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 9چکیده
روند استفاده از باتریهای لیتیوم-یونی در خودروهای الکتریکی به طور فزایندهای در حال گسترش است .به
طوری که پیشبینی میشود در ده سال آینده ،تقاضای این نوع از خودروها تا  ۰۱برابر افزایش یابد .یکی از
چالشهای اصلی در مسیر این توسعه ،قیمت بالای باتریهای لیتیوم-یونی است .به همین دلیل تخمین و کاهش
قیمت باتری طی سالهای آتی بسیار ضرورت دارد.
«نرمافزار مدل عملکرد و هزینه باتری» ،ابزاری گسترده برای طراحی باتریهای لیتیوم-یونی در خودروهای
الکتریکی و تخمین هزینه تولید آن میباشد .این ابزار دسترسی به طیف گستردهای از کاربران و همچنین تسهیل
و شفافیت در مورد بسیاری از پارامترهای ورودی را امکان پذیر می کند .فاکتورهای هزینه تجهیزات سرمایهای
برای هر مرحله از فرآیند تولید بر اساس فاکتورهای موجود در یک کارخانه پایه محاسبه میشود .با توجه به
کمبود اطلاعات موثق در زمینه عملکرد باتری و هزینه هر یک از بخشهای مختلف سازنده آن ،این نرم افزار با
جمع آوری اطلاعات از سازندگان و تولیدکنندگان ،بستری مناسب و قابل استناد برای بهبود کیفیت سازندگان
باتری فراهم نموده است.
با توجه به اهمیت قیمت باتری ،در این گزارش به بررسی اجمالی نرمافزار عملکردی پرداخته شده و مهمترین
نتایج منتشر شده آن در زمینه قیمت تولیدی باتریهای مبتنی بر کاتد نیکل-کبالت-منگنز به تفکیک هریک از اجزا
در کل قیمت باتری ،آورده شده است.
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 2نرم افزار مدل عملکرد و هزینه باتری
نرم افزار مدل عملکرد و هزینه باتری ۰یک روش محاسبه بر اساس صفحات گسترده اکسل میکروسافت آفیس
است که در آرگون برای برآورد عملکرد و هزینه ساخت باتری های لیتیوم-یون برای وسایل نقلیه الکتریکی از
جمله خودروهای هیبرید ،۶هیبریدهای پلاگین 3و خودروهای تمام برقی ساخته شده است .بودجه این اقدام توسط
دفتر فناوری وسایل نقلیه 4تأمین میشود ،که بخشی از دفتر بهرهوری انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر ۰وزارت
انرژی ایالات متحده ۹میباشد .مدل عملکرد و هزینه باتری برای اولین بار در سال  ۶۱۱7ساخته شد ،سپس مکرر
مورد بررسی قرار گرفته و به محققان آرگون و جامعه بزرگ باتری در مطالعه تأثیر خواص مواد بر عملکرد کمک
نموده است .با پیشرفت های بیشتر ،در حال حاضر این مدل اجازه میدهد تا سلولها و بستههای باتری را برای
کاربردهای خودرو طراحی کرد ،نیازهای عملکرد (قدرت ،انرژی ،زمان شارژ) را برآورده نمود و هزینه تولید
باتریهای طراحیشده را تخمین زد .از آنجا که هزینه به مواد ،طراحی و فرآیند ساخت بستگی دارد ،این مدل،
کاربر را قادر میسازد تا اثرات آنها را مطالعه کند .مدل عملکرد و هزینه باتری که برای سلول لیتیوم-یونی و
تحقیقات باتری طراحی شده است ،به بسیاری از سوالات از طریق مهیا کردن موارد زیر پاسخ میدهد:
 شفافیت در فرضیات انجام شده و روش محاسبه
 قابلیت طراحی باتری به طور خاص برای نیازهای یک برنامه
 محدود نمودن محدودیتهای فیزیکی حاکم بر عملکرد باتری
 ایجاد یک رویکرد محاسبه از پایین به بالا برای در نظر گرفتن هر فاکتور هزینه
برخی از پارامترهای ورودی در این نرمافزار از مقادیر و معادلاتی استفاده میکنند که از منابع خارجی مانند
آزمایشات یا همبستگی دادههای آزمایشی و منتشرشده ،مدلهای حمل و نقل یا فرآیند و بازخورد صنعت در
مورد هزینهها و روشهای تولید به دست میآیند ].[1

