بسمه تعالی

شرکتتوسعهمنابعارنژیتوان

چالش نوآوری
طراحی و ساخت سلول باتری لیتیومی
در سالهای اخیر توسعه ابزارهای الکترونیکی مانند گوشیهای تلفن همراه و لپتاپها از
یک سو ،و رشد تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی از سوی دیگر ،تقاضا برای باتریهای
قابل شارژ را افزایش داده است .از میان انواع باتری ،باتریهای لیتیومی عملکرد و بازده بهتری
از خود نشان داده و سهم بازار بیشتری نیز به دست آوردهاند .اخیرا ً نیز با استفاده از نانومواد
تحوالت شگرف تازهای در عملکرد این نوع باتریها به وجود آمده است.
ما در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شبکه باتری نانو ایران (شبنا) و شرکت توسعه
منابع انرژی توان به دنبال راهکارهای عملی برای «طراحی و ساخت باتری لیتیومی» هستیم.
شرکتهای دانشبنیان ،دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها و سایر
پژوهشگران و فناوران عالقمند میتوانند در این چالش شرکت کنند .برنده این چالش عالوه بر
دریافت جایزه نقدی و تسهیالت تجاریسازی ،فرصت همکاری با شرکت توسعه منابع انرژی
توان به منظور تجاریسازی نمونه آزمایشگاهی خود تا مرحله تولید انبوه و صنعتی را خواهد
داشت .اگر ایده مناسبی در سر دارید ،همین حاال دست به کار شوید ...
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 .۱مقدمه
 .۲مساله اصلی
الکترونیکی مانند
در سالهای اخیر به واسطه رشد و توسعه توسعه ابزارهای
1
موضوع محوری این چالش« ،طراحی و ساخت باتری لیتیومی در ابعاد 18650
گوشیهای تلفن همراه و لپتاپها از یک سو و رشد تولید خودروهای هیبریدی
موضوع محوری این چالش« ،طراحی و ساخت باتری لیتیومی در ابعاد  18650با ظرفیت
با ظرفیت  3000میلیآمپرساعت» برای بهکارگیری در وسایل نقلیه الکتریکی
و الکتریکی از سوی دیگر ،در سراسر جهان تقاضا برای ذخیرهسازهای انرژی
فنی سلول مو
سلول وو مواد
نوع سلول
انتخابنوع
است.انتخاب
میلیآمپرساعت» است.
کام ً
مشخصاتفنی
است.مشخصات
آزاداست.
الالً آزاد
آنکام
سازنده آن
مواد سازنده
به خصوص باتریهای لیتیومی به طور چشمگیری افزایش یافته است و
پیشبینی میشود این روند تا چند سال آینده همچنان ادامه یابد .مطابق زیر است :سلول مورد نظر مطابق جدول زیر است.
از آنجا که ساختارهای نانومواد یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود عملکرد
مقدار نامی
مشخصات فنی
سلولهای لیتیومی به شمار میروند ،ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همكاري
3.7-3.6
ولتاژ نامی سلول
اعضای هیات علمی دانشگاهها و مدیران و کارشناسان شرکتهای صنعتی
3000
ظرفیت باتری (میلیآمپرساعت)
اقدام به راهاندازی «شبکه باتری نانو ایران» (شبنا) نمودهاست که ماموریت
کاهش ظرفیت پس از  200سیکل
آن ،ارتقای صنعت ،دانش و فناوری و توسعه نیروی انسانی متخصص در زمینه
 %2ظرفیت
باتری با تکیه بر فناوری نانو است .این شبکه تالشهای خود در زمینه توسعه
 0.5Cشارژ و  1Cتخلیه
فناوری باتری را بر  4سطح مختلف متمرکز کرده است:
0.95C
مقدار انرژی تحویلشده در جریان تخلیه دایم ( 10آمپر)
 )1مواد و اجزای سلول
 )2ساخت و تولید سلول
 )3بستههای باتری به صورت کاربردی
 )4تجهیزات ساخت و تست سلول و بسته باتری

کمینه ( )Minدمای کارکرد در زمان تخلیه
بیشینه ( )Maxدمای کارکرد در زمان تخلیه
ابعاد

