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  مقدمه
باشد كه موجب  هاي مختلف اين صنعت مي صنعت برق، تلفات انرژي از قسمت  يكي از مشكالت عمده

هاي مربوط به تعمير  ها شامل خسارت اين خسارت. گردد وارد آمدن خسارات عظيم مالي به صنعت مي
يك راهكار مناسب براي كاهش تلفات و . باشد ناشي از هدر رفت انرژي توليدي مي هاي و هزينه

هاي ابررسانا در  افزايش طول عمر تجهيزات مختلف صنعت برق استفاده از تجهيزات مبتني بر فناوري
مواد ابررسانا به سبب اينكه مقاومت الكتريكي ندارند انرژي الكتريكي را بدون هدر . صنعت برق است

از سوي ديگر . ن انرژي هدايت كرده و هنگام استفاده گرم نشده، از اين رو عمر مفيد بيشتري دارندداد
هاي ابررسانا تا حد زيادي حوادث غيرمترقبه را كاهش داده و  استفاده از تجهيزات مبتني بر فناوري

  .گردند سبب افزايش ايمني خطوط انتقال و توزيع برق مي
ها در جهان از يك سو و الزامات قانوني،  بررسانا و نوين بودن اين فناوريگستردگي كاربرد تجهيزات ا

ها در كشور شده  ها از سوي ديگر سبب اهميت يافتن توسعه اين فناوري سياسي، دفاعي و اجتماعي آن
با توجه به اهميت يافتن پديده ابررسانايي، توسعه مناسب و كاراي اين فناوري در صنعت برق . است

محور و نگاهي راهبردي به موضوع بوده و عملي ساختن اين اقدامات مستلزم  ويكردي برنامهنيازمند ر
  .باشد ريزي استراتژيك و تدوين سندي راهبردي مي برنامه
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  ابررسانا در صنعت برقتوسعه فناوري  انداز چشم
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   توسعه فناورياهداف 
 صنعتي مقياس در ابررسانا نوار و سيم پيوسته توليد سيستم به دستيابي  
 ابررسانا ترانسفورماتور خصوص در پژوهش و تحقيق   
  توزيع و انتقال شبكه در آن از استفاده و كشور در ابررسانا كابل خصوص در پژوهش و تحقيق 

  برق
 كشور در ابررسانا محدودساز سيستم خصوص در پژوهش و تحقيق  
 كشور در ابررسانا فناوري بر مبتني انرژي ساز ذخيره سيستم خصوص در پژوهش و تحقيق  
 ابررسانا هاي سيم) سوم( بعدي نسل به دستيابي زمينه در پژوهش و تحقيق  
 ابررسانا هاي فناوري كارگيري به حوزه در كشور هاي دانشگاه علمي جايگاه ارتقاي   

  

  راهبردهاي توسعه فناوري 
  1جدول روش اكتساب راهبرد 

 روش اكتساب پيشنهادي  فناوري
  زا درون توسعه  YBCOفناوري توليد 
 زا درون توسعه  BSCCOفناوري توليد 

  خريد خارجي  Niobiumtinفناوري توليد 
  خريد خارجي MgB2فناوري توليد 
  خريد خارجي Niobiumtitaniumفناوري توليد 

  .YBCO و BSCCO توليد هاي فناوري فني دانش به دستيابي:  راهبرد يك 
  

  2جدول روش اكتساب راهبرد 
روش اكتساب پيشنهادي  فناوري

  زا درون توسعه  در كابل تك فاز BSCCOكارگيري  فناوري به
 زا درون توسعه  در كابل تك فاز YBCOكارگيري  فناوري به
  زا درون توسعه  در محدودساز BSCCOكارگيري  فناوري به
  زا درون توسعه  در كابل سه فاز BSCCOكارگيري  فناوري به
  زا درون توسعه  در كابل سه فاز YBCOكارگيري  فناوري به

  خريد خارجي در كابل سه فاز Niobiumtitanium كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در كابل سه فاز Niobiumtin كارگيري به فناوري
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روش اكتساب پيشنهادي  فناوري
  خريد خارجي  در كابل سه فاز MgB2 كارگيري ي بهفناور

  خريد خارجي ساز در ذخيره Niobiumtin كارگيري به فناوري
  خريد خارجي ساز در ذخيره Niobiumtitanium كارگيري به فناوري
  زا درون توسعه  ساز ذخيرهدر  BSCCO كارگيري به فناوري
  زا درون توسعه  ساز در ذخيره YBCO كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در كابل تك فاز Niobiumtin كارگيري به فناوري
  خارجيخريد  در كابل تك فاز Niobiumtitanium كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در محدودساز Niobiumtin كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در محدودساز Niobiumtitanium كارگيري به فناوري
  زا درون توسعه  در محدودساز YBCO كارگيري به فناوري
  خريد خارجي ساز در ذخيره MgB2 كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در كابل تك فاز MgB2 كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در محدودساز MgB2 كارگيري به فناوري
  زا درون توسعه  در ترانسفورماتور BSCCO كارگيري به فناوري
  زا درون توسعه  در ترانسفورماتور YBCO كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در ترانسفورماتور Niobiumtitanium كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در ترانسفورماتور MgB2 كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در ترانسفورماتور Niobiumtin كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در خازن همزمان Niobiumtitanium كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در خازن همزمان Niobiumtin كارگيري به فناوري
  خارجيخريد  در خازن همزمان YBCO كارگيري به فناوري

  خريد خارجي در خازن همزمان MgB2كارگيري  بهفناوري 
  خريد خارجي در فاليويل Niobiumtitanium كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در فاليويل Niobiumtin كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در خازن همزمان BSCCO كارگيري به فناوري
  خارجي خريد در فاليويل BSCCO كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در فاليويل MgB2 كارگيري به فناوري
  خريد خارجي در فاليويل YBCO كارگيري به فناوري

 سه و فاز تك كابل در YBCO و BSCCO كارگيري به هاي فناوري فني دانش به دستيابي: راهبرد دو 
 سـاز  ذخيره محدودساز، فاز، سه و فاز تك كابل در فناوري و ترانسفورماتور و ساز ذخيره محدودساز، فاز،
 .ترانسفورماتور و
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  ي توسعه فناوري ها سياستو  اقدامات

  :اقدامات فني 
  ابررسانا بر مبتني اولويت با تجهيزات كارگيري به اقتصادي-فني مطالعات: 1 اقدام
  باال دما ابررسانا پودرهاي) سنتز( ساخت فني دانش به تسلط: 2 اقدام
 نـوار  و سـيم ) صـنعتي  و صـنعتي  نيمـه  آزمايشـگاهي، ( سـاخت  و طراحي فني دانش به تسلط: 3 اقدام

  باال دما ابررساناي
 آزمايشـگاهي، ( بنـدي  عـايق  و كـن  خنـك  هـاي  سيستم ساخت و طراحي فني دانش به تسلط: 4 اقدام
  )صنعتي و صنعتي نيمه
  ابررسانا بر مبتني اولويت با تجهيزات در استفاده جهت پايين دماي در

 و فـاز  تـك ( ابررسـانا  كابل) صنعتي نيمه و آزمايشگاهي( ساخت و طراحي فني دانش به تسلط: 5 اقدام
  )فاز سه

 خطـا  جريـان  محدودسـاز ) صنعتي نيمه و آزمايشگاهي( ساخت و طراحي فني دانش به تسلط: 6 اقدام
  ابررسانا
  ابررسانا ترانسفورماتور) صنعتي نيمه و آزمايشگاهي( ساخت و طراحي فني دانش به تسلط: 7 اقدام
  ابررسانا انرژي ساز ذخيره سيستم ساخت و طراحي فني دانش به تسلط: 8 اقدام

  
  :اقدامات غيرفني 

 و مـالي  هـاي  كمـك  شـكل  به ابررسانا حوزه در كاربردي مقاالت و ها نامه پايان انجام از حمايت:1اقدام 
  خدمات آزمايشگاهي ارائه
 بـه  و حـوزه  ايـن  پژوهشـگران  اسـتفاده  بـراي  مناسب اطالعاتي بانك يك روزرساني به و ايجاد: 2 اقدام

  اطالعاتي بانك اين در ها آن توسط شده توليد دانش گذاشتن اشتراك
  يكديگر به حوزه اين مختلف تحقيقاتي مراكز و ها دانشگاه آنالين اتصال سامانه ايجاد: 3 اقدام
  كشور در ابررسانا هاي فناوري با ارتباط در دانشي هاي انجمن ايجاد: 4 اقدام
 بـه  دانـش  شـدن  صـنعتي  به كمك جهت رشد مراكز در تحقيقاتي واحدهاي پذيرش و جذب: 5 اقدام
  ابررسانا حوزه در آمده دست
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 بـا  كشـور  تحقيقاتي و علمي مراكز ميان ارتباطات افزايش جهت ربط ذي هاي دستگاه با رايزني: 6 اقدام
 كـارگيري  بـه  هـاي  فناوري انتقال جهت پيشرو كشورهاي معتبر هاي شركت و تحقيقاتي و علمي مراكز
  برق صنعت تجهيزات در ابررسانا مواد
  برق  صنعت و ها دانشگاه ميان ابررسانا هاي فناوري توسعه زمينه در مشترك هاي پروژه تعريف: 7 اقدام
  ابررسانا هاي فناوري حوزه در تخصصي نشريه انتشار و تهيه: 8 اقدام
 مراكـز  و هـا  دانشـگاه  دسـتاوردهاي  و ها فعاليت با رابطه در اطالعاتي حاوي مجله چاپ و تهيه: 9 اقدام

  ابررسانا حوزه در مختلف تحقيقات
  ابررسانا حوزه در دستاوردها آخرين ارائه جهت مرتبط تخصصي هاي نمايشگاه برگزاري: 10 اقدام
  ابررسانا حوزه با مرتبط صنايع براي آموزشي هاي كارگاه و مدت كوتاه هاي دوره برگزاري: 11 اقدام
  ابررسانا حوزه در توسعه و تحقيق نياز مورد قطعات و مواد به مربوط گمركي قوانين تسهيل: 12 اقدام
  ها دانشگاه و تحقيقاتي مراكز از مالي حمايت  نامه¬آيين اجراي و تدوين: 13 اقدام
 و دانـش  كسـب  جهـت  كشـور  از خـارج  صنعتي و تحقيقاتي مراكز به متخصص نيروي اعزام: 14 اقدام

 الزم هاي مهارت

  ابررسانا هاي فناوري سازي صنعتي حوزه در
 حـوزه  در بنيـان  دانـش  هـاي  شـركت  فعاليـت  و تشكيل از    حمايت  نامه اساس اجراي و تدوين: 15 اقدام

  ابررسانا
 صنايع در ابررسانايي حوزه كارآمد و متخصص نيروهاي كارگيري به نامه آيين اجراي و تدوين: 16 اقدام

  مرتبط
 بـازيگران  بـه  خدمات دهنده ارائه ابررسانا حوزه به مربوط مجهز آزمايشگاهي مركز يك ايجاد: 17 اقدام
  حوزه اين در فعال
 مـواد  بـر  مبتنـي  تجهيـزات  و ابررسـانا  مـواد  ارزيابي براي هايي شاخص و استانداردها تدوين: 18 اقدام

  كشور در ابررسانا
 بـه  دهـي  جهـت  و همـاهنگي  هـا،  فعاليت بر نظارت جهت كشور در ابررسانايي ستاد تأسيس: 19 اقدام

  اقدامات
  كشور ابررسانايي راه نقشه تدوين و تهيه: 20 اقدام
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  هاي اجرايي پروژه
 صنعتي پودرهاي ابررساناي دما باال در مقياس نيمهتوليد طراحي و ساخت سيستم  .1

  در مقياس آزمايشگاهي ابررساناانرژي  ساز يرهذخ ي و ساختطراح .2

افـزار   ابررسانا براي تعيين شرايط بهينه عمليـاتي بـا اسـتفاده از نـرم     ساز انرژي يرهسازي ذخ شبيه .3
Flux 

 kV 4/0/20 – MVA  2 ابررسانا ترانسفورماتورو ساخت  طراحي .4

 kV 4/0/20 – kVA  50 ابررسانا ترانسفورماتورو ساخت  طراحي .5

 ابررسانا در مقياس آزمايشگاهي ترانسفورماتورو ساخت  يطراح .6

 Fluxافزار  ابررسانا براي تعيين شرايط بهينه عملياتي با استفاده از نرم فورماتورسازي ترانس شبيه .7

 )فوق توزيع( kV 63رده ابررسانا در جريان خطا و ساخت محدودساز  طراحي .8

 )توزيع( kV 20رده در ابررسانا جريان خطا و ساخت محدودساز  طراحي .9

 ابررسانا در مقياس آزمايشگاهيجريان خطا و ساخت محدودساز  يطراح .10

ابررسانا بـراي تعيـين شـرايط بهينـه عمليـاتي بـا اسـتفاده از        جريان خطا سازي محدودساز  شبيه .11
 Fluxافزار  نرم

 )kV 20( صنعتي فاز در مقياس نيمه سهو ساخت كابل ابررسانا  طراحي .12

 فاز در مقياس آزمايشگاهي سهابل ابررسانا و ساخت ك يطراح .13

 )kV 20(صنعتي  نيمهفاز در مقياس  و ساخت كابل ابررسانا تك يطراح .14

 در مقياس آزمايشگاهيفاز  و ساخت كابل ابررسانا تك يطراح .15

 Fluxافزار  سازي كابل ابررسانا براي تعيين شرايط بهينه عملياتي با استفاده از نرم شبيه .16

 جهت استفاده در ذخيره ساز يينپا يدر دما بندي يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س طراحي .17
 ابررسانا در مقياس صنعتي انرژي

جهت استفاده در ذخيره ساز  يينپا يدر دما بندي يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س طراحي .18
 صنعتي ابررسانا در مقياس نيمه انرژي

 سـاز  ذخيرهجهت استفاده در  يينپا ير دماد بندي يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س يطراح .19
 ابررسانا در مقياس آزمايشگاهيانرژي 

 محدودسازجهت استفاده در  يينپا يدر دما بندي يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س طراحي .20
 ابررسانا در مقياس صنعتي جريان خطاي
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 محدودسازدر جهت استفاده  يينپا يدر دما بندي يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س طراحي .21
 صنعتي ابررسانا در مقياس نيمه جريان خطاي

 محدودسازجهت استفاده در  يينپا يدر دما بندي يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س يطراح .22
 ابررسانا در مقياس آزمايشگاهيجريان خطاي 

جهـت اسـتفاده در    يينپـا  يدر دمـا  بنـدي  يقكـن و عـا   خنـك  هـاي  يسـتم و سـاخت س  طراحي .23
 ابررسانا در مقياس صنعتي ترانسفورماتور

جهـت اسـتفاده در كابـل     يينپـا  يدر دمـا  بنـدي  يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س يطراح .24
 صنعتي ابررسانا در مقياس

جهـت اسـتفاده در كابـل     يينپـا  يدر دمـا  بنـدي  يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س يطراح .25
 صنعتي نيمهابررسانا در مقياس 

كابـل   جهـت اسـتفاده در   يينپـا  يدر دمـا بنـدي   يقكن و عا خنك هاي يستمو ساخت س يطراح .26
 ابررسانا در مقياس آزمايشگاهي

 بندي الكتريكي سيم و نوار ابررسانا طراحي و ساخت سيستم عايق .27

  دهي نوار نقره طراحي و ساخت سيستم پوشش .28
ـ ) دما بـاال ( دومتوليد سيم و نوار ابررساناي نسل طراحي و ساخت سيستم  .29 پيوسـته در  صـورت  ه ب

 مقياس صنعتي

در بـه صـورت پيوسـته    ) دما بـاال (توليد سيم و نوار ابررساناي نسل اول طراحي و ساخت سيستم  .30
 مقياس صنعتي

 دهي و جوش ليزري تيوب نقره طراحي و ساخت سيستم شكل .31

 طراحي و ساخت كوره توليد پيوسته قابل كنترل .32

  صنعتي در مقياس نيمه) دما باال(ل اول طراحي و ساخت سيستم توليد سيم و نوار ابررساناي نس .33
 صنعتي در مقياس نيمه) دما باال( دومتوليد سيم و نوار ابررساناي نسل طراحي و ساخت سيستم  .34

 توليد پودرهاي ابررساناي دما باال در مقياس صنعتيطراحي و ساخت سيستم  .35

 )MJ1(صنعتي در مقياس نيمه ابررساناانرژي  ساز يرهذخ ي و ساختطراح .36
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