Battery Performance and Cost (BatPaC) Model Software

۰

)hybrid-electrics (HEV

۶

)plug-in hybrids (PHEV
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)Vehicle Technology Office (VTO

4

)Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE

۰

)U.S. Department of Energy (DOE
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۹

طراحی سلول در مدل عملکرد و هزینه باتری ،بخشهای مستطیلی محصور در ماژول ها را که در داخل محفظه
نیز بسته بندی میشوند ،در نظر میگیرد .ابعاد اختصاص یافته منجر به طراحی فشردهتر از باتریهای خودرویی
میشود که اکنون تولید میشوند ،اما پیش بینی میشود که این باتریها با طراحی فشردهتر به صورت تجاری در
آینده قابل دستیابی باشند .قیمت مواد بر اساس برآوردهای زمان انجام محاسبات میباشد .فاکتورهای هزینه
تجهیزات سرمایه ای نصب شده ،نیروی کار و فضای تولیدی برای هر مرحله از فرآیند تولید بر اساس فاکتورهای
موجود در یک کارخانه پایه با ظرفیت  8گیگاوات ساعت در سال است .پیش بینی برای آینده (زمانی که کارخانه-
های بزرگتری وارد خط تولید می شوند) برای هر مرحله از فرآیند با معادلات زیر محاسبه میشود ]: [2
𝑃})ظرفیت عملیاتی کارخانه ب ( )/ظرفیت عملیاتی کارخانه الف({هزینه ب = هزینه الف
هزینه هر یک از اقلام برای هر مرحله با انجام مقایسه نسبت به هزینه کارخانه پایه (ب) و تفاوت در ظرفیت
عملیاتی برای آن مرحله محاسبه میشود .مقدار توان ، p ،در هزینهها و مراحل پردازش مختلف ،متفاوت است.
تأیید اعتبار مواد ورودی و هزینههای سرمایه دشوار است زیرا اطلاعات کمی در دسترس عموم است .بنابراین ،تا
حدود زیادی ،به ارتباطات خصوصی تولیدکنندگان تجهیزات ،تأمینکنندگان مواد ،تولیدکنندگان سلول و
تولیدکنندگان تجهیزات اصلی ۰متکی است .تنوع در بین مقادیر اعلام شده وجود دارد و پس از بهترین برآورد
مقادیر صحیح ،محدودههای دقیق برای برآورد هزینه نهایی تعیین شده است.
الگوریتم طراحی بسته باتری بر اساس تأمین نیازهای ذخیره توان و انرژی و زمان شارژ مجدد در مورد خودروهای
تمام برقی یا پلاگین هیبریدی است .نیازمندیهای ذخیره انرژی ،براساس ظرفیت ویژه دو ماده الکترود و ولتاژ
سلول ،مقدار مواد الکترود مورد نیاز را تعیین میکند .ناحیه سلول ،۶مقاومت سلول و در نتیجه قدرت قابل دستیابی
را تعیین می کند .این مدل ،معادلات را برای تعیین کمترین سطح سلول (یا حداکثر ضخامت الکترود) حل میکند
که میتواند قدرت و زمان شارژ مورد نیاز را تأمین کند .سپس مقدار مواد غیرفعال مانند کالکتورهای جریان،
جداکنندهها ،محفظه سلول و غیره براساس سطح سلول محاسبه میشود .در نهایت ،نتایج حاصل از نیازهای ماده
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OEM

