بسمه تعالي

پژوهشگاه نيرو
كارنامه پژوهشي گروه انرژیهای تجديدپذير پژوهشگاه نيرو

كارنامه پژوهشي : 1379
 -1عنوان پروژه  :طرح آزمايشگاه و كارگاه انرژیهای نو
نام مدير پروژه  :مهرداد عدل

نام گروه مجری  :انرژیهای نو
كد پروژه PNEPN02:
نام كارفرما  :پژوهشگاه نيرو
نام همكاران :ابوالقاسم علي قارداشي ،حميدرضا الری

خالصه پروژه:
در اين طرح ابتدا انواع منابع انرژیهای نو و مهمترين طرحهای پژوهشيييي در زمين انرژی های تجديد پذير در جهان معرفي و
سپس تعدادی از م شهورترين مراكز تحقيقاتي و آزماي شگاههای معتبر جهان در زمين انرژیهای تجديدپذير نام برده شدهاند ك
از ميان آنها موسيييفييي فرانهوفر آلمان ،آزمايشيييگاه ملي انرژیهای تجديدپذير آمريكا و مركز ملي فتوولتائيك آمريكا معرفي
گرديدهاند .ب مراكز علمي ايران ك خدمات آزمايشگاهي در زمين نو ارائ مي دهند نيز ،اشاره ای كوتاه شده است.
در ادام شييرحي بر انواع آزماي های مرتبط با انرژیهای نو آورده شييده و با اشيياره ب طرجهای جاری و طرحهای آتي گروه
انرژیهای نو ،آزمايشهايي ك در اولويت قرار ميگيرند معرفي گرديدهاند .آنگاه با توج ب آزماي های ضروریتر و فعاليتهايي
ك در گروه انجام گرفت يا خواهند گرفت ،تجهيزات و ابزار مورد كاربرد در آنها شناسايي و با مراجع ب شركتهای تامين كننده،
مشيياتييات فني و بهای تقريبي آنها اسييتع م شييده اسييت .بنابر ضييرورتهای موجود در گروه و در نظر گرفتن محدوديتها،
تجهيزاتي ك شيياخ های ضييرورت ،كيتيت و قيمت را بهتر پاسيياگو بودهاند برگزيده شييدهاند .تجهيزات برگزيده مربوط ب
آزماي های مهم و پاي در زمين پتان فيل سنجي انرژی باد و انرژی خور شيدی ،سنج كمي و كيتي زي فت توده ،سنج
عملكرد توربين باد ،سنج كيتيت و كميت بيوگاز و گاز م تنوعي حا صل از زي فت توده ،نمون برداری از چ شم های زمين
گرمايي ،سنج عملكرد سلولهای فتوولتائيك ،عمليات صحرايي در زمين های ماتلف انرژیهای نو  ،بررسيها ميكروسكوپي و
برر سي عك فهای هوايي ه فتند .پارهای از آزماي ها و عمليات ب دليل قيمت باال يا ضرورت مقطعي يا موجود بودن در ساير
با های پژوهشيييگاه ،ب بيرون از گروه انرژی های نو واگذار شيييدهاند .پاره ای ديگر از تجهيزات نيز ب دليل قيمت باال و
تاتتي بودن ب فعال شدن پروژه های مربوط موكول شدهاند.

چكيده نتايج :
بر اسيا تجهيزات منتا و نيازهای آزماي ها و فعاليتها ،فضيای مورد نياز و جانمايي آزمايشيگاه و كارگاه انرژیهای نو
تتكيك ارائ شده است .برای آزمايشگاه حدود  50متر مربع و برای كارگاه حدود  65متر مربع فضای سرپوشيده و همچنين 200
متر مربع فضيييای آزادبرای آزماي عملكرد دسيييتگاههای سييياخت شيييده پي بيني گرديده اسيييت .برای آزمايشيييگاه حدود
 393.624.000ريال ب ا ضاف  16.370.000ين ژاپن هزين ارزی پي بيني شده ا ست .هزين تقريبي تجهيز كارگاه نيز حدود
 81.875.000ريال برآورد گشت است.

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ ''گزارش نهايي طرح آزمايشييگاه و كارگاه انرژیهای نو''؛ PNEPN01/T1؛ پژوهشييكدهانرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذر .1379

 -2عنوان پروژه :توليد انرژی از منابع عمده زيفت توده در ايران
نام گروه مجری  :انرژیهای نو
نام كارفرما  :معاونت امور انرژی وزارت نيرو-دفتر انرژیهای نو
نام همكاران :ابوالقاسم علي قارداشي ،كامران نائيجي  ،رامين پايدار

نام مدير پروژه  :مهرداد عدل
كد پروژه PNEDE01:

خالصه پروژه:
در اين پروژه نا فت مروری بر انرژی زي فت توده و نحوه ا ستتاده از آن درك شورهای جهان و برنام های برخي از ك شورها در
اين زمين انجام شده ا ست .سپس پتان فيل های موجوددر ايران ب تتكيك ا ستانها در د ست هايپنجگان (زائدات ك شاورزی و
جنگلي ،زبال های شهری  ،فا ض بهای شهری  ،فا ض بهای صنعتي و ف ضوالت دامي) .برآورد شده و در اطلس جداگان ب
نماي درآمدهاند  .مجموع پتانفيل بيو انرژی موجود در هريك از استانها و كل عرض انرژی اولي در آن استان بر اسا آمار
 ،1376در نمودار زير خ ص شده است .ب جنب های فني مربوط ب فناوریهای ماتلف تبديل زيفت توده ب انرژی و مقايف
فني فناوریها با يكديگر  ،نگاهي انداخت شييده و امكانسيينجي اجرای فناوريها در ايران نيز صييورت پذيرفت اسييت .در ادام ،
برر سيهای اقت تادی بر روی فناوریهای برگزيده ب عمل آمده و بر ا سا جنب های فني و اقت تادی ،فناوریهای منا س
برای ايران معرفي شده اند و يك برنام تحقيقات و سياستگذاری برای ايران در زمين انرژی زيفت توده پيشنهاد گرديده است.

چكيده نتايج :
بر ا سا عر ض كل انرژی اولي در ايران در سال ( 1376معادل  )10*4996حداقل  %14انرژی اولي ك شور از طريق منابع
زيفت توده قابل توليد است.
زائدات ك شاورزی و جنگلي و ف ضوالت دامي و زبال های شهری ب ترتي بي شترين قابليت را در ميان زي فت توده در ايران
دارا هفتند.
فناوریهای مناس برای ايران عبارتند از :گازی كردن زيفت توده (توليد ترموشيميايي گاز ) ،احتراق بفتر سيال ،گوارش بي
هوازی فاض ب ها و فضوالت دامي(توليد بيوگاز)
گزين های مناسييي برای كاربرد انرژی زيفيييت توده در ايران عبارتند از :جايگزيني زيفيييت توده با فرآورده های نتتي در
نيروگاههای موجود ب كمك راكتورهای گازساز و بويلرهای بفتر سيال  ،توليد برق ب وسيل فناوری گازی كردن در ظرفيتهای
كوچك برای روستاهای دورافتاده ،كشت محتوالت انرژی زا(مانند سورگوم ،درختان سريع الشد و نيها) برای توليد زيفت توده
با قيمت ارزان  ،توليد بيوگاز از زبال های ففادپذير در شهرها  ،گفترش فرايند بيهوازی در تتتي فاض ب ها و توليد بيوگاز در
تتتي خان ها ،گفترش واحدهای توليد بيوگاز در دامداری و روستاها

مستندات پروژه:
''مطالعات مقدماتي انرژی زيفت توده'' ؛ مركز مطالعات انرژی؛ مرداد .1378 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ ''پتانفيل سنجي منابع عمده زيفت توده در ايران''؛ PNEDE01/T1؛ پژوهشكده انرژی ومحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛PNEDE01/T1؛ دی .1378
 گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ '' برر سي های فني فناوريهای توليد انرژی از زي فت توده ''؛ PNEDE01/T2؛ پژوه شكدهانرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند .1378
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ '' امكانفنجي فناوريهای توليد انرژی از زيفت توده ''؛ PNEDE01/T3؛ پژوهشكده انرژیو محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مرداد .1379
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ '' بررسي های اقتتادی توليد انرژی از زيفت توده ''؛ PNEDE01/T4؛ پژوهشكده انرژیو محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن .1379
 گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ '' توليد انرژی از منابع عمده زي فت توده ''؛ PNEDE01/T5؛ پژوه شكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن .1379

كارنامه پژوهشي : 1381
 -3عنوان پروژه :بررسي و تحقيق در امكانفنجي و اكتشاف اولي انرژی زمين گرمايي منطق خراسان
نام مدير پروژه  :جواد نورعليئي

نام گروه مجری  :انرژیهای نو
كد پروژه MMEBH01:
نام كارفرما  :طرح تحقيقات نيرو
نام همكاران :حميدرضا الری ،حميدرضا ملك محمدی

خالصه پروژه:
انرژی زمين گرمايي از جمل انرژیهای تجديدپذير ا ست ك طبق تحقيقات بعمل آمده ،پتان فيل آن در ك شورمان وجود دارد .بر
پاي شواهد اولي  ،م شا گرديد ك ا ستعداد اين انرژی در ا ستان خرا سان نيز وجود دارد .آثار و شواهد مذكور شامل چندين
چشم آب گرم ،نواحي دگرسان شده و دهان های آتشتشاني مي باشد .ب منظور اكتشاف منابع زمين گرمايي در استان خراسان،
پروژه مذكور در گروه انرژیهای نو پژوهشگاه نيرو تعريف شد و با موفقيت ب پايان رسيد .در اين پروژه  ،نافت مطالعات زمين
شنا سي در سطح كل ا ستان انجام شد ك بر ا سا نتايج آن ،محدوده ای و سيع در جنوب ا ستان انتااب گرديد و سپس در
محدوده مذكور  ،س منطق مفتعد ،فردو  ،نای بند و بيرجند واقع در جنوب استان مدنظر قرار گرفتند .مفاحت مناطق مذكور
ب ترتي  2000 ، 3200و  2400كيلومتر مربع مي با شد .طبق مطالعات زمين گرمايي بعمل آمده در خ توص نمون آب چ شم
های آبگرم مناطق مفييتعد  ،درج حرارت تقريبي ماازن زمين گرمايي مذكور برآورد گرديد ك عبارتند از  :فردو  ،85نای بند
 113و بيرجند 90درج سانتيگراد .تمامي مناطق مفتعد كشف شده در مجاورت سنگهای آتشتشاني جوان قرار دارند.

چكيده نتايج :
انتااب مفتعدترين نواحي استان خراسان از نظر زمين گرمايي
پي شنهاد جهت مطالع اكت شافي دقيق تر شهر ستانهای م شهد ،كا شمر و بجنورد ك احتمال وجود اين انرژی در آنها زياد
مي باشد.
مستندات پروژه. :
 گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ مجموع گزار شهای ''برر سي و تحقيق در امكان سنجي و اكت شاف اولي انرژی زمين گرماييمنطق خراسان''؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -4عنوان پروژه  :طراحي و ساخت توربين بادی  5كيلووات
نام مدير پروژه  :جواد نورعليئي

نام گروه مجری  :انرژیهای نو
كد پروژه MMEPT03:
نام كارفرما  :طرح تحقيقات نيرو
نام همكاران :عبا بحری  ،آرش حق پرست ،سيد نيما محمودی ،عبدالعلي دادگری

خالصه پروژه:
توربين بادی وسيييل ای جهت ب دسييت آوردن انرژی باد ب منظور توليد الكتريفيييت مي باشييد با توج ب در دسييتر  ،پا و
مجاني بودن انرژی باد ا ستتاده از اين و سيل جهت توليد انرژی الكتريكي تو سع روزافزوني يافت ا ست .امروزه ا ستتاده از توربين
های با ظرفيت پايين (تا  5كيلووات ) جهت توليد برق در مناطقي ك امكان برقر ساني ب آن مناطق از طريق شبك سرا سری
وجود ندارد .ب طور گفترده ای در دنيا توسع يافت است.
توربين بادی  5كيلووات در گروه انرژیهای نو پژوهشگاه نيرو ب طور كامل طراحي و ساخت شده است .اين پروژه ب دو شكل؛
مفييتقل از شييبك و وصييل ب شييبك  ،با موفقيت اجرا شييده اسييت .عدد  5كيلووات  ،توان اسييمي توليدی در دور نامي (حدود
 ) 120rpmمي باشييد .اين توربين از نوع توربين بادی دور باال و محور افقي بوده و مكانيزم آئروديناميكي عملكردی آن از نوع
ليتت ) (lift forceاست .طول پره اين توربين  2/1متر است .قطر روتور  4/4متر مي باشد .از ايرفويل سری NACA4415
جهت پره ا ستتاده شده ا ست .سي فتم دارای شتت ا صلي ب قطر  50ميلي متر و دو عدد ياتاقان غلت شي ا ست .گيربكس از نوع
افزاينده  14/1ا ست .ژنراتور القايي س فاز با دور نامي 1500 rpmمي با شد .سي فتم كنترل مكانيكي از نوع دنبالچ ای ا ست.
مكانيزم ترمز آن ،الكتريكي مي باشييد .سيييفييتم كنترل الكتريكي توربين در حالت وصييل ب شييبك با مديريت فرمان  PLCو
ورودی سرعت باد و تعداد دور شتت دور باال است.

چكيده نتايج :
ايجاد دان فني طراحي و ساخت توربين بادی  5كيلووات
توليد برق برای مناطق ايزول از شبك سراسری برق
مطالع عملكرد اجزاء و ب دست آوردن راندمان كلي سيفتم .
تطبيق دادههای حاصل از تفت های انجام شده با محاسبات
مستندات پروژه. :
 گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ مجموع گزار شهای ''طراحي و ساخت توربين بادی  5كيلووات ''؛ پژوه شكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

كارنامه پژوهشي : 1382

 -5عنوان پروژه:بررسي وتحقيق در امكان سنجي وطراحي متهومي نيروگاه زبال سوز وساخت پايلوت
نمون
نام مديرپروژه :وهاب مكاريزاده

نام گروه مجری :انرژیهای نو
كدپروژهPNEPT 04:
نام كارفرما :طرح تحقيقات نيرو
نام همكاران :مجتبي حبيبينژاد ،فرخ محمد اسماعيلي،هدي شهبازیمنترد ،شبنم منتوری

خالصه پروژه:
ب طوركلي پروژه شامل مراحل بررسي تئوريك زبال ها ،بررسي زبال تهران،بررسي فناوریهای گوناگون زبال سوزی ،بررسي زيفت
محيطي احداث نيروگاه زبال سوز ،بررسي اقتتادی نيروگاه زبال سوز ،طراحي متهومي نيروگاه زبال سوز تهران ،طراحي پايلوت زبال
سوز با ظرفيت50كيلوگرم بر ساعت ،ساخت ،نت وراه اندازی پايلوت زبال سوزو تفت پايلوت زبال سوز است.
بدين منظور زبال های مناطق20گان تهران مورد آناليز فيزيكي و شيميايي قرار گرفت و ارزش حرارتي آنها ب تتكيك مناطق ب
دست آمد ب منظور انتااب بهترين فناوری زبال سوزی مطرح در دنيا ،فناوریهای زبال سوزی مورد مطالع قرار گرفت و اجزاء
اصلي آنها مشا گرديده و پس از آن انتااب بهترين گزين برای احداث در شهر تهران صورت گرفت بررسي زيفت محيطي
احداث نيروگاههای زبال سوز در شهر تهران و پيشبيني آثار مثبت و منتي آن در طي مراحل ساخت و بهرهبرداری در مرحل بعدی
ب انجام رسيد همچنين هزين اولي الزم برای احداث نيروگاه زبال سوز ،هزين های راهبری و تعمير و نگهداری نيز باتوج ب
امكانات داخلي مورد مطالع قرارگرفت و درنهايت هزين توليد انرژی برق) ازسوزاندن زبال ها معين گرديد درمرحل تكميلي مطالعات
صورت گرفت يك نمون از واحد بازيافت انرژی از زبال ها طراحي و درنهايت ساخت و در محل كارخان كمپوست كرج نت
گرديد .پايلوت شامل سيفتم تغذي اتوماتيك زبال ها ،كوره مودوالر از نوع  SAUمبدل حرارتي ،اسكرابر ،فيلتر و فنهای مكشي
و دمشي بوده است همچنين تمام فرآيندهای احتراق ،درطي مفير زبال ب گاز و مفير آب توسط سيفتم كنترل پيشرفتهايي
ك بدين منظور تعبي شده كنترل ميگردد .همچنين امكان مانيتورينگ و اط عات برداری از پارامترهای ترموديناميكي توسط
كامپيوتر فراهم گرديده است .درنهايت پايلوت از لحاظ احتراق زبال ها و صرف جويي انرژی تفت و نتايج ارائ گرديد

پايلوت زبال سوز نت شده در كارخان كمپوست كرج

چكيده نتايج پروژه:
-

تعيين آناليز كيتي زبال های تهران و ارزش حرارتي آنها ب تتكيك مناطق20گان تهران
ايجاد دان فني طراحي نيروگاه زبال سوز
مشا شدن هزين توليد انرژی از زبال تهران
ايجاد دان فني طراحي و ساخت زبال سوزهای كوچك از نوعSAU
ايجاد بفتر الزم و كف دان الزم برای طراحي و ساخت نيروگاه زبال سوز با مشاركت با

خارجي

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”بررسي تئوريك زبال ها“؛ كدگزارشPNEPT04/T1؛ پژوهشكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه1380
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش” بررسي زبال تهران“؛ كد گزارش PNEPT04/T2؛ پژوهشكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذرماه1380
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”بررسي فناوری گوناگون زبال سوزی“؛ كدگزارش  PNEPT04/ T3؛ پژوهشكدهانرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استندماه1380
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”بررسي زيفت محيطي احداث نيروگاه زبال سوز“؛ كدگزارشPNEPT04/T4؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماه1381؛
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”آناليز اقتتادی احداث نيروگاههای زبال سوز“؛كدگزارش PNEPT04/T5؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماه1381؛
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي متهومي نيروگاه زبال سوز تهران“؛ كدگزارش PNEPT04/T6؛ پژوهشكدهانرژی ومحيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه1381؛
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي پايلوت زبال سوز با ظرفيت 50كيلوگرم بر ساعت“؛ كدگزارشPNEPT04/T7:؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذرماه1381؛
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”ساخت ،نت و راه اندازی پايلوت زبال سوز و تفت پايلوت“؛كدگزارشPNEPT04/T8؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماه1382؛

 -6عنوان پروژه:طراحي و ساخت واحد پايلوت هضم زبال های ففادپذير
نام گروه مجری :انرژیهای نو
نام كارفرما :پژوهشگاه نيرو
نام همكاران :پرويز محمدی ،ابولقاسم عليقارداشي ،عبا

نام مدير پروژه :مهرداد عدل
كدپروژهPNEPN3:

بحری،سهيل ناودچي ،شهرام اعتمادی

خالصه پروژه:
دراين پروژه ابتدا مباني فرآيند هضم بيهوازی زبال های ففاد پذير و تجارب جهاني در اين زمين بررسي گرديد سپس اين فرآيند
در مقيا آزمايشگاهي با استتاده از يك راكتور 22ليتری ك در گروه انرژیهای نو طراحي و ساخت شد ،آزماي گرديد و با
استتاده از نتايج ب دست آمده ،واحد اصلي طراحي گرديد و نقش های ساخت ب تتتيل تهي شدند پس از انجام تشريتات مناقت
و انتااب سازنده ،واحد پايلوت هضم زبال های ففادپذير برای توليد گاز متان و انرژی ،دركارخان كمپوست كرج نت و راه اندازی
شد سازمان بازيافت شهرداری كرج در واگذاری فضا و امكانات اولي  ،ب اين پروژه كمك نموده است .اين واحد دارای يك راكتور
هاضم ب ظرفيت متيد 17مترمكع  ،سيفتم خردكن زبال و تغذي مواد خام ،سيفتم تالي مواد هضم شده ،مازن موقت نگهداری
لجن ،مازن ذخيرهسازی بيوگاز ،بفترهای لجن خشك كن و سيفتم گرماي است توليد بيوگاز اكنون در اين واحد ادام دارد.
مواد هضم شده خروجي از اين واحد ،پس ازخشك شدن ،ميتوانند ب عنوان كمپوست برای كشاورزی ب كار برده شوند

چكيده نتايج پروژه:
-

ايجاد دان فني طراحي و ساخت واحدهای توليد بيوگاز از زبال های ففاد پذيرشهری
اثبات امكانپذير بودن فرآيند توليد گاز و انرژی از زبال های ففاد پذيرشهری
امكان توليدگاز و برق درصورت استتاده ازموتور–ژنراتور (بيوگازسوز)برای متارف داخلي كارخانجات
كمپوست و امكان فروش مازاد انرژی برق ب شبك

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”مطالعات امكان سنجي وآزماي های مقدماتي“؛كدگزارشPNEPN03/T1؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛شهريورماه1380؛
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي واحد پايلوت و ارائ نقش های ساخت“؛ كدگزارشPNEPN03/T2 :؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماه1381؛
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”ساخت و نت واحد“؛ كدگزارش PNEPN03/T3؛ پژوهشكده انرژی و محيطزيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ مردادماه1382؛
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”راه اندازی و راهبری واحد پايلوت“؛ كد گزارش PNEPN03/T :؛ پژوهشكدهانرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو ؛آذرماه1382؛

كارنامه پژوهشي : 1383
 -7عنوان پروژه :مطالعات امكان سنجي و باد سنجي شمالغرب كشور (آذربايجان)
نام گروه مجری  :انرژیهای نو

نام مدير پروژه  :آرش حقپرست كاشاني

نام كارفرما  :شركت برق منطق ای آذربايجان

كد پروژه PNEBA01:

نام همكاران  :عبا

بحری ،فواد كعبي نژاديان ،احفان شربتي

خالصه پروژه:
در اين پروژه ابتدا مطالعات گفتردهای در زمين روشهای معتبر پتانفيل سنجي انرژی باد ب منظور احداث نيروگاه بادی صورت
گرفت .سييپس روشييي جامع و بر اسييا اسييتاندارد انتااب گرديد .در ادام آناليز و تحليل دادههای انرژی باد هتت ايفييتگاه
بادسنجي در منطق آذربايجان ب طور پيوست انجام شد .نتايج محاسبات در قال نمودارها و جداول متعدد ب طور ماهيان  ،فتلي
و ساليان آماده گرديد .سپس مقايف بين ايفتگاههای ماتلف بادسنجي با تمركز بر شاخ های اصلي پتانفيل سنجي انرژی
باد انجام شد .در ادام  ،آناليز اقتتادی با هدف تعيين قيمت تمام شده برق بادی در مناطق ياد شده انجام و در ايفتگاه بادسنجي
سراب ،قيمت تمام شده برق محاسب گرديد.

