سند راهبردي و نقشه راه طراحي ،ساخت و تدوين
دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي در صنعت برق

اعضاي محترم كميتٍ راَبري تذييه سىذ:
دكتر محمذحسه حسيىي
دكتر حسيه عسيسي
دكتر مُران جًاوبخت
مذير پريشٌ :مُىذض سُيال دليريان سرابي

دكتر كًرش مًسًي تاكامي

گريٌ پصيَشي شيمي ي فرايىذ

مُىذض علياكبر شام
دكتر مُذي صالحي راد
مُىذض مصطفي حسىي

راَبر :معايوت فىايري

مُىذض سُراب اميىي يالشاوي

واشر :پصيَشگاٌ ويري

مُىذض محمذعلي طالبي
كارفرما :شركت تًاوير

دكتر عادل محسىي

سفارشدَىذٌ :يزارت ويري

دكتر فرشاد كًچک محسىي

9315

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

أ
ويرايش اول1394 ،

فاز :1تدوين مباني سند

فهرست مطالب
بررسی اسناد و قوانين كشور در حوزه ذخيره سازي انرژي الکتریکی 1..................................... ................................
 -1مقدمه 2.............................. ................................ ................................ ................................ ................................
 -1-1چشمانداز جمهوري اسالمی ایران در افق 4........................................................ ................................ 1404
 -2-1قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 5........................................ ................................ ................................
 -3-1قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 6..........................................
 -4-1قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 6..........................................
 -5-1قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 7.........................................
 -6-1برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران 8.............................. ................................ ................................
 -7-1قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 9.......................................
 -8-1سياست هاي كلی نظام در بخش انرژي 10 .................................. ................................ ................................
 -9-1سياستهاي كلی نظام در بخش خودكفایی دفاعی و امنيتی 10 ...................................... ................................
-10-1سياست هاي اقتصاد مقاومتی 11 ................................................. ................................ ................................
 -11-1سياستهاي كلی اصالح الگوي مصرف ابالغی از سوي مقام معظم رهبري 12 ..........................................
 -12-1سياستهاي كلی نظام در بخش پدافند غيرعامل 12 .................................................... ................................
 -13-1نقشه جامع علمی كشور 13 ......................................................... ................................ ................................

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

ب
ويرايش اول1394 ،

 -14-1قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 14 ....................................... ................................ ................................
 -15-1قانون هدفمند نمودن یارانهها 16 ................................................ ................................ ................................
 -16-1قانون تاسيس وزارت نيرو 17 ...................................................... ................................ ................................
 -17-1اساسنامه شركت مادر تخصصی مدیریت توليد ،انتقال و توزیع نيروي برق ایران (توانير) 18 .....................
 -18-1اساسنامه شركت سهامی سازمان انرژي هاي نو ایران (سانا) 18 ................................ ................................
 -19-1اساسنامه شركت سهامی سازمان بهره وري انرژي ایران 19 ...................................... ................................
 -2عناوین اسناد و برنامههاي غير مصوب در حوزه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی 19 .............................
 -1-2سند راهبرد ملی توسعه علوم و فناوري انرژيهاي تجدیدپذیر 20 ................................ ................................
 -2-2سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه صنعت باد ایران 21 ................................................ ................................
 -3-2سنــد نقشــه راه بهـره وري انـرژي الکتریکی 22 ..................................................... ................................
 -4-2برنامه راهبردي وزارت نيرو در راستاي تدوین تحقق سند چشم انداز 23 ......................................................
-3تحليل اسناد مرتبط با سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی 25 ...................................... ................................
-4تيجه گيري 39 .................................................... ................................ ................................ ................................
-5منابع و مراجع 45 ................................................. ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

ج
ويرايش اول1394 ،

فاز :1تدوين مباني سند

فهرست جداول
جدول  :1عناوین سياست ها و برنامه هاي مصوب بررسی شده 3............................................................. ................................
جدول  :2عناوین سياست ها و برنامه هاي غيرمصوب بررسی شده 20 ..................................................... ................................
جدول  :3سياستهاي كالن اشاره شده در اسناد مصوب باالدستی در ارتباط با توسعه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی26
جدول  :-4سياستهاي كالن اشاره شده در اسناد غيرمصوب باالدستی در ارتباط با توسعه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی
35 ................................................ ................................ ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

1
ويرايش اول1394 ،

بررسی اسناد و قوانين كشور در حوزه ذخيره سازي انرژي الکتریکی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