 18650استاندارد

وزن

کمتر از  50گرم

اما با توجه به روند فزاینده تولید و مصرف ابزارهای الکتریکی و نیز دورنمای
صنعت خودروی کشور به عنوان بزرگترین مصرفکنندههای باتریهای
 .3فرایند برگزاری چالش
فنی
مالحظات
لیتیومی ،شبکه باتری نانو (شبنا) به دنبال طراحی ،ساخت و تولید.4سلولهای
این چالش در دو مرحله به شرح زیر برگزار میشود:
اقدامتولید :روش ساخت و تولید الکترود الزاماً میبایست به صورت پوششدهی باشد.
شبکهروش
لیتیومی با استفاده از فناوری نانو در کشور است .در این راستا )1
حداکثر تا
 .1طراحی مفهومی :در این مرحله ،شرکتکنندگان میبایست
سلول باتری
ها» و «نداشت
بودن
غیرسمی
آزاد است،
جداکننده و
انتخاب مواد
به برگزاری این چالش نوآوری با عنوان «طراحی و ساخت )2
اختیار آن
چارچوبیاماکه« در
الکترولیترا در
مفهومی خود
الکترود ،طراحی
تیرماه ،دفترچه
انتخاب مواد۱۵ :
لیتومی» نموده است که گام نخست برای تولید انبوه انواع نانوباتریها در
دسترسیدروکمیته
های دریافتی
نمایند« .طرح
مدون و
زیست»است،
قرار گرفته
داوران اولیه» نیز
تامین مواد
سهولت
ارسالمیشود.
محسوب
امتیاز
تخریبی برای محیط
کشور محسوب میشود.
ارزیابی شده و در نهایت ۵ ،شرکتکننده برتر (اعم از فرد یا گروه) به
دارد.
شرکتهای دانشبنیان ،دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها
مرحله دوم (ساخت نمونه آزمایشگاهی) راه خواهند یافت .پذیرفتهشدگان
و پژوهشگاهها ،و سایر پژوهشگران و فناوران عالقمند میتوانند در قالب
این مرحله همچنین  30میلیون ریال تسهیالت برای تامین هزینههای
چالش برای
انفرادی یا گروهی در این چالش شرکت کنند .شرکت در این  .5م
عیارهای ارزیابیمرحله بعد دریافت خواهند نمود .بخشی از این تسهیالت نقدی ،و بخشی
دریافت
همه عالقمندان آزاد و رایگان است .برنده نهایی این چالش عالوه بر
است:استفاده از خدمات و امکانات شبکه
شرحبهزیرمنظور
اعتباری
مراحلصورت
معیارهای ارزیابی هر ازیکآنازنیز به
چالش به
جایزه نقدی و تسهیالت تجاریسازی ،فرصت همکاری با شرکت توسعه
آزمایشگاهی نانو اعطا خواهد شد .همچنین پذیرفتهشدگان این مرحله
منابع انرژی توان به منظور تجاریسازی نمونه آزمایشگاهی 
طراحی مفهومی :عالوه بر کیفیت محتوا و کاملبودن سند طراحی مفهومی که در این مرحله از
خود تا مرحله
میتوانند برای ساخت نمونه آزمایشگاهی از بستر تجهیزات ساخت سلول
تولید انبوه و صنعتی را خواهد داشت.
دسترسی به مواد اولیه» و همچنین «
سلول»،
توسعهتمام
قیمت
است« ،
سهولتنمایند.
توان «استفاده
شدهانرژی
منابع
شرکت
زیادی برخوردار در
مرحلهاست.
برگزیدگانمرحله
آزمایشگاهی:ارزیابی این
نمونه» از معیارهای
ساختصنعتی
 .2تولید
توصیف مالحظات
آنچه پیش رو دارید ،راهنمای شرکت در این چالش است که به گرفتن
نخست ،چهار ماه فرصت
مساله اصلی ،فرایند برگزاری چالش ،مالحظات فنی ،معیارهای ارزیابی ،و
خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی طرح خود،یک
زمانبندی برگزاری چالش میپردازد.
«نمونه آزمایشگاهی» مطابق با 2
طرح اولیه خود ارائه نمایند .در پایان این
مرحله ،طرحها (مستندات فنی و اقتصادی) و نمونههای آزمایشگاهی توسط
هیات داوران ارزیابی خواهد شد .تعداد سلولهای مورد ارزیابی متعاقب ًا اعالم
خواهد شد ،اما دست کم  10نمونه از هر شرکتکننده مورد آزمایش
قرار خواهد گرفت .طرح برگزیده در این مرحله عالوه بر دریافت ۱۰۰
میلیون ریال جایزه نقدی و تسهیالت تجاریسازی ،فرصت همکاری با
«شرکت توسعه منابع انرژی توان» به منظور تجاریسازی و توسعه نمونه
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آزمایشگاهی تا مرحله تولید انبوه و صنعتی را خواهد داشت .الزم به یادآوری
است ،دریافت جایزه در این مرحله مشروط بر کسب حداقل  50امتیاز از
 100امتیاز مطابق معیارهای ارزیابی است.
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دیماه 96

معرفی طرح برتر چالش و
اعطایجایزه 10میلیونتومانی

 .4مالحظات فنی
 )1روش تولید :روش ساخت و تولید الکترود الزام ًا میبایست به صورت
پوششدهیباشد.
 )2انتخاب مواد :انتخاب مواد الکترود ،جداکننده و الکترولیت آزاد است ،اما
«غیرسمیبودن» و «نداشتن اثرات تخریبی برای محیط زیست» امتیاز
محسوب میشود« .سهولت دسترسی و تامین مواد اولیه» نیز اهمیت دارد.

