهــای انــرژی
حرارتــی در بخــش صنعتــی در  18کشــور منونــه
•امکانســنجی اســتفاده از روشهــای اســتفاده از بــاگاس بــه منظــور
کاهــش مــرف ســوخت در مجتمعهــای کشــت و صنعــت
•شناســایی و امکانســنجی پتانســیلهای تولیــد همزمــان گرمــا و تــوان
( )CHPدر صنایــع کشــور و تدویــن برنامــه اجرایــی
•امکانســنجی و ارزیابــی اقتصــادی سیســتم گرمایــش خورشــیدی بـرای
گرمایــش ســالنهای مرغــداری بــا توجــه بــه اقلیمهــای مختلــف
ای ـران
•پایلوت طراحی و سخت یک منونه کوره ذوب چدن دوار گازسوز
•تکنولــوژی و ســوخت دیــزل در خودروهــای ســبک بــه همـراه تحلیــل
هزینــه  -فایــده از دیــدگاه مــرف ســوخت و محیــط زیســت
•تدویـن استراتژی و مطالعـه امکانسـنجی فنـی و اقتصـادی تولیـد

خودروهـای هیربیـد الکرتیکـی
•پتانسیلسـنجی تولیـد سـوخت بیودیـزل در ایـران و بررسـی موتورهـا /
خودروهـای موجـود برای اسـتفاده از آن
•پتانسـیل سـنجی تولیـد سـوخت بیواتانـول در ایـران و امکانسـنجی
خودروهـای موجـود بـرای اسـتفاده از آن.
•بررسـی امـکان جایگزینـی بویلرهـای تقطیری (چگالشـی) بـا پکیجهای
معمولـی (مسـتقل در مصارف خانگـی و صنعتی)
•امکانسـنجی فنـی و اقتصـادی اسـتفاده از پکیـج مرکـزی (جایگزیـن
موتورخانههـای فعلـی) در کشـور
•طراحـی و سـاخت دمپـر هوشـمند شـومینههای خانگـی بـه منظـور
کاهـش اتلاف حرارتـی سـاختامن بـا اجـرای  5منونـه.
•امـکان سـنجی فنـی و اقتصـادی اسـتفاده از مبدلهـای صفحـهای بـه
جـای مبدلهـای حرارتـی معمولـی در سیسـتم آبگـرم مرصفـی (در
موتورخانـه)
•بررسـی اثـرات اسـتفاده از بخاریهـای بـدون دودکـش بـر روی کیفیت
هـوای داخـل ( )Indoor Air Qualityسـاختامن و مقایسـه بـا سـایر
تجهیـزات گرمایشـی از دیـدگاه HSE
•تعییـن سـهم انـرژی در تابـع تولیـد صنایـع بـه شـدت انرژیبـر (فوالد،
سـیامن ،مـس ،آلومینیـوم ،رسب و روی ،شیشـه ،آجـر ،قنـد ،چـوب و
کاغـذ ،گـچ و آهـک ،السـتیک و روغـن نباتـی)
•تهیـه طرحهـای توجیهـی در پروژههـای مختلـف بهینهسـازی مصرف
سـوخت در چهارچـوب ارایـه بـه  GEFو CDM
•بررسی فرآیندهای کاهش سهم انرژی حرارتی در تولید سیامن و بنت
•ارزیابـی روشهـای تولیـد صنعتـی سـاختامن از نقطـه نظـر تبـادل
حرارتـی پوسـته خارجـی سـاختامن
•تحلیـل علمـی آمـاری و سـاماندهی مصرف انـرژی در دیزلهـای
ایسـتگاهی کشـور
•طراحی ،مستندسازی و تجاری سازی مسابقه ملی طراحی ماشین
•بررسـی فنـی و اقتصـادی روشهـای تسـهیم مصرف سـوخت در
واحدهـای مسـتقل آپارمتانـی و اجـرای چنـد واحـد پایلـوت
•امکانسـنجی و تدویـن نیازمندیهـای فنـی اقتصـادی منونهسـازی
اتوبـوس هیربیـد مکانیکـی
•تدویـن برنامـه توسـعه فناوریهای پاک زغال سـنگ ( )CCTsدر بخش
انرژی کشور
•طراحی و ساخت دومین خودرو خورشیدی کشور (غزال ایرانی )2-
•طراحـی و سـاخت حداقـل  20خـودروی الکرتیکـی دونفـره در قالـب
برگـزاری دومیـن مسـابقه ملـی طراحـی ماشـین
•اسـتفاده از محیـط متخلخـل در محفظـه احرتاق توربیـن گاز به منظور
افزایـش راندمـان و کاهش تولیـد آالیندهها
•تهیه نرمافزار طراحی بهینه سیستمهای گرمایش آب خورشیدی
•طراحی و سـاخت سیسـتم ترکیبی آبگرمکن  -آب شـیرینکن خورشیدی
خانگی
•بررســی بهینهســازی مــرف انــرژی در کارخانجــات ســیامن بــا
اســتفاده از مدلســازی و بهینهســازی تجهیــزات اصلــی فرآینــدی
•انجــام فــاز صفــر طــرح پژوهشــی توســعه فنــاوری اح ـراق در دمــای
بــاال در کورههــای صنعــت نفــت
•انجــام فــاز صفــر دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت پکیــج