2
ويرايش اول1394 ،

 -1مقدمه
در حال حاضر توسعه فناوري سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی یکی از اهداف سياستگذاري مشترک در ميان بسياري
از كشورهاي جهان میباشد كه وابستگی كمتر به سوختهاي فسيلی ،افزایش رقابتپذیري و رفاه هرچه بيشتر مصرفكنندگان
را به دنبال خواهد داشت .از دیگر دستاوردهاي توسعه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی میتوان به كاهش انتشار گازهاي
گلخانهاي و كاهش آلودگی هوا اشاره نمود .توسعه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی موجب توسعه و پيشـرفت در صـنایع
مختلف از جمله دفاعی ،پدافند غيرعامل ،خودروهاي هيبریدي ،صنایع الکترونيکـی ،الکتریکـی ،انـرژي هـاي تجدیدپـذیر و ...
خواهد شد .دستيابی به فناوريهاي روز دنيا و ارتقاء فناوريهاي موجود در این حوزه ،چالشی بسيار مهم در سياستگذاريهاي
مربوط به انرژي است و براي دستيابی هرچه بيشتر به انرژي پایدار و امنيت انرژي در آینده باید با سرعت بيشتري در این حوزه
گام برداشت .تدوین سند ملی توسعه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی یکی از طرحهایی است كه در راستاي برنامه توسعه
فناوري در كشور در دستور كار شوراي عالی علوم ،تحقيقات و فناوري قرار گرفته است .تبيين الزامات باالدستی از وروديهـاي
اوليه در تدوین یک سند ملی است كه چارچوب الزامات باالدستی در تدوین سند را مشخص می كند .از این رو مستندات مرتبط
با موضوع انرژي ،مطالعه گردید .این مستندات را میتوان به دو صورت مصوب و غيرمصوب تقسيم بندي نمود.
در این بخش سياستها و برنامههاي مصوب كه به شکل مستقيم یا غير مستقيم با این حوزه در ارتباط هستند مورد بررسی
قرار گرفته اند .عناوین این مستندات در جدول  1ارائه شده است.
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 -1-1چشمانداز جمهوري اسالمی ایران در افق 1404
جامعهي ایرانی (ازجمله در بخش انرژي) در افق این چشمانداز چنين ویژگیهایی خواهد داشت:
توسعه یافته
برخوردار از دانش پيشرفته
توانا در توليد علم و فناوري
متکی بر توليد ملی
مستقل و مقتدر سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه
بهره مند از محيط زیست مطلوب
 دستيافته با جایگاه اول اقتصادي ،علم و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربی (آسياي ميانـه ،قفقـاز ،خاورميانـه و
كشورهاي همسایه)
تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم
توسعهي كارآمد
داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت،حکمت و مصلحت
سند چشم انداز به طور مستقيم وارد بحث انرژي نشده است .ولی در موضوعات مختلـف بـدان اشـاره دارد و یـا مـیتـوان
برداشت نمود كه در حوزه مرتبط با سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی تاثيرگذار است ،كه در ادامه بـه طـور خالصـه ذكـر
میگردد:
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در یکی از بندهاي ویژگی هاي جامعه مطلوب ،ذكر گردیده اسـت كـه ایـران كشـوري دسـت یافتـه بـه جایگـاه اول
اقتصادي ،علمی و فناوري در مقياس منطقهاي است كه این امر را میتوان در موضوع سـامانههـاي ذخيـره سـاز
انرژي الکتریکی به صورت خاص مورد توجه قرار داد؛
در مجموع میتوان جهتگيريهاي چشم انداز  20ساله را در جهت استفاده از حداكثر ارزش افزوده منابع طبيعی دانست كه
میبایست به سمت اتکا به علم و دانش و فناوري و سرمایه هاي انسانی و اجتماعی حركت كرد .كه این بحث در اسناد مصـوب
دیگر نيز به چشم میخورد [.]1