نمون منحنيهای پتانفيلسنجي انرژی باد برای منطق شمالغرب ايران

چكيده نتايج :
آناليز ماهيان  ،فتلي و ساليان دادههای انرژی باد در  7ايفتگاه بادسنجي در منطق آذربايجان
مقايف ايفتگاههای بادسنجي از نقط نظر شاخ های عمده پتانفيل سنجي انرژی باد
آناليز اقتتادی احداث نيروگاه بادی در مناطق ياد شده
مستندات پروژه:
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
ك شور(آذربايجان)؛ ”گزارش اول :مباني پتان فيل سنجي انرژی باد“؛PNEBA01/T1؛ پژوه شكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
كشور(آذربايجان)؛ ”گزارش دوم :ايفتگاه باد سنجي صائين(سراب)“؛PNEBA01/T1؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
كشور(آذربايجان)؛ ”گزارش سوم :ايفتگاه باد سنجي تفوج“؛PNEBA01/T1؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛
پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
كشييور(آذربايجان)؛ ”گزارش چهارم :ايفييتگاه بادسيينجي مينق(هريس)“؛PNEBA01/T1؛ پژوهشييكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
كشييور(آذربايجان)؛ ”گزارش پنجم :ايفييتگاه بادسيينجي كميآباد(اردبيل)“؛PNEBA01/T1؛ پژوهشييكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
ك شور(آذربايجان)؛ ”گزارش ش شم :اي فتگاه باد سنجي تيكم داش“؛PNEBA01/T1؛ پژوه شكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
كشييور(آذربايجان)؛ ”گزارش هتتم :ايفييتگاه بادسيينجي رشييكان“؛PNEBA01/T1؛ پژوهشييكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
ك شور(آذربايجان)؛ ”گزارش ه شتم :اي فتگاه باد سنجي مائينب غ(تكاب)“؛PNEBA01/T1؛ پژوه شكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه اول آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
كشور(آذربايجان)؛ ”گزارش نهم :رتب بندی هتت ايفتگاه باد سنجي در منطق آذربايجان از ديدگاه شاخ های اصلي
پتانفيلسنجي انرژی باد“؛PNEBA01/T1؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه دوم آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
كشور(آذربايجان)؛ ”گزارش اول :ايفتگاه باد سنجي صائين (سراب)“؛PNEBA01/T2؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه دوم آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
كشور(آذربايجان)؛ ”گزارش دوم :ايفتگاه باد سنجي تفوج“؛PNEBA01/T2؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛
پژوهشگاه نيرو؛ استند .1383

گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه دوم آناليز دادههای انرژی باد در منطق ش يمالغرب
كشور(آذربايجان)؛ ”گزارش سوم :ايفتگاه باد سنجي مينق(هريس)“؛PNEBA01/T2؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه دوم آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
ك شور(آذربايجان)؛ ”گزارش چهارم :اي فتگاه باد سنجي كميآباد(اردبيل)“؛PNEBA01/T2؛ پژوه شكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه دوم آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
ك شور(آذربايجان)؛ ”گزارش پنجم :اي فتگاه باد سنجي تيكم داش“؛PNEBA01/T2؛ پژوه شكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه دوم آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
ك شور(آذربايجان)؛ ”گزارش ش شم :اي فتگاه باد سنجي ر شكان“؛PNEBA01/T2؛ پژوه شكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه دوم آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
ك شور(آذربايجان)؛ ”گزارش هتتم :اي فتگاه باد سنجي مائينب غ(تكاب)“؛PNEBA01/T2؛ پژوه شكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند .1383
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ مجموع گزارشهايشيي ماه دوم آناليز دادههای انرژی باد در منطق شييمالغرب
ك شور(آذربايجان)؛ ”گزارش ه شتم :رتب بندی هتت اي فتگاه باد سنجي در منطق آذربايجان از ديدگاه شاخ های
ا صلي پتان فيل سنجي انرژی باد“؛PNEBA01/T2؛ پژوه شكده انرژی و محيط زي فت؛ پژوه شگاه نيرو؛ ا ستند
.1383

 -8عنوان پروژه :بررسي و تحقيق در پتانفيل سنجي انرژی زمين گرمايي در منطق دماوند (جمع آوری و
پردازش اط عات موجود)
نام گروه مجری  :انرژیهای نو

نام مدير پروژه  :جواد نورعليئي

نام كارفرما  :سازمان انرژیهای نو ايران (سانا)

كد پروژه PNEDE03:

نام همكاران :فريدون غضبان ،امير تمجيدی

خالصه پروژه:
انرژی زمين گرمايي از جمل انرژیهای تجديدپذير است ك بر اسا تحقيقات بعمل آمده ،پتانفيل آن در با های ماتلف
كشورمان وجود دارد .منطق آتشتشاني دماوند ك در  80كيلومتری شمال شرق تهران واقع شده است يكي از مناطق مفتعد جهت
بهرهبرداری از منابع زمين گرمايي ايران است .وجود كوه آتشتشاني دماوند و چشم های آبگرم در اطراف اين كوه نشان دهنده
اين استعداد است .از اينرو طي سالهای  1354تا  1357يك شركت ايتاليايي (انل) مطالعات اكتشافي زمين شناسي ،ژئوشيميايي
و ژئوفيزيكي را در محدوده ای ب مفاحت  5500كيلومتر مربع از منطق دماوند انجام داد.
پروژه حاضر پيرو مطالعات فوق صورت گرفت و از چهار با عمده تشكيل شده است.
در با نافت ،تمامي گزارشهای موجود ك در موسفات ماتلف نگهداری ميشدند جمعآوری شده و مورد بازبيني قرار گرفتند.
در با دوم پروژه نتايج كلي پروژههای تحقيقاتي و پايان نام های دانشجويي ك طي  25سال اخير در ختوص منطق اكتشافي
دماوند انجام گرفت بود مطالع و بررسي شد .در با سوم با استتاده از نتايج ساير مطالعات انجام شده و نيز انجام برخي از روش
های اكتشافي نظير زمين دماسنجي ،نتايج بدست آمده از تحقيقات شركت انل كنترل گرديد .با چهارم پروژه ،ارائ پيشنهاد
مطالعات تتتيلي بر اسا شرايط خاص منطق اكتشافي دماوند است.
با انجام تمامي مراحل پروژه مشا گرديد ك منطق دماوند دارای پتانفيل قابل توجهي از نقط نظر انرژی زمين گرمايي است
ب نحوی ك وسعت ناحي مفتعد زمين گرمايي آن حدود  200كيلومتر مربع مي باشد .نتايج ساير مطالعات انجام شده نيز حاكي
از بروز تغييراتي در تركي شيميايي آب يكي از چشم های منطق در سال  1381است .ك پيرو وقوع تعدادی زمين لرزه در اين
منطق رخ داده است .بهر حال اين موضوع ثابت مينمايد ك مطالعات اكتشافي تتتيلي بايفتي با دقت بفيار زيادی در منطق
صورت پذيرد .مطالعات مذكور نيز شامل مطالعات دور سنجي ،زمين شناسي ،تكتونيكي ،ژئوشيميايي و روشهای ژئوفيزيكي مي
باشند.

چكيده نتايج :
جمعآوری و يكپارچ سازی تمامي گزارشات موجود در ختوص منطق زمين گرمايي دماوند
بررسي و كنترل نتايج مطالعات اكتشافي انجام شده توسط شركت انل
تأييد ناحي مفتعد انتااب شده توسط شركت انل
شناسايي تغييرات رخ داده در شرايط مازن زمين گرمايي دماوند
ارائ پيشنهاد مطالعات اكتشافي تتتيلي

مستندات پروژه:
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”فتوژئولوژی و تحليل شكفتگيهای منطق اكتشافي دماوند“؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور. 1383
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ” مطالعات ژئوفيزيكي (مگنتوتلوريك و حرارت سنجي) منطق اكتشافي دماوند“ ؛
پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهر. 1383
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ” مطالعات ژئوشيميايي منطق اكتشافي دماوند“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛
پژوهشگاه نيرو؛ آذر . 1383
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ” تتفير جامع نتايج مطالعات زمين شناسي ،ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي منطق اكتشافي
دماوند“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذر . 1383
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”پيشنهاد مطالعات اكتشافي تتتيلي در ناحي مفتعد زمين گرمايي منطق دماوند“ ؛
پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن .1383
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ” بررسي نتايج مطالعات ساير موسفات تحقيقاتي در ختوص منطق زمين گرمايي
دماوند“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند . 1383

كارنامه پژوهشي : 1384
 -9عنوان پروژه :تدوين دان فني طراحي كامل نيروگاه بادی تا ظرفيت يك مگاوات ،ب همراه سياخت و
مفتند سازی نيروگاه بادی  25كيلووات
نام مدير پروژه  :عبا

بحری

نام گروه مجری  :انرژیهای نو
كد پروژه PNEPT05:
نام كارفرما  :طرح تحقيقات نيرو
نام همكاران  :آرش حق پر ست كا شاني ،م فعودمظتری ،مهدی صتاريان ،فرزاد گل شن ،ا سماعيل محمدتبار،
محمد يوستي ،مهرداد عدل ،مهدی رضايي

خالصه پروژه:
در اين پروژه ابتدا مدار فني و اسييتانداردهای متداول در طراحي ،سيياخت ،تفييت و بهره برداری توربينهای بادی جمعآوری و
مورد مطالع قرارگرفت .سپس با تدوين دان فني طراحي نيروگاههای بادی در ك شور برای ظرفيتهای زير يك مگاوات ،بطور
همزمان اقدام ب طراحي يك دسيييتگاه توربين بادی  25كيلووات گرديد .توربين بادی مذكور از نوع محور افقي ميباشيييد ك از
لحاظ ساز و كارهای عملكردی و نيز راهبری تمام خودكار همانند توربينهای بادی بزرگ ميبا شد .طراحي توربين بطور كامل و
بنيادين صورت گرفت ا ست و شامل طراحي سازوكار كلي ،طراحي هند سي ،آيروديناميك و سازهای پره ،طراحي اجزاء انتقال
قدرت همچون هاب ،شتت ،ياتاقانها و گيربكس ،طراحي و انتااب سي فتم قدرت ،طراحي سازه و برج و فوندا سيون و طراحي
سيفتم جهت دهي خودكار ب سمت باد ميباشد .همچنين در طراحي ،مفائل حتاظتي همچون خوردگي شيميايي ،رعد و برق و
ارتعا شات مورد توج قرار گرفت ا ست .پس از طراحي توربين كلي اجزاء توربين در داخل ك شور ساخت شد و مجموع توربين
مونتاژ و مورد تفت قرار گرفت.

توربين بادی  25كيلوواتي ساخت پژوهشگاه نيرو )(Wenri 25

چكيده نتايج :
تدوين دان فني مورد نياز جهت طراحي كلي اجزاء توربينهای بادی
طراحي كامل يك توربين بادی  25كيلووات و ساخت آن
بفتر سازی جهت ساخت توربينهای بادی در كشور
امكان سنجي ساخت و قطعات و اجزاء توربين در واحدهای توليدی موجود در كشور

مستندات پروژه:
گروه پژوهشيييي انرژیهای نو؛ گزارش ”اسيييتانداردهای مربوط ب توربينهای بادی“ ؛ پژوهشيييكدن انرژی و محيط زيفيييت؛پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت .81
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي مكانيزم كلي توربين های بادی تا ظرفيت يك مگاوات و طراحي مكانيزم توربينبادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور .81
گروه پژوهشيييي انرژی های نو؛ گزارش ”طراحي آيروديناميكي پرن توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشيييكدن انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استندماه .81
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي سييازن پرن توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشييكدن انرژی و محيط زيفييت؛پژوهشگاه نيرو؛ استندماه .81
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي هاب توربينهای بادی  25كيلووات “ ؛ پژوهشييكدن انرژی و محيط زيفييت؛پژوهشگاه نيرو؛ بهمنماه .81
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي شييتت و ياتاقانهای توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشييكدن انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه .82
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي سيفتم ترمز توربين بادی  25كيييييلووات“ ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه .82
گروه پژوهشيييي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي جعب دنده توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشيييكدن انرژی و محيط زيفيييت؛پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه .82
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي ك چ توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاهنيرو؛ تيرماه .82
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي متهومي و انتااب ژنراتور مناس برای توربين بادی  25كيلووات“ ؛پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استندماه .81
گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي سي فتم چرخ محور برای توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوه شكدن انرژی ومحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ تيرماه .82
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي سيفتم كنترل و مديريت برای توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشكدن انرژی ومحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه .82
گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش ” شنا سايي اثر ات تال توربين بادی ب شبكة توزيع“ ؛ پژوه شكدن انرژی و محيط زي فت؛پژوهشگاه نيرو؛ آبان ماه .82
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش ”كاه نويز و ارتعاشييات در توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشييكدن انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهر ماه .82
گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش ”حتاظت توربين بادی در برابر خوردگي“ ؛ پژوه شكدن انرژی و محيط زي فت؛ پژوه شگاهنيرو؛ مرداد ماه .82
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”حتاظت توربين بادی در برابر رعد و برق“ ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاهنيرو؛ آبان ماه .82

گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي برج و فريم تعميرات توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشييكدن انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ تيرماه .82
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي فوندا سيون برج توربين بادی  25كيلووات“ ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماه .82
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش ”طراحي سيييفييتم كنترل برای مجموعة جهتيابي نفييبت ب باد در توربين بادی 25كيلووات“ ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه .82

 -10عنوان پروژه :طراحي و ساخت متمركزكننده نقط ای با موتور استرلينگ با ظرفيت  10كيلووات
نام گروه مجری  :انرژیهای نو

نام مدير پروژه  :پژمان صالح ايزدخواست

نام كارفرما  :طرح تحقيقات نيرو

كد پروژه PNEPT06:

نام همكاران :حميدرضا الری ،مهدی رهايي ،شهريار بزرگمهری

خالصه پروژه:
سيفتم متمركزكننده نقط ای با موتور استرلينگ از انواع نيروگاههای حرارتي خورشيدی ميباشد ك باالترين بازده را در مقايف
با ساير انواع اين نيروگاهها دارد .بمنظور دستيابي ب تكنولوژی بفيار دقيق و خاص اين سيفتمها ،طراحي و ساخت يك نمون
متمركزكننده نقط ای برای اولين بار در كشور در پژوهشگاه نيرو توسط گروه انرژیهای نو انجام گرديد.
متمركزكننده نقط ای از يك بشقاب سهموی تشكيل شده است ك آين های آن نور خورشيد را در يك نقط كانوني متمركز
مينمايند .در اين نقط يك مجموع موتور استرلينگ و ژنراتور قرار ميگيرد ك توسط آن از اين انرژی گرمايي تمركز يافت ،
الكتريفيت توليد ميشود .متمركزكننده نقط ای ب يك سيفتم ردياب دو محوره مجهز است ك آين های سهموی آنرا همواره در
مقابل خورشيد قرار ميدهد.
سيفتم متمركزكننده نقط ای  10كيلو وات در محوط پژوهشگاه نيرو نت شده است.

چكيده نتايج :
 ايجاد دان فني طراحي و ساخت متمركزكننده نقط ای توليد انرژی الكتريكي از يك منبع انرژی پا و تجديد پذير -امكان بهرهبرداری از اين سيفتم در مناطق دور از شبك برق برای تأمين برق مترفي واحدهای كوچك

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «بررسي فني مجموع متمركزكننده نقط ای»؛ كد گزارش  PNEPT06/T1؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مرداد 1381
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ارزيابي فني و انتااب نمون مناس جهت ساخت»؛ كد گزارش  PNEPT06/T2؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مرداد 1381
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «طراحي مجموع متمركزكننده نقط ای»؛ كد گزارش  PNEPT06/T3؛ پژوهشكدهانرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن 1381
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ساخت مجموع متمركزكننده نقط ای»؛ كد گزارش  PNEPT06/T4؛ پژوهشكدهانرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند 1382
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش « ارزيابي اقتتادی»؛ كد گزارش  PNEPT06/T5؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ استند 1382

كارنامه پژوهشي : 1385
 -11عنوان پروژه:مطالعات دورسنجي در منطق زمينگرمايي دماوند و پيشنهاد مطالعات تتضيلي ب منظور
تعيين نقاط حتر چاههای اكتشافي عميق

نام گروه مجری:انرژیهای نو
نام كارفرما:سازمان انرژیهای نو ايران
نام همكاران:امير تمجيدی

نام مدير پروژه:جواد نورعليئي
كد پروژهPNEDE04:

خالصه پروژه:
اين پروژه درحقيقت الحاقي پروژه بررسي پتانفيل انرژی زمينگرمايي در منطق دماوند است .در اين پروژه نافت تمامي نقش های
موجود ك توسط شركت انل تهي شده بودند ،رقومي شدند .بدين ترتي تعداد  45الي اط عاتي قديمي رقومي گرديد و  8الي
اط عاتي رقوميشده جديد نيز ب بانك اط عاتي نقش های منطق دماوند اضاف گرديد .البت در هنگام تهي بانك اط عاتي
مذكور ،مشا شد ك نقش های شركت انل و سازمان زمينشناسي كشور دارای خطا ميباشند ك در پروژه حاضر اين مشكل
با استتاده از تتاوير ماهوارهای برطرف شد .در مرحل بعد با استتاده از تتاوير ماهوارهای منطق دماوند ،تتاوير مادون قرمز حرارتي
و پراكندگي نواحي دگرسانشده منطق مذكور تهي گرديد و اط عات حاصل از آنها با نقش های زمينشناسي مطابقت دادهشد.
سپس ب كمك نتايج بدستآمده از مطالعات دورسنجي ،نتايج حاصل از مطالعات شركت انل مورد ارزيابي و كنترل قرار گرفت .در
خاتم با درنظر گرفتن وضعيت ليتولوژی خاص منطق دماوند و مشاتات اجزاء مازن زمينگرمايي آن ،برنام مطالعات تتتيلي
تا مرحل تعيين نقاط حتر چاههای اكتشافي عميق تهي گرديد .بدليل ابعاد منطق مفتعد اكتشافي اين مطالعات در دو مرحل
پيشنهاد گرديد.
 مرحل مقدماتي ك شامل مطالعات زمينشناسي ،ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي (شامل كاوشهای مغناطيسسنجي زميني ،ثقلسنجيو مگنتوتلوريك) است..
 مرحل دوم مطالعات تتتيلي شامل مطالعات زمينشناسي ساختماني و مطالعات ژئوفيزيكي (شامل مطالعات مگنتوتلوريكتكميلي و حرارتسنجي) است.