موتورخانــه (دیــگ و مشــعل) برمبنــای فناوریهــای پیرشفتــه.
•انجــام فــاز صفــر طــرح پژوهشــی دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و
توســعه ســامانه  Micro CHPبرپایــه فنــاوری موتــور گازســوز
•انجــام فــاز صفــر طــرح دســتیابی بــه دانــش فنــی اســتفاده و بکارگیــری
منابــع زیســت تــوده جامــد (ضایعــات کشــاورزی و جنگلــی)

پروژه جاری واحد پژوهش و فناوری
دستیابی به دانش فنی طراحی و توسعه سامانه  Micro CHPبرپایه
فناوری موتور گازسوز
معرفی پروژه:

ســامانههای تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت در ابعــاد میکــرو عمدتــاً
ظرفیــت الکرتیکــی خروجــی بیــن  1تــا  15کیلــووات الکرتیکــی دارنــد و بـرای
تامیــن گرمایــش و بخشــی از بــرق یــک ســاختامن مســکونی چنــد واحــده
بســیار مناســب میباشــند .ایــن دســتگاهها بــه دلیــل برخــوردار بــودن از
بــازده تبدیــل انــرژی بــاالی  85درصــد بــه عنــوان گزینـهای بســیار مناســب
بــرای تامیــن انــرژی بخشهــای مختلــف خانگــی ،تجــاری و صنعتــی
مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد و رونــد تجاریســازی ایــن ســامانههای در
اندازههــای متنــوع طــی شــده یــا بــا شــتاب در حــال طــی شــدن اســت.
مهمرتیــن بخــش ایــن ســامانهها موتــور و سیســتم کنرتلــی میباشــد کــه
نیــاز اســت یــک موتــور بــا دوام عالــی بتوانــد در زمانهــای طوالنــی و بــه
صــورت مــداوم کار کنــد .بــه دلیــل وجــود رشایــط اقلیمــی متنــوع از جملــه
اقلیــم رسد  -خشــک و رسد  -مرطــوب ،پتانســیل باالیــی ب ـرای اســتفاده از
ســامانههای تولیــد همزمــان بــرق و حـرارت در کشــور وجــود دارد .بــه ایــن
منظــور در فــاز اولیــه پــروژه ،مــرور جامعــی بــر روی فناوریهــای مرتبــط
بــا  micro-CHPو انــواع تجــاری شــده آن انجــام میپذیــرد تــا یــک منونــه
خارجــی مناســب از ایــن نــوع دســتگاهها (از نظــر اقتصــادی  -عملکــردی)
بـرای ابتیــاع انتخــاب گــردد.
در مرحلــه بعــد بــا انجــام آزمونهــای عملکــردی مناســب بــر روی ایــن
منونــه ،کارکــرد ســامانه شــناخته میشــود تــا بــا کمــک ایــن دادههــا
و الگوبــرداری از اجــزای دســتگاه منونــه ،بســر مناســب بــرای طراحــی و
توســعه یــک محصــول بومــی فراهــم شــود .در ادامــه بــا بهرهگیــری از
شبیهســازیهای نرمافــزاری و آزمونهــای بیشــر رونــد توســعه و تهیــه
محصــول طــی خواهــد شــد.

