ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﭼﮕﺎل؛ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﻮﻇﻬﻮر از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺎل
ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم “ ”Innolithﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ) wh/kg 1000وات ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﮏ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﮕﺎﻟﯽ و
ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺮژی در ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ اﺳﺖ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻼ در
ﻣﺪل  3اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  2170ﺳﻞ در ﺣﺪود  wh/kg 250ﻇﺮﻓﯿﺖ دارﻧﺪ .ﺗﺴﻼ در ﻧﻈﺮ
دارد ﺗﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  wh/kg 330ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل وزارت اﻧﺮژی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  wh/kg 500اﺳﺖ.
اﮔﺮ ادﻋﺎی “ ”Innolithﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  1000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻮدروی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  531ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺴﮑﺮ و ﭘﻮرﺷﻪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ  800ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان از
ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﺎﯾﻊ اﻣﮑﺎن
ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺮژی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ دارای ﺳﻞ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ رﺳﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار دارد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ از ﻫﻤﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ از آن
ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻼل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ) (organic solventﮐﻪ دارای
اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ اﺳﺖ را ﺑﺎ ﺣﻼل ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺮ و ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﮐﻤﺘﺮی دارد.

آﻟﻦ ﮔﺮﯾﻨﺸﯿﻠﺪ رﺋﯿﺲ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ  Innolithدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ

ﻣﺎ ﻣﻮاد آﻟﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺧﺎرج و آن را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﮏ اﺳﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ زﯾﺮا ﻋﻤﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ ﺧﻼص ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﺑﺎﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺗﺮی دﭼﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻮد.
ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﯿﮏ در اﮐﺜﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و
ﻧﺸﺎن دادن واﮐﻨﺶ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺗﺮی را در ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺣﺎل اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ  Innolithاﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺣﺪود  3ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2022ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺎری ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺮﯾﻨﺸﯿﻠﺪ از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻨﺸﻠﯿﺪ و ﺳﺮﮔﯽ ﺑﻮﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ  Innolithﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ

رﯾﺴﮑﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ  Alevoرا در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﺎرﻟﻮت راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺰرﯾﻖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روﺳﯽ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی
زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ  Innolithﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا

ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را در  Bruchsalآﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ

ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دارﻧﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻮز  PJM Gridرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از

اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﮔﺮﯾﻨﺸﯿﻠﺪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ  Innolithادﻋﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻫﺎ را دارد ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺷﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ آوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﻫﺒﺮان ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ادﻋﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