چكيده نتايج و اهداف بدستآمده پروژه:
 تهي بانك اط عاتي از نقش های رقوميشده منطق زمينگرمايي دماوند تتحيح نقش های زمينشناسي منطق زمينگرمايي دماوند با استتاده از تتاوير ماهوارهای تائيد نتايج مطالعات شركت انل ب كمك دادههای ماهوارهای مادون قرمز حرارتي و نواحي دگرسانشده ارائ برنام مطالعات اكتشافي تتتيلي در دو مرحل مقدماتي و تكميلي همراه با شرح خدمات ،مدت زمان اجرا و هزين تقريبيهر يك از مراحل مطالعاتي

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”كنترل نتايج مطالعات شركت انل“؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛دی ماه .1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش ”مطالعات تتتيلي انرژی زمينگرمايي در ناحي مفتعد منطق اكتشافيدماوند“؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن ماه .1384

كارنامه پژوهشي : 1386
 -12عنوان پروژه:طراحي و تهي مشاتات فني نيروگاه زبال سوز با ظرفيت  1200تن در روز
مدير پروژه:حميدرضا الری

گروه مجری:انرژیهای نو
كد پروژهPNEPN05:
كارفرما:پژوهشگاه نيرو
همكاران:شهريار بزرگمهری ،سوسن داوری ،مهدی رضايي پژمان صالح ايزدخواست ،آرش حقپرست كاشاني ،مهدی ضيغمي

خالصه پروژه:
پروژه ‹‹طراحي و تهي مشاتات فني نيروگاه زبال سوز با ظرفيت  1200تن در روز›› در گروه انرژیهای نو پژوهشكده انرژی و
محيط زيفت ب پايان رسيد .در اين پروژه باتوج ب نوع زبال  ،ظرفيت ،نوع نيروگاه ،نوع تجهيزات جانبي و استانداردهای آاليندگي
هوا طراحي ابعادی نيروگاه انجام و مشاتات فني آن ارائ گرديدهاست.
در مرحل اول و دوم اين پروژه ضمن فرهنگسازی بكارگيری نيروگاههای زبال سوز ،بررسي جايگاه اين نيروگاهها در جهان و
نق آنها در امحاء زبال ها ب تتكيك زبال های شهری ،صنعتي و خطرنا انجام شده است .همچنين در اين با استانداردهای
آاليندگي نيروگاههای زبال سوز براسا استاندارد  EPAو استاندارد اروپايي مورد توج قرار گرفت است.
در مرحل سوم طراحي نيروگاه انجام گرديد .در با اول اين مرحل طراحي مفير زبال -گاز نيروگاه انجام گرفت ك شام نجام
محاسبات مربوط ب محوط سرپوشيده جهت تالي زبال ب انبار ،طراحي انبار زبال  ،طراحي سيفتم جداسازی فلزات از زبال و
طراحي سيفتم خردكن بوده است.
در طراحي كوره ،محاسبات احتراق و سيفتم تأمين هوا و انتااب مشعلهای كمكي مناس برای هر دو سيفتم بفتر شناور و
تودهسوز انجام و در ادام طراحي سيفتم تالي خاكفتر و سيفتم كنترل آلودگي هوا و سيفتم كوران نيروگاه انجام گرديد .در
با سوم و چهارم طراحي ،مفير آب-باار نيروگاه زبال سوز و طراحي بويلر انجام گرديد .در با بعد نيز طراحي سيفتم CHP
مورد بررسي قرار گرفت است .در مرحل پنجم از فاز طراحي ،طراحي تتتي خان آب تغذي سيكل نيروگاه شامل حوضچ های ت
نشيني ،آمادهسازی اولي و ماازن كانيزدايي انجام شد .درنهايت سيفتمهای الكترونيكي و كنترل نيروگاه و با سازه مورد
بررسي قرار گرفت و مشاتات فني كل سيفتم تهي شد .در انتهای اين پروژه امكانفنجي ساخت داخل و آناليز اقتتادی اجرای
آن صورت گرفت.

چكيده نتايج و اهداف بدستآمده پروژه:
 ايجاد دان فني در طراحي نيروگاه زبال سوز -ايجاد فرهنگ بكارگيری نيروگاههای زبال سوز در كشور

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”بررسي استانداردهای آاليندگي نيروگاههای زبال سوز“؛ پژوهشكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند ماه .1383
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”نق نيروگاههای زبال سوز در انهدام زبال و توليد انرژی در دنيا“؛ پژوهشكده انرژی ومحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند ماه .1383
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي انبار زبال دنيا“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير ماه.1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتم جداسازی فلزات از زبال “؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاهنيرو؛ تير ماه .1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتم خردكن“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير ماه.1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي انبار زبال دنيا“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير ماه.1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي كوره (“)1؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه.1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي كوره (“)2؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه.1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتم تالي خاكفتر“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛شهريور ماه .1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتم كنترل آلودگي هوا“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاهنيرو؛ مهر ماه .1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتم كوران نيروگاه و محاسبات كانال مفير عبور گاز“؛ پژوهشكده انرژی ومحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهر ماه .1384
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي خط توليد “RDF؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ خردادماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي كوره بفتر شناور“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مردادماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتم كنترل آلودگي هوا و كوران و تالي خاكفتر كوره بفتر شناور“؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مرداد ماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي مفير آب-باار نيروگاه زبال سوز (“)1؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي مفير آب-باار نيروگاه زبال سوز (“)2؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”امكانفنجي ساخت داخل و آناليز و اقتتادی“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه .1385

 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي مفير آب-باار نيروگاه زبال سوز (“)3؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ آبان ماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتم “1- CHP؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذرماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتم “2- CHP؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذرماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي تتتي خان آب تغذي سيكل نيروگاه“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ آذر ماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي سيفتمهای الكترونيكي و كنترل نيروگاه زبال سوز“؛ پژوهشكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ دی ماه .1385
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”طراحي با سازه نيزوگاه“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛فروردين ماه .1386

 -13عنوان پروژه:امكانسنجي فني و اقتتادی احداث مركز تحقيقات و تفت توربينهای بادی در ايران
و طراحي اولي يك مركز تفت مناس
گروه مجری:انرژیهای نو
كارفرما:سازمان انرژیهای نو ايران
همكاران:حميدرضا الری

مدير پروژه:مهدی رضايي
كد پروژهPNENE04:

خالصه پروژه:
كاه ذخاير سوختهای ففيلي و م حظات زيفتمحيطي مربوط ب استتاده از اين سوختها از يكفو و مباحث مربوط ب امنيت
تأمين انرژی از سوی ديگر موج گرديده تا بازار جهاني انرژی ب سمت استتاده از منابع انرژی پا هدايت گردد.
طي ساليان اخير ،نگرش مثبتي در زمين بكارگيری انرژیهای تجديدپذير بر ساختار انرژی كشور حاكم شده است .اين نگرش،
بويژه در با انرژی باد ،مشهودتر ميباشد .كشور ايران ،ب لحاظ موقعيت جغرافيايي ،از پتانفيل بفيار بااليي در زمين انرژی باد
برخوردار است .برآوردهای اولي از پتانفيل انرژی بادی در ايران در حدود  30000مگاوات ميباشد .براسا سند چشمانداز 20سال
كشور تا افق  ،1404ظرفيت توان بادی نت شده در كشور بايد ب  1690مگاوات افزاي يابد ك اين توان معادل 85درصد
مجموع توان نت شده انرژیهای تجديدپذير تا سال  1404خواهد بود .توج ب اين امر ،اهميت انرژی باد در ساختار آينده انرژی
كشور را نشان ميدهد.
مطل ديگری ك در ارتباط با انرژی باد در كشور ميتوان بدان اشاره نمود وجود سابق طراحي توربينهای بادی ،انجام پروژههای
متعدد در زمين انرژی باد و وجود زيرساختهای الزم جهت توسع صنعت انرژی باد در كشور ميباشد.
مطالع كشورهای پيشگام در صنعت انرژی باد نشان ميدهد ك يكي از عوامل مؤثر در توسع توان بادی در اين كشورها ،وجود
مراكز معتبر جهت انجام تحقيقات و تفت توربينهای بادی ميباشد .امروزه شرط ورود ب بازار انرژی بادی برای سازندگان
توربينهای بادی ،اخذ گواهينام تائيد ص حيت از مراجع ذیص ح است .يكي از مهمترين وظائف يك مركز تحقيق و تفت
توربين بادی ،انجام تفتهای الزم بر روی توربينهای بادی جهت اخذ گواهينام است .تعدادی از اين مراكز نيز صادركننده
گواهينام تائيد ص حيت است.
باتوج ب مطال ذكرشده و ب منظور كمك ب توسع صنعت انرژی باد در كشور ،قرارداد انجام پروژهای تحت عنوان ‹‹امكانفنجي
فني و اقتتادی احداث مركز تحقيقات و تفت توربينهای بادی در ايران و طراحي اولي يك مركز تفت مناس ›› ميان پژوهشگاه
نيرو و سازمان انرژیهای نو ايران مبادل گرديد .هدف از اين پروژه ،انجام مطالعات كامل درختوص مراكز معتبر تحقيق و تفت
توربين بادی و طراحي اولي يك مركز متناس با ظرفيت ايران ميباشد ك درنهايت ،منجر ب انجام پروژه طراحي تتتيلي يك
مركز تحقيق و تفت توربين بادی برای ايران ميگردد.

اين پروژه در چهار مرحل انجام گرديد .در مرحل اول ،پس از جمعآوری مطال  ،ساختار مراكز معتبر تحقيق و تفت توربين بادی
و همچنين ساختار مراكز معتبر صدور گواهينام برای توربينهای بادی ب طور كامل مورد بررسي قرار گرفت .براسا نتايج اين
بررسي و باتوج ب ساختار انرژی در كشور ،ساختار سازماني مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران تعيين گرديد .در با
دوم از اين مرحل  ،استانداردهای بينالمللي موجود در زمين توربينهای بادی و اجزاء ماتلف آن مشا و مورد ارزيابي قرار
گرفت.
در مرحل دوم و براسا نتايج مرحل اول ،انواع و اهداف تفت توربينهای بادی مورد ارزيابي كامل قرار گرفت .اسا كار در
انتااب تفتهای اصلي ك بايد بر روی توربينهای بادی انجام شود الزاماتي است ك بايد برای دريافت گواهينام تائيد ص حيت
رعايت گردد .پس از تعيين تفتهای اصلي ،براسا استانداردهای مرتبط و گزارشهای موجود در آرشيو مراكز معتبر تفت توربين
بادی ،تجهيزات مربوط و نحوه انجام تفتها تا حد امكان تعيين گرديد .در با دوم از اين مرحل  ،معيارهای اصلي در انتااب
مكان احداث مركز تحقيق و تفت توربينبادی تعيين گرديد .همچنين ،ظرفيت كلي مركز متناس با شرايط ايران ،با های
ماتلف و تجهيزات مورد نياز هر با مشا شد.
در مرحل سوم باتوج ب مشا شدن ظرفيت كلي مركز تفت ،ابتدا نيروی انفاني مورد نياز و تات های هريك مشا
گرديد .سپس ،براسا نتايج بدستآمده از با های قبلي ،برنام زمانبندی طراحي و احداث اين مركز تهي شد .در با دوم
از اين مرحل  ،برآورد اقتتادی از هزين ها و درآمدهای احداث و راهاندازی مركز انجام شد.
در مرحل چهارم ،پس از جمع بندی نتايج كلي مراحل قبل ،ضرورت احداث يك مركز تحقيق و تفت توربين بادی برای ايران از
جنب های ماتلف مورد بررسي قرار گرفت.

چكيده نتايج و اهداف بدستآمده پروژه:
 طراحي اولي يك مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران تهي فهرست استانداردهای بينالمللي در زمين توربينهای بادی -تعيين تفتهای اصلي برای توربينهای بادی ب منظور اخذ گواهينام تائيد ص حيت و روال انجام آن

 تعيين معيارهای اصلي در مكانيابي يك مركز تحقيق و تفت توربين بادی تعيين بهترين مكان جهت احداث و راهاندازی مركز تحقيق و تفت توربين بادی در كشور برآورد نيروی انفاني مورد نياز مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران تهي برنام زمانبندی طراحي و احداث مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران تهي فهرست تجهيزات و با های ماتلف مورد نياز برای مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران برآورد اقتتادی احداث مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران -تهي بانيك اط عاتيي موردنياز جهت انجام پيروژه طيراحي تتتيليي مركيز تحقييق و تفيت توربيينبيادی در اييران

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”پيشنهاد ارتباط ساختاری مركز تحقيق و تفت توربينهای بادی“؛ پژوهشكده انرژی ومحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه .1386
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”استانداردهای تفت توربينهای بادی“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاهنيرو؛ تير ماه .1386
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”بررسي انواع و اهداف تفت توربينهای بادی در جهان“؛ پژوهشكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور ماه .1386
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”تعيين مكان احداث مركز تحقيق توربين بادی در ايران“؛ پژوهشكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن ماه .1386
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”برآورد نيروی انفاني و زمانبندی طراحي و احداث مركز تحقيقات و تفت توربين بادی“؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن ماه .1386
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش”برآورد هزين های مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران“؛ پژوهشكده انرژی ومحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند ماه .1386
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش پاياني ”مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران“؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو؛ استند ماه .1386

كارنامه پژوهشي : 1387
 -14عنوان پروژه:طراحي و ساخت سيفتم تهوي مطبوع دسيكنيت جاميد خورشييدی با ظرفيت 5تن
تبريد

مدير پروژه:پژمان صالح ايزدخواست

گروه مجری:انرژیهای نو
كد پروژهPNENE02:
كارفرما:پژوهشگاه نيرو-سازمان انرژیهای نو ايران
همكاران:حميدرضا الری ،شهريار بزرگمهری ،آرش حقپرست كاشاني ،مهدی رضائي ،مهدی ضيغمي ،رضاباهوش
كازروني ،رامين مهرابيان

خالصه پروژه:
سيفتم های تهوي مطبوع و سرماي متداول مانند كولرهای گازی ،توان و انرژی الكتريكي بفيار بااليي را صرف غلب بر بار
سرمايشي نهان يا همان رطوبت موجود در هوا ،بويژه در مناطق دارای آب و هوای گرم و مرطوب مينمايند .در اين سيفتمها،
كاه رطوبت هوا با سرد كردن آن و در نتيج ميعان رطوبت موجود در هوا انجام ميشود .در سيفتمهای سرماي دسيكنت،
رطوبت هوا با استتاده از مواد جاذب رطوبت (مواد دسيكنت) گرفت ميشود و سپس هوای خشكشده ،با روشهای ماتلف و با
انرژی الكتريكي كمتری خنكميگردد .ماده جاذب رطوبت ك ميتواند مايع و يا جامد باشد ،با جذب آب بتدريج اشباع شده و
سپس با حرارت دادن ،برای استتاده مجدد بازيافت ميگردد.
پروژه تحقيقاتي «طراحي و ساخت سيفتم تهوي مطبوع دسيكنت جامد خورشيدی با ظرفيت 5تن تبريد» در سال  1384توسط
پژوهشگاه نيرو و با مشاركت سازمان انرژیهای نو ايران آغاز گرديد .پس از طي مراحل طراحي و ساخت ،اين دستگاه برای انجام
آزمايشهای عملكرد ،جهت تهوي يك سالن كنترانس در سازمان آب و برق كي نت گرديد.
در اين پروژه ابتدا كلي سيفتمهای تهوي مطبوع خورشيدی مانند سيفتمهای جذبي و سيفتمهای دسيكنت مايع و جامد بررسي
و با يكدي گر مقايف شده است .سپس يك سيفتم تهوي مطبوع دسيكنت جامد بهمراه اجزاء آن طراحي شده است .پس از آن،
اجزاء دستگاه براسا اين طراحيها ساخت شده و سپس در منطق دارای آب و هوای گرم و مرطوب شدهاند .درنهايت با انجام
تفتهای ماتلف عملكرد دستگاه در شرايط ماتلف دما و رطوبت بررسي شده است .آزمايشهای انجامشده نشان داده است ك
در شرايط مشاب  ،اين سيفتم بي از 30درصد انرژی الكتريكي كمتری در مقايف با سيفتم تبريد تراكمي مترف مينمايد .از
مزايای ديگر اين سيفتم آن است ك هوای تهوي ب صورت صد درصد از هوای تازه تأمين ميگردد .بدين ترتي اين سيفتم برای
استتاده در مواردی مانند بيمارستانها و سالنهای اجتماعات و برخي صنايع همچون داروسازی ،اتاقهای رنگ و سردخان ها بفيار
مناس است.

چكيده نتايج:
 ايجاد دان فني طراحي و ساخت يك سيفتم تهوي مطبوع با مترف انرژی الكتريكي پايين كاه م ترف انرژی الكتريكي ب ميزان بي از 30در صد در مقاي ف با سي فتمهای سرماي متداول بويژه برای مناطقدارای آب و هوای گرم و مرطوب
 استتاده از هوای صد درصد تازه برای تهوي ساختمان (مناس برای سالنهای اجتماعات ،بيمارستانها و برخي صنايع) انتااب حالتهای كاری ماتلف براسا شرايط دما و رطوبت هوای داخل و خارج (ب صورت خودكار و دستي) -ثبيت و ذخيرهسيازی اط عات دميا ،رطوبيت و دِبي هوا در با های ماتلف دستگاه ميزان تاب و تيوان متيرفي

مستندات پروژه:
 گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش «برر سي فني انواع سي فتمهای تهوي مطبوع د سيكنت»؛پژوه شكده انرژی و محيطزيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «طراحي سيفتم و اجزاء آن»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ساخت مجموع و راهاندازی آن»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «نت و راهاندازی»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ارزيابي اقتتادی ،آزماي و تعيين كارآيي سيفتم»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛پژوهشگاه نيرو.
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش پاياني «طراحي و ساخت سيفتم تهوي مطبوع دسيكن يت جام يد خورشي يدی با ظرفيت5تن تبريد»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -15عنوان پروژه:مطالعات و طراحي سيفتم مديريت و بهرهبرداری بيوگياز در محل جديد دفن زبال
شهر مشهد
مدير پروژه:حميدرضا الری

گروه مجری:انرژیهای نو
كد پروژهCNESM02:
كارفرما:شهرداری مشهد
همكاران:مهرداد عدل ،مهدی جليلي قاضيزاده ،آرمان رئوفي ،مهدی ضيغمي

خالصه پروژه:
دفن زبال های شهری با توليد گاز همراه است ،زيرا مواد آلي ففادپذير موجود در زبال های خانگي و شهری پس از دفن شدن در
شرايط بيهوازی قرار گرفت و توسط باكتریهای گوناگون تجزي ميشوند .تجزي مواد آلي تجزي پذير در گام نهائي منجر ب توليد
گازی ميگردد ك آميات ای از متان ،دیاكفيدكربن ،هيدروژن و سولتيدهيدروژن است و بيوگاز خوانده ميشود .اين گاز بدليل
پديد آوردن اثرات شديد گلاان ای و آاليندگي محيط ،بايد مهار گشت و بشدت مورد مراقبت قرار گيرد .از اين رو از ديرباز روشهای
ماتلف برای مديريت و كنترل اين گازها ارائ شده است .از آنجا ك توليد گاز و توليد شيراب در ارتباط تنگاتنگ با هم بوده و بر
يكديگر اثر گذارند ،در اين طرحموضوع مديريت بيوگاز و شيراب در محل جديد دفن زبال ب گون ای هماهنگ بررسي خواهد شد.
امروزه فن بازگردش شيراب روشي است ك در اغل دفنگاههای نوين مهندسي جهان ب كار گرفت ميشود و ضمن كاه حجم
شيراب مازاد ،بفرعت تجزي مواد آلي در دفنگاه و توليد گاز ميافزايد .اين نوع دفنگاه در اصط حدفنگاه بيوراكتور خوانده ميشود
و در اين پروژه درنظر است ك دفنگاه جديد زبال شهر مشهد ب عنوان نافتين دفنگاه بزرگ بيوراكتور ايران طراحي گردد.
شهرداری مشهد از سال  1379طرح مكانيابي محل جديد دفن زبال های شهر مشهد را آغاز نمود .هدايت و نظارت اين طرح
بوسيل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری مشهد انجام پذيرفت و قرارداد انجام پروژهای با عنوان «مطالعات و طراحي سيفتم
مديريت و بهرهبرداری بيوگاز در محل جديد دفن زبال شهر مشهد» ميان پژوهشگاه نيرو و شهرداری مشهد در سال  1385مبادل
گرديد .هدف از اين پروژه  ،انجام مطالعات كاملي در مورد تركي و ميزان زبال توليدی در شهر مشهد ك در دفنگاه ميامي دفن
خواهد شد و ساختار مناس محل دفن زبال ها جهت برقراری امكان جمعآوری مؤثر گازهای توليد شده در طول عمر دفنگاه
ميباشد .در اين پروژه با ارائ راهكارهای ماتلف دفن زبال و مديريت شيراب توليدی در اثر تامير مواد ففادپذير ،ميزان گاز قابل
استاراج از دفنگاه مورد محاسب قرار گرفت و با ارائ تحليلهای فني و اقتتادی در مورد روشهای بازيافت انرژی گازهای
استاراجشده در يك توليدكننده توان و حرارت (جهت توليد گرماي منطق ای) و يا سوزاندن گاز برای تباير شيراب توليدشده از
دفنگاه و تبديل آن ب پفماند جامد مناس ترين راهكار استتاده از انرژی گاز توليدشده مورد بررسي قرار گرفت است.

مرحل نهائي روش طراحي فني سيفتم لول كشي و جمعآوری گاز از دفنگاه ارائ شده است .مواردی همچون مشاتات و تجهيزات
چاههای استاراج ،سيفتم جمعآوری و انتقال ،سيفتم پاالي با های مضر ،سيفتم جبران افت فشار و تجهيزات توليد توان
از گاز استاراجشده در اين با از پروژه ب انجام رسيده و نتايج طراحي واحد توليد توان و تجهيزات جانبي آن ارائ گرديده است.

چكيده نتايج:
-

تعيين رو شي مناس جهت انباشت زبال در دفنگاه زبال شهر مشهد با درنظر گرفتن امكان جمعآوری گازهای توليدشده
محاسب ميزان بيوگاز قابل استاراج از دفنگاه در طول عمر آن
تعيين مناس ترين گزين مترف بيوگاز استاراجشده از محل دفنگاه
طراحي سيفتم مديريت ،جمعآوری و انتقال گاز استاراجشده از دفنگاه ب محل درنظر گرفت شده جهت استتاده

 -طراحي واحد توليد توان و تجهيزات جانبي آن ب عنوان يك نيروگاه بيوگاز سوز

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «بررسي شرايط دفنگاه جديد زبال و مروری بر نقش های موجود»؛ پژوهشكده انرژی
و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

-

گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش «طراحي سي فتم جمعآوری گاز و برنام ريزی برای دفن زبال »؛ پژوه شكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

-

گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «ارزيابي فني-اقتتييادی راهكارهای اسييتتاده از گاز دفنگاه»؛ پژوهشييكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

-

گروه پژوهشيي انرژیهای نو؛ گزارش «طراحي سييفيتم مديريت و بهرهبرداری از گاز برای راهكار برگزيده»؛ پژوهشيكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

-

گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش «خ ص گزارش مطالعات و طراحي سي فتم مديريت و بهرهبرداری بيوگاز در محل
جديد دفن زبال مشهد»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -16عنوان پروژه :خدمات پتانفيلسنجي انرژی باد و ارزيابي اقتتادی در يك منطق از كشور پاكفتان

CNESA01

خالصه پروژه:
در اين پروژه ،انجام مطالعات پتانفيلسنجي انرژی باد و ارزيابي اولي اقتتادی جهت احداث نيروگاه بادی در منطق جيمپير واقع
در نوری آباد ايالت سند كشور پاكفتان انجام شد .الزم ب ذكر است ك اط عات سرعت باد در دو ارتتاع  10و  30متر ،جهت
وزش باد و دمای هوا توسط دكل بادسنجي مفتقر در منطق ياد شده در دوره زماني  5سال (از  2002تا  )2007و در هر يك
دقيق اندازه گيری و ثبت شده بود و جهت انجام تحليلهای بادسنجي در اختيار پژوهشگاه نيرو قرار گرفت .در اين راستا تحليل
اط عات انرژی باد در سايت جيمپير ب صورت ماهيان  ،ش ماه و ساليان انجام شد .تحليلهای بادسنجي اين پروژه بر مبنای
روشهای استاندارد پتانفيلسنجي انرژی باد و با نرمافزار ®  Visual Widaصورت پذيرفت .ع وه بر تحليلهای پتانفيلسنجي
انرژی باد در منطق بادخيز جيمپير ،آناليز اقتتادی مقدماتي احداث نيروگاه بادی  50مگاواتي در منطق ياد شده بر اسا چندين
سناريوی ماتلف انجام شد.

چكيده نتايج:
 تحليل ماهيان دادههای وزش باد در منطق نوری آباد (جيمپير) كشور پاكفتان تحليل ش ماه و ساليان اط عات وزش باد در منطق نوری آباد (جيمپير) كشور پاكفتان -تحليل اقتتادی مقدماتي احداث نيروگاه بادی در منطق بادخيز جيمپير كشور پاكفتان

: مستندات پروژه
 گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش« بررسي مقدماتي رژيم باد منطق جيمپير كشور پاكفتان »؛ پژوهشكده انرژی و محيط.زيفت؛ پژوهشگاه نيرو
- Renewable Energies Department; Report Entitled "Preliminary Study of Wind
Potential in Jhimpir Site"; Energy & Environment Research Center; NRI.

كارنامه پژوهشي : 1388

 -17عنوان پروژه:انجام مطالعات مقدماتي و طراحي متهومي توربين بادی مگاواتي ملي

مدير پروژه :عبا

بحری

گروه مجری :انرژیهای نو
كد پروژهCNENE06:
كارفرما :سازمان انرژیهای نو ايران
همكاران :عبا الهي ،مهدی راستي ،رضا س مي ،سيدابوالتضل موسوی ،عليرضا كهربائيان ،متطتي ارغوان

خالصه پروژه:
براسا اهداف وزارت نيرو در ورود ب حوزه فناوری توربينهای بادی ب عنوان يكي از منابع تأمين انرژی و توسع بومي فناوری
توربينهای بادی ،فاز نافت پروژه ملي طراحي و ساخت توربين بادی مگاواتي ملي در سال  1387و ب كارفرمايي سازمان
انرژیهای نو كشور ،آغاز گرديد.
در اين فاز از پروژه ،اط عات توربينهای بادی مگاواتي تجاری سراسر جهان گردآوری و مطالع گرديده است .سپس با تدوين
يك متدولوژی ،سايز و مكانيزم مناس برای توربين بادی ملي 2مگاوات با داشتن گيربكس تعيين گرديد .بدين منظور اط عاتي
مانند روند توسع  ،بازار داخلي و خارجي ،توانمندیهای صنعت داخلي ،پتانفييل انيرژی بياد كشور ،شراييط اقليميي ،زيرساخت
های حمل و نقل و شبك برق كشور جمعآوری و بررسي گرديد.
توربين ملي براسا دادههای باد كل كشور بود ك منجر ب تعيين محل سايتهای برتر و نيز ك
مطالعات ديگر تعيين ك
هر سايت گرديد.
ديگر مطالع صورتگرفت مربوط ب روش انتقال و مديريت فناوری است.
در مرحل طراحي متهومي ،يك مدل اولي از توربين و مشاتات تقريبي آن تهي گرديد .مدلهای اولي اجزاء محدود برای برخي
قطعات اصلي چون هاب ،پره ،محور اصلي و برج برای تحليلهای ژرفتر ب كار گرفت شد .ب ع وه ب منظور صح گذاری نتايج فاز
جاری و تعامل پويا در ادام پروژه ،چندين مشاور خارجي مورد ارزيابي قرار گرفت و درنهايت يك شركت ب عنوان مشاور فني
انتااب گرديد.
همچنين ب منظور تعيين شركت سازنده توربين با آيندهنگری توليد انبوه از طريق ارزيابي فني و مالي ،فهرست سازندگان تعيين
گرديد.
پروژه بعدی در اين راستا ،طراحي تتتيلي و ساخت نمون توربين بادی 2مگاوات در كشور خواهد بود.

چكيده نتايج:
 سايز توربين ملي 2مگاوات تعيين گرديد. سيياختار توربين براسييا مطالعات حاضيير از نوع گيربكسدار ميباشييد( .درصييورت تغييرشييرايط در آينده ،گزين برتر بدونگيربكس خواهد گرديد).
 -روش انتقال فناوری ،همكاری تكنولوژيك با شركتهای دارای فناوری است.

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «فاز صييتر ،برنام ريزی و سييازماندهي پروژه»؛پژوهشييكده انرژی و محيط زيفييت؛
پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش « شناسايي مراكز فعال در زمين صنعت باد كشور»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛
پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش «برر سي انواع توربينهای بادی مگاواتي و د ست بندی م شا تات كلي»؛پژوه شكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشيييي انرژی های نو؛ گزارش «مطالع مديريت انتقال فناوری و تدوين مدل انتقال فناوری توربين بادی ب
كشور»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش «برر سي و ارزيابي م شاوران خارجي و ارائ گزين های منا س »؛پژوه شكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «ارزيابي و تعيين سييايز بهين برای توربين بادی ملي»؛پژوهشييكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «بررسييي وجوه گوناگون توليد صيينعتي توربين بادی مگاواتي»؛پژوهشييكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تعيين ساختار كلي توربين بادی ملي بويژه ازنظر وجود يا حذف گيربكس»؛پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
توربين بادی ملي»؛ پژوهشييكده انرژی و محيط زيفييت؛ پژوهشييگاه
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «تعيين ك
نيرو.
گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش «تعيين م شا تات فني اجزاء ا صلي توربين در قال طراحي متهومي»؛پژوه شكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوه شي انرژیهای نو؛ گزارش پاياني «مطالعات مقدماتي و طراحي متهومي توربين بادی مگاواتي ملي»؛پژوه شكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -18عنوان پروژه :شناخت فناوریهای آب شيرينكنهای خورشيدی و بررسي امكان استتاده از آن در
مناطق ماتلف ايران

گروه مجری :انرژیهای نو
كارفرما :سازمان انرژیهای نو ايران
همكاران :سيدمجتبي الجوردی

مدير پروژه :پژمان صالح ايزدخواست
كد پروژهCNENE07:

خالصه پروژه:
كشور ايران در شرايط فعلي ب لحاظ آب در وضعيت بحران قرار دارد .يكي از روشهايي ك ميتواند برای خروج از اين وضعيت
مناس باشد ،استتاده از سيفتمهای آب شيرينكن خورشيدی است ك از انرژی خورشيد ب صورت حرارت و الكتريفيت استتاده
ميكنند .بنابراين در مرحل اول ،ابتدا استانداردهای مربوط ب آب آشاميدني بررسي و سپس فناوریهای توليد آب شيرين بررسي
شد .بدينترتي سيفتمهای  MEHخورشيدی و  PV-ROب عنوان مناس ترين سيفتمها جهت توليد آب شيرين در كشور
تعيين گرديد.

در مرحلي دوم پروژه ابتدا پتانفيلسنجي خورشييدی با استتاده از مدل  NRIانجام پذيرفت تا نقاط مفتعد تعيين گردند .سپس
مطالعات ميداني اطراف زاهدان و چابهار صورت پذيرفت تا پُرهزين ترين روستاها برای تأمين آب آشاميدني با تانكر مشا گردند.
اين روستاها عبا آباد سمفور در ايرانشهر و ستيدآب در زابل بودند .در منطق چابهار پُرهزين ترين روستاها برای تأمين آب
آشاميدني با تانكر ب ترتي روستای گواتر باال ،پفابندر ،تيس و بريس بودند.
در ادام پروژه ،امكانسنجي ساخت آب شيرينكنهای خورشيدی در داخل كشور بررسي شد .اجزاء مهم فناوری MEHمشتمل
بر جمعكنندههای خورشيدی ،پكينگهای ضدرسوب پليپروپيلن جهت استتاده در اپراتور دستگاه آب شيرينكن ،كويلهای مفي
كندانفور ،پمپهای ضدخوردگي و ماازن ذخيره آب در داخل كشور قابل تهي و استتاده هفتند .اجزاء مهم فناوریPV-RO
نيز مشتملبر پانلهای فتوولتائيك و غشاءهای اسمز معكو و تجهيزات مربوط ب آنها است ك همگي آنها در داخل كشور قابل
تهي و ساخت ميباشند.

در اين مرحل همچنين سياستگذاری پيشنهادی در جهت توسع سيفتمهای آب شيرينكن خورشيدی در آينده ،ارائ شده است.
در فاز سوم پروژه ،ابتدا تحليل اقتتادی سيفتم آب شيرينكن  PV-ROانجام شده سپس قيمت توليد آب شيرين توسط
دستگاههای  MEHساخت شركت  TinNoxو  MAGEبرآورد گرديد.
نتايج اين تحليلها در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( :)1تحليل اقتصادی سيستم آب شيرينكن  PV-ROو برآورد قيمت

فناوری

 MEHشركت  TiNoxو

 ROبدون استفاده از

 PV-ROبا استفاده از نرمافزار

 MAGEآلمان

نرمافزار

HybridRO

سيستم

سيستم

سيستم

(1000
ليتر/روز)

(10000( 5000
ليتر/روز) ليتر/روز)

PV

برق

برق

عباسآباد سمسور

گواتر چابهار با

شبكه

وارداتي

با منبع چاه

منبع دريا

قيمت آب با درنظر
گرفتن هزينه چاه و
ساختمان

571/5

284/9

237/5

125/6 54/65 174/2

93

97

(ريال/ليتر)
قيمت آب بدون درنظر
گرفتن هزينه چاه و
ساختمان

420

254/5

222/3

92/55 21/92 141/4

47

77

(ريال/ليتر)

چكيده نتايج:
-

شناخت استانداردهای مربوط ب كيتيت و ميزان مترف آب آشاميدني
شناخت فنآوریهای توليد آب شيرين بويژه با استتاده از انرژی خورشيد و همچنين سيفتمهای نوين توليد آب شيرين در
جهان
پتانفيلسنجي مناطق منتا جهت نت دستگاه آب شيرينكن خورشيدی با استتاده از مدل NRI
انجام مطالعات ميداني جهت تعيين نقاط مفتعد جهت نت دستگاه آب شيرينكن خورشيدی
بررسي ساخت داخل كشور دستگاههای آب شيرينكن خورشيدی  PV-ROو MEH

 -تعيين قيمت آب شيرين خورشيدی  PV-ROو  MEHو مقايف آن با هزين آب توليد در مناطق مفتعد

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «بررسييي فني انواع آب شيييرينكنهای خورشيييدی»؛ پژوهشييكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «بررسي پتانفيل مناطق منتا كشور و انتااب سيفتم مناس آب شيرينكن برای
آنها»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ارزيابي اقتتادی سيفتمهای آب شيرينكن خورشيدی انتاابي»؛ پژوهشكده انرژی
و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -19عنوان پروژه:اص ح ساتافزاری توربين بادی 25كيلوواتي جهت بهرهبرداری در سايت

گروه مجری :انرژیهای نو
كارفرما :پژوهشگاه نيرو
همكاران :وحيد محفني ،حميدرضا خالتي

مدير پروژه :عبا

بحری

كد پروژهPNEPN06:

خالصه پروژه:
ازآنجاك توربين بادی 25كيلوواتي طراحي و ساخت شده در پروژه قبلي گروه ،با پارهای مشك ت عملكردی روب رو بود ،الزم بود
اص حاتي در برخي سازوكارهای آن ايجاد گردد تا با شرايط محيطي محل نت انطباق بهتری يابد .همچنين جهت مطالعات
رفتاری توربين در شرايط گوناگون ،الزم ديده شد سيفتم ثبات داده ب عنوان يك قابليت جديد ب سيفتم كنترل افزوده شود.
كاه تلتات گيربكس از ديگر تغييرات ساختاری توربين بود ك مد نظر قرار گرفت .مجموع اص حات يادشده در پروژهای تحت
عنوان اص ح ساتافزاری توربين درنظر گرفت شد.
اهم فعاليتهای انجامشده در اين پروژه عبارتند از:
 باالنس استاتيكي روتور از طريق باالنس پرهها با كمك دستگاه طراحي و ساخت شده ب همين منظور اص ح هممحوری كوپلينگهای شتت اصلي با استتاده از معادالت خيز ناشي از وزن استاتيكي روتور مطالعة جامع عملكرد توربين و توليد گشتاور و توان در شرايط ماتلف دور روتور ،سرعت باد و زوايای متغير نت پره كاه تلتات گيربكس با انجام اقدامات اص حي متعدد تا 20درصد مقدار اولي شامل باالنفينگ ،فينيشينگ ،كاهتلتات ويفكوز ،تغيير در ياتاقانها ،كاه وزن و پهنای دنده و ...
 اص ح سيفتم ترمز و پوست ناسل اص ح سيفتم راهاندازی با افزودن راهانداز نرم جهت راهاندازی الكتريكي در بادهای م يمتر اص ح سيفتم كنترل توربين براسا تغييرات جديد در ساختار -افزودن قابليت ذخيرهسازی و مانيتورينگ دادهها

توربين بادی 25كيلوواتي ساخت پژوهشگاه نيرو )(WeNRI25

چكيده نتايج:
-

بهرهبرداری موفقيتآميز از توربين در شرايط باد ضعيف مطابق طراحي اولي
توليد توان در سرعتهای ماتلف باد براسا منحني توان تئوريك
امكان ثبت و مانيتورينگ دادههای عملكردی توربين
تعيين روي بومي ساخت گيربكس توربينهای كوچك جهت رسيدن ب بهترين عملكرد
تدوين برنام نگهداری و سرويسهای دورهای جهت افزاي عمر

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تفتهای اولي جهت شناسايي مشات های سيفتم»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «اص ح سامان مكانيكي قدرت توربين بادی»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛
پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «اص ح سيفتم الكتريكي»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «راهاندازی ،تفت و بهرهبرداری»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -20عنوان پروژه :تدوين اطلس انرژیهای تجديدپذير كشور جهت احداث نيروگاههای انرژیهای
تجديدپذير

مدير پروژه :آرش حقپرست كاشاني

گروه مجری :انرژیهای نو
كد پروژهPNEPN07:
كارفرما :پژوهشگاه نيرو
همكاران :حميدرضا الری ،پژمان صالح ايزدخواست ،امير اكبری

خالصه پروژه:
كشور ايران از منابع انرژی تجديدپذير سرشاری برخوردار است .ب منظور شناسايي مناطق مفتعد بكارگيری انرژیهای تجديدپذير
در كشور و با هدف احداث نيروگاههای توليد برق از انرژیهای تجديدپذير ،تدوين اطلس جامع انرژیهای تجديدپذير امری
ضروری ب نظر ميرسد .هدف اصلي اين پروژه ،تهي اطلس انرژی خورشيدی و تلتيق آن با نقش های پتانفيل باد ،زيفتتوده و
زمينگرمايي ايران بود.
در آغاز پروژه ،پس از دريافت اط عات هواشناسي مرتبط از سازمان هواشناسي و براسا اط عات تاب خورشيد در 22ايفتگاه
سينوپتيك كشور ،يك مدل بهين تحت عنوان مدل  1NRIجهت محاسب ميزان تاب خورشيد برای ايران توسع داده شد .در
ادام  ،ب منظور سادهسازی محاسبات ،نرمافزار پتانفيلسنجي انرژی خورشيدی ايران)2(ISRCبا هدف انجام محاسبات انرژی
تاب خورشيد بر سطح زمين و همچنين تحليلهای پيشرفت در محدوده جغرافيايي ايران ،ب دو زبان فارسي و انگليفي تدوين
شد .اين نرمافزار قادر است تا انرژی خورشيدی دريافتي و توليدی برای انواع ماتلف سيفتمهای توليد انرژی خورشيدی (شامل
فتوولتائيك ،آبگرمكن خورشيدی ،متمركزكنندههای سهموی خطي و نقط ای و دريافتكننده مركزی) در محدوده مرزهای ايران
را محاسب نمايد .اين برنام ع وهبر محاسبات انرژی خورشيد ،اط عات تكميلي مربوط ب آب و هوا و مشاتات جغرافيايي ايران
را نيز ب صورت دادههای جانبي ارائ ميدهد .قدم بعدی ،تحليل اط عات تاب خورشيد و پارامترهای مهم آب و هوايي ايران بود
ك با هدف تهي بانك اط عاتي دادههای انرژی تاب خورشيد و پارامترهای هواشناسي برای حدود 300نقط در سراسر ايران
(217ايفتگاه سينوپتيك سازمان هواشناسي كشور و بي از 80نقط كمكي) ب طور ماهيان  ،فتلي و ساليان انجام شد .در مرحل
بعدی ،اطلس انرژی خورشيدی ايران براسا بانكهای اط عاتي اشارهشده در با قبل ،تهي گرديد .درمجموع595 ،نقش در
محيط نرمافزار  ArcGISشامل پارامترهای زير تهي شد:
 -1پتانفيل انرژی تاب خورشيد بر سطح زمين(102نقش )
 -2انرژی دريافتي و توليدی سيفتمهای خورشيدی (374نقش )
 -3پارامترهای هواشناسي (119نقش )
 -4پارامترهای توپوگرافي
در ادام  ،شاخ های اقتتادی بكارگيری انرژیهای خورشيدی ،بادی ،زيفتتوده و زمينگرمايي مشتملبر طراحي مدل مالي
احداث نيروگاههای انرژیهای تجديدپذير و آناليز حفاسيت مربوط  ،بررسي گرديد .همچنين توسط مدلسازی منابع عمده زيفت
توده در كشور ،اطلس زيفتتوده ايران در محيط نرمافزار  ArcGISتهي شد .تلتيق اطلسهای انرژیهای تجديدپذير و اطلس
آلودگي نيروگاههای كشور در محيط GISاز ديگر اقدامات اين مرحل از پروژه ب شمار ميآيد .در ادام پروژه ،پس از تعيين س
منطق مناس احداث نيروگاه برای هريك از منابع انرژیهای خورشيد ،باد و زيفتتوده ،مطالعات امكانسنجي فني-اقتتادی
احداث نيروگاههای خورشيدی (سهموی خطي و فتوولتائيك) ،بادی و زيفتتوده (بيوگاز و زبال سوز با استتاده از زائدات جامد
شهری و نيروگاههای هاضم با استتاده از پفاب صنعتي و شهری) در نواحي منتا ايران انجام شد.
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چكيده نتايج:
-

تدوين مدل بهين انرژی تاب خورشيد ايران
تهي نرمافزار محاس انرژی خورشيدی ايران
تهي بانكهای اط عاتي انرژی خورشيدی و پارامترهای آب و هوايي برای 300نقط كشور
تهي اطلس  GISانرژی خورشيدی و پارامترهای آب و هوايي ايران
تدوين مدلهای مالي احداث نيروگاههای انرژیهای تجديدپذير در كشور
تهي اطلس منابع انرژی زيفتتوده ايران
تلتيق نقش هایانرژیهای خورشيدی،بادی،زيفتتوده و زمينگرمايي بااطلس آلودگي نيروگاههای ايران
مكانيابي مناطق مفتعد جهت احداث نيروگاههای خورشيدی سهموی خطي و فتوولتائيك با بكارگيری نرمافزار GIS
تعيين س منطق بادخيز در كشور جهت احداث نيروگاههای بادی با لحاظ نمودن الگوی تنوع توپوگرافي
مطالعات امكانسنجي فني-اقتتادی احداث نيروگاههای خورشيدی سهموی خطي و فتوولتائيك در مناطق منتا كشور
مطالعات امكانسنجي فني-اقتتادی احداث نيروگاههای بادی در س منطق منتا كشور
مطالعات امكانسنجي فني-اقتتادی احداث نيروگاههای زيفتتوده (بيوگاز ،زبال سوز و هاضم) در مناطق منتا كشور

مستندات پروژه:
-

و انتااب روش مناس

پتانفيلسنجي انرژی

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «دريافت اط عات تاب
خورشيدی»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تهي نرمافزار پتانفيلسنجي انرژی خورشيدی ايران»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تحليل اط عات تاب خورشيد در كشور»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه
نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تهي اطلس انرژی خورشيد و پارامترهای آب و هوايي ايران»؛پژوهشكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «بررسي شاخ های اقتتادی بكارگيری انرژیهای تجديدپذير بهمراه تلتيق نقش های
انرژیهای تجديدپذير ايران و اطلس آلودگي نيروگاههای كشور»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «امكانسنجي فني احداث نيروگاههای خورشيدی سهموی خطي در مناطق منتا
ايران»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش«امكانسنجي فني احداث نيروگاههای خورشيدی فتولتائيك در مناطق منتا
ايران»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش«امكانسنجي فني احداث نيروگاههای بادی در مناطق منتا ايران»؛پژوهشكده انرژی
و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش«امكانسنجي فني احداث نيروگاه بيوگاز و زبال سوز با استتاده از زائدات جامد شهری
در مناطق منتا كشور»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش«امكانسنجي فني احداث نيروگاه هاضم با استتاده از پفاب صنعتي و شهری در مناطق
منتا كشور»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش«تحليل اقتتادی احداث نيروگاههای تجديدپذير در مناطق منتا ايران»؛پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش پاياني «تدوين اطلس انرژیهای تجديدپذير كشور جهت احداث نيروگاههای انرژیهای
تجديدپذير»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

كارنامه پژوهشي : 1389
 -21عنوان پروژه :امكان سنجي پيادهسازی روش ای نوين تامين انرژی فضاپيماها در كشور

گروه مجری :انرژیهای نو
كارفرما:گروه صنايع فضايي صا ايران

مدير پروژه :سيد مجتبي الجوردی
كد پروژهCNESI01:

همكاران:

خالصه پروژه:
كشور ايران طي ده اخير ت شهای زيادی برای گفترش تكنولوژی فضايي انجام داده است ك از مهمترين دستاوردهای آن
ميتوان ب قرار گرفتن در ميان  9كشور دارای تكنولوژی پرتاب ماهواره ب مدار زمين اشاره نمود .در اين راستا پروژه حاضر توسط
محققان پژوهشگاه نيرو ب انجام رسيد ك در آن روشهای ماتلف تامين توان سيفتمهای فضايي مورد بررسي و ارزيابي قرار
گرفت است.
در اين پروژه ،سيفتمهای توان از دو ديدگاه استاتيك و ديناميك بررسي شده فوايد،كاربردها و معاي اين دو روش با يكديگر
مقايف شده است .بر طبق بررسيهای صورت گرفت مشا گرديد ك سيفتمهای استاتيك مشك ت كمتری از حيث
پايداری،سرو صدا و مفائل مرتبط با كنترل دارند و در عين حال طراحي و بكارگيری اين سيفتمها سادهتر از سيفتمهای ديناميكي
است .در مقابل ،سيفتمهای ديناميك قابليت توليد توان باال را دارند .بنابراين در عملياتي ك ب سطح توان بااليي نياز است،
استتاده از اين دست از روشهای توليد توان در اولويت است .در ادام پروژه ،روشهای توليد توان بر مبنای نوع اجزای اصلي آنها
نظير نوع سيفتم تامين حرارت و نوع مبدل حرارت ب جريان الكتريكي ،دست بندی شدند.
در ادام  ،با در نظر گرفتن پارامترهايي همچون م حظات فني ،اقتتادی و شكاف فناوری موجود در كشور ،اين تكنولوژیها
اولويت بندی شدهاند .با در نظر گرفتن اط عات كشورهای ماتلف و آمارهای منتشر شده در زمين بودج های مترف شده برای
فعاليتهای فضايي ،حداقل بودج فضايي مورد نياز كشور تعيين شده است .سپس با در نظر گرفتن اولويت بندی انجام شده برای
اين روشها ،حداقل بودج تحقيقاتي مورد نياز برای هر يك از روشها تعيين گرديده است.

چكيده نتايج:
شناخت روشهای ماتلف توليد توان الكتريكي در فضا
ارزيابي استتاده از هركدام از روشها توليد توان در ماموريتهای فضايي
انجام مطالعات امكان سنجي فني و اقتتادی ساخت داخل تجهيزات توليد توان

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «امكان سيينجي پيادهسييازی روشييهای نوين تامين انرژی فضيياپيماها در كشييور»؛پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -22عنوان پروژه:مطالعات نرخ تعرف خريد تضميني برق برای انواع منابع انرژیهای نو ايران

گروه مجری :انرژیهای نو
كارفرما:سازمان انرژیهای نو ايران
همكاران :ثريا رستمي ،مريم محمدی ،حميد رضا الری

مدير پروژه:آرش حقپرست
كد پروژهCNENE12:

خالصه پروژه:
در با مطالعات فني پروژه ،سازندگان و عرض كنندگان عمده تأسيفات و تجهيزات انرژیهای نو در كشور و سهم آنها در بازار
شناسايي گرديد .سپس روند نت و راه اندازی نيروگاههای تجديدپذير در دنيا مورد بررسي قرار گرفت .در ادام  ،بررسي دقيقتر
وضعيت بكارگيری انرژیهای نو در چند كشور منتا آمريكايي ،اروپايي ،آفريقايي ،آسيايي و خاورميان انجام شد و در اين راستا
مشك ت و موانع موجود در سطح جهان مورد مطالع قرار گرفت .در با بعدی پروژه ،مشاتات نيروگاههای تجديدپذيرحال
حاضر كشور تبيين گرديد .سپس پارامترهای طراحي ،نت و بهرهبرداری از نيروگاههای تجديدپذير تشريح شد .در ادام ،
پارامترهای فني و اقتتادی مؤثر بر تحليل اقتتادی نيروگاههای تجديدپذير تبيين و گزين های فني-اقتتادی مناس برای احداث
نيروگاههای تجديدپذير ارزيابي گرديد.
در با مطالعات اقتتادی و مالي پروژه ،انواع روشهای تامين مالي ،شناسايي روشهای رايج در پروژه های توليد برق و بررسي
چال ها و مشك ت پي روی تامين مالي در كشور مورد مطالع قرار گرفت .سپس شيوه بهين تامين مالي برای احداث
نيروگاهها ی تجديد پذير متناس با شرايط كشور پيشنهاد شد .در ادام  ،مدل مالي بكار رفت برای محاسب نرخ تعرف برق و
محاسبات مرتبط با آن تشريح گرديد .در با برآورد تعرف برق توليدی نيروگاههای تجديد پذير ،محاسبات و تحليلهای صورت
گرفت توسط نرم افزار كامتار ب منظور تعيين تعرف برق توليدی ب تتكيك نيروگاههای تجديد پذير ارائ شد .همچنين آناليز
حفاسيت تعرف بدست آمده نفبت ب برخي پارامترهای موثر چون هزين های سرماي گذاری و احداث ،نرخ ارز ،نرخ تنزيل و ...
در سناريوهای ماتلف انجام پذيرفت .سپس ضمن ارائ قيمتهای پيشنهادی برای خريد برق از انواع نيروگاههای توليد برق از منابع
تجديد پذير و مقايف آن با تعرف های كشورهای ديگر ،نحوه تعديل اين قيمتها نيز ارائ شد .در پايان ،منافع زيفت محيطي و
اجتماعي احداث نيروگاههای تجديدپذير نفبت ب ساير نيروگاهها ارزيابي و تحليل گرديد.

چكيده نتايج:
مطالعات فني در ختوص نيروگاههای تجديدپذير
مطالعات مالي در ختوص روشهای تامين مالي پروژههای توليد برق از منابع تجديدپذير در كشور
مطالعات اقتتادی و برآورد تعرف خريد تضميني برق توليدی از منابع تجديدپذير در كشور

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «با فني مطالعات نرخ تعرف خريد تضييميني برق برای انواع منابع انرژیهای نو
ايران»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «با مالي و اقتتييادی مطالعات نرخ تعرف خريد تضييميني برق برای انواع منابع
انرژیهای نو ايران»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -23عنوان پروژه:خدمات مشاورهای با

خورشيدی نيروگاه خورشيدی حرارتي يزد

گروه مجری:انرژیهای نو
كارفرما:شركت موننكو ايران
همكاران:آرش حقپرست ،پژمان صالح ايزدخواست

مدير پروژه:حميد رضا الری
كد پروژهPMABA01:

خالصه پروژه:
در اين پروژه ،مدار و گزارشات تهي شده توسط مشاور خارجي پروژه (شركت فيشنر آلمان) در ختوص طراحي فاز صتر و
محاسبات مربوط ب نيروگاه خورشيدی يزد ،مورد بررسي و تجزي و تحليل دقيق قرار گرفت .سپس وضعيت ساخت داخل تجهيزات
با خورشيدی نيروگاه خورشيدی حرارتي يزد مورد مطالع گرديد و امكان سنجي ساخت داخل هر يك از المانهای ياد شده
مورد بررسي قرار گرفت .در ادام پروژه ،ب منظور امكان جذب اعتبارات بين المللي توسط فيشنر شامل اعتبارات  GEFو تجارت
گازهای گلاان ای  ،مشاوره الزم صورت پذيرفت .در مرحل بعدی ،همكاری الزم با كارفرمای پروژه در ختوص جمع آوری
اط عات تاب خورشيد توسط سيفتم هواشناسي مفتقر در سايت نيروگاه خورشيدی حرارتي صورت گرفت .در ادام پروژه،
اط عات تاب خورشيد اندازهگيری شده در محل سايت خورشيدی نيروگاه سيكل تركيبي يزد مورد تحليل قرار گرفت .در اين
با  ،تحليل پتانفيل انرژی خورشيد در سايت نيروگاه خورشيدی يزد بر اسا ديتاهای ثبت شده توسط دستگاه پيرانومتر مفتقر
در سايت انجام شد و با اط عات متناظر سازمان هواشناسي و مدل توسع داده شده پژوهشگاه نيرو ) (NRIمقايف گرديد .در
اين ختوص ،تحليلهای متعددی با هدف محاسب انرژی تاب كلي ،پراكنده ،مفتقيم و مفتقيم عمودی خورشيد برای سايت
نيروگاه خورشيدی حرارتي يزد انجام شد.

چكيده نتايج:
بررسي و تحليل گزارشات دريافتي از مشاور خارجي ب منظور اص ح طراحي اولي انجام شده
امكان سنجي ساخت داخل تجهيزات نيروگاه خورشيدی سهموی خطي
مشاوره در ختوص امكان جذب اعتبارات بين المللي توسط شركت فيشنر
تحليل اط عات تاب خورشيد ثبت شده در سايت نيروگاه

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشييي انرژیهای نو؛ گزارش «معرفي نيروگاه خورشيييدی سييهموی خطي و سييازندگان اجزای اصييلي نيروگاه»؛
پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «امكان سنجي ساخت داخل نيروگاه خورشيدی سهموی خطي»؛ پژوهشكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «بررسي امكان جذب اعتبارات بين المللي توسط شركت فيشنر جهت ساخت نيروگاه
خورشيدی سهموی خطي در كشور»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشيييي انرژیهای نو؛ گزارش « نتايج تحليلهای ديتاهای تاب خورشييييد اندازهگيری شيييده در سيييايت نيروگاه
خورشيدی يزد »؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -24كارنامه پژوهشي : 1390
عنوان پروژه:پتانفيل سنجي س منطق با هدف انتااب مكان احداث مركز تفت توربين بادی و تعيين مكان
نت يك واحد توربين بادی مگاواتي در سايت منتا

گروه مجری:انرژیهای نو
كارفرما:مركز توسع فنآوری توربينهای بادی  -پژوهشگاه نيرو
همكاران:آرش حقپرست كاشاني ،سيد مجتبي الجوردی

مدير پروژه:مهدی رضايي
كد پروژهCNEWT02:

خالصه پروژه:
هدف اصلي از انجام اين پروژه ،بررسي مناطق پيشنهادی با هدف انتااب مكان مناس جهت احداث مركز تفت توربين بادی و
نت يك واحد توربين بادی مگاواتي ملي در كشور مي باشد .بدين منظور ،الزم است س منطق مذكور از جميع جهات مورد
بررسي قرار گيرد .ب طور كلي ،در پروس انتااب مكان احداث يك مركز جهت تفت توربين های بادی در يك منطق مشا ،
نياز ب بررسي عوامل متعددی است ك مهمترين آنها (صرفنظر از اولويت آنها) عبارتند از:
 تعيين هدف اصلي از احداث مركز تفت توربين بادی مطالع و بررسي وضعيت زمين های دارای مفاحت كافي جهت احداث مركز در منطق و نوع مالكيت فعلي و مكانيزمتملك آن
 بررسي پتانفيل انرژی بادی در منطق مطالع و بررسي وضعيت توپوگرافي منطق مطالع و بررسي مشاتات زمين شناسي منطق مطالع و بررسي وضعيت كاربری اراضي در منطق مطالع و بررسي وضعيت شبك حمل و نقل و راه های دسترسي ب منطق مطالع و بررسي وضعيت شبك انتقال قدرت در منطق مطالع و بررسي توان محلي -مطالع و بررسي نت يك واحد توربين بادی مگاواتي در مركز

اين پروژه در پنج مرحل انجام گرديد:
مرحل اول  :تعيين معيارهای انتااب مكان مناس جهت احداث مركز تفت توربين بادی
مرحل دوم  :انجام بازديد ميداني از مناطق
مرحل سوم  :تهي اط عات و انتااب مكان احداث مركز تفت توربين بادی
مرحل چهارم  :مطالعات امكانفنجي جهت تعيين مكان نت يك واحد توربين بادی  2مگاواتي
مرحل پنجم  :پيگيری تملك زمين و اخذ مجوزهای الزم جهت اجرای پروژه

چكيده نتايج:
تعيين معيارهای انتااب مكان مناس جهت احداث مركز تفت توربين بادی
انتحاب زمين مناس جهت احداث مركز تفت توربين بادی

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تعيين معيارهای انتااب مكان احداث مركز تفت توربين بادی در كشور»؛ پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «بازديد ميداني از مناطق منتا سايتهای ارائ شده»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «انتااب مكان احداث مركز تفت توربين بادی»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛
پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تعيين مكان نت يك واحد توربين بادی ملي  2مگاواتي در سايت مركز تفت توربين
پيشنهادی»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -25عنوان پروژه:پتانفيلسنجي انرژی زمينگرمايي در منطق مح ت

گروه مجری :انرژیهای نو
كارفرما :سازمان انرژیهای نو ايران
همكاران :عبدال كوثری ،نفرين فرحخواه ،امير اسكندری

مدير پروژه :جواد نورعليئي
كد پروژهCNENE09:

خالصه پروژه:
حدود  12سال قبل ،كارشناسان سازمان انرژیهای نو ايران ،بر اسا اط عاتي ك در آن زمان در اختيار داشتند ،منابع انرژی
زمين گرمايي كشور را ب  14منطق تقفيمبندی نمودند .يكي از مناطق زمين گرمايي شناسايي شده در سطح كشور ،منطق
مح ت بود ك دارای مفاحت  50000كيلومتر است .مفاحت اين منطق بفيار زياد بوده و برای انجام مطالعات اكتشافي دقيقتر
مناس نيفت .بنابراين ،با استتاده از اط عات و دادههای ماتلف ،سراسر منطق زمين گرمايي مح ت مورد بررسي قرار گرفت و
نهايتاً دو منطق زمين گرمايي كوچكتر ب نامهای خوره و ورتون شناسايي شدند.
در ابتدا با انجام مطالعات كتاباان ايي تمامي اط عات مرتبط با منطق مح ت گردآوری شده و مورد بررسي قرار گرفتند.
سپس كلي نقش های زمينشناسي منطق رقومي گرديده و در محيط نرمافزار  GISمطالع و بررسي شدند .در مرحل بعدی با
انجام بازديدهای صحرايي كلي مشاتات چشم های آبگرم منطق مح ت بررسي شدند .سپس با استتاده از تتاوير ماهوارهای
و اط عات مغناطيسسنجي هوايي محدودههايي از منطق مح ت ك دارای پتانفيل انرژی زمينگرمايي بودند ،شناسايي گرديدند.
در ادام  ،كلي دادههای ب دست آمده از منطق مح ت ب صورت يكپارچ در محيط نرمافزار GISپردازش و تتفير شدند.
بدينترتي در منطق مح ت دو ناحي مفتعد زمين گرمايي ب نامهای خوره (در شمال شرق شهر مح ت) و ورتون (در شرق
اصتهان) شناسايي شدند.

چكيده نتايج:
شناسايي دو ناحي مفتعد زمينگرمايي در منطق مح ت
برآورد درج حرارت و انرژی حرارتي ذخيره شده در هر يك از نواحي مفتعد شناسايي شده
ارائ برنام مطالعات اكتشافي تكميلي برای نواحي زمين گرمايي شناسايي شده
ارائ پيشنهاد در ختوص كاربرد انرژی زمينگرمايي در نواحي مفتعد بر اسا مشاتات هر ناحي
تهي بانك اط عاتي زمينگرمايي برای منطق زمينگرمايي مح ت

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «مشاتات زمينشناسي منطق زمينگرمايي مح ت»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «مشاتات چشم های آبگرم منطق زمينگرمايي مح ت»؛ پژوهشكده انرژی و
محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «مطالعات مغناطيسسنجي هوايي درمنطق زمينگرمايي مح ت»؛ پژوهشكده انرژی
و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «مطالعات دورسنجي در منطق زمينگرمايي مح ت»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تتفير يكپارچ دادهها و معرفي نواحي مفتعد زمينگرمايي در منطق مح ت»؛
پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «معرفي نواحي مفتعد زمينگرمايي در منطق مح ت»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ارائ برنام مطالعات تكميلي و پيشنهاد موارد كاربرد انرژی زمين گرمايي در نواحي
مفتعد منطق مح ت»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
«انواع منابع انرژیهای نو ايران»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -26عنوان پروژه:طراحي و ساخت تكسل پيل سوختي اكفيد جامد با هدف تدوين دان

فني

مدير پروژه:آرمان رئوفي

گروه مجری:انرژیهای نو
كد پروژهJNENE06:
كارفرما:سازمان انرژیهای نو ايران
همكاران :حامد محبي ،شهريار بزرگمهری ،حامد اص ن نژاد ،ياسر م يي ،امير قبادزاده ،رضا محمودی ،محمد ژياني،
ايمان آذريان

خالصه پروژه:
پيلهای سوختي تجهيزات نوين توليد انرژی هفتند ك انرژی شيميايي موجود در يك سوخت نظير هيدروژن را مفتقيماً و بدون
فرايند احتراق تبديل ب انرژی الكتريكي ميكنند .مزايای پيلهای سوختي نظير آلودگي زيفت محيطي بفيار اند يا در حد صتر،
راندمان باال ،عدم وجود قطعات متحر و آلودگي صوتي ،مدوالر بودن و  ...باعث شده است تا ب پيلهای سوختي ب عنوان يكي
از كانديداهای اصلي توليد انرژی در آينده نگاه شود .پيلهای سوختي اكفيد جامد ،يكي از انواع پيلهای سوختي هفتند ك در
مقايف با ديگر انواع پيلهای سوختي دارای دمای كاری و راندمان باالتری هفتند .بر اسا سند راهبردی پيل سوختي ،پيل
سوختي اكفيد جامد يكي از دو نوع پيل سوختي استراتژيك برای كشور معرفي شده است.
در اين پروژه در ابتدا مطالع مبفوطي در زمين جايگاه پيلهای سوختي در دنيا انجام گرفت و انواع طراحيهای پيل سوختي
اكفيد جامد مورد بررسي قرار گرفت .با توج ب مزايا و معاي هر يك از انواع پيل سوختي اكفيد جامد ،طراحي صتح ای ب
عنوان طراحي مناس انتااب گرديد .با توج ب گفتره گفترده مواد مورد استتاده در پيلهای سوختي اكفيد جامد مطالع جامعي
در مورد مواد قابل استتاده در پيل سوختي اكفيد جامد انجام شد و از بين آنها ،مواد مناس و قابل استتاده در كشور انتااب گرديد.
با توج ب گفتردگي روشهای توليد تك سل پيل سوختي اكفيد جامد ،انواع اين روشها از جنب های ماتلف نظير پيچيدگي،
هزين  ،قابليت توليد انبوه ،در دستر بودن ،تجهيزات و نيروی انفاني مورد نياز و  ...مورد بررسي قرار گرفتند و روشهای بهين
انتااب گرديدند.

پس از خريداری و يا ساخت مواد و تجهيزات مورد نياز ،تك سل پيل سوختي اكفيد جامد با ختوصيات مورد نظر ساخت شد.
تك سل مورد نظر در واقع نافتين تك سل پيل سوختي اكفيد جامد ساخت شده در كشور است .بررسي تك سل ساخت شده و
مقايف آن با نمون های استاندارد و تجاری موجود در بازار نشان داد ك كارايي سل ساخت شده بفيار نزديك ب نمون های تجاری
است.

چكيده نتايج:
بررسي جامع در مورد انواع پيل سوختي ،پيل سوختي اكفيد جامد ،كاربردها و جايگاه كنوني آن در دنيا
ساخت تك سل پيل سوختي اكفيد جامد
بررسي عملكرد پيل سوختي اكفيد جامد ساخت شده
راهاندازی دو آزمايشگاه ساخت و تفت پيل سوختي

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «امكانسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد ،جلد اول :معرفي پيل سوختي اكفيد
جامد و جايگاه كنوني آن در دنيا» پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «امكانسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد ،جلد دوم :شناخت اجزا و روشهای
ساخت پودرهای مورد نياز برای سل» پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «امكانسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد ،جلد سوم :روشهای اتتال اجزا و
ساخت پيل سوختي» پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «امكانسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد ،جلد چهارم :روشهای تفت پيل
سوختي اكفيد جامد» پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «امكانسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد ،جلد پنجم :شبي سازی عددی پيل
سوختي اكفيد جامد» پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «امكانسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد ،جلد ششم :نتيج گيری» پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «آمادهسازی و تجهيز آزمايشگاه پيل سوختي اكفيد جامد» پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ساخت اجزای پيل سوختي اكفيد جامد» پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه
نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «انجام آزمايشات و بررسي عملكرد تك سل پيل سوختي اكفيد جامد» پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ساخت تك سل پيل سوختي اكفيد جامد با هدف تدوين دان فني» پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -27عنوان پروژه:مطالعات شناخت ،امكانسنجي فني و اقتتادی كاربرد و طراحي سيفتمهای هيبريد
انرژیهای تجديدپذير (باد ،خورشيدی و زيفت توده) در ايران

مدير پروژه:مهدی رضايي

گروه مجری:انرژیهای نو
كد پروژهJNENE08:
كارفرما:سازمان انرژیهای نو ايران  -پژوهشگاه نيرو
همكاران:پژمان صالح ايزدخواست ،حميدرضا الری ،آرش حقپرست كاشاني

خالصه پروژه:
با توج ب اقليم كشورمان ،بفياری از روستاها در مناطق كويری بفيار دوردست و يا مناطق كوهفتاني صع العبور قرار دارند و
انتقال شبك برق سراسری ب اين روستاها با توج ب هزين هنگتت آن عم ً امكانپذير نيفت .لذا ،استتاده از انرژیهای
تجديدپذير و در واقع پديدههای طبيعي و محيطي آن مناطق برای توليد انرژی الكتريكي مورد نياز ميتواند در اين زمين راهگشا
باشد.
استتاده از انرژیهای نو الزم توسع پايدار است ،چرا ك در تمامي كشورهای در حال توسع  ،بدون در نظر گرفتن ديدگاههای
متتاوت ،تمام ت شها در جهت ارتقاء كيتيت زندگي مردم ،برآورده كردن نيازهای انرژی نفل آينده و حتظ ذخاير و منابع طبيعي،
فقرزدايي و رشد و شكوفايي اقتتادی ،منجر ب استتاده متيد و بهين از منابع انرژی ميگردد و استتاده از انرژیهای تجديدپذير
بهترين گام برای تحقق اين اهداف است.
با توج ب اينك تمام مناطق كشور ما ب طور طبيعي از لحاظ ميزان تاب خورشيد ،انرژی باد و منابع انرژی زيفت توده از
پتانفيل بااليي برخوردار هفتند ،ميتوان از اين منابع ب تنهايي و يا ب صورت هيبريد با يكديگر برای توليد انرژی مورد نياز
مناطق دور از شبك سراسری برق استتاده نمود .استتاده از سيفتم هيبريد خورشيدی ،بادی و زيفت توده قابليت اطمينان را برای
توليد برق و استتاده از اين سيفتم افزاي ميدهد ،ب طوری ك اين مجموع در تمام شرايط جوی و آب و هوايي ب خوبي
توانايي توليد برق را دارا است.
با توج ب مطال ذكر شده در باال و ب منظور حل مشكل برقرساني ب روستاهای واقع در مناطق دورافتاده كشور ،قرارداد
انجام پروژهای تحت عنوان «مطالعات شناخت ،امكانسنجي فني و اقتتادی كاربرد و طراحي سيفتمهای هيبريد انرژیهای
تجديدپذير (باد ،خورشيدی و زيفت توده) در ايران» در سطح وزارت نيرو ،ميان پژوهشگاه نيرو و سازمان انرژیهای نو ايران
مبادل گرديد .هدف از انجام اين پروژه ،مطالع و بررسي پروژههای انجام شده در زمين هيبريد انرژیهای تجديدپذير و ارائ مدلي
برای شبي سازی سيفتمهای هيبريد انرژیهای تجديدپذير است.
اين پروژه در پنج مرحل انجام گرديد .در مرحل اول ،ابتدا تجربيات جهاني در زمين كاربرد سيفتمهای هيبريد انرژیهای
تجديدپذير مورد مطالع و بررسي قرار گرفت .سپس ،استانداردهای مرتبط با اين سيفتمها جمعآوری گرديد .همچنين ،وضعيت
پتانفيل انرژیهای تجديدپذير كشور (انرژی باد ،خورشيدی و زيفتتوده) مورد ارزيابي قرار گرفت.
در مرحل دوم و بر اسا نتايج مرحل اول ،پنج منطق با هدف بررسي امكان احداث سيفتمهای هيبريد انرژیهای تجديدپذير
در آن شناسايي گرديد و پتانفيل منابع تجديدپذير آنها ب طور دقيق مورد مطالع قرار گرفت.
در مرحل سوم ،ك در حقيقت قل پروژه است ،با مطالع و بررسي الگوريتمهای شبي سازی سيفتمهای هيبريد انرژیهای
تجديدپذير در دنيا ،الگوريتمي برای شبي سازی سيفتمها بر اسا مدلهای مورد تأييد كارفرمای پروژه تهي گرديد .اين مرحل
از پروژه ك در ابتدا قرار بود تنها شامل يك مدل ساده برای شبي سازی سيفتمهای هيبريد انرژیهای تجديدپذير باشد ،در نهايت
ب يك نرمافزار شبي سازی قدرتمند برای شبي سازی سيفتمها ختم گرديد.
در مرحل چهارم ،ظرفيتهای قابل نت انرژیهای تجديدپذير در هر يك از پنج منطق انتاابي كشور تعيين گرديد.

در مرحل پنجم ،با توج ب پتانفيل منابع تجديدپذير هر يك از پنج منطق انتاابي و با استتاده از نرمافزار تدوين شده برای
شبي سازی سيفتمهای هيبريد انرژیهای تجديدپذير ،بهترين آراي ممكن برای هيبريد منابع انرژیهای تجديدپذير در هر
منطق و بر اسا معيار كمترين هزين انرژی (ريال بر كيلوواتساعت) تعيين گرديد.

چكيده نتايج:
بررسي تجربيات جهاني در زمين كاربرد سيفتمهای هيبريد انرژیهای تجديدپذير
تهي ليفت استانداردهای بينالمللي در زمين سيفتمهای هيبريد انرژیهای تجديدپذير
تهي نرمافزار شبي سازی سيفتمهای هيبريد انرژیهای تجديدپذير
تهي بانك اط عاتي سيفتمهای توليد توان از انرژیهای تجديدپذير (انواع توربينهای بادی ،پنلهای فتوولتائيك ،باطری،
اينورتر و )...
امكان ايجاد و ب روز رساني بانكهای اط عاتي ماتلف برای سيفتمهای توليد توان از انرژیهای تجديدپذير و همچنين،
پتانفيل منابع انرژیهای تجديدپذير در نقاط ماتلف كشور (انرژی باد ،خورشيد و زيفت توده)

مستندات پروژه:
-

-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «سيفتمهای هيبريدی انرژیهای تجديدپذير و تجربيات جهاني»؛ پژوهشكده انرژی
و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «انتااب پنج استان جهت انجام مطالعات پتانفيلسنجي سيفتمهای هيبريد انرژیهای
تجديدپذير در ايران»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ارائ روش انتااب بهين ترين طرح سيفتم هيبريدی با توج ب پتانفيلهای موجود
با توج ب سهم هر يك از منابع و پارامترهای اقتتادی»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ارائ دست بندی سيفتمهای هيبريدی تجديدپذير در پنج استان انتاابي»؛ پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «گزارش نهايي»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -28عنوان پروژه:مطالعات امكانسنجي احداث نيروگاه بادی ب ظرفيت  500مگاوات
گروه مجری:انرژیهای نو
كارفرما:شركت موننكو ايران
همكاران:حميد رضا الری ،عبا

مدير پروژه:آرش حقپرست
كد پروژهCNEMO02:

بحری ،مهدی رضائي ،عبا

الهي ،مهدی راستي ،سيد مجتبي الجوردی

خالصه پروژه:
استتاده از انرژی باد ب عنوان يك منبع عظيم و پا گزين ای است ك برای تأمين باشي از نيازهای بشر مطرح شده است .برای
استتاده از اين انرژی و احداث نيروگاههای بادی اولين و مهمترين گام ،يافتن و تأييد مناطق دارای پتانفيل مناس باد برای نت
توربينهای بادی است .در پروژه حاضر مطالعات امكانسنجي جهت احداث نيروگاه بادی ب ظرفيت  500مگاوات صورت گرفت
است.
اين پروژه در چهار با انجام گرديد .در با اول اين پروژه ،نيروگاههای بادی و نق آن در تأمين انرژی ،چگونگي توسع
و دورنمای آتي آنها در دنيا ب طور مقدماتي مورد بررسي قرار گرفت .سپس تكنيكهای سايتيابي و ويژگيهای عمومي
سايتهای مناس برای احداث نيروگاههای بادی تعيين شدند .ب ع وه ،در اين قفمت تكنولوژی توربينهای بادی و تكنيكهای
انتااب توربين مطالع و يك بانك اط عاتي از توربينهای بادی تجاری ب همراه كلي مشاتات فني آنها تهي شدند.

در با دوم ،مناس بودن وضعيت مناطق بادخيز مورد نظر با استتاده از اط عات موجود بررسي شد .مطالعاتي جهت تعيين
مناطق بادخيز صورت گرفت و لوازم مورد نياز مانند  GPSب همراه چكليفتهايي ك بايد در محل تكميل و هنگام بازديد
جمعآوری ميشدند ،تهي شد .مناطق بادخيز بازديد شده و عمليات ميداني جهت سايتيابي انجام گرفت .سايتهای مناس برای
نت دكلها با در نظر گرفتن جميع جوان تعيين گرديد .در مراحل بعدی ،مطالعات زيفتمحيطي سايتهای معرفي شده انجام
و اط عات مربوط ب خا شناسي ،زلزل  ،شبك برق ،اط عات موجود در كلي ايفتگاههای هواشناسي ،نقش های توپوگرافي،
كاربری ارضي و پوش های سطحي جمعآوری شده و مورد آناليز قرار گرفتند .اط عات جمعآوری شده جهت انجام آناليز آرشيو
شدند .پس از تجزي و تحليل اط عات ،هتت منطق مناس برای نت دستگاههای هواشناسي معرفي شدند .مشاتات فني
جهت ايفتگاههای هواشناسي تهي و تعداد ايفتگاههای مورد نياز با توج ب مطالعات صورت گرفت  ،تعيين شدند .در انتها ،محدودن
تقريبي سايتهای مناس برای نت ايفتگاههای بادسنجي (در س ارتتاع  40 ،20 ،10متری) تعيين گرديدند.

چكيده نتايج:
بررسي مقدماتي رژيم باد ايران و سايتهای مناس كشور
انتااب سايتهای برتر ،بررسي مقدماتي رژيم باد مناطق بادخيز و مطالعات زيفتمحيطي و پيراموني
اجرای عمليات بادسنجي و تهي گزارشي از رژيم باد در سايتهای احداث مزارع بادی
ارائ گزارشهای امكانسنجي و طراحي كامل نيروگاه بادی

مستندات پروژه:
-

-

-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تشريح نيروگاههای بادی و نق آن در تأمين انرژی و مروری بر روند توسع
نيروگاههای بادی در ايران و جهان»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تكنيكهای سايتيابي و ويژگيهای عمومي سايتهای مناس برای احداث
نيروگاههای بادی ب همراه روش تعيين مشاتات دقيق نيروگاههای بادی»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه
نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «مروری بر تكنولوژی توربينهای بادی جهت انتااب ظرفيت مناس برای ب كارگيری
در كشور و تكنيكهای انتااب توربين ب همراه بانك اط عاتي ب روز شده توربينهای بادی تجاری با كلي مشاتات
فني»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تهي مشاتات فني اولي توربينهای بادی برای خريد»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «بازديد از مناطق بادخيز»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «ارزيابي مناطق بادخيز»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «مطالعات امكانسنجي احداث  500مگاوات نيروگاه بادی»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 -29عنوان پروژه:مطالع و شناخت فناوریهای نيروگاههای زمينگرمايي و امكانسنجي ساخت تجهيزات
و قطعات آن در داخل كشور
گروه مجری:انرژیهای نو
كارفرما:سازمان انرژیهای نو ايران
همكاران:حميد رضا الری ،آرش حقپرست

مدير پروژه:مهدی ضيغمي ،پانت آ هادی جعتری
كد پروژهJNENE10:

خالصه پروژه:
در مرحل اول از با اول پروژه ،انواع سيكلهای رايج در نيروگاههای زمينگرمايي ،مورد بررسي قرار گرفتند ،ك از آن جمل
ميتوان ب سيكلهای تباير آني ،دومداره و تركيبي اشاره نمود .در اين بررسي مشاتات هر يك از سيكلها مورد مطالع قرار
گرفت و با استتاده از نرمافزارهای كامپيوتری ،مدلسازی شدند ك قادر ب تحليل فني و اقتتادی هر يك از سيكلها است .پس
از آن استانداردهای متداول موجود در ختوص ساخت ،حمل ،نت  ،بهرهبرداری و تعميرات و نگهداری تجهيزات نيروگاههای
زمينگرمايي مورد بررسي و مطالع قرار گرفتند .در مرحل دوم ،فهرستي از كلي دستگاهها ،تجهيزات و قطعات مورد استتاده در
نيروگاههای زمينگرمايي ب همراه قيمت آنها ارائ گرديد .همچنين ،ع وه بر اين ،فهرست جداگان ای از دستگاهها ،تجهيزات و
قطعاتي ك در تما با مواد خورنده هفتند نيز تهي و ارائ شد .اين فهرست برای نيروگاههای زمينگرمايي ب ظرفيت  20 ،5و
 50تهي شدهاست .در مرحل سوم ،شركتهای داخلي و خارجي سازنده تجهيزات و دستگاههای نيروگاهي ،شركتهايي ك توانايي
بهرهبرداری از تجهيزات نيروگاههای زمينگرمايي را داشت اند ،و همچنين ،شركتهای نت كننده تجهيزات نيروگاهي شناسايي
شدهاند .ب ع وه ،فهرست ادوات و ماشينآالت مورد نياز جهت نت و راهاندازی تجهيزات نيروگاهي و همچنين ،هزين نت و
راهاندازی دستگاههای نيروگاههای زمينگرمايي ارائ شده است .در مرحل بعدی ،عوامل مؤثر ك موج خرابي ادوات نيروگاههای
زمينگرمايي مي شوند مورد بررسي و مطالع قرار گرفتند .در ضمن ،راهكارهای مقابل با اين عوامل و روشهای اجرای متداول
جهت انجام تعمير و نگهداری تجهيزات مذكور مورد مطالع قرار گرفت است .در مرحل نهايي از اين با  ،كلي اط عات مربوط
ب دستگاهها ،تجهيزات و قطعات نيروگاههای زمينگرمايي با استتاده از نرمافزارهای كامپيوتری چند رسان ای ،ب صورت بانك
اط عاتي جامعي از تمامي دادهها جمعآوری گرديدهاست.
در با دوم ،مشاتات كلي تجهيزات يك نيروگاه زمينگرمايي تباير آني با ظرفيت  20مگاوات جهت بهرهبرداری از منبع
زمينگرمايي منطق مشكينشهر ب همراه نقش ( )P&IDو برآورد تقريبي اجزای آن ارائ شدهاست .طراحي كلي نيروگاه بر
اسا اط عات منطق مشكين شهر سب ن صورت گرفت است .همچنين ،مدلسازی ترموديناميكي آن توسط نرمافزار تهي شده
در با اول انجام گرفت است.

چكيده نتايج:
مطالع و شناسايي مباني عملكرد انواع نيروگاههای زمينگرمايي و استانداردهای موجود در دنيا
تهي فهرستي از دستگاهها ،تجهيزات و قطعات نيروگاههای زمينگرمايي
شناسايي شركتهای داخلي و خارجي توليدكننده و نت كننده دستگاه و تجهيزات
بررسي عوامل مؤثر در خرابي تجهيزات و نيروگاههای زمينگرمايي
تهي نرمافزاری جهت طراحي و ساخت دستگاهها و تجهيزات نيروگاهي
تهي بانك اط عاتي نرمافزاری تجهيزات نيروگاههای زمينگرمايي
تعيين مشاتات كلي تجهيزات و ارائ نقش ( )P&IDب همراه برآورد تقريبي قيمت اجزای يك نيروگاه زمينگرمايي
تباير آني با ظرفيت  20مگاوات جهت بهرهبرداری از منبع زمينگرمايي منطق مشكينشهر

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «بررسي و شناسايي مباني عملكرد نيروگاههای زمينگرمايي و استانداردهای موجود»؛
پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تهي فهرست دستگاهها ،تجهيزات و قطعات نيروگاههای زمينگرمايي»؛ پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «شناسايي شركتهای داخلي و خارجي توليدكننده و نتاب تجهيزات نيروگاههای
زمينگرمايي»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «عوامل خرابي تجهيزات نيروگاههای زمينگرمايي و تهي نرمافزارهای نيروگاهي»؛
پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای نو؛ گزارش «تعيين مشاتات كلي تجهيزات و ارائ نقش ( )P&IDب همراه برآورد تقريبي
قيمت اجزای يك نيروگاه زمينگرمايي تبايرآني با ظرفيت  20مگاوات جهت بهرهبرداری از منبع زمينگرمايي منطق مشكين
شهر»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

كارنامه پژوهشي : 1391
 -30عنوان پروژه:تدوين دان فني طراحي و ساخت موتور استرلينگ خورشيدی – فاز اول :آزماي  ،داده
برداری و تحليل عملكرد موتور استرلينگ  10كيلووات
گروه مجری:

انرژیهای نو

كارفرما:

پژوهشگاه نيرو -سازمان انرژیهای نو ايران

مدير پروژه:

پژمان صالح ايزدخواست

كد پروژه:

CNENE11

همكاران :آرش حقپرست ،حميدرضا الری ،عبا علي آبادی ،مهدی حفينقلي زاده ،امير حيدری ،مهدی ناصری سرای،
محمد قنبری ،ابوالتضل اسنقي ،ابوالتضل عفگری ،سيد مجتبي الجوردی

خالصه پروژه:
در اين پروژه ب منظور دستيابي ب اط عات اولي جهت طراحي و ساخت موتور استرلينگ خورشيدی و بكارگيری آن در سيفتمهای
متمركزكننده خورشيدی با موتور استرلينگ ،يك دستگاه موتور استرلينگ ساخت شركت سولو( )V161مورد بررسي و آزماي
قرار گرفت .راهاندازی و تفت اين موتور توانفت ب رفع بفياری از ابهامات موجود در طراحي موتور استرلينگ كمك شاياني بنمايد.
در اين پروژه ابتدا تكنولوژی موتور استرلينگ مورد بررسي و شناخت قرار گرفت .چگونگي عملكرد ،بررسي انواع موتور استرلينگ
و بررسي اثرات پارامترهايي چون دما ،فشار ،دور ،گشتاور و توان ،بر روی موتور استرلينگ در اين مرحل انجام گرفت .در مرحل
بعد ،معادالت ترموديناميكي حاكم بر موتور استرلينگ شامل آناليز سيكل موتور استرلينگ و بررسي روشهای مرتب اول تا سوم
صورت پذيرفت.
پس از تحليل نظری موتورهای استرلينگ ،اجزاء موتور استرلينگ  V161ب منظور بررسي ،باز و دمنتاژ شدند .اين اجزاء عبارت
بودند از سيفتم خنك كاری ،گيرنده انرژی خورشيدی ،سيفتم ديناميكي موتور و روغنكاری ،سيلندر و پيفتون و سيفتم كنترل
موتور استرلينگ.
مرحل بعد انجام آزمايشات زميني موتور استرلينگ بود ك ب تتكيك ساخت استند مناس جهت تفت ،نت اتتاالت موتور و
سيفتم دادهبرداری و انجام آزمايشات زميني و ترسيم نمودارهای آن ،انجام شد .پس از آزمايشات زميني ،آزمايشهای خورشيدی
موتور استرلينگ انجام گرفت .برای اين كار بعد از نت موتور استرلينگ بر روی مجموع متمركزكننده نقط ای موجود در
پژوهشگاه نيرو و برقراری اتتاالت مورد نياز ،ابتدا موتور استرلينگ با تابشهای كم و نهايتاً با تابشهای باالتر راهاندازی شده و
عملكرد آن تحت تاب خورشيد و در شرايط واقعي آزماي گرفت .در اين مرحل با استتاده از اط عات بدست آمده از آزمايشهای
موتور استرلينگ در مراحل آزمايشات زميني و خورشيدی ،نمودارهای دما ،فشار ،دور و گشتاور مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.
مقايف عملكرد موتور در شرايط آزمايشگاهي و واقعي ،تعيين راندمان كلي سيفتم ،نمودار توان بر حف تاب  ،تامين هزين
اجرای سيفتم و قيمت تمام شده برق توليدی سيفتم ،از نتايج بدست آمده در اين با بود .در پايان نيز فرآيند طراحي گام ب
گام موتور استرلينگ تدوين گشت.

چكيده نتايج:
جمعآوری اط عات ،مدار  ،مفتندات و مشاتات فني موتورهای استرلينگ
آزماي عملكرد موتور استرلينگ  10كيلووات در شرايط آزمايشگاهي
آزماي عملكرد موتور استرلينگ  10كيلووات در شرايط واقعي
تعيين رفتار پارامترهای دما ،فشار ،دور ،گشتاور و توان برای موتور استرلينگ خورشيدی
شناسايي مشاتات كاری و ساختماني موتور استرلينگ در جهت تدوين دان فني

مستندات پروژه:
"جمعآوری مدار  ،مفتندات و مشاتات فني موتورهای استرلينگ" ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده انرژی و
محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.
" بررسي و تحليل نظری موتور استرلينگ موجود" ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده انرژی و محيط زيفت،
پژوهشگاه نيرو.
" انجام آزمايشات زميني موتور استرلينگ" ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه
نيرو.
" بررسي سيفتم متمركزكننده نقط ای موجود" ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه
نيرو.
" انجام آزمايشهای خورشيدی موتور استرلينگ" ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه
نيرو.
" ارزيابي عملكرد موتور استرلينگ" ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.

كارنامه پژوهشي : 1392

 -31عنوان پروژه:مطالع  ،بررسي و اجرای لول گذاری عمودی و افقي و جمع آوری گاز لندفيل جهت
تامين حداقل  900كيلووات توان الكتريكي
گروه مجری:

انرژیهای نو

كارفرما:

سازمان مديريت پفماند شهرداری شيراز

مدير پروژه:

حميد رضا الری -مهرداد عدل-آرش حق پرست

كد پروژه:

CNESH01

همكاران :مهدی ضيغمي ،سيد نظام الدين عزيز الديني ،ابوالتضل اسنقي ،آرش كوك پيك ،شهرام شيوايي ،مفعود طالقاني

خالصه پروژه:
بر اسا مطالعات پيشين صورت گرفت توسط پژوهشگاه نيرو در ختوص برآورد پتانفيل استحتال بيوگاز از محل لندفيل برمشور
شيراز ،پروژه اجرای لول گذاری عمودی و افقي و جمع آوری گاز لندفيل جهت تامين حداقل  900كيلووات توان الكتريكي از سوی
سازمان مديريت پفماند شيراز ب پژوهشگاه نيرو واگذار گرديد .پس از اجرای فاز نافت و حتر  24حلق چاه عمودی و لول كشي
افقي جهت انتقال گاز ،بنا ب داليل ماتلف از جمل قديمي بودن زبال و عمق نفبتا كم دفن در مناطق باال دست دفنگاه ،استحتال
بيوگاز با كمبودهايي مواج شد .لذا پژوهشگاه نيرو را بر آن داشت تا فاز دوم توسع ميدان استحتال بيوگاز را در اين دفنگاه ب
اجرا گذارد .در فاز دوم با بهره گيری از تجربيات بدست آمده از فاز نافت و بر اسا آخرين مطالعات در ختوص لول گذاری،
 14حلق چاه عمودی ب درازای  340متر حتر و لول گذاری گرديد و پس از نت تجهيزات سر چاهي و اجرای سيفتم كامل
اتوماسيون پمپهای دفع شيراب  ،لول گذاری افقي جهت انتقال گاز ب نيروگاه صورت پذيرفت .در گام بعدی ،اص حات و بهبود
مفتمر سيفتم استحتال گاز باتوص در با پايپينگ (لول های افقي ) بر اسا مدلفازی های مكانيك سياالت در دستور
كار تيم مجری قرار گرفت و منجر ب توليد مناس گاز جهت توليد حداقل توان  900كيلووات گرديد .گروه مجری پروژه در چند
ماه فعاليت مفتم ر توانفتند مشكل انتقال بيوگاز در خطوط لول افقي را ك پس از حتر چاههای جديد مشهود بود ،برطرف نموده
و توزيع فشار مك مناسبي را در كلي نقاط سايت برقرار نمايند .اين بهبود مفتمر منجر ب تحويل پروژه ب كارفرما گرديد.

چكيده نتايج:
طراحي چاهها و شبك استحتال بيوگاز در دو فاز اولي و ثانوي
اجرای لول گذاری عمودی و افقي و تجهيزات سر چاهي
حتول توان  900كيلووات الكتريكي بر اسا ميزان دبي و فشار مك

چاهها و خطوط لول

مستندات پروژه:
"طراحي و اجرای سيفتم مديريت و بهرهبرداری از گاز دفنگاه زبال شهر شيراز" ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.
"راهنمای بهرهبرداری از سيفتم استاراج بيوگاز از سايت دفن زبال برمشور شيراز " ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.
"راهنمای بهرهبرداری از سيفتم استاراج بيوگاز از سايت دفن زبال برمشور شيراز (ويراي سوم)" ،پژوهشكده انرژی و
محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.

"راهنمای تعمير و نگهداری سيفتم استحتال بيوگاز دفنگاه زبال برمشور شيراز " ،گروه پژوهشي انرژیهای نو ،پژوهشكده
انرژی و محيط زيفت

كارنامه پژوهشي : 1393

 -32عنوان پروژه :ارزيابي عملكرد سيفتمهای فتوولتاييك نت شده در سايتهای منتا كشور
گروه مجری:

انرژیهای نو

كارفرما:

شركت توانير

مدير پروژه:

علي هاشمي

كد پروژه:

طرح توسع فناوريهای انرژیهای تجديد پذير

همكاران:محمد زاغری ،صابر طاالری ،پديده سرافراز
خالصه پروژه:
امروزه استتاده از سيفتمهای فتوولتائيك متتل ب شبك در ايران در حال گفترش است .ب منظور بهرهبرداری ايمن ،مطمئن و پايدار از اين
سيفتمها نيازمند ارزيابي و بازرسي دورهای در محل نت هفتيم .لذا ميبايفت دستورالعمل جامع و مبفوطي با توج ب استانداردهای
بينالمللي و نياز داخلي تدوين شود .اين دستورالعمل شامل انواع آزمونهای موردنياز برای بررسي عملكرد سيفتمهای فتوولتائيك متتل ب
شبك در سايت ميباشد .در بعضي كشورها از آزمايشگاههای سياری استتاده ميشود ك تجهيزات مورد نياز آزمون و نيز تحليل اط عات در
يك تريلر قابل حمل هفتند ك بتوان از آن در سايتهای ماتلف استتاده كرد .همچنين تجهيزات اندازهگيری پرتابل نيز برای هركدام از
آزمونهای مورد نياز ارزيابي سيفتمهای فتوولتائيك متيد هفتند .برای كاه حجم تجهيزات قابل حمل بعضي از شركتها كيتهايي توليد
كردهاند ك قابليت اندازهگيری هم ی مشاتات مورد نياز را دارند .در نهايت با تكميل برگ های كار و نتايج بدست آمده از آزمايشات در
قال گزارش وضعيت عملكردی سيفتم مشا شده و اقدامات الزم برای رفع مشك ت احتمالي و عيوب برنام ريزی ميشود.
سيفتمهای فتوولتائيك در طول زمان احتياج ب بازبيني و ارزيابي دارند .برای جلوگيری از كاه راندمان سيفتم و تداوم عملكرد و برقدهي
اين كار مي بايفت در محل سايت و با تجهيزات پرتابل انجام شود .گزارش حاضر با توج ب نياز كشور برای ارزيابي در محل عملكرد
سيفتمهای فتوولتائيك متتل ب شبك در چهار فتل تدوين شدهاست .در فتل اول آزمايشگاههای پرتابل موجود برای ارزيابي در سايت
شناسايي شده و توانايي و قابليتهای هركدام تشريح شدهاست .در فتل دوم استانداردهای مربوط ب ارزيابي در سايت نيروگاه خورشيدی
استاراج شده و آزمونهای موردنياز در آزمايشگاه و نحوهی انجام هريك تشريح شدهاست همچنين دستورالعملي برای انجام آزماي در سايت
ارائ شدهاست .نحوهی تدوين گزارشات آزمون در فتل سوم ارائ شدهاست .در فتل چهارم مشاتات فني تجهيزات مربوط ب تفت و
مقايف ی بين سازندگان ماتلف انجام شدهاست .در پيوست اول استاندارد  IEC 62446تشريح شده است .در پيوست دوم استاندارد IEC
 61829ك برای اندازهگيری منحني ولتاژ-جريان ذكر شده و در پيوست سوم فرمت گزارش آزمون آمدهاست.

چكيده نتايج:
با گفترش سيفتمهای خورشيدی متتل ب شبك دستورالعملي برای ارزيابي عملكرد دورهای اين سيفتمها در كشور موردنياز است .اين
مقال ابتدا ب ارائ ی دستورالعملي جامع با توج ب استانداردهای بينالمللي برای بررسي عملكرد سيفتمهای فتوولتائيك در محل سايت
ميپردازد .سپس نتيج ی ارزيابي  9سايت نمون در شهرهای كرمان ،بندرعبا  ،بيرجند ،اصتهان ،ارا  ،سمنان ،يزد ،كرمانشاه و تبريز را
تشريح ميكند .ب طوريك ع وه بر مفائل عملكردی سيفتمها ايرادات نت نيز ك بر عملكرد سيفتم تأثيرگذار است بيان ميشوند.

:مستندات پروژه
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IEC 62446 “Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system
documentation, commissioning tests and inspection” . 2009. Ed.1
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characteristics”, 1995, Ed.1.
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Solmetric Co. Website: available on http://www.solmetric.com/pvanalyzermatrix.html
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IEC 61683 “ Photovoltaic systems – Power conditioners – Procedure for measuring
efficiency”. 1999.Ed.1.
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 -33عنوان پروژه :تدوين دان

فني طراحي ب منظور بوميسازی فناوری بااری زيفتتوده سوز با راندمان باال

گروه مجری:

انرژیهای تجديدپذير

كارفرما:

مدير پروژه:

مهدی رضايي

كد پروژهJNESE04 :

ستاد توسع فناوری انرژیهای تجديدپذير

همكاران :آرش حقپرسييت كاشيياني ،احفييان ليواني ،پانت آ هادی جعتری ،سييعيد سييعادتي ،بنتشي ورق ،نگار الونيفر،
محمدعلي اس مي سرای
خالصه پروژه
يكي از فناوریهای تبديل انرژی سوخت پلت چوبي ب گرما ،استتاده از بااریهای پلت سوز ميباشد .بااری پلت سوز يك سيفتم احتراق
خودكار است ك برای كار كردن نياز ب پلتهای چوبي و برق و يك دودك جهت تالي گازهای احتراق دارد .بااری پلتسوز همانند يك
گرماساز كار ميكند و ب همين دليل نيازی ب سيفتم تأمين گرما از طريق گردش آب ندارد.
از مزايای بااری پلت سوز مي توان ب راندمان باال ،سهولت استتاده ،عملكرد خودكار ،توليد مقدار خاكفتر پايين ،قابليت تنظيم توان خروجي
و گرمشدن سريع محيط نت بااری اشاره نمود.
گروه انرژیهای تجديدپذير پژوهشييگاه نيرو از سييال  1391پروژهای تحت عنوان "تدوين دان فني طراحي ب منظور بوميسييازی فناوری
بااری زيفييتتوده سييوز با راندمان باال" ،ب كارفرمايي سييتاد توسييع فناوری انرژیهای تجديدپذير را در آغاز نمود .طي اين پروژه انواع
بااریهای پلت سوز خانگي در دنيا و همچنين م شا تات فني و پارامترهای طراحي آن مورد برر سي قرار گرفت ا ست .در ادام پروژه ،بر
اسا طراحيها و شبي سازیهای صورتگرفت و همچنين مطالعات انجام شده روی نمون های خارجي خريداری شده ،ت ش شد تا اولين
نمون بااری پلت سوز ساخت داخل كشور در گروه انرژیهای تجديدپذير طراحي و ساخت شود ك خوشباتان اين امر ب نتيج نشفت و
در حال حاضر بااری ساخت شده در داخل مراحل تفت عملكردی خود را با موفقيت ب اتمام رسانيده است.

چكيده نتايج
پهن بندی ايران ب لحاظ استتاده از بااری پلتسوز چوبي بر اسا شرايط اقليمي و دسترسي ب سوخت مطمئن
طراحي متهومي و شبي سازی عددی بااری پلتسوز چوبي با راندمان باال
ساخت بااری پلتسوز چوبي ب ظرفيت  8كيلووات حرارتي

مستندات پروژه
«برر سي اجمالي جنبههای مختف پلت به عنوان سوخت قابل ا ستفاده در بخاریهای زي ستتوده سوز» ،گروه
پژوهشي انرژیهای تجديدپذير ،پژوهشكده انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.
« شناسايي و طبقهبندی بخاریهای زيستتوده سوزدر دنيا» ،گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير ،پژوهشكده انرژی و
محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.
«بررسي پارامترهای اقليمي استفاده از بخاریهای زيستتوده سوز در ايران» ،گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير،
پژوهشكده انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.
«تعيين مشخصات فني بخاری زيستتوده سوز به منظور انجام خريد خارجي» ،گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير،
پژوهشكده انرژی و محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو.
«طراحي و ساخت بخاری زي ستتوده سوز در داخل ك شور» ،گروه پژوه شي انرژیهای تجديدپذير ،پژوه شكده انرژی و
محيط زيفت ،پژوهشگاه نيرو

 -34عنوان پروژه  :مطالعات امكانسنجي احداث نيروگاه بادی ب ظرفيت  200 MWدر استانهای خراسان رضوی
يا قزوين (فاز اول)
نام مدير پروژه  :آرش حقپرست كاشاني

نام گروه مجری  :انرژیهای تجديدپذير
كد پروژه PNEPN02 :
نام كارفرما  :پژوهشگاه نيرو
نام همكاران  :سيد مجتبي الجوردی ،مهدی رضايي ،بابك پركار
خالصه پروژه:

هدف از اجرای اين پروژه ،برر سي امكان احداث يك نيروگاه بادی  200مگاواتي تو سط پژوه شگاه نيرو در يكي از ا ستانهای خرا سان يا
قزوين ميباشد .بدين منظور ابتدا رژيم باد در اراضي ملي مناطق يادشده ب منظور اخذ مجوز اولي مطالعات امكان سنجي نيروگاه بادی 200
مگاواتي از سانا مورد ارزيابي قرار گرفت .برای اين منظور از نرمافزار  WindPROاستتاده شد .در گام بعد ،وضعيت مجوزهای صادرشده
تو سط سازمان انرژیهای نو ايران برای احداث نيروگاه بادی در مناطق بينالود ،امام تقي ،فريمان و فرهادگرد در ا ستان خرا سان ر ضوی و
مناطق جرندق ،كهك و نيكوي در ا ستان قزوين برر سي شد .بدين ترتي مناطق م فتعد از ارا ضي ملي ك فاقد مجوز احداث بود شنا سايي
گرديد .با تهي اط عات سايتهای مناس برای احداث نيروگاه ،درخواست صدور مجوز برای احداث نيروگاه بادی ب سانا داده شد .پس از
اعطای مجوز تو سط سانا ب پژوه شگاه نيرو برای احداث نيروگاه بادی در منطق بينالود ب ظرفيت  100مگاوات ،مجوز ات تال ب شبك نيز

برای اين منطق اخذ گرديد.

نمون منحنيهای پتانفيلسنجي انرژی باد برای قزوين

چكيده نتايج :
بررسي مقدماتي رژيم باد ايران و سايتهای مناس كشور
انتااب سايتهای برتر ،بررسي مقدماتي رژيم باد مناطق بادخيز و مطالعات زيفتمحيطي و پيراموني
اجرای عمليات بادسنجي و تهي گزارشي از رژيم باد در سايتهای احداث مزارع بادی

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشييي انرژیهای تجديدپذير؛ '' بررسييي مقدماتي رژيم باد در منطق مورد نظر جهت اخذ مجوز اولي مطالعات امكان سيينجي ازشركت سانا ''؛ CNEWT01؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير 1390

 -34عنوان پروژه :تدوين سند راهبرد ملي و نقش راه توسع فناوری های مرتبط با انرژی خورشيدی در ايران
مدير طرح:

شهريار بزرگمهري

کارفرما:

پژوهشگاه نيرو

مديرپروژه:

آرش حقپرست کاشاني

کدپروژه:

PNEPN11

همكاران :محمد مهدي اخالقي ،محمد مهدي اميرآبادي فراهاني ،مهدي رهايي ،سينا سالمي ،امين عرفاني ،محمد غياثيان،
هادي فارابي اصل ،عليرضا فروغيمهر ،سيد علي فرهمند ،سيد مرتضي ماليي و گيتي نوري

انرژي خورشيد يکي از منابع تأمين انرژي رايگان ،پاك و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است که از دير باز به روشهاي
گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است .بحران انرژي در سالهاي اخير ،کشورهاي جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط
به انرژي ،برخوردي متفاوت نمايند که در اين ميان جايگزيني انرژيهاي فسيلي با انرژيهاي تجديدپذير و از جمله انرژي
خورشيدي به منظور کاهش و صرفه جويي در مصرف انرژي ،کنترل عرضه و تقاضاي انرژي و کاهش انتشار گازهاي آالينده با
استقبال فراواني روبرو شده است.با توجه به پتانسيل باالي ايران بخاطر دريافت مناسب تابش خورشيد ،الزامات قانوني و مزيتهاي
زيستمحيطي ،امنيتي ،اقتصادي و اجتماعي بهره برداري از انرژي خورشيد ،تدوين سند راهبرد ملي براي توسعه فناوريهاي
مرتبط با بخش برق انرژي خورشيدي در ايران امري حياتي است.
در راستاي اجراي اين سند در ابتدا روند فناوري ها و بازار مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسي اسناد باالدستي و مطالعات
الگوبرداري از ساير کشورها از جمله کشورهاي پيشرو در حوزه بهره برداري از انرژي خورشيدي و همچنين کشورهاي منطقه،
چشماندازي براي آينده حوزه فناوري هاي انرژي خورشيدي در کشور تعيين شد .در راستاي رسيدن به چشمانداز ،اهداف کالن
مشخص گرديد .در ادامه مسير تدوين سند ،اولويتبندي فناوريها و سبک اکتساب هر يک از آنها مورد بررسي قرار گرفت و
چالشهاي موجود در اين راه براي هر حوزه شناسايي گرديد .سپس اقدامات و سياستهاي الزم براي رفع چالشهاي موجود
تعيين و به زير پروژههاي تعريف شدهاي شکسته شد تا مجموعه فعاليتها اعم از فني و غير فني براي دستيابي به اهداف مورد
نظر مشخص گردد .در همين راستا ،متولي ،بودجه و زمانبندي براي هر يک از پروژهها به دست آمد که مبنايي براي طراحي
نقشه راه توسعه فناوري انرژي خورشيدي شد .از آنجا که در برخي تکنولوژيهاي حوزه خورشيدي روند تغييرات بسيار سريع
مي باشد ،مرکز توسعه فناوري انرژي خورشيدي در پژوهشگاه نيرو تاسيس گرديد که يکي از مهمترين اهداف اين مرکز بازبيني
 2ساله اين سند و نقشه راه بر اساس شاخصهاي تعيين شده براي تحقق هريک از آنها ،رصد فناوري و مديريت تحقيقات در
حوزه فناوريهاي انرژي خورشيدي است .همچنين آيندهپژوهي ،سياست پژوهي ،مديريت خدمات علمي ،فني و تخصصي،
حمايت از تجهيز آزمايشگاهها ،مديريت طرحها و پروژههاي تحقيقاتي منجر به پايلوت و حمايت از محققين ،دانشجويان و
شرکتهاي دانشبنيان در حوزه توسعه فناوريهاي انرژي خورشيدي از ديگر وظايف اين مرکز است.
چكيده نتايج:


شناسايي و اولويتبندي فناوريهاي حوزه برق خورشيدي در کشور



شناسايي سياستها و اقدامات مورد نياز براي توسعه فناوريهاي مرتبط با حوزه برق خورشيدي در کشور



دستيابي به نقشهراه توسعه فناوري نسل اول و دوم فتوولتائيک



دستيابي به نقشهراه توسعه فناوري سلولهاي نسل نوين فتوولتائيک



دستيابي به نقشهراه توسعه فناوري سهموي خطي



دستيابي به نقشهراه توسعه فناوري ديش-استرلينگ خورشيدي



دستيابي به نقشهراه توسعه فناوري دودکش خورشيدي



دستيابي به نقشهراه شناسايي نيازمنديها و تکميل استانداردها و آزمايشگاههاي خورشيدي



تاسيس و راهاندازي مرکز توسعه فناوري انرژي خورشيدي در کشور

مستندات پروژه:







«تدوين مباني سند توسعه فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي» ،گروه انرژيهاي تجديدپذير ،پژوهشکده انرژي و
محيط زيست ،پژوهشگاه نيرو ،ديماه 1393
«هوشمندي فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي» ،گروه انرژيهاي تجديدپذير ،پژوهشکده انرژي و محيط زيست،
پژوهشگاه نيرو ،تيرماه 1394
«ارکان جهتساز توسعة فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي» ،گروه انرژيهاي تجديدپذير ،پژوهشکده انرژي و
محيط زيست ،پژوهشگاه نيرو ،تيرماه 1394
«سياستها و اهداف خرد توسعه فناوري انرژي خورشيدي» گروه انرژيهاي تجديدپذير ،پژوهشکده انرژي و محيط
زيست ،پژوهشگاه نيرو ،تيرماه 1394
«تدوين رهنگاشت (نقشهراه) و برنامه عملياتي» گروه انرژيهاي تجديدپذير ،پژوهشکده انرژي و محيط زيست،
پژوهشگاه نيرو ،شهريورماه 1394
«تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني» گروه انرژيهاي تجديدپذير ،پژوهشکده انرژي و محيط زيست ،پژوهشگاه نيرو،
شهريورماه 1394

 -35عنوان پروژه :مطالعات امكانسنجي احداث نيروگاه بادی به ظرفيت  200 MWدر استانهای خراسان رضوی
يا قزوين (فاز اول)
گروه مجری:

انرژیهای تجديدپذير

كارفرما:

مدير پروژه:

آرش حقپرست كاشاني

كد پروژهCNEWT01 :

پژوهشگاه نيرو

همكاران:سيد مجتبي الجوردی -مهدی رضايي  -بابك پركار
خالصه:
در اين پروژه در ابتدا بر روی رژيم باد در منطق مورد نظر جهت اخذ مجوز اولي مطالعات امكان سنجي از شركت سانا بررسي مقدماتي صورت
گرفت است .اين بررسي شامل بررسي مقدماتي رژيم باد در منطق مورد نظر و مطالع و بررسي وضعيت زمين های دارای پتانفيل جهت
احداث مزرع بادی و پي گيری جهت اخذ مجوز اولي سانا جهت مطالعات پتانفيل سنجي بوده است .سپس از مناطق مورد نظر در استان
خراسان و قزوين بازديد ميداني صورت گرفت است .در ادام اط عات مربوط ب مزرع توربين بادی ك شامل نقش های رقومي و اط عات
مربوط ب وضعيت وزش باد در مناطق است ،ته ي گرديد .سپس پتانفيل وزش باد تعيين و طراحي اولي مزرع بادی انجام شد .در ادام
نيروگاه بادی از نظر اقتتادی تحليل و مكان احداث نيروگاه مشا شد .در پايان پيگيریهای مربوط ب تملك زمين و اخذ مجوزهای مورد
نياز از جمل مجوز احداث با ارائ گزارش امكانسنجي ب سانا صورت پذيرفت.

كارنامه پژوهشي 1395
 -36عنوان پروژه :طراحي و ساخت استک  100وات پيل سوختي اكسيد جامد با هدف تدوين
دانش فني اتصال دهنده های داخلي و آب بند
مدير پروژه :حامد محبي

گروه مجری :انرژيهای تجديدپذير
كد پروژهCNENE14 :
كارفرما :سازمان انرژيهای نو ايران
همكاران :شيييهريار بزرگمهری ،حميد عبدلي ،همايون كنعاني ،حامد اصييي ن نژاد ،اميرحفيييين قبادزاده ،رضيييا
محمودی ،اميرحفين حاج عليرضايي ،عليرضا بابايي ،حميدرضا صوابي  ،ياسر م يي ،آرمان رئوفي

خالصه پروژه:
امروزه ب دليل كاه منابع ف فيلي و آلودگي نا شي از ا ستتاده از اين سوختها از يك سو و نياز روز افزون ب انرژی از سوی ديگر توج ب
سمت روشهای نوين توليد انرژی جل شده است .پيلهای سوختي اكفيد جامد تجهيزات تبديل انرژی هفتند ك اين توانايي را دارند ك
انرژی شيميايي موجود در يك سوخت نظير هيدروژن را بدون گذر از فرايند احتراق ب الكتري فيت تبديل كنند .راندمان ب فيار باال ،آلودگي
اند  ،قابليت اسييتتاده از رنج وسيييعي از سييوختها ،مدوالر بودن و مزايايي از اين دسييت باعث شييده اسييت تا جايگاه ويژهای برای پيلهای
سوختي در تامين انرژی آبنده جهان متتور باشد.
ب دليل اهميت فناوری پيلهای سوختي سند راهبرد ملي فناوری هيدروژن و پيل سوختي در كشور ب تتوي رسيده و اب غ گرديده است.
همراستا با اين سند و ب منظور دستيابي ب اهداف مندرج در آن ،طراحي و ساخت يك استك  100وات پيل سوختي اكفيد جامد با تكي بر
دان و تجربيات داخل كشور در دستور كار قرار گرفت.
در اين پروژه ابتدا طراحي اولي برای استك انجام شد و با استتاده از روشهای شبي سازی عملكرد آن مورد بررسي قرار گرفت و طراحي بر
مبنای اين نتايج بهبود داده شد .بر مبنای نتايج حا صل از شبي سازی نمون های واقعي اجزای ا ستك شامل سل ،فريم ،ات تال دهندههای
داخلي ،منيتولدهای سوخت و هوا ،آب بند و  ...ساخت شدند .پس از ساخت شدن اجزای ا ستك و مونتاژ نمودن اجزا ،عملكرد ا ستكهای
ساخت شده مورد برر سي قرار گرفت و سعي شد بر مبنای نتايج ب د ست آمده عملكرد ا ستك بهبود داده شد .در نهايت با ا ستتاده از يك
استك  5واحدی توان معادل  100وات حاصل گرديد.

چكيده نتايج:
 ساخت و تفت نافتين استك پيل سوختي اكفيد جامد در كشور
 توسع دان

فني طراحي استكهای كوچك

 توسع دان

فني ساخت اتتال دهنده های داخلي

 توسع دان

فني شبي سازی عملكرد استكهای كوچك

 ساخت آب بندهای دما باال

 تجهيز آزمايشگاههای ساخت و تفت پيل سوختي

مستندات پروژه:
-

گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير؛ گزارش «انتااب طرح و طراحي متهومي پيل سوختي اكفيد جامد»؛ پژوهشكده انرژی و محيط
زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوه شي انرژیهای تجديدپذير؛ گزارش « شبي سازی عملكرد پيل سوختي اك فيد جامد»؛ پژوه شكده انرژی و محيط زي فت؛
پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوهشييي انرژیهای تجديدپذير؛ گزارش «طراحي و سيياخت اتتييال دهندههای داخلي»؛ پژوهشييكده انرژی و محيط زيفييت؛
پژوهشگاه نيرو.
گروه پژوه شي انرژیهای تجديدپذير؛ گزارش «انتااب و ساخت آب بندی دما باال»؛ پژوه شكده انرژی و محيط زي فت؛ پژوه شگاه
نيرو.
گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير؛ گزارش «ساخت سل و تفت استك»؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 عنوان پروژه :تدوين دانش فني ،طراحي و ساخت استک  50وات پيل سوختي اكسيد جامد بر پايه استفاده از گاز
طبيعي
JNEPN15

.JNEPN15/T1-1

JNEPN15/T2-2

JNEPN15/T3-1

JNEPN15/T4-1

JNEPN15/T5-1

كارنامه پژوهشي 1396
عنوان پروژه :فاز اول تدوين د ست آزمونهای ت ضمين كيتيت ماژول فتوولتائيك بر مبنای مناطق ماتلف آب و
هوايي در ايران
نام مدير پروژه  :محمد خلج

نام گروه مجری  :انرژیهای تجديدپذير
كد پروژه PEPN12:
نام كارفرما  :پژوهشگاه نيرو
نام همكاران  :فرشت محمد قاسمي ،مهدي مجيدی

خالصه پروژه:
هدف از انجام فاز اول اين پروژه ،بررسي تأثير شرايط اقليمي بر طول عمر و كارايي ماژولهای فتوولتائيك است .در راستای اين هدف ،ابتدا
عوامل محيطي موثر بر تاري ماژولهای فتوولتائيك مورد بررسي قرار گرفت .عواملي چون تاب  ،دما و رطوبت از جمل اين موارد هفتند.
بايد توج داشييت ك ع وه بر تأثير انترادی هر عامل بر روی ماژول فتوولتائيك ،تركي آنها شييرايطي را ايجاد ميكند ك هر كدام از اين
المانها ب صورت جداگان قادر ب ايجاد آن ني فتند .عوامل محيطي ياد شده منجر ب بروز انواع عيوب در ماژول فتوولتائيك مي شوند و از
اين طريق بر عمر و عملكرد آن اثر خواهند داشت .ب اين جهت در ادام انواع عيوب قابل بروز در انواع ماژول فتوولتائيك بررسي و شناسايي
شده و ارتباط آن با عوامل محيطي مورد مطالع قرار گرفت ا ست .سپس نحوه ارتباط عيوب و آزمونهای تو سع داده شده متناظر آنها مورد
بررسي و مطالع قرار گرفت.
در اين مرحل ب جهت مطالع اثر اقليم بر طول عمر و كارايي ماژول فتوولتائيك ،ابتدا اسيييتاندارد مربوط ب تقفييييمبندی مناطق ماتلف از
نقط نظر اقليم مورد مطالع قرار گرفت .سپس از برر سي مطالعات بينالمللي حاوی دادههای آماری مربوط ب ميزان عيوب گزارش شده در
مناطق ماتلف آب و هوايي و ارتباط آن با شدت عوامل محيطي اثرگذار ،ميزان اهميت و ب طور تقريبي شدت اثر اين عوامل مورد مطالع
قرار گرفت .در نتيج عيوب و آزمونهای پراهميت هر منطق آب و هوايي مشا گرديد.

چكيده نتايج :
با توج ب بررسي استانداردهای بينالمللي تدوين شده برای ارزيابي كيتيت ماژولهای فتوولتائيك و همچنين با در نظر گرفتن نقاط ضعف
گزارش شيييده آنها ،الزم اسيييت تحقيقات بيشيييتری در اين حوزهی انجام گيرد تا بتوان با قابليت اطمينان باالتری نفيييبت ب اسيييتتاده از
سيييفييتمهای فتوولتائيك در مناطق ماتلف آب و هوايي اقدام نمود .برای اين منظور ميتوان بر حفيي منطق نتيي  ،برخي آزمونها را با
شدت باالتری انجام داد .برای مثال در ماژولهايي ك در نواحي اقليمي گرم و خ شك ن ت مي شوند اثر پرتوهای ماوراء بنت جدیترين
سازوكار تاري است حال آن ك در مناطق معتدل نتوذ رطوبت و عيوب مرتبط با آن از اهميت باالتری برخوردار خواهد بود.

مستندات پروژه:
گروه پژوهشييي انرژیهای تجديدپذير؛ ''گزارش نهايي فاز اول پروژه تدوين دسييت آزمونهای تضييمين كيتيت ماژول فتوولتائيك بر مبنای
مناطق ماتلف آب و هوايي در ايران" ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آبان .1396

تدوين برنام عملياتي و نقشيي راه گروه پژوهشييي انرژیهای تجديدپذير مبتني بر ماموريت جديد
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پژوهشگاه نيرو
نام مدير پروژه  :محمدمهدی اخ قي

نام گروه مجری  :انرژیهای تجديدپذير
كد پروژه NPNEPN01 :
نام كارفرما  :پژوهشگاه نيرو
نام همكاران :شهريار بزرگمهری – مريم عابدی  -محمدمهدی اميرآبادی فراهاني – روشنك كاووسي
خالصه پروژه:

با عنايت ب ماموريت جديد پژوهشيييگاه نيرو در حوزه مديريت تحقيقات صييينعت برق ،طبعا ماموريت های جديدی ب گروههای پژوهشيييي
محول شييده اسييت .با توج ب وجود متوليهای زياد در حوزه انرژیهای تجديدپذير علي الاتييوص وجود متولي بزرگي همچون سييازمان
انرژیهای نو ايران( سانا) ك در زير مجموع وزارت نيرو فعاليت ميكند نياز ا ست تا برر سي انجام شود و حدود و ثغور وظايف جديد گروه
م شا شود .از طرفي وجود دو مركز تو سع فناوری انرژی خور شيدی و انرژی بادی و همچنين طرح تو سع انرژیهای تجديدپذير در
پژوهشگاه نيرو لزوم تبيين وظايف گروه و مشا نمودن شيوه همكاری با ساير قفمتهای پژوهشگاه و ساير سازمانهای مرتبط بي از
پي م شا مينمايد .همچنين اين نق ش راه دورنمای فعاليت گروه پژوه شي را در آينده دور و نزديك م شا خواهد كرد و در نتيج
معيار مناسبي برای ارزيابي فعاليتهای گروه است.

باشي از نتايج پروژه

چكيده نتايج :
تبيين نق  ،بياني ماموريت و اركان جهت ساز گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير
ايجاد چهار كارگروه در راستای ماموريت جديد گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير

تبيين شدن نقش راه گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير

مستندات پروژه:
 گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير؛ '' مرور ادبيات ''؛  NPNEPN01/T1 :؛ معاونت پژوهشي ؛ پژوهشگاه نيرو؛ فروردين .1395 گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير؛ '' مطالعات مبنا ''؛  NPNEPN01/T2 :؛ معاونت پژوهشي ؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد .1395 گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير؛ '' تدوين استراتژی ''؛ NPNEPN01/T3؛ معاونت پژوهشي؛ پژوهشگاه نيرو؛ تير .1395 گروه پژوهشي انرژیهای تجديدپذير؛ '' برنام ارزيابي و ب روز رساني ''؛ NPNEPN01/T4؛ معاونت پژوهشي ؛ پژوهشگاه نيرو؛شهريور .1395

