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سخن نخست
اهمیت تأمین و توزیع آب و برق باکیفیت مطلوب که از حیاتیترین نیازهای جامعه است ،مهمترین هدف وزارت نیرو محسوب میشود .بررسی شرایط
کنونی زیرساختهای آب و برق کشور بیانگر وجود ابر چالشهایی است که زندگی روزانه مردم ،صنعت و کشاورزی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
بهعنوانمثال قطعی برق در روزهای اخیر سادهترین کارهای روزمره مردم نظیر تراکنش بانکی ،باز شدن دربهای برقی و حتی نگهداری مایحتاج
غذایی با مشکل روبرو شد .بعالوه قطعی برق تولید بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک را تحت تأثیر قرار داد و حتی بسیاری از کشاورزان نیز به سبب
وابستگی تأمین آب از چاه دچار مشکالت گسترده شدند .طبیعی است که سایه چنین چالشی بر سر کشور نمیتواند در طوالنیمدت تحمل شود و
باید در اسرع وقت به وضعیت آن رسیدگی کرد .برای حل مشکل قطعی برق ناشی از کمبود تولید این حامل انرژی سه راهکار مطرح میشود.
راهکار اول ،لزوم اصالح الگوی مصرف بر مبنای اسناد باالدستی ابالغی رهبر معظم انقالب است .در شرایط فعلی شاهد رشد سرسامآور مصرف برق در
کشور هستیم و شاخص پیکِ مصرف نسبت به سال گذشته نزدیک به  15درصد افزایش را تجربه کرده است .این در حالی است که وزارت نیرو قصد
داشت رشد این شاخص پیک مصرف را در حد  1درصد کنترل کند .بر همین اساس عالوه بر راهکارهای تشویقی و آگاهسازی مدیریت مصرف برق،
جراحی نظام تعرفه گذاری با نگاه عدالت محور باید در سریعترین زمان ممکن مدنظر قرار گیرد .بر اساس برآوردهای صورت گرفته در این حوزه ،در
حال حاضر  51درصد از یارانه برق پرداختی از بیتالمال ،سهم سه دهکِ پردرآمد جامعه میشود هر مشترکی که بیشتر مصرف کند ،از یارانه انرژی
بیشتری برخوردار میشود .ازاینرو استفاده از نظام تعرفه گذاری پلکانی مؤثر با رایگان کردن هزینه برق کممصرفها و افزایش قابلتوجه هزینه برق
مشترکان پرمصرف میتواند زمینه عادالنه شدن مشکل قطعی برق را حل کند.
راهکار دوم در ساخت نیروگاه با محوریت استفاده از انرژی هستهای و سایر انرژیهای تجدید پذیر است .عالوه بر راهکارهای فوق ،باید زمینه امور
مغفول مانده در برنامه ششم توسعه ازجمله افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور در دستور کار قرار گیرد .البته ساخت نیروگاه باید با نگاه متنوع سازی
سبد نیروگاهی کشور انجام شود؛ بهنحویکه سهم نیروگاههای تجدید پذیر و هستهای در ظرفیت نصبشده نیروگاه افزایش پیدا کند .در حال حاضر
تنها  2درصد از ظرفیت نصبشده اسمی نیروگاهی کشور به برق هستهای ،خورشیدی ،بادی و سایر منابع تجدید پذیر اختصاص دارد و بایستی در
سالهای پیش رو با جهش مواجه شود .نکته قابلتوجه در ارتقای نیروگاههای تجدید پذیر مسئله کسری تراز گازی کشور است که در زمستان ،زمینه
غیرفعال شدن نیروگاههای سوخت فسیلی را مهیا کرده و منجر به خاموشی گسترده میشود .توسعه نیروگاههای برق با محوریت منابع تجدید پذیر
میتواند سایه خاموشی زمستانه را از سر کشور رفع نماید.
راهکار سوم برای حل قطعی مشکل کمآبی ،اتکا به ظرفیت دیپلماسی برق است .در حال حاضر به دلیل تفاوت ساعتی کشورهای همسایه ،اوج بار
آنها در ساعات متفاوتی رخ میدهد .برای مثال ،بر اساس ساعت کشور ،اگر اوج بار ایران ساعت  13هرروز اتفاق بیفتد ،این اوج مصرف در کشور عراق
با اختالف  1ساعته رقم میخورد .ازاینرو توسعه دیپلماسی برق و اتصال شبکه برق ایران به کشورهای همسایه میتواند زمینه تبادل انرژی در ساعت
پیک مصرف را مهیا کرده و مشکل قطعی برق کشور را حل کند.
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صنعت آب و برق ،به اشتراک خواهند گذاشت.
اخبار مرکز
این تفاهمنامه از سوی آقای دکتر یوسف پریش
برگزاری کمیته پذیرش مرکز
سومین جلسه کمیته پذیرش در سال سرپرست مجتمع آموزشی و پژوهشی
 1400در تاریخ  1400/04/27برگزار شد .در این پژوهشگاه نیرو و آقای دکتر افشین ابراهیمی
رئیس مرکز رشد دانشگاه صنعتی سهند امضاء
جلسه طرح " طراحی و ساخت نیروگاه برقآبی
گردید.
زیر  10مگاوات" از جانب آقای مهدی وهابزاده
برگزاری وبینار علمی-
زرگری ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه
تخصصی مرکز
طرحها توسط متقاضیان و بررسی ابعاد فنی و
مالی طرحها ،با ارسال طرح فوق به شورای مرکز در ماه اخیر مرکز دو وبینار با همکاری
رشد منوط به انجام اصالحات الزم موافقت گردید .شرکتهای "کارنیکان اندیش پارس" و "توسعه
آب و انرژی پاک هورداد" برگزار کرد .وبینار اول
برگزاری هفتادو سومین شورای
در تاریخ  14تیرماه  1400توسط آقای دکتر
مرکز
حمید نیری راد (مشاور بازرگانی شرکت
هفتادو سومین شورای مرکز در روز
کارنیکان اندیش پارس و عضو هیئتمدیره
سهشنبه مورخ  1400/04/15با بررسی دو طرح
شتابدهنده آپر) تحت عنوان "صادرات
برگزار شد .در این جلسه ابتدا طرح آقای
محصوالت فناورانه و خدمات فنی و
محمدرضا قاسمی تحت عنوان "طراحی و تولید
مهندسی" بود .صادرات محصوالت فناورانه و
نسل جدید کاورهای عایقی تجهیزات خط
خدمات فنی و مهندسی در کنار جذابیت
هوایی و پست فشارقوی جهت جلوگیری از
موجود ،نیازمند دانش و شناخت صحیح در این
قطعیهای ناخواسته ناشی از جانور زدگی و
زمینه میباشد .در این راستا در این وبینار ابتدا
پرنده زدگی و سایر دالیل ناشی از تداخل
به چند سؤال اصلی پرداخته شد و سپس
شبکه برق و طبیعت" موردبررسی قرار گرفت.
بازارهای بینالمللی معرفی و مزیت نسبی و یا
ابتدا آقای قاسمی به ارائه طرح خود پرداختند و مزیت مطلق کاال یا خدمات صادراتی بیان
سپس طرح فوق از جانب اعضای محترم شورا گشت .در انتها مراحل شروع عملیات بازرگانی
موردنقد و بررسی قرار گرفت .درنهایت شورا با خارجی (صادرات) تشریح شد .وبینار دوم نیز در
استقرار واحد فوق در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو تاریخ  21تیرماه  1400توسط آقای دکتر محمد
موافقت نمود .در ادامه آقای جمشید رضا عصبی مهدیار فر (مدیرعامل شرکت پاال فرآیند
خلجائی به ارائه طرح خود با عنوان "طراحی راستین) از سوی شرکت هورداد تحت عنوان
الکتروموتورهای مغناطیس دائم جایگزین "انتخاب ماده ضد رسوب ()Antiscalant
الکتروموتورهای معمولی در لوازمخانگی در برای آبشیرینکن اسمز معکوس" بود.
کالس  150تا  1500وات" پرداختند که پس از تمامی آبشیرینکنها اعم از حرارتی و اسمز
بررسی این طرح و بحث در مورد موضوعات معکوس به دلیل تغلیظ خوراک ،با چالش
مطرحشده توسط اعضای شورا ،با استقرار این تشکیل رسوب مواجه هستند .استفاده از مواد
طرح نیز در مرکز رشد موافقت گردید.
ضد رسوب ( )Antiscalantیکی از متداولترین
اخبار شعب مرکز رشد
در راستای تقویت و توسعه همکاری
های مشترک ،تفاهمنامهای بین
مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق
(شعبه آذربایجان) و مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه صنعتی سهند تبادل گردید .بر اساس این
تفاهمنامه هر دو بازیگر زیستبوم فناوری،
همکاری الزم را در جهت توسعه فناوریهای
موردنیاز صنعت آب و برق را انجام خواهند داد و
ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری دو طرف را
برای رشد شرکتهای نوپا و فعال در حوزه