 -2-1قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
اصل :2
بند  6قسمت ب :استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنها.
بند 6قسمت ج :استقالل سياسی و اقتصادي و اجتماعی ،فرهنگی و همبستگی ملی را تامين میكند.
اصل :3
بند  :11تقویت كامل بنيه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی براي حفظ استقالل و تماميت ارضی و نظام اسالمی
كشور
بند  :13تامين خودكفایی كشور در علوم و فنون و صنعت ...
اصل :48
بهرهگيري عادالنه از منابع طبيعی و امکانات در سطح كشور (بهره مندي یکسان همهي افراد كشور از نعمت گاز طبيعی و
برق و)...
اصل  :81خودكفایی كشور در امور صنعت و تجارت و عدم اعطاي امتياز تجاري ،اقتصادي و صنعتی به بيگانگان
اصل  :153استقالل كشور (لغو قراردادهایی كه سبب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی كشور شود)
اصل  :154استقالل و آزادي كشور در زمينه هاي مختلف [.]2
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 -3-1قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،مشتمل بر  52تبصره منظم به قسمتهاي  1و
 2و یک پيوست میباشد.
در قسمت یکم ،بند  4بر رشد اقتصادي در جهت افزایش توليد سرانه ،اشتغال مولد و كاهش وابستگی اقتصادي با تاكيد بـر
توليد محصوالت استراتژیک و مهار تورم تاكيد شده است .بند  48-4و  49-4به ترتيب در ادامه شرح داده شده است.
 -48-4بهره برداري از تاسيسات صنعت برق كشور از طریق افزایش ضریب بهرهبرداري ،ضـریب بـار و رانـدمان حرارتـی
نيروگاه ها وكاهش تلفات انرژي در شبکه هاي انتقال و توزیع
 -49-4سياستگذاري در زمينه مصرف بهينه انرژي و صرفه جویی در سوخت و انرژي ،توسط وزارتخانههاي نيرو و نفت و
رعایت دقيق اولویتهاي بخش انرژي (برق ،نفت و گاز) توسط وزارتخانههاي صنعتی و بازرگانی درمورد وسـایل و تجهيـزات
مصرف كنندگان انرژي [.]3
 -4-1قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
در بخش خط مشی هاي اساسی برنامه دوم توسعه ،خط مشیهاي چهارم و دهم به طریقی با ذخيره سازي انرژي در ارتباط
هستند.
افزایش بهرهوري از طریق:
تشویق و ترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه از منابع از طریق مراكز مختلـف آموزشـی ،فرهنگـی ،تبليغـی و
اقتصادي.
تکيه بر استفاده بهينه از انرژي از اتالف آن.
حفظ محيط زیست واستفاده بهينه از منابع طبيعی كشورازطریق:
استفاده بهينه از انرژي از طریق تغيير الگوهاي مصرف ،افزایش بهره وري انرژي مصرفی واستفاده از انرژيهـاي پـاک
وجانشين.
همچنين در تبصره  ،19مواردي در زمينه مصرف انرژي و حفاظت از محيط زیست به شرح زیر آورده شده است:
تبصره  ،19بند (و):
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و -دولت موظف است به منظور اعمال صرفهجوئی و منطقیكردن مصرف انرژي و حفاظت ازمحيط زیست اقدامات زیـر را
به انجام برساند:
 -1تعيين مشخص فنی و معيارهاي در مورد سيستم ها و تجهيزات انـرژيبـر ،بـه ترتيبـی كـه كليـه توليدكننـدگان و وارد
كنندگان چنين تجهيزاتی ،ملزم به رعایت این مشخصات و معيارها باشند .كميتهاي متشـکل از نماینـدگان وزارت نيـرو ،وزارت
نفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی و وزارت خانه صنعتی ذیربط ،مسؤوليت تهيه این مشخصات فنـی و پيشـنهاد آیـين
نامههاي اجرایی آن به دولت را ،به عهده خواهد داشت.
 -2تعيين و اعمال تعرفه هاي بازرگانی ( براي واردات ) و عوارض ( براي توليدات داخلی) بـه نحـوي كـه درصـورت عـدم
رعایت مشخصات فنی و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت ،توليد كنندگان و واردكنندگان این تجهيـزات مشـمول پرداخـت
اینگونه عوارض و تعرفهها گردند.
 -5تدوین و اجراي ضوابط الزم به منظور اعطاي تسهيالت مالی با نرخهاي ترجيحی به صنایع و مؤسسات ،بـراي اجـراي
عمليات مربوط به اصالح ساختار مصرف انرژي.
 -6تخصيص  %2درصد درآمد حاصل از فروش حاملهاي انرژي در طول برنامه جهت انجام تحقيقات الزم درزمينه صرفه
جوئی و مدیریت بر مصرف انرژي توسط وزارتخانههاي مربوطه [.]4
 -5-1قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
ماده:2
هـ -عدم گسترش تشکيالت دولت با تأكيد بر كوچک سازي دولت از سطوح پایين هرم تشکيالت از طریـق تجميـع كليـه
فعاليتهاي مربوط به یک وزارتخانه (به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استانی واحد.
براساس این ضوابط باید ترتيبی اتخاذ شود كه:
 -1امور انرژي.
 -2امور كشاورزي ،دام ،توسعه و عمران روستائی.
 -3امور صنعت و معدن.
در سه وزارتخانه تجميع شود.
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دولت موظف است به منظور تحقق این ماده ،عناوین وزارت خانه ها و سازمانهـاي مسـتقل را همـراه بـا حـدود مأموریتهـا
واختيارات هر یک از آنها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطة فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيش
بينی زمان بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی الزم معمول شود.
فصل پانزدهم – انرژي
ماده  -121دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی ،منطقی كردن مصـرف انـرژي و حفاظـت از محـيط زیسـت،
اقدامات زیر را انجام دهد:
الف -تهيه و تدوین معيارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات ،فرایندها و سيستمهاي مصـرف كننـدة
انرژي ،به ترتيبی كه كلية مصرف كنندگان ،توليد كنندگان و وارد كنندگان این تجهيزات ،فرایندها و سيستمها ملزم به رعایـت
این مشخصات و معيارها باشند .معيارهاي مذكور توسط كميتـه اي متشـکل از نماینـدگان وزارت نيـرو ،وزارت نفـت ،مؤسسـة
استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران ،سازمان حفاظت محيط زیست و وزارتخانة ذیربط تدوین میشود .نحوة تصویب این معيارها
را هيأت وزیران تعيين خواهد كرد.
د -تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و
غيردولتی به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشویقی در مورد سـاختمانهاي موجـود بـراي بکـارگيري
استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميتهاي متشکل از نمایندگان وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي ،كشور ،نفت ،صنایع ،نيرو
و سازمان برنامه وبودجه و نظام مهندسی كشور [.]5
 -6-1برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران
بخش هاي مرتبط با انرژي در برنامه چهارم توسعه بررسی شده و نکات مهم آن در ادامه آورده شده است.
ماده  - 65دولت موظف است ،نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بومشناختی ،بـه ویـژه در الگوهـاي توليـد و مصـرف و
دستورالعملهاي بهينهسازي مربوطه اقدام نماید .دستگاههاي مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحهـا
و برنامههاي اجرایی خود میباشند.
ماده  -66كليه دستگاههاي اجرایی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غيردولتی موظفنـد ،جهـت كـاهش اعتبـارات هزینـهاي
دولت ،اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پایه و محيط زیست ،براي اجراي برنامه مـدیریت سـبز شـامل :مـدیریت مصـرف
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انرژي ،آب ،مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ) ،كاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنهـا (در سـاختمانها و وسـائل نقليـه) ،طبـق
آیيننامهاي كه توسط سازمان حفاظت محيط زیست و سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور با همکاري دسـتگاههـاي ذيربـط
تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد ،اقدام نمایند [.]6
 -7-1قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب جلسه علنی مورخ  1389/10/15مجلس شوراي اسالمی
میباشد.
ماده134ـ به منظور اعمال صرفهجویی ،تشویق و حمایت از مصرفكنندگان در راسـتاي منطقـی كـردن و اصـالح الگـوي
مصرف انرژي و برق ،حفظ ذخایر انرژي كشور و حفاظت از محيط زیست به وزارتخانههاي نيرو ،نفت و صنایع و معادن اجـازه
داده می شود براساس دستورالعملی كه حداكثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شوراي اقتصـاد مـیرسـد نسـبت بـه اعمـال
مشوقهاي مالی جهت رعایت الگوي مصرف و بهينهسازي مصرف انرژي ،توليد محصوالت كممصرف و با استاندارد بـاال اقـدام
نمایند .منابع مالی مورد نياز اجراي این ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن یارانهها ،منابع داخلی شركتهاي
تابعه وزارتخانههاي نفت ،نيرو و صنایع و معادن و یا فروش نيروگاهها و سایر داراییها از جمله اموال منقول و غيرمنقول ،سهام
و سهمالشركه وزارت نيرو و سایر شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمين میشود.
تبصره1ـ كليه محصوالت و تجهيزات انرژيبر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباري مصوب میباشند .وزارت بازرگانی و
گمرک جمهوري اسالمی ایران موظف بهرعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائی اجازه داده میشود ،براي صرفه جویی در مصـرف انـرژي بـا حفـظ و عـدم كـاهش ميـزان
بهرهمندي قبلی ،نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصی و تعاونی اقدام نمایند .مبلغ قرارداد فقط از محـل صـرفهجـویی
ناشی از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.
ماده139ـ به منظور ایجاد زیرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پـاک و
افزایش سهم توليد این نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور ،دولت مجاز است با حمایت از بخشهاي خصوصی و تعاونی از
طریق وجوه ادارهشده و یارانه سود تسهيالت ،زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب
با تحقق توليد را فراهم سازد.
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ماده190ـ كليه دستگاه هاي اجرائی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غيردولتی موظفند جهـت كـاهش اعتــبارات هزینـهاي
دولت ،اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پایه و محيطزیست براي اجراي برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژي،
آب ،مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ) ،كاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقليه) طبق آئيننامـهاي
كه توسط سازمان حفاظت محيط زیست و معاونت با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد
اقدام نمایند [.]7
 -8-1سياست هاي كلی نظام در بخش انرژي
سياست هاي كلی نظام جمهوري اسالمی ایران در مورد "انرژي" مصوب مـورخ  1377/10/23كـه در تـاریخ 1379/11/3
توسط مقام معظم رهبري تایيد و ابالغ گردیده است.
 -1ایجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محيطی و تالش براي افزایش سهم انرژیهاي
تجدیدپذیر با اولویت انرژیهاي آبی.
-1تالش براي كسب فناوري و دانش فنی انرژیهاي نو و ایجاد نيروگاهها ازقبيـل بـادي و خورشـيدي و پيـلهـاي سـوختی و
زمينگرمایی در كشور [.]8

 -9-1سياستهاي كلی نظام در بخش خودكفایی دفاعی و امنيتی
 -1توسـعه و تعميـق فرهنـخ خودبــاوري ،خودكفـایی ،نـوآوري و خالقيـت در تمـام ســطوح و ابعـاد دفـاعی و امنيتــی.

 -2ترویج نهضت نرم افزاري ،توليد و توسعه علوم و فناوري و تحقيقات دفاعی و امنتی و حركت در مرزهاي دانش با تاكيد بـر
بومی سازي و روزآمدي.

 -3دستيابی به فناوري هاي برتر مورد نياز دفاعی و امنيتی حال و آینده با تاكيد بر نوآوري و پشتيبانی از توسعه آنها.
 -4تاكيد بر خودكفایی كشور در سامانهها ،كاالها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنيتی توام با بهسازي تجهيزات موجـود و
افزایش قابليت و كارآیی آن.
 -5ممنوعيت تامين نيازهاي دفاعی و امنيتی از خارج كشور مگر در حد ضرورت و حتی االمکان با رعایت مالحظات زیر:
 -با اولویت انتقال فناوري.
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 تامين آموزش و پشتيبانی تامين از منابع متنوع -7جذب ،توانمندسازي و به كارگيري نيروهاي مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمينه هاي رشد و تقویت آنان بـراي ارتقـاء
قابليت هاي توسعه فناوري هاي دفاعی و امنيتی مورد نياز كشور
 -8برقراري ارتباط و همکاري با دیگر كشورها در زمينه هاي علمی ،توليدي و تجاري كاالها و خـدمات دفـاعی و امنيتـی
براي دستيابی به اهداف سياستهاي كلی خودكفایی دفاعی و امنيتی
 -9مقرون به صرفه سازي مسير توسعه صنایع و فناوري هاي دفاعی و امنيتی كشور و ایجاد هم افزایـی در فنـاوري هـاي
مورد نياز [.]9
-10-1سياست هاي اقتصاد مقاومتی
سياست هاي اقتصاد مقاومتی با هدف تأمين رشد پویا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دسـتيابی بـه اهـداف سـند
چشمانداز بيستساله ،با رویکردي جهادي ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پيشرو و برونگـرا در تـاریخ 1392/11/29
توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده است.
 پيشتازي اقتصاد دانش بنيان ،پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري به منظور ارتقـاءجایگاه جهانی كشور و افزایش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان
در منطقه.

 استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي یارانهها در جهت افزایش توليد ،اشتغال و بهرهوري ،كاهش شدت انرژي و ارتقـاءشاخصهاي عدالت اجتماعی
 افزایش توليد داخلی نهاده ها و كاالهاي اساسی(بویژه در اقالم وارداتی) ،و اولویت دادن به توليـد محصـوالت و خـدماتراهبردي و ایجاد تنوع در مبادي تأمين كاالهاي وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهاي محدود و خاص.
 مدیریت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلی اصالح الگوي مصرف و ترویج مصـرف كاالهـاي داخلـی همـراه بـابرنامه ریزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذیري در توليد.
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برنامه ریزي توليد ملی متناسب با نيازهاي صادراتی ،شکل دهی بازارهاي جدید ،و تنوع بخشـی پيونـدهـاي اقتصـادي بـاكشورها به ویژه با كشورهاي منطقه.
 افـزایش ارزش افـزوده از طریــق تکميـل زنجيـره ارزش صــنعت نفـت و گـاز ،توســعه توليـد كاالهـاي داراي بــازدهیبهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشيمی و فرآوردههاي نفتی با تأكيـد بـر
برداشت صيانتی از منابع.
 -11-1سياستهاي كلی اصالح الگوي مصرف ابالغی از سوي مقام معظم رهبري
صرفه جویی در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتـی و غيـر قيمتـی بـه منظـور كـاهش مسـتمر
شاخص شدت انرژي كشور به حداقل دوسوم ميزان كنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم ميـزان كنـونی تـا
پایان برنامه ششم توسعه با تاكيد بر سياست هاي كلی زیر:
افزایش بازدهی نيروگاه ها ،متنوع سازي منابع توليد برق و افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین.
 گسترش توليد برق از نيروگاه هاي توليد پراكنده ،كوچک مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و حرارت.
انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي.
اولویت دادن به افزایش بهره وري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي در ایجاد ظرفيت هاي جدید توليد انرژي.
 بازنگري و تصویب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي ،تدوین واعمال استانداردهاي اجبـاري ملـی بـراي
توليد و واردات كليه وسایل و تجهيزات انرژي بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليدكنندگان بـه
اصالح فرآیندهاي توليدي انرژي بر [.]11

 -12-1سياستهاي كلی نظام در بخش پدافند غيرعامل
پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزایش بازدارنـدگی ،كـاهش آسـيب پـذیري،
تداوم فعاليت هاي ضروري ،ارتقاء پایداري ملی و تسهيل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.
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• تهيه و اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل (با رعایت اصل هزینه – فایده) در مورد مراكز ،اماكن و تاسيسات حـائز اهميـت
(نظامی و غيرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویتبندي و امکانات حداكثر تا پایان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد
نياز.

• حمایت الزم از توسعه فناوري و صنایع مرتبط مورد نياز كشور در پدافند غيرعامل با تاكيد بر طراحی و توليد داخلی [.]12

 -13-1نقشه جامع علمی كشور
نقشه جامع علمی كشور در چارچوب رهنمودهاي رهبر كبير انقـالب اسـالمی(ره) ،مقـام معظـم رهبـري و قـانون اساسـی
جمهوري اسالمی ایران بوده و با پيشبينی سازوكارهاي الزم بروز رسانی ،توانایی تبيين ساحت علمی الگوي اسالمی -ایرانـی
پيشرفت را دارا میباشد.
بخش  -1-1سند :ارزشهاي بنيادین نقشه جامع علمی كشور
علم و فناوري كمال آفرین ،توانمندساز ،ثروت آفرین و هماهنخ با محيط زیسـت و سـالمت معنـوي ،جسـمی ،روانـی و
اجتماعی آحاد جامعه؛
بخش  2-2سند :اهداف كالن نظام علم و فناوري كشور
دستيابی به جایگاه اول علم و فناوري در جهان اسالم و احراز جایگاه برجستة علمی و الهام بخشی در جهان؛
بخش  -2-3سند :اولویتهاي علم و فناوري كشور
اولویتها به ترتيب در سه سطح الف ،ب و ج تبيين شدهاند .منظور از این نوع دستهبندي ،تفاوت شکل و ميـزان تخصـيص
منابع اعم از مالی و انسانی و توجه ویژة مدیران و مسؤوالن است ،به این معنا كه حصول اطمينان از رشد و شکوفایی در برخی
از اولویتها نيازمند توجه ،هدایت و پشتيبانی در سطوح كالن مدیریتی كشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشـتيبانی
مدیریتهاي ميانی و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد شد.
اولویتهاي الف شامل موارد زیر میباشد كه مرتبط با سامانههاي ذخيرهساز انرژي الکتریکی است:
در فناوري :فناوري هوافضا  -فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات  -فنـاوري هسـتهاي– فنـاوريهـاي نـانو و ميکـرو –
فناوريهاي نفت و گاز  -فناوري زیستی – فناوريهاي زیست محيطی– فناوريهاي نرم و فرهنگی؛
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در علوم پایه و كاربردي :مادة چگال  -سلولهاي بنيادي و پزشکی مولکولی  -گياهـان دارویـی  -بازیافـت و تبـدیل
انرژي  -انرژيهاي نو و تجدید پذیر  -رمزنگاري و كدگذاري؛
بخش  -1-4سند :راهبردهاي كالن توسعه علم و فناوري در كشور
راهبرد كالن  :1اصالح و انسجامبخشيدن به ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و هماهنخسازي نظام تعليم و تربيـت در
مراحل سياستگذاري و برنامهریزي كالن
راهبرد كالن  :2توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمانهاي اصلی جامعه و ایجاد فضاي مساعد ،شکوفا و مولـد علـم و
فناوري بر مبناي آموزههاي اسالمی از طریق توسعه و تعميق و بکارگيري مؤلفههاي فرهنگی ،اجتماعی و سياسی
بخش  -2-4سند :راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهاي كالن توسعة علم و فناوري در كشور:

اصالح و انسجامبخشيدن به ساختارها و نهادهاي علم و فنـاوري و هماهنـخسـازي نظـام تعلـيم و تربيـت در مراحـل
سياستگذاري و برنامهریزي كالن
راهبردهاي ملی:
.1سياستگذاري و ارتقاي هماهنگی و همافزایی در بخشهاي مختلف كشور در اجرایی كردن نقشه جامع علم و فناوري؛
.2همسوكردن سياستهاي توسعة صنعتی و اقتصادي كشور ،به ویژه برنامههاي پنجساله توسعه ،با سياستهـاي كـالن
توسعة علم و فناوري در كشور؛
راهبرد كالن  :9تعامل فعال و اثرگذار علمی و فناوري با كشورهاي دیگر بهویژه كشورهاي منطقه و جهان اسالم [.]13

 -14-1قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
ماده  -1كاربرد انواع انرژيهایی كه در كشور توليد ،وارد و مصرف میشود ،به گونهاي كه بدون كاستن از سطح توليد ملـی
و رفاه اجتماعی ،از اتالف انرژي از نقطه توليد تا پایان مصرف جلوگيري نماید و افزایش بازدهی و بهرهوري ،استفاده اقتصـادي
از انرژي ،بهرهبرداري بهتر ،كمک به توسعه پایدار و حفاظت از محيطزیست را باعث شود ،براساس این قانون مدیریت و بهينـه
سازي میگردد.
ماده  -2در این قانون اصطالحات بهكار رفته در معانی مشروح زیر بهكار برده میشود:
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الف -بازیافت انرژي
پ -تجهيزات مصرف كننده انرژي
ت -توربينهاي انبساطی
ث -توليد همزمان برق و حرارت
ج -توليد همزمان پراكنده برق و حرارت
با ابالغ قانون  75مادهاي اصالح الگوي مصرف انرژي ،سياستگذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژيهـاي نـو و
بهينهسازي توليد و مصرف انواع حاملهاي انرژي فقط برعهده شورايعالی انرژي است و ساختار شورايعالی انـرژي
بر این اساس باید اصالح شود.

اولویت دادن به افزایش بهره وري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي در ایجاد ظرفيتهاي جدید توليد انرژي
انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي
تدوین برنامه ملی بهرهوري انرژي و اعمال سياستهاي تشویقی نظير حمایت مالی و فراهم كردن تسهيالت بانکی براي
اجراي طرحهاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شکلگيري نهادهاي مردمی و خصوصی بـراي ارتقـاء كـارایی
انرژي
افزایش بازدهی نيروگاهها ،متنوعسازي منابع توليد برق و افزایش سهم انرژيهاي تجدیدناپذیر و نوین
ماده  5ـ سياستگذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژيهاي نو و بهينهسازي توليد و مصرف انواع حامـلهـاي انـرژي
فقط برعهده شورايعالی انرژي است.
ماده9ـ وزارت نفