
فهرست پروژه های خاتمه یافته
واحد پژوهش و فناوری

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

• رفع بسیاری از نیازهای پژوهشی رشکت در قالب حامیت از پایان نامه های دانشجویی.	

• توسعه بانک اطالعات پایان نامه های دانشجویی در حوزه فعالیت های رشکت.	

• کمــک بــه احــداث مرکــز تحقیقــات و آزمایشــگاه تخصصــی ســوخت  های زیســتی دانشــگاه تربیــت مــدرس از طریــق حامیــت از پایان نامه هــای 	

دانشــجویی کــه در ایــن راســتا بوده انــد )27 مــورد( و بومی ســازی دانــش  فنــی تولیــد برخــی ســوخت های زیســتی.

فراخوان حامیت از پایان نامه های دانشجویی

ــه منظــور اســتفاده  ــرژی و ب ــه بهینه ســازی مــرف ان ــردی و توســعه ای در زمین ــادی، کارب رشکــت بهینه ســازی مــرف ســوخت در راســتای پژوهش هــای بنی

از ظرفیــت تحقیقاتــی دانشــگاه ها و برقــراری ارتبــاط عملــی صنعــت و دانشــگاه، از پایان نامه هــای مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــرا کــه در راســتای 

ــی آورد. ــل م ــه عم ــی ب ــت مال ــد، حامی ــرار دارن ــت ق فعالیت هــای پژوهشــی رشک

ــت از پایان نامه هــای  ــر می باشــد، دعــوت می شــود ضمــن مطالعــه دســتورالعمل حامی ــذا از دانشــجویانی کــه موضــوع پایان نامــه ایشــان در حوزه هــای زی ل

دانشــجویی )قابــل دسرســی از طریــق صفحــه مربوطــه در تارمنــای رشکــت بهینه ســازی(، برگــه پیشــنهاد پایان نامــه دانشــجویی را تکمیــل منــوده و بــه دبیرخانــه 

رشکــت بهینه ســازی مــرف ســوخت ارســال مناینــد.

حوزه های پژوهشی مورد حامیت
• بهینه سازی مرف سوخت و توسعه فناوری های نوین در سیستم های گرمایشی و رسمایشی در ساختامن ها و صنایع	

• فناوری ها و شیوه های نوین در راستای بهینه سازی مرف سوخت در وسایل نقلیه سبک و سنگین و حمل و نقل ریلی )راه آهن و مرو(	

• توسعه و بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر )به منظور تامین نیازهای حرارتی( در راستای تحقق مدیریت سبز	

• بهینه سازی مرف سوخت و بکارگیری سامانه ها و رویکردهای نوین انرژی در بخش کشاورزی	

• فناوری های بازیافت و استفاده از حرارت اتالفی در صنایع انرژی بر	

• اقتصاد و تحلیل بازار خرید طرح های رصفه جویی انرژی در ایران )بتنی بر ماده 12 قثانون رفع موان ع رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور(	

• مدل سازی فنی خرید رصفه جویی انرژی با بکارگیری فناوری های مختلف )اندازه گیری و صحه گذاری  انرژی	

• آینده پژوهی فناوری های حوزه انرژی	

• انتقال فناوری و کسب دانش فنی در حوزه انرژی	

• 	)EPC( روش های تامین مالی و مسایل حقوقی در حوزه قراردادهای مبتنی بر عملکرد رصفه جویی انرژی

• برنامه ریزی انرژی و فرهنگ سازی )الگوهای مرف( با هدف استفاده بهینه از منابع انرژی کشور	

• نقش اسراتژی های مرف انرژی در ایفای تعهدات بین املللی زیست محیطی کشور	



• بهینه ســازی مــرف انــرژی در ایســتگاه ها و خطــوط انتقــال گاز 	

ــی طبیع

• بررســی اثــر سیســتم تعمیــر و نگهــداری پیشــگیرانه در کاهــش مــرف 	

انــرژی فرآیندهــای صنعتی

• امکان ســنجی اســتفاده از حــرارت اتالفــی کــوره در دیگــر قســمت های 	

فرآینــد تولید شیشــه

• ــرژی 	 ــدد از ان ــتفاده مج ــکان اس ــکاوری و ام ــتم های ری ــی سیس بررس

ــازی ــای کاغذس ــده در کارخانه ه ــف ش ــار تل بخ

• بررســی تاثیــر اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد در تولیــد قنــد و 	

ــرژی ــرف ان ــدت م ــکر و ش ش

• مشــعل های 	 جایگزینــی  طــرح  اقتصــادی  توجیــه  و  امکان ســنجی 

ــی ــاخه صنعت ــر ش ــب در ه ــاال، مناس ــان ب ــا راندم ــی ب صنعت

• ــوص 	 ــب در خص ــی مناس ــی الگوی ــی و معرف ــادی و فن ــی اقتص بررس

ــاختامن ــش س ــرارت در بخ ــرق و ح ــان ب ــد همزم ــتفاده از تولی اس

• ــوالد و 	 ــت ف ــعل های OXY-FUEL در صنع ــرد مش ــنجی کارب امکان س

ــرژی بررســی پتانســیل رصفه جویــی ان

• ارایــه برنامــه اســراتژیک بهینه ســازی مــرف حامل هــای انــرژی 	

حرارتــی در بخــش صنعتــی در 18 کشــور منونــه

• ــور 	 ــه منظ ــاگاس ب ــتفاده از ب ــای اس ــتفاده از روش ه ــنجی اس امکان س

ــت ــت و صنع ــای کش ــوخت در مجتمع ه ــرف س ــش م کاه

• شناســایی و امکان ســنجی پتانســیل های تولیــد همزمــان گرمــا و تــوان 	

)CHP( در صنایــع کشــور و تدویــن برنامــه اجرایــی

• امکان ســنجی و ارزیابــی اقتصــادی سیســتم گرمایــش خورشــیدی بــرای 	

گرمایــش ســالن های مرغــداری بــا توجــه بــه اقلیم هــای مختلــف 

ایــران

• پایلوت طراحی و سخت یک منونه کوره ذوب چدن دوار گازسوز	

• تکنولــوژی و ســوخت دیــزل در خودروهــای ســبک بــه همــراه تحلیــل 	

هزینــه - فایــده از دیــدگاه مــرف ســوخت و محیــط زیســت

• تولیـد 	 اقتصـادی  و  فنـی  امکان سـنجی  مطالعـه  و  اسـراتژی  تدویـن 

الکریکـی هیربیـد  خودروهـای 

• پتانسیل سـنجی تولیـد سـوخت بیودیـزل در ایـران و بررسـی موتورهـا / 	

خودروهـای موجـود برای اسـتفاده از آن

• امکان سـنجی 	 ایـران و  بیواتانـول در  پتانسـیل سـنجی تولیـد سـوخت 

خودروهـای موجـود بـرای اسـتفاده از آن.

• بررسـی امـکان جایگزینـی بویلرهـای تقطیری )چگالشـی( بـا پکیج های 	

معمولـی )مسـتقل در مصارف خانگـی و صنعتی(

• امکان سـنجی فنـی و اقتصـادی اسـتفاده از پکیـج مرکـزی )جایگزیـن 	

کشـور در  فعلـی(  موتورخانه هـای 

• طراحـی و سـاخت دمپـر هوشـمند شـومینه های خانگـی بـه منظـور 	

کاهـش اتـالف حرارتـی سـاختامن بـا اجـرای 5 منونـه.

• امـکان سـنجی فنـی و اقتصـادی اسـتفاده از مبدل هـای  صفحـه ای بـه 	

)در  مرفـی  آبگـرم  سیسـتم  در  معمولـی  حرارتـی  مبدل هـای  جـای 

موتورخانـه (

• بررسـی اثـرات اسـتفاده از بخاری هـای بـدون دودکـش بـر روی کیفیت 	

هـوای داخـل )Indoor Air Quality( سـاختامن و مقایسـه بـا سـایر 

 HSE تجهیـزات گرمایشـی از دیـدگاه

• تعییـن سـهم انـرژی در تابـع تولیـد صنایـع بـه شـدت انرژی بـر )فوالد، 	

سـیامن، مـس، آلومینیـوم، رسب و روی، شیشـه، آجـر، قنـد، چـوب و 

کاغـذ، گـچ و آهـک، السـتیک و روغـن نباتـی(

• تهیـه طرح هـای توجیهـی در پروژه هـای مختلـف بهینه سـازی مـرف 	

CDM و GEF سـوخت در چهارچـوب ارایـه بـه

• بررسی فرآیندهای کاهش سهم انرژی حرارتی در تولید سیامن و بنت	

• تبـادل 	 نظـر  نقطـه  از  سـاختامن  صنعتـی  تولیـد  روش هـای  ارزیابـی 

سـاختامن خارجـی  پوسـته  حرارتـی 

• دیزل هـای 	 در  انـرژی  مـرف  سـاماندهی  و  آمـاری  علمـی  تحلیـل 

کشـور ایسـتگاهی 

• طراحی، مستندسازی و تجاری سازی مسابقه ملی طراحی ماشین	

• در 	 سـوخت  مـرف  تسـهیم  روش هـای  اقتصـادی  و  فنـی  بررسـی 

پایلـوت واحـد  چنـد  اجـرای  و  آپارمتانـی  مسـتقل  واحدهـای 

• منونه سـازی 	 اقتصـادی  فنـی  نیازمندی هـای  تدویـن  و  امکان سـنجی 

مکانیکـی هیربیـد  اتوبـوس 

• تدویـن برنامـه توسـعه فناوری های پاک زغال سـنگ )CCTs( در بخش 	

کشور انرژی 

• طراحی و ساخت دومین خودرو خورشیدی کشور )غزال ایرانی -2(	

• طراحـی و سـاخت حداقـل 20 خـودروی الکریکـی دونفـره در قالـب 	

برگـزاری دومیـن مسـابقه ملـی طراحـی ماشـین

• اسـتفاده از محیـط متخلخـل در محفظـه احراق توربیـن گاز به منظور 	

افزایـش راندمـان و کاهش تولیـد آالینده ها

• تهیه نرم افزار طراحی بهینه سیستم های گرمایش آب خورشیدی	

• طراحی و سـاخت سیسـتم ترکیبی آبگرمکن - آب شـیرین کن خورشیدی 	

خانگی

• بــا 	 ســیامن  کارخانجــات  در  انــرژی  مــرف  بهینه ســازی  بررســی 

فرآینــدی اصلــی  تجهیــزات  بهینه ســازی  و  مدل ســازی  از  اســتفاده 

• انجــام فــاز صفــر طــرح پژوهشــی توســعه فنــاوری احــراق در دمــای 	

ــت ــت نف ــای صنع ــاال در کوره ه ب

• انجــام فــاز صفــر دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت پکیــج 	

ــه. ــای فناوری هــای پیرشفت ــگ و مشــعل( برمبن ــه )دی موتورخان

• انجــام فــاز صفــر طــرح پژوهشــی دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و 	

توســعه ســامانه Micro CHP برپایــه فنــاوری موتــور گازســوز

• انجــام فــاز صفــر طــرح دســتیابی بــه دانــش فنــی اســتفاده و بکارگیــری 	

منابــع زیســت تــوده جامــد )ضایعــات کشــاورزی و جنگلــی(

پروژه جاری واحد پژوهش و فناوری

دستیابی به دانش فنی طراحی و توسعه سامانه Micro CHP برپایه 

فناوری موتور گازسوز

معرفی پروژه:
ســامانه های تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت در ابعــاد میکــرو عمدتــاً 

ظرفیــت الکریکــی خروجــی بیــن 1 تــا 15 کیلــووات الکریکــی دارنــد و بــرای 

تامیــن گرمایــش و بخشــی از بــرق یــک ســاختامن مســکونی چنــد واحــده 

ــودن از  ــل برخــوردار ب ــه دلی ــن دســتگاه ها ب بســیار مناســب می باشــند. ای

بــازده تبدیــل انــرژی بــاالی 85 درصــد بــه عنــوان گزینــه ای بســیار مناســب 

بــرای تامیــن انــرژی بخش هــای مختلــف خانگــی، تجــاری و صنعتــی 

مــورد توجــه قــرار گرفته انــد و رونــد تجاری ســازی ایــن ســامانه های در 

ــا شــتاب در حــال طــی شــدن اســت. ــا ب ــوع طــی شــده ی اندازه هــای متن

ــه  ــد ک ــی می باش ــتم کنرل ــور و سیس ــامانه ها موت ــن س ــش ای ــن بخ مهمری

نیــاز اســت یــک موتــور بــا دوام عالــی بتوانــد در زمان هــای طوالنــی و بــه 

صــورت مــداوم کار کنــد. بــه دلیــل وجــود رشایــط اقلیمــی متنــوع از جملــه 

ــرای اســتفاده از  ــی ب ــم رسد - خشــک و رسد - مرطــوب، پتانســیل باالی اقلی

ســامانه های تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت در کشــور وجــود دارد. بــه ایــن 

منظــور در فــاز اولیــه پــروژه، مــرور جامعــی بــر روی فناوری هــای مرتبــط 

بــا micro-CHP و انــواع تجــاری شــده آن انجــام می پذیــرد تــا یــک منونــه 

خارجــی مناســب از ایــن نــوع دســتگاه ها )از نظــر اقتصــادی - عملکــردی( 

بــرای ابتیــاع انتخــاب گــردد.

ــن  ــر روی ای ــب ب ــردی مناس ــای عملک ــام آزمون ه ــا انج ــد ب ــه بع در مرحل

منونــه، کارکــرد ســامانه شــناخته می شــود تــا بــا کمــک ایــن داده هــا 

ــی و  ــرای طراح ــب ب ــر مناس ــه، بس ــتگاه منون ــزای دس ــرداری از اج و الگوب

ــری از  ــا بهره گی ــه ب ــود. در ادام ــم ش ــی فراه ــول بوم ــک محص ــعه ی توس

شبیه ســازی های نرم افــزاری و آزمون هــای بیشــر رونــد توســعه و تهیــه 

ــد. ــد ش ــی خواه ــول ط محص

دســتاوردهای ملــی اســتفاده از دســتگاه های تولیــد همزمــان 

ــرارت ــرق و ح ب
بــا توجــه بــه راندمــان بــاالی ایــن دســتگاه ها )بــاالی 85 درصــد( . 1

ــدت  ــش ش ــرژی و کاه ــازی ان ــرای بهینه س ــبی ب ــیار مناس ــه بس گزین

مــرف در کل کشــور می باشــد. همچنیــن رونــد رو بــه افزایــش 

انتشــار گازهــای گلخانــه ای را کندتــر می کنــد. یکــی از مشــکالت ایــن 

ــد.  ــی می باش ــای خارج ــاد آن در منونه ه ــه زی ــت اولی ــتگاه ها قیم دس

ــه  ــورو هزین ــدود 40،000 ی ــی ح ــه 14 کیلووات ــال منون ــوان مث ــه عن ب

دارد. یکــی از اهــداف اصلــی ایــن پــروژه بومی ســازی محصــول و 

ــه  ــورها ب ــیاری از کش ــه در بس ــد. البت ــه می باش ــه اولی ــش هزین کاه

ایــن محصــوالت یارانــه تعلــق می گیــرد تــا بــه کاهــش مــرف انــرژی 

ــد. ــک کنن ــی کم و آالیندگ

محــل . 2 در  و  غیرمجتمــع  واحدهــای  در  بــرق  تولیــد  همچنیــن 

مرف کننــده بــه افزایــش امنیــت انــرژی منجــر شــده و گامــی موثــر 

در تحقــق پدافنــد غیرعامــل کشــوری خواهــد بــود.

در صــورت دســتیابی بــه دانــش فنــی ســاخت دســتگاه های فــوق . 3

ــادی  ــک زی ــتغال کم ــاد اش ــه ایج ــده و ب ــری ش ــروج ارز جلوگی از خ

می کنــد.

ــردن مــرف . 4 ــال ک ــه نرم ــرده ب ــه صــورت گس ــتفاده ب در صــورت اس

ــاد  ــرده و هزینه هــای زی ــادی ک ــان اوج مــرف کمــک زی ــرق در زم ب

گســرش نیروگاه هــا را کــم می کنــد.

پروژه ها و برنامه های آتی واحد پژوهش و فناوری

• ــرژی و 	 ــی ان ــش کارآی تشــکیل انســتیتوهای تخصصــی )مجــازی( افزای

ــور ــی کش ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــرف در دانش ــش م کاه

• اجــرای مراحــل یــک و دو )جســتجو و انتخــاب( برنامــه توســعه فناوری 	

بــرای طرح هــای مصــوب مــاده 12

• ــرای خــودرو 	 ــرژی خورشــیدی ب ــد ان طراحــی و ســاخت ســامانه هیربی

ســواری

• استقرار نظام مدیریت دانش در رشکت	

• دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت )و منونه ســازی( اتوبــوس 	

ــد هیدرولیک هیربی

• دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت پکیــج موتورخانــه )دیــگ 	

و مشــعل( برمبنــای فنــاوری چکالشــی

• توسعه و دستیابی به دانش فنی میکروتوربین گازی	

اثربخشی پایان نامه های دانشجویی
• ثبــت 13 مــورد اخــراع )فقــط در ســال های 90 و 91( از پایان نامه هــای 	

حامیت شــده.

• یا 	 خارجی  یا  داخلی  معترب  مجالت  در  مقاله  عنوان  یک  حداقل  چاپ 

کنفرانس های مرتبط با ذکر عبارت "تحت حامیت رشکت بهینه سازی مرف 

سوخت" که نشان دهنده چاپ حداقل 360 عنوان مقاله می باشد.