عضو جدید خانواده
شرکت لیان مهرگان صنعت
در ماه اخیر شرکت لیان مهرگان صنعت به
جمع شرکتهای مستقر مرکز پیوست .ایده
فناورانه این شرکت "طراحی و تولید نسل
جدید کاور های عایقی تجهیزات خط و
پست فشار قوی جهت جلوگیری از
قطعی

های

ناخواسته

ناشی

از

جانورزدگی و سایر دالیل" میباشد .بر
اساس آمار بهرهبرداران شبکه بسیاری از
خطاها و قطعیها شبکه در خطوط هوایی برق
و پستهای فشارقوی ناشی از برخورد
پرندگان ،جانوران با تجهیزات برقدار و ایجاد
اتصال کوتاه در شبکه میباشد .همچنین با
توجه به اینکه فضوالت پرندگان هادی
الکتریکی خوبی جهت جریانهای نشتی بر
روی ایزوالتورها میباشد انباشت این آلودگی
سبب اتصال-کوتاهی در ایزوالتورهای شبکه
میگردد .از طرفی در مسیر خطوط هوایی
افزایش شاخ برگ درختان و برخورد آن
باسیم هوایی سبب بروز اتصال کوتاه در مسیر
هادی به زمین میگردد .در پستهای
فشارقوی نیز مشکل جانور زدگی در تجهیزات
پست به دلیل در دسترس بودن برای
جانورانی عالوه بر پرندگان از قبیل گربه ،مار
و  ..این معضل بیشتر از خطوط انتقال مشهود
است .در این حالت استفاده از کاورهایی
مرسوم به  Raychemآمریکا بهصورت
وارداتی باقیمت گزاف به دست بهرهبرداران
میرسید که این تجهیز با توجه به شرایط
فعلی کشور امکان واردات آن بسیار ضعیف
است .این شرکت در این طرح به دنبال
ساخت پوششی هست که نقش عایقی را با
چهار شاخص زیر که مناسب جهت تجهیزات
 Outdoorمیباشد را رعایت نماید:

روشها برای مقابله با این چالش است.
بهرهبرداران واحدهای نمکزدایی با پرسشهای -1
متعددی در مورد این مواد مواجه هستند؛
ازجمله اینکه این مواد چگونه از تشکیل رسوب
-2
پیشگیری میکنند؟ چگونه میتوان اطمینان
حاصل کرد که یک محصول برای یک
آبشیرینکن خاص مناسب است؟ دوز مناسب
-3
تزریق چقدر است؟ چنانچه این ماده به مقدار
بیشتری تزریق شود ،آیا اشکال خاصی را به
وجود میآورد؟ این وبینار پاسخ این پرسشهای
متداول را در اختیار مخاطبان قرار داد.

قدرت عایقی مناسب متناسب با سطح ولتاژ
شبکه حداقل قدرت عایقی  10کیلوولت در
هر میلیمتر
قدرت تحمل  UVو شرایط محیطی – پاس
نمودن تست  1000ساته  UVمطابق با
استاندارد IEC62039
تحمل دمایی باال – مقاوم در برابر افزایش و
کاهش دما تحمل دمای منفی  40الی مثبت
 125درجه مطابق شرایط شبکه ایران و....
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بیشتر بدانیم
مدیریت چالشهای اساسی حوزه آب در وزارت نیرو
در تکمیل بحث سخن نخست این ماه در خصوص مشکالت حوزه برق ،وزارت نیرو در حوزه آب نیز با ابر چالشهایی مواجه است .مسئله تأمین پایدار
آب بهعنوان ماده اولیه ایجاد تمدنها ،ایجاب می کند که نگرش وزارت نیرو به حکمرانی آب تغییریافته ،سیستم مدیریت جامع سیالب استقرار یابد ،منابع
آبی کشور بهصورت کارآمد مدیریت شوند و آبهای سطحی و فاضالبهای شهری بهطور مؤثر پایش و کنترل شوند .ذیالً هرکدام از این راهکارها را
بهاجمال توضیح میدهیم.
تغییر نگرش در حکمرانی آب
وقوع سیالب و خشکسالی گسترده به فاصله کمتر از دو سال ،بیانگر
آن است که نظام حکمرانی آب مستقر در وزارت نیرو هیچ آمادگی در
مقابل شرایط فعلی اقلیمی ندارد .بر اساس مطالعات صورت گرفته در
اوایل دهه  90که بر روی چند رودخانه کشور انجام شد ،مسئله تغییر
اقلیم بهطور قابلتوجهی مورد تأکید بسیاری از کارشناسان و مسئوالن
قرار گرفت .برای مثال مطالعه جامعی بر روی رودخانه دز مشخص کرد،
روند تغییرات آبدهی این رودخانه برای  2دوره قبل و بعد از  1370تغییرات گستردهای را تجربه کرده و رژیم جریان در پائیز و زمستان به دلیل افزایش
دما و تغییر نوع بارش سیالبیتر شده است .از سوی دیگر میزان جریان سطحی در فصل پائیز و اوایل زمستان افزایشیافته اما میزان دبی پایه منطبق بر
احتیاجات و مصارف به میزان  11درصد کاهشیافته است .در این مطالعه مشخص شد که تغییرات اقلیمی و افزایش درجه حرارت به میزان  2درجه در
کل کشور سبب شده تا شاهد افزایش شدت و کاهش زمانی بارندگی باشیم .این یعنی در آینده نهچندان دور کشور با شرایط حدی اقلیمی مواجه شده
و دورههای خشکسالی و سیالب بسیار کوتاه میشود .در چنین شرایطی استقرار سیستم پایش سیالب در تمامی مناطق باالدست بهعنوان هشداردهنده
مواقع سیالب و همچنین استقرار سیستم مدیریت جامع سیالب همراه با رویکرد سازوکاری و ساخت و سازی باید مدنظر قرار گیرد.
مدیریت جامع سیالب
برای کاهش خسارات سیل لزوم توجه به طرحهای منطقهای مهار سیالب و توسل به روشهایی نظیر احداث سدهای مخزنی و ساماندهی رودخانه و نیز
فعالیتهای غیر سازهای جهت تعدیل سیل بهعنوان اقدامات اساسی و بنیادین در مدیریت کنترل سیل مطرح میگردد .بهمنظور تعیین سیاستهای
مدیریتی بلندمدت و میانمدت ،با در نظر گرفتن اندرکنش و هزینههای مختلف سازهای و غیر سازهای مدیریت سیالب ،وزارت نیرو بایستی ترکیب
بهینهای از این گزینهها را بر مبنای علمی (نظیر کمترین امید ریاضی خسارت مالی و تلفات جانی برای مسیرهای سیالب) عملیاتی کند .این روشها
میتوانند تهدیدی به نام سیالب را در قالب فرصتی برای ذخیره آب و استفاده در زمانهای خشکسالی معرفی کند.
مدیریت کارآمد منابع آب در ایام خشکسالی
مسئله خشکسالی نیز از ابر چالشهای کشور تلقی میشود که هماکنون به معضل بزرگی برای بخش گسترده از مردم و کشاورزان بدل شده است .در
همین راستا حل مسئله خشک سالی نیازمند راهکارهایی است که بتوان با کمترین هزینه به مدیریت مسئله بپردازد .با توجه به اینکه بیشتر از  90درصد
آب کشور بهسوی حوزه کشاورزی حرکت می کند ،لذا اقدامات مدیریت مصرف و چرخش نظام حکمرانی به سمت حکمرانی مؤثر آب زیرزمینی در این
حوزه میتواند منجر بهعنوان راهکار مدیریت مسئله خشکسالی تلقی شود .باوجوداینکه بخش عمدهای از آب کشاورزی کشور از منابع آب زیرزمینی
تأمین میشود ،دولت هیچ زیرساختی بر ای این حوزه به وجود نیاورده و همه مسئولیت این حوزه به کشاورز عودت دادهشده است .بر این اساس ،استقرار
زیرساخت شبکه آبیاری بهمنظور ارتقای بهرهوری آب در این حوزه میتواند زمینه کاهش مصرف بخش کشاورزی را ایجاد کند .عالوه بر
این فعالسازی دیپلماسی آب کشور با رویکرد تعامل بهمنظور تأمین حق آبه بهخصوص در شرق کشور میتواند حیات را به این سرزمینها برگرداند.
مدیریت شبکههای آب سطحی و فاضالب شهری
فارغ از مسئله خشکسالی ،نبود زیرساخت شبکه مدیریت آبهای سطحی و فاضالب در شرایط سیل چالشهای گستردهای را در برخی از شهرها ازجمله
جنوب غرب ،جنوب شرق و شمال غرب کشور به همراه دارد .در همین رابطه با توجه به اینکه این مسئولیت بین دو نهاد شهرداریها و وزارت نیرو
تقسیمشده لذا تشکیل شرکت مادر تخصصی بهمنظور پیگیری این مسئله میتواند راهحل پایداری برای جلوگیری از اتفاقات تلخ سال  98باشد.
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معرفی پارکهای عام و فناوری
این شماره :پارک علم و فناوری استان سمنان
پارک علم و فناوری استان سمنان در شهریورماه سال  1381بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی ،همزمان با تبدیل یا ادغام سایر مراکز استانی سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران فعالیت خود را در استان سمنان (مستقر در شهرستان شاهرود) آغاز نمود .این تغییرات در راستای سیاستهای برنامه توسعه سوم و
مأموریتهای جدید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهمنظور کارآمدتر شدن استانها در انجام وظایف و مأموریتهای خود در حوزه فناوری و نیز تقویت وظایف حمایتی
از کارآفرینان ،مبتکران ،فناوران و استعدادهای درخشان و ایجاد محیطهای علمی و پویا برای تعامل فعال بین تحقیقات ،صنعت و تجارت انجامگرفته است .در حال
حاضر با عنایت بهضرورت همجواری پارکهای علم و فناوری با مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی ،پردیس پارک ،در فضایی حدود  37هکتار در مسیر شاهراه شاهرود-تهران
(با توجه به مزیت امکان برقراری ارتباط علمی-تحقیقاتی و تأمین نیازهای متقابل بین پارک ،صنایع و مؤسسات آموزشی پژوهشی) و در جوار:


دانشگاه صنعتی شاهرود واقع در شمال شرقی پارک



شهرک صنعتی شاهرود در قسمت جنوبی پردیس پارک



دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود در قسمت جنوب شرقی

 دانشگاه جامع دامغان در  60کیلومتری ،دانشگاه گرگان در  110کیلومتری ،دانشگاه سمنان در  170کیلومتری و ناحیه صنعتی میامی و صیدآباد
تأسیسشده است ،که امکان برقراری ارتباط تنگاتنگ با دانشگاههای مهم منطقه ،استفاده از نیروهای متخصص و امکانات دانشگاهی و دسترسی به واحدهای صنعتی
را با سهولت بیشتری فراهم میآورد .همچنین سهولت دسترسی به امکانات شهری و کاهش هزینه اجرایی پارک و سهولت امور اجرایی واحدهای فناور مستقر نیز
بهسادگی در این محل فراهمشده است.
حمایتها پارک
پارک علم و فناوری استان سمنان بهمنظور گسترش فرهنگ نوآوری و تبدیل ایدههای دانشمحور و فناورانه شرکتها و مؤسسات فناور و دانشبنیان به کسبوکار و
ایجاد فضای الزم برای گسترش و رشد شرکتهای کوچک و متوسط دانشمدار از پژوهشگران و صاحبان طرحهای فناورانه برای تولید محصوالت و یا تجاریسازی
دستاوردهای پژوهشی خود در مراکز رشد و معاونت فناوری و نوآوری پارک حمایت میکند .اهم حمایتهای قابلارائه در پارک و مراکز رشد وابسته عبارتاند از:
انواع حمایتهای مالی


حمایت مالی معوض از ایدههای نوآورانه و فناورانه بازار محور شرکتها و مؤسسات فناور تا سقف  400میلیون ریال و 1.000میلیون ریال برای طرحهای
دارای فناوری متوسط و باال،



حمایت مالی معوض از تجاریسازی محصوالت فناورانه شرکتها و مؤسسات فناور و دانشبنیان مستقر در پارک تا سقف  1.000میلیون ریال،



حمایت مالی (بهصورت لیزینگ) از ایجاد و توسعهی کسبوکارهای خانگی فناورانه تا سقف  400میلیون ریال،



حمایت مالی بالعوض از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاههای کشور به ترتیب تا سقف  12و  35میلیون ریال (موضوعات مرتبط
با زمینه فعالیت پارک) ،و



حمایت مالی بالعوض از نوآوران دارای ایدههای نو و کاربردی تا سقف  5و  10میلیون ریال.

خدمات پارک


خدمات استقرار شامل استقرار شرکتها و مؤسسه فناور و دانشبنیان در فضاهای دفتری و کارگاهی پردیس پارک و مراکز رشد (اخذ زمین در مجموعه
پارک بهمنظور ساخت فضای کارگاهی موردنیاز شرکت)،



خدمات بازاریابی شامل برقراری ارتباطات مفید و کارآمد با سازمانها ،بخش خصوصی و سایر متقاضیان بهمنظور معرفی محصوالت تولیدی شرکتها و
مؤسسات فناور و دانشبنیان و فراهمسازی زمینه حضور فعال در نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی ،و



خدمات مشاورهای شامل مشاورههای حقوقی ،بازاریابی ،بازار سازی ،بهبود روشهای بازاریابی و مدیریت فروش محصوالت فناور و دانشبنیان شرکتها و
مؤسسات مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته.

آدرس :استان خوزستان ،اهواز ،امانیه ،خیابان سقراط غربی ،بین انقالب و پودات ،پالک 93
وبسایتwww.khstp.ir :
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مطلب کوتاه علمی
آبشیرینکنهای صنعتی
شیرین سازی آب ) (Desalinationفرآیندی است که مواد معدنی را از آبشور ،مانند آب دریا ،جدا میکند .آبنمک زدایی شده برای مصرف شرب و
یا آبیاری ) (Irrigationمورداستفاده قرار میگیرد .آبشیرینکنهای آبشور و آب دریا
انواع مختلفی دارند .ولی از میان آنها تنها فناوریهای حرارتی و غشایی در مقیاس
صنعتی و تجاری توسعهیافتهاند  .میزان مصرف آب در جهان در هر دو دهه تقریب ًا دو
برابر میشود و این میزانِ افزایش در مصرفِ آب ،حدود دو برابر نرخ رشد جمعیت است.
به همین دلیل ،دسترسی به آبِ باکیفیت مناسب رو به کاهش و میزان تقاضای آب رو
به افزایش است ؛ از طرف دیگر در دسترس بودن آب شیرین در سراسر جهان برای
نیازهای صنعتی و مصرف انسان دارای محدودیتهایی است .این در حالی است که
فعالیتهای مختلف صنعتی و توسعهای در دهههای اخیر منجر به افزایش سطح آلودگی
و کاهش کیفیت منابع آبشده است.
کاهش کیفیت منابع آبیِ موجود به دالیل مختلف (اعم از بارشهای نابرابر در مناطق
مختلف و خشکسالی) ،بهرهبرداری بیشازحد از منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب (به دلیل تخلیه پسابهای خانگی و صنعتی) منجر به نگرانی
در تأمین آب مصرفی شده است .شیرین سازی آبهای شور و پساب های مختلف برای مصارف شرب و صنعتی ،یکی از ضروریات دنیای امروز است .در
سال  2015طبق برآورد انجمن جهانی نمک زدایی ،در سراسر جهان بیش از  18400واحد شیرین سازی در حال بهرهبرداری بوده که ظرفیت کلی آنها
حدود  87میلیون مترمکعب در روز برآورد شده است .این مقدار آب تولیدشده نیاز  300میلیون نفر را برآورده میکند .با توجه به اینکه در سال 2013
ظرفیت تولید جهانی حدود  78میلیون مترمکعب بوده است.

انواع آبشیرینکنهای صنعتی
فرایندهای مختلفی برای شیرین سازی آبهای شور وجود دارد .با این همه  99درصد ظرفیت تولید آب شیرین در واحدهای نمکزدایی به فرایندهای
حرارتی و غشایی محدود میشوند .روشهای حرارتی برای انجام نمکزدایی نیازمند انرژی گرمایی و حرارت هستند و روشهای مبتنی بر فرآیندهای
غشایی از نیرومحرکه فشار هیدرولیکی استفاده میکنند .ذیالً آنها را بهاجمال توضیح میدهیم.
الف  -آبشیرینکنهای حرارتی )(Thermal Desalination
امروزه فرایندهای حرارتی حدود  35درصد از ظرفیت شیرین سازی آبهای شور در دنیا را به خود اختصاص میدهند .فرایندهای حرارتی با توجه به
میزان باالی انرژی موردنیاز معموالً برای شیرین سازی آب دریا مورداستفاده قرارگرفته و قابل استفاده برای تولید آب با خلوص باال و مناسب جهت کاربرد
در فرایند صنعتی میباشد .فرایندهای حرارتی بهجز انجماد ،فرایند طبیعی ایجاد باران را شبیهسازی میکنند .با حرارت دادن آبشور ،بخارآب ایجاد
میشود .سپس بخارآب بهوسیله کندانسور به حالت مایع درمیآید و آب شیرین تولیدی از سیستم خارج میشود .در تمامی این فرایندها از بخار کندانس
برای تأمین گرمای نهان موردنیاز جهت تبخیر آب استفاده میشود.
 - 1آبشیرینکن حرارتی با فرایند )Multi Stage Flash Process (MSF

قدمت فرایند  MSFدر شیرین سازی آب دریا به سال  1970میالدی برمیگردد .در این فرایند با استفاده از تبخیر مرحلهای آب در فشار پایین و تبدیل
بخار به آب شیرین ،آبشور دریا به آب شیرین مبدل میشود .در این فرایند ،آب گرم شده دریا در مراحل پیاپی (مخازن پیدرپی) تبخیر میشود و
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همچنین فشار بهصورت یکروند کاهشی طی این فرایند حفظ میشود .در ادامه بخارات ایجادشده کندانس و بازیابی شده و بهعنوان آب خالص
مورداستفاده قرار میگیرد .گرمای الزم برای تبخیر آب توسط بویلر و بخارآب داغ تأمین میشود .بهمنظور کاهش مصرف انرژی در بویلر ،لولههای ورودی
آب دریا به مخازن ،توسط بخارآب حاصل از تبخیر آبشور موجود در مخازن پیش گرم میشوند .بخارآب موجود در مخازن نیز در تماس با لولههای
آبشور ورودی ،سرد شده و به فاز مایع تبدیلشده و بهعنوان آب شیرین جمعآوری میشود .فرایند  MSFتوانایی پذیرش میزان باالیی از آلودگیها
شامل (جامدات معلق ،فلزات سنگین ،روغن ،گریس BOD ،COD ،و غیره) را از آب دریا جهت تصفیه دارا میباشد .با توجه به کیفیت مطلوب آب
تولیدشده از این فرایند در نیروگاه های حرارتی ،فرایندهای صنعتی و برای کاربردهای نیاز به آب با خلوص باال مورداستفاده قرار میگیرد.
 -2آبشیرینکن حرارتی با فرایند تقطیر چندمرحلهای )Multi Effect Distillation (MED

فرایند  MEDنیز مشابه  MSFبر مبنای تبخیر و تقطیر چندمرحلهای آب (در مخازن پیدرپی) در فشار پایین ،آب دریا را نمکزدایی میکند .تفاوت
اصلی دو فرایند مذکور در ورود آب دریا به مخازن و روش تقطیر بخار و جمعآوری آب حاصل از میعان است .در فرایند  MEDآب دریا بعد از پیشگرمایش
اولیه در مخازن ،به روی لولههایِ داغِ محتویِ بخارآب ،اسپری می شود .بخشی از بخار حاصل از انتقال حرارت میان جریان آبشور و سطح خارجی
لولههای داغِ حاویِ بخارآب ،در مرحله بعدی در فشار پایینتر به آب شیرین ،تغییر فاز می دهد و این توالی تا مرحله آخر ادامه پیدا میکند .این فرایند
شیرین سازی تجاری از حداقل دو یا چندین مرحله تشکیل شده است .توالی مراحل پشت سر هم با کاهش دما و فشار در هر مرحله همراه است .بخارآب
حاصل از آب شور در مرحله اول به سمت مرحله بعدی هدایتشده و محتوای حرارت آن صرف تبخیر آبشور در مرحله بعدی میشود .بخارآب پس از
طی مراحل مختلف در مرحله آخر در کندانسور به آب شیرین مبدل می شود .بخار حاصل از هر مرحله با استفاده از تیوبهای مه گیر ) (Demisterبه
مرحله بعد هدایت میشود .در هر مرحله بخشی از بخار درون تیوب در اثر انتقال حرارت با آبشور خارج از تیوب به فاز مایع تبدیل میشود.
این فرایند امکان تبخیر آب در دمای پایین ( 65درجه سانتیگراد) را به دلیل کاهش فشار فراهم میکند .کاهش دمای عملیاتی منجر به کاهش قابلتوجه
خوردگی آبشور و رسوبگذاری کمتر به روی مخازن و لولهها میشود و امکان استفاده از متریالهای ارزانتر در ساخت مخازن ولولهها را فراهم میکند.
این قابلیتِ امکانِ استفاده از منابع حرارتیِ باکیفیت پایین ،حرارت اتالفی در صنایع و آبخنک کننده با مقدار پایین را به وجود میآورد که این فرایند
را به عنوان یک آلترناتیو مهم در شیرین سازی آب دریا مطرح کرده است .افزودن کمپرسور بخار (مکانیکی یا حرارتی) در این فرایند باعث بهبود بازده
حرارتی و بهینهسازی مصرف انرژی میشود.

ب  -آبشیرینکنهای غشایی ()Membrane Water Desalinator
در آبشیرینکنهای غشایی از یک غشای نیمهتراوا ( )Semipermeable Membraneبرای جداسازی نمک از آب دریا استفاده میشود .این غشای
بسیار نازک که روی آن سوراخهای بسیار ریزی در ابعاد نانو دارد ،داخل آب قرار میگیرد .مولکولهای آب به دلیل جرم وزنی و حجم کمی که دارند می
توانند از داخل این سوراخهای ریز عبور کنند؛ اما نمکهای محلول در آب بااینکه با چشم دیده نمیشوند اما همچنان بزرگتر نسبت به موکولهای آب
هستند و غشا میتواند جلوی آنها را بگیرد و به این صورت عمل شیرین سازی انجام میشود؛ اما این سوراخها تنها دلیل شیرین سازی در این روش
نیستند .در برخی دستگاههای تصفیه آب از جریان برق استفاده میشود تا یونهایی که با آب واکنش دادهاند هم پیوندشان شکسته شود و وارد آب
نشوند .این جریان برق باعث میشود تا الکترونهای آزاد با یونهای مثبت واکنش داده و اندازه و حجم مولکولهای نمک واکنش دادهشده بیشتر شود و
نمیتواند از داخل غشا عبور کند .بهطورمعمول آبشیرینکن غشایی نسبت به سیستمهای حرارتی انرژی کمتری مصرف میکند که این منجر به کاهش
کلی هزینه آب شیرین تولیدی میشود.
...ادامه مطلب در شماره بعدی پیک رویش
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری توربین بادی
استفاده از انرژی باد با توجه به مزیتهای شناختهشده آن نسبت به سایر انرژیهای تجدید پذیر باعث شده ،تکنولوژی ساخت توربینهای بادی رشد بیشتری پیدا کند.
بهنحویکه در چند دهه اخیر نه تنها پیشرفت فناوری باعث بهبود چشمگیر کیفیت ،قابلیت اطمینان ،طول عمر و شاخص هزینهای توربینهای بادی شده است ،بلکه
بهطور محسوستر باعث افزایش ظرفیت توربین های بادی و تجاری شدن سایزهای باالتر گردیده است .همچنین توسعه احداث نیروگاههای بادی در کشور با توجه به
پتانسیل باالی باد در ایران با ظرفیت تقریبی بیش از  15000مگاوات جزو اهداف برنامه توسعه کشور میباشد .با توجه به موارد فوق جهت ایجاد دانش فنی طراحی
توربینهای بادی و بومیسازی تولید این توربینها در کشور ،مرکز توسعه فنآوری توربینهای بادی در سال  1389در پژوهشگاه نیرو تأسیس گردید.
توانمندیها و خدمات


پشتیبانی فنی و مهندسی طراحی و ساخت ،انتقال فنآوری و بومیسازی توربینهای بادی بزرگ و اجزای آن،



طراحی ،ساخت و مشاوره انتخاب توربینهای بادی کوچک متناسب با نیازهای متقاضی،



شبیهسازی دینامیکی و انجام محاسبات بار توربینهای بادی با استفاده از نرمافزارهای تخصصی،



بررسی شرایط بهرهبرداری توربینهای بادی موجود ،مهندسی مجدد و ارائه راهکارهای ویژه بهبود،



انتخاب توربین بادی مناسب برای مزارع بادی در دست احداث،



طراحی فونداسیون توربینهای وارداتی بر اساس شرایط سایت،



برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه طراحی و فناوری توربینهای بادی،



انجام مطالعات امکانسنجی و پتانسیل سنجی احداث مزارع بادی،



مدلسازی اجزای مختلف توربین بادی ،جهت طراحی سیستم کنترل،



طراحی سیستم کنترل پیچ پرههای توربین ،سیستم یا کنترل گشتاور ژنراتور ،مبدل الکترونیک قدرت ،سیستم سوپروایزری و سیستم ایمنی،



طراحی فونداسیون توربینهای وارداتی بر اساس شرایط سایت ،و



پیادهسازی سیستم مانیتورینگ بر پایه نرمافزارهای روز.

مأموریتها
مرکز توسعه فنآوری انرژی بادی پژوهشگاه نیرو باهدف پیشبرد امر مدیریت تحقیقات در حوزه فناوریهای تولید برق از انرژی بادی ،زیرساختهای الزم را جهت ایجاد
هماهنگی بین نقشآفرینان فعال این بخش نظیر مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان فراهم مینماید .حمایت مرکز توسعه فنآوری انرژی بادی از
طرحها و پروژههای کاربردی باهدف مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی مبتنی بر مدیریت دانش ،منجر به جهتدهی تحقیقات و راهاندازی پایلوتهای
موردنیاز صنعت برق بادی میگردد.
اهداف کالن


ایفای نقش مدیریت فناوری در زمینه توسعه فناوری انرژی بادی در صنعت برق،



ایجاد و توسعه فناوریهای استحصال انرژی باد با اولویت تولید انرژی الکتریکی،



افزایش رقابتپذیری انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی،



پشتیبانی صنعت انرژی بادی از طریق توسعه فناوریهای نوین ،اقتصادی و باکیفیت و ترویج صادرات،



هماهنگی فعالیت بخشهای مختلف صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در زمینه طرحهای مرکز،



مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق در زمینه توسعه فناوری انرژی بادی،



طراحی و راهاندازی طرحهای پایلوت توسعه فناوری انرژی بادی بر اساس نیاز صنعت برق،



جهتدهی تحقیقات و توسعه در راستای نیازمندیهای بازار،



انباشت دانش در حوزههای علمی و تخصصی و ایجـاد بانک اطالعاتی از محققین و صاحبنظران در زمینه توسعه فناوری انرژی بادی،



ایجاد نظام حمایت مالی از طرحها و پروژههای فناوری انرژی بادی،



مدیریت نظاممند حمایت از شرکتهای دانشبنیان مرتبط با فناوری انرژی بادی در قالب مراکز رشد و پارکهای علمی و فناوری و صندوقهای مالی
حمایت از پژوهش،



ارتباط فناورانه با مراکز پژوهشی و صنعتی داخل و خارج از کشور باهدف ترویج دانش و



ایجاد نقشه راه توسعه فناوری انرژی بادی برای کشور.

آدرس :تهران ،شهرک قدس (غرب) ،انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) پژوهشگاه نیرو مرکز توسعه فناوری توربینهای بادی طبقه
دوم.

وبسایتwww.nri.ac.ir/wind-turbine-center :
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت الکترونیک آگاهان نواندیش

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مدیرعامل :مسعود یکرنگ

حسگرهای کوانتومی

شماره تماس88378812 :
پست الکترونیکیmasoudyekrang@yahoo.com :
ایده محوری:
ساخت دستگاه آزمون فنی به روش آلتراسونیک ()UT
زمینه فعالیت:
طراحی و ساخت قطعات در حوزه تعمیرات و نگهداری
خالصه طرح:
دستگاه  ،UT Flaw detectorازجمله تجهیزات مهم و پرکاربرد در حوزه بازرسی
فنی به روش آزمونهای غیر مخرب ( )NDTمیباشد .این تجهیز ،به یک پروب
آلتراسونیک متصل میشود و با ارسال و دریافت امواج آلتراسونیک و نمایش
سیگنالهای دریافتی به کاربر ،وضعیت داخل قطعه مورد بازرسی را نشان میدهد.
کاربر متخصص (سطح  )1،2،3با استفاده از اطالعات نمایش دادهشده ،عیوب
احتمالی داخل قطعه را شناسایی نموده و نسبت به پذیرش یا رد آن قطعه و فرآیند
اظهارنظر مینماید .این دستگاه در حال حاضر بهطور کامل از خارج از کشور تأمین
میشود .هدف از اجرای این طرح آن است که با ساخت این تجهیز در داخل کشور،
بازار داخل و خارج را در این زمینه تأمین نماید.
بازار هدف:


شرکتهای بازرسی فنی داخلی و خارجی

آخرین وضعیت :شرکت در حال ساخت نمونه اولیه میباشد.

عبارت حسگری کوانتومی ،معمو ًال برای توصیف استفاده از یک شئ کوانتومی
برای اندازهگیری یک کمیت فیزیکی (کوانتومی یا کالسیکی) با سطوح انرژی
کوانتیده استفاده میشود ،مثالً حاالت ارتعاشی ،مغناطیسی یا الکترونی
کیوبیتهای اسپینی یا ابررسانا ،اتمهای خنثی یا یونهای به دام افتاده.
تحققهای آزمایشگاهی حسگرهای کوانتومی میتوانند از طریق برخی
مشخصههای فیزیکی اصلی مقایسه شوند .یکی از مشخصهها ،این است که
حسگر کوانتومی به چه نوع پارامتر یا پارامترهای خارجی پاسخ میدهد.
سیستمهای باردار مانند یونهای به دام افتاده ،به میدانهای الکتریکی ،حساس
خواهند بود ،درحالیکه سیستمهای مبتنی بر اسپین ،اساساً به میدانهای
مغناطیسی پاسخ خواهند داد .برخی از حسگرهای کوانتومی میتوانند به چند
پارامتر فیزیکی پاسخ دهند .مشخصه مهم دوم ،حساسیت ذاتی حسگر کوانتومی
است .ازیکطرف ،انتظار میرود یک حسگر کوانتومی ،پاسخی قوی به
سیگنالهای خواستهشده به دست دهد ،درحالیکه از طرف دیگر ،باید از نویز
ناخواسته ،کمترین تأثیر را بپذیرد.
حسگرها در فناوریهای روزمره برای تشخیص حرکت ،صدا ،نور و بسیاری
چیزهای دیگر استفاده میشوند .حسگرهای کوانتومی میتوانند موجب تغییر
در کارایی شوند :حساستر ،دقیقتر و پایدارتر از فناوریهای کنونی .آنها می
توانند منجر به کاربردهای جدیدی شوند که فقط با چنین بهبودهایی
امکانپذیرند؛ کاربردهایی که قابلعرضه به بازارهای بزرگ بوده و حسگرهایی
در زمینه هوافضا ،اقلیم ،ساختوساز ،دفاع ،انرژی ،سالمت ،امنیت ،حملونقل و
آب را در برمیگیرد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"پنجمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطالعات" 6 ،آبان  ،1400برگزار کنند :سازمان نظام صنفی
رایانهای استان خوزستان -ماهشهر.

" .2پنجمین کنفرانس بینالمللی مطالعات جهانی در مهندسی کامپیوتر ،برق و مکانیک" 25 ،آذر  ،1400برگزار کنند:
انجمن توسعه علوم و فناوریهای نوین ایران -تهران.
" .3ششمین همایش ملی افقهای نوین در مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک" 25 ،آذر  ،1400برگزار کنند :انجمن افق
نوین علم و فناوری -تهران.
" .4ششمین کنفرانس بینالمللی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک" 25 ،بهمن  ،1400برگزارکننده :موسسه آموزش عالی
مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -تهران.

@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
02188581968
02188590492
www.eptp.ir

info@eptp.ir