۰

cell area

۶

برای محاسبه هزینه تولید در یک کارخانه مجازی با  ۰۹ایستگاه (مخلوط شدن الکترود ،پوشش ،زمانبندی و
غیره) ،که هزینههای سرمایه ،نیروی کار و فضای موجود از برآوردهای کارخانه پایه است ،محاسبه میشود ].[3
محاسبات طراحی سلول بر اساس انتخاب زوجهای الکترود از گزینههای ارائه شده با مواد فعال کاتدی و مواد
فعال آند (گرافیت ،تیتانات لیتیوم) است .مقادیر پیش فرض برای خصوصیاتی مانند چگالی ،تخلخل ،ولتاژ سلول،
امپدانس و غیره ،به طور خودکار برای یک زوج الکترود انتخاب میشوند .با این حال ،کاربر میتواند مقادیر
جایگزین را به طور مناسب انتخاب کند .به همین ترتیب ،عوامل پیش فرض هزینه کارخانه تولیدی در صفحات
کاری ۰مناسب تعبیه شده و در صورت لزوم قابل تنظیم هستند .نتایج حاصل از مجموعه محاسبات شامل ابعاد،
جرم ،حجم و هزینه سلول ،ماژول و پکیج است.
کارشناسان از تمام جنبههای توسعه باتری این مدل را هم به صورت خصوصی و هم به عنوان بخشی از یک
فرآیند رسمی توسعه دادهاند .این مدل به طور رسمی توسط کمیتهای که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست
ایالات متحده ۶در سال  ۶۱۰۰تأسیس شد ،مورد بررسی قرار گرفت و ادامه توسعه آن به طور دورهای در جلسات
سالانه اعتبار سنجی 3بررسی میشود .مدل عملکرد و هزینه باتری از سال  ۶۱۰۶از طریق دانلود مستقیم یا با
درخواست به صورت عمومی به اشتراک گذاشته شده است ].[3
 -9-2مقایسه عملکرد و هزینه باتری در سالهای مختلف
طبق اطلاعات ارائه شده توسط توسعه دهندگان ،تخمین هزینه سالانه باتری میتواند بر مبنای بهبود ماده کاتد،
الکترودهای ضخیمتر ،جداکنندهها با هزینه کمتر ،تغییر هزینه مواد کاتد و بهبود بازده سلول استفاده شود .در
جدول  ،۰مقایسه قیمت و ویژگیهای مختلف بین دو نوع ماده کاتدی در سه سال مختلف آورده شده است.
توجه شود که در هر سه مورد ،مشخصات زیر از جمله ظرفیت باتری ،یکسان است.
 آند بر پایه گرافیت است.
 توان باتری برابر  ۶۱۱کیلووات است.
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worksheets

۰

USEPA

۶

VTO

3

 تعداد سلول برابر  4۱۱عدد است.
 شارژ به صورت آرام و برابر  ۰۹دقیقه برای شارژ از  %۰۰به  %۶۰است.
 ظرفیت نامی برابر ۶4کیلووات ساعت و انرژی قابل استفاده نیز برابر  %8۰انرژی نامی و معادل 8۱
کیلووات ساعت است .با توجه به این ظرفیت ،میزان پیمایش برابر  3۱۱مایل با یکبار شارژ خواهد بود.
 هزینه بر اساس حجم تولید  ۰۱۱۱۱۱باتری در سال تخمین زده شده و شامل باتریهایی است که اهداف
دپارتمان انرژی را برای دارا بودن  ۰۱۱۱چرخه عمر رعایت نمایند ].[3