دســتاوردهای ملــی اســتفاده از دســتگاههای تولیــد همزمــان
بــرق و حــرارت

1.1بــا توجــه بــه راندمــان بــاالی ایــن دســتگاهها (بــاالی  85درصــد)
گزینــه بســیار مناســبی بــرای بهینهســازی انــرژی و کاهــش شــدت
مــرف در کل کشــور میباشــد .همچنیــن رونــد رو بــه افزایــش
انتشــار گازهــای گلخان ـهای را کندتــر میکنــد .یکــی از مشــکالت ایــن
دســتگاهها قیمــت اولیــه زیــاد آن در منونههــای خارجــی میباشــد.
بــه عنــوان مثــال منونــه  14کیلوواتــی حــدود  40،000یــورو هزینــه
دارد .یکــی از اهــداف اصلــی ایــن پــروژه بومیســازی محصــول و
کاهــش هزینــه اولیــه میباشــد .البتــه در بســیاری از کشــورها بــه

ایــن محصــوالت یارانــه تعلــق میگیــرد تــا بــه کاهــش مــرف انــرژی
و آالیندگــی کمــک کننــد.
2.2همچنیــن تولیــد بــرق در واحدهــای غیرمجتمــع و در محــل
مرصفکننــده بــه افزایــش امنیــت انــرژی منجــر شــده و گامــی موثــر
در تحقــق پدافنــد غیرعامــل کشــوری خواهــد بــود.
3.3در صــورت دســتیابی بــه دانــش فنــی ســاخت دســتگاههای فــوق
از خــروج ارز جلوگیــری شــده و بــه ایجــاد اشــتغال کمــک زیــادی
میکنــد.
4.4در صــورت اســتفاده بــه صــورت گســرده بــه نرمــال کــردن مــرف
بــرق در زمــان اوج مــرف کمــک زیــادی کــرده و هزینههــای زیــاد
گســرش نیروگاههــا را کــم میکنــد.

پروژهها و برنامههای آتی واحد پژوهش و فناوری
•تشــکیل انســتیتوهای تخصصــی (مجــازی) افزایــش کارآیــی انــرژی و
کاهــش مــرف در دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی کشــور
•اجـرای مراحــل یــک و دو (جســتجو و انتخــاب) برنامــه توســعه فناوری
بـرای طرحهــای مصــوب مــاده 12
•طراحــی و ســاخت ســامانه هیربیــد انــرژی خورشــیدی ب ـرای خــودرو
ســواری
•استقرار نظام مدیریت دانش در رشکت
•دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت (و منونهســازی) اتوبــوس
هیربیــد هیدرولیک
•دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت پکیــج موتورخانــه (دیــگ
و مشــعل) برمبنــای فنــاوری چکالشــی
•توسعه و دستیابی به دانش فنی میکروتوربین گازی

اثربخشی پایاننامههای دانشجویی

•ثبــت  13مــورد اخـراع (فقــط در ســالهای  90و  )91از پایاننامههــای
حامیت شــده.
•چاپ حداقل یک عنوان مقاله در مجالت معترب داخلی یا خارجی یا
کنفرانسهای مرتبط با ذکر عبارت "تحت حامیت رشکت بهینهسازی مرصف
سوخت" که نشاندهنده چاپ حداقل  360عنوان مقاله میباشد.