داوری نهایی
و اعالم طرح برگزیده

ی 96
د

ارزیایب طرحها و
برگزاری جلسات داوری حضوری

 .5معیارهای ارزیابی
معیارهای ارزیابی هر یک از مراحل چالش به شرح زیر است:

ارائه مستندات فنیو اقتصادی
ساختنمونهآزمایشگاهی

آذر 96

پایان مهلت ساخت نمونه آزمایشگاهی و تکمیل
مستندات فین و اقتصادی

مرداد 96

• طراحی مفهومی :عالوه بر کیفیت محتوا و کاملبودن دفترچه طراحی
مفهومی که در این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است« ،قیمت
تیر 95
ارزیایب طرحهای دریافیت در کمیته
تمامشده سلول»« ،سهولت دسترسی به مواد اولیه» و همچنین «در نظر
فین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
گرفتن مالحظات تولید صنعتی» از معیارهای ارزیابی این مرحله است.
تیر 95
15
است.
آزمایشگاهی
 ساخت نمونه آزمایشگاهی :معیار ارزیابی این مرحله ،مشخصات و عملکرد فنی نمونه
پایان مهلت ثبت نام و
عملکرد
• ساخت نمونه آزمایشگاهی :معیار ارزیابی این مرحله ،مشخصات و
ثبتنام در سایت و
ارسال دفترچه طراحی مفهویم
مفهومی
طراحی
دفترچه
ارسال
استانداردتست سلول انجام خواهد شد .بنابراین حداقل  10سلول
استاندارد
های
اساسبر روش
نمونهها
فنی نمونه ارزیابی
شهای
اساس رو
ارزیابیبرنمونهها
آزمایشگاهی است.
 15اردیبهشت 95
اعالم فراخوان چالش
تعدادتوسط
کههشده
ساخت
شرکت سلول
بنابراینهرحداقل 10
خواهد
تست سلول انجام
دقیق آن متعاقباً اعالم خواهد شد) مورد آزمایش قرار گرفته و
کننده (
شد.توسط
شده
ساخته
هر شرکتکننده (که تعداد دقیق آن متعاقب ًا اعالم خواهد شد) مورد آزمایش
طراحی و ساخت
برگزاری چالش
آزمایشگاهی
نوآوریهای
ارزیابی نمونه
فرآیندامتیازات
خواهد گرفت .معیارها و
مبنایمبنای
آزمایشها
نتایج
قرار گرفت.
داوریخواهد
داوری قرار
آزمایشها
میانگیننتایج
قرار گرفته و میانگین
سلول باتری لیتیومی
آزمایشگاهی در جدول زیر آمده است:
زیرههای
جدولنمون
امتیازات ارزیابی
آمده است:
معیارها و در
ارزیابی طرحها و داوری
مرحله اول

معیار ارزیابی
ظرفیت باتری (میلیآمپرساعت)
کاهش ظرفیت پس از  200سیکل
 0.5Cشارژ و  1Cتخلیه
مقدار انرژی تحویل شده در جریان تخلیه
دایم ( 10آمپر)

مقدار

حداقل

ضریب

مطلوب

مجاز

وزنی

3000

2500

35

 %2ظرفیت
0.95C

%10
ظرفیت
0.7C

35
20

کمینه دمای کارکرد در زمان تخلیه

5

بیشینه دمای کارکرد در زمان تخلیه

5

اعالم طرحهای برگزیده و اهدا جوائز و
تسهیالت مرحله اول

فرمول محاسبه امتیاز
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نحوه ثبتنام و ارسال طرح

1
2
3
4

تمامی طرحها باید از طریق سایت چالش ارسال شوند.
برای این منظور در صورتیکه قبال ثبت نام نکردهاید ،ابتدا
در سایت ثبتنام نمایید .برای ثبتنام می توانید از بخش
ثبتنام در صفحه اصلی و یا بخش ثبتنام و آپلود طرح
در صفحه چالش وارد شوید.
با ایجاد حساب کاربری و ورود به سایت ،میتوانید از طریق بخش ثبت
نام و آپلود طرح نسبت به بارگذاری طرح و فیلم مورد نظر خود اقدام
نمایید.

ثبتنام در سایت و شرکت در چالش رایگان است.
همچنین با ارسال طرح پیشنهادی و فیلم مورد نظر
خود ،موافقت خود را با منشور حقوقی سایت نیز اعالم
مینمایید.

هر شرکتکننده میتواند با ورود به حساب کاربری خود ،وضعیت
طرح ارسالی را طی مراحل مختلف برگزاری چالش (از زمان ارسال
طرح تا اعالم نتایج نهایی) مشاهده نماید.
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