جدول  : ۰مقایسه هزینه و دیگر پارامترهای عملکردی باتری در سال  ۶۱۰۶ ،۶۱۰8و۶۱۶۱

2222

2291

2292

گرافیتNMCXXX-

NMC811

NMC622

NMC622

ماده فعال کاتد

37۰

37۰

37۰

ولتاژ پک ،ولت

۹3

۹3

۹3

ظرفیت سلول ،آمپر ساعت

۶۱4

۰۶3

۰87

انرژی مخصوص (سلول) ،وات ساعت قابل

۰۰7

۰48

۰44

4۹۶

44۹

433

۶74

۶۹۱

۶۰3

۰38

۰48

۰۹۱

هزینه سلول ،دلار بر کیلووات ساعت قابل استفاده

۰۹۶

۰8۰

۰۶7

هزینه پک برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی،

۰348۹

۰48۰4

۰۰7۹۰

استفاده بر کیلوگرم
انرژی مخصوص (پک) ،وات ساعت قابل استفاده
بر کیلوگرم
چگالی انرژی (سلول) ،وات ساعت قابل استفاده
بر لیتر
چگالی انرژی (پک) ،وات ساعت قابل استفاده بر
لیتر

دلار بر کیلووات ساعت قابل استفاده
هزینه پک برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی،
دلار
8

۰.۶۶

۰.۶۶

نسبت هزینه پک به سلول ،دلار بر دلار

۰.۶4

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود که با بهبود ماده کاتدی ،قیمت باتری با حفظ میزان ظرفیت ،در سال ۶۱۶۱
نسبت به سال  ۶۱۰8حدود  %۰۰کاهش یافته است.
برخی جزئیات بیشتر از باتریهای سال  ۶۱۰۶و سال  ۶۱۶۱نیز در جدول  ۶آورده شده و قیمت اجزا نیز با هم
مقایسه شده است .با توجه به این جدول مشاهده میشود که با تغییر مواد کاتد ،میزان ظرفیت از  ۰7۱به ۰۶۱
میلیآمپرساعت بر گرم افزایش یافته و ضخامت الکترودها نیز از  7۱به  7۶میکرومتر افزایش یافته است .هزینه
جداکننده نیز از  ۰.۰به  ۰دلار بر متر مربع کاهش یافته است .همچنین مشاهده میشود که ماده فعال کاتدی در
نمونه  NMC811نسبت به  NMC622مقداری گرانتر است .با این وجود ،به علت عملکرد بهتر و افزایش
ظرفیت ،هزینه باتری مدل سال  ۶۱۶۱نسبت به سال  ۶۱۰۶در ظرفیت یکسان کاهش یافته است (جدول.)۰
جدول  : ۶مقایسهی پارامترهای سال  ۶۱۰۶با  ۶۱۶۱برای باتری با گرافیت ۶4 ،NMCXXX-کیلووات ساعت نامی

2222

2291

اجزا

NMC811

NMC622

ماده فعال کاتد

پارامترهای عملکردی
۰۶۱

۰7۱

ماده فعال کاتد ،میلی آمپر ساعت بر گرم

۹

۹

حداکثر چگالی جریان ،میلی آمپر بر سانتی

3.7۰۰

3.7۰

ولتاژ سلول ،ولت

4۱۱

4۱۱

تعداد سلولها

۶۱

۶۱

تعداد مدولها

۰۹

۰۹

زمان شارژ ،دقیقه

7۶

7۶

ضخامت کاتد ،میکرومتر

87

8۰

بازده سلول ،درصد

۰۱۱۱۱۱

۰۱۱۱۱۱

حجم تولید ،پک در سال

متر مربع

پارامترهای قیمتی
9

۶۶

۶۰

ماده فعال کاتد ،دلار بر کیلو گرم

۰4

۰4

گرافیت ،دلار بر کیلو گرم

3۰۱

3۰۱

گرافیت ،میلی آمپر ساعت بر گرم

۰۰

۰۰

الکترولیت ،دلار بر لیتر

۰

۰.۰

جداکننده ،دلار بر متر مربع

۱.4

۱.4

کالکتور جریان آلومینیومی ،دلار بر متر مربع

۰.۶

۰.۶

کالکتور جریان مسی ،دلار بر متر مربع

۰۱

۰۱

 ،PVDFدلار بر کیلوگرم

3.۰

3.۰

 ،NMPدلار بر کیلوگرم

 -2-2بررسی اجزای هزینه باتری  NMC811در سال 2222
هزینه اجزای یک باتری با کاتد  NMC811در سال  ،۶۱۶۱در جدول زیر آورده شده است .هزینه پک این باتری
همانطور که در جدول  ۰نیز مشاهده شد ،برابر  ۰348۹دلار بود که در جدول  ،3اجزای آن به تفکیک آورده شده
است .همچنین برای مقایسه بهتر ،درصد هریک از اجزا در شکل  ۰آورده شده است ].[3

سهم اجزا مختلف در قیمت باتری
%0.4

مواد سلول

%3

%17

اقالم خریداری شده
تولید

%15

%65

ادغام بسته ها
مدیریت حرارتی
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شکل  :۰سهم هر بخش تشکیل دهنده برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی در هزینه
جدول  : 3هزینه پک و سهم هر بخش تشکیلدهنده برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی

هزینه پک برای تولیدکنندگان تجهیزات

درصد از کل

 99421دلار

%۹۰

87۰۰

ماده سلول

%۰۰.3

۶۱۹۹

اقلام خریداری شده باتری

اصلی ،دلار

%۰۹.3

ساخت

۶۶۱3

%4.۰

۹۰3

پردازش الکترود

%3.4

4۰8

مونتاژ سلول

%4

۰4۱

چرخه شکلگیری ،آزمایش ،آببندی

%۶.۰

۶77

مونتاژ مدول و باتری

%۱.۶

۶۰

بازیافت و تست ماده سلول

%۰.7

۶۶7

دریافت و ارسال

%۱.۰

۹3

آزمایشگاه کنترل

%3.۰

4۹۰

ادغام پکها

%۱.3

4۱

مدیریت حرارتی

با توجه به جدول  3و شکل  ۰مشاهده میشود که بیشترین هزینه در تولید یک باتری ،مربوط به مواد سلول است
که حدود  %۹۰از آن را شامل میشود .۰هزینه ساخت نیز برابر  ۰۹.3درصد است که جزئیات آن شامل پردازش
الکترود تا کنترل آزمایشگاه در جدول  3آورده شده است .اقلام خریداریشده نیز در حدود  %۰۰از کل هزینه یک
باتری را شامل میشود که جزئیات آن در جدول  4و شکل  ۶آورده شده است .با توجه به این جدول و شکل،
مشاهده می گردد که هزینه اقلام مربوط به پک باتری و همچنین مدول آن ،از همه بیشتر و در حدود  %4۱اقلام

 ۰توجه شود در جدول  ،3هزینهها تا حدود  %۹.۹اضافی در نظر گرفته شده است.
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خریداری شده است .اما ،هزینه اقلام خریداریشده در سلول از همه کمتر و برابر  %۰8.۶از اقلام خریداری شده
(معادل  %3از کل هزینه پک باتری) است.

جدول  : 4هزینه و سهم اقلام خریداری شده

درصد کل

 ۰۶37دلار

اقلام خریداری شده

%۰8.۶

3۰۶

اقلام خریداری شده سلول ،دلار در هر بسته

%4۱.۰

78۰

اقلام خریداری شده مدول ،دلار در هر بسته

%4۰.3

8۱۱

اقلام خریداری شده بسته باتری ،دلار در هر بسته

درصد تشکیل دهنده

%18
%41
پک
مدول

%41

سلول

شکل  : ۶سهم هر یک از اقلام خریداری شده در هزینه اقلام خریداری شده

جزئیات مواد مربوط به سلول نیز در جدول  ۰و برای درک بهتر در شکل  3آورده شده است با توجه به این
جدول و شکل ،مشاهده میشود که بیشترین هزینه مواد سلول مربوط به کاتد آن است .به طوری که مواد فعال
کاتدی  %44از هزینه مواد  ۶۱۶۱را تشکیل میدهند که بیش از  %۶8از کل هزینه باتری است .همچنین مواد فعال
12

آند نیز سهم بهسزایی در کل هزینه مواد دارد که حدود  %۰۶از مواد است و بیش از  %۰۶از کل هزینه باتری را
شامل میشود ].[4

جدول  : ۰هزینه و سهم هر یک از مواد سلول

درصد از کل

 2912دلار

مواد سلول

%44

3۹4۶

مواد فعال مثبت

%۰۶

۰۰8۰

مواد فعال منفی

%3

۶۶۰

کربن و ترکیب کننده ها

%3

۶۰4

کالکتورهای جریان مثبت

%8

۹77

کالکتورهای جریان منفی

%۰3

۶4۶

جداکننده

%۰۰

884

الکترولیت

درصد تشکیل دهنده

مواد فعال مثبت

11%

مواد فعال منفی
کربن و ترکیب کننده ها

13%

43%

کالکتور های جریان مثبت
کالکتور های جریان منفی

19%

جدا کننده
الکترولیت

13

8%
3%
3%

شکل  : 3سهم هر یک از مواد سلول در هزینه آن
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 9نتیجه گیری
«نرمافزار مدل عملکرد و هزینه باتری» که توسط آزمایشگاه ملی آرگون توسعه یافته است ،میتواند قیمت تولید
باتری را به تفکیک اجزای مختلف پیشبینی نماید .سازندگان باتریهای لیتیوم-یونی با رجوع به این نرمافزار،
قادر خواهند بود تا هزینههای موارد مختلف استفاده شده در باتری شامل گرافیتهای مختلف ،جداکننده،
الکترولیت ،هزینه اقلام خریداری شده برای بخشهای مختلف و غیره را در چندین سال مختلف مشاهده کنند.
سپس ظرفیت باتری ،زمان شارژ و سایر موارد کمی و کیفی را مقایسه نموده و سهم هر بخش را در قیمت نهایی
و بهبود کیفیت مشاهده نمایند .برای نمونه طی سه سال اخیر ،سازندگان با استفاده از مقایسههای صورت گرفته
و بهرهمندی از این نرم افزار توانستهاند با حفظ ظرفیت باتری ،قیمت باتری را در سال  ۶۱۶۱نزدیک به %۰۰
نسبت به سال  ۶۱۰8کاهش دهند.
با توجه به نتایج منتشر شده از این نرمافزار ،بیشترین هزینه در تولید یک باتری مبتنی بر کاتد نیکل-منگنز-کبالت،
مربوط به مواد سلول است که حدود  %۹۰از آن را شامل میشود .هزینه بخش تولید نیز  %۰7و اقلام خریداریشده
نیز حدود  %۰۰از کل هزینه یک باتری را شامل میشود .در حالی که هزینه پک کردن تنها در حدود  %3است.
هزینه اقلام مشتمل بر پک ،مدول و سلول است که هزینه پک و مدول تقریبا برابر و هرکدام حدود  %4۰از کل
اقلام خریداری شده هستند .در جزئیات مواد مربوط به سلول نیز مشاهده میشود که بیشترین هزینه مواد سلول
مربوط به کاتد آن است .به طوری که مواد فعال کاتدی  %44از هزینه مواد تولیدی سال  ۶۱۶۱را تشکیل میدهد
که بیش از  %۶8از کل هزینه باتری است.
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اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران ،بهعنوان یک کانون تفکر تخصصی
در حوزه انرژی و منابع در کشور ،بهمنظور ارتقای سطح کیفیت تصمیمسازی
و اثرگذاری بر فرآیند تصمیمگیـری در زمینۀ تدوین سیاستهای بخش انرژی
و منابع تأسیس شده است .این اندیشکده با رویکرد مسئله محوری ضمن
تشخیص موضوعات کلیدی بخش انرژی و منابع ،آسیبشناسی آنها را در
دستور کار خود قرار داده و درنهایت به تصمیمگیران این عرصه راهکارهای
سیاستی را پیشنهاد میدهد.
یکی از الزامات فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه انرژی و منابع
آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحولات جهانی است .اندیشکده
حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان «گزارشهای
رصدی» طراحی کرده است تا از این طریق ،به رصد ،پایش و تحلیل تحولات
این حوزه بپردازد.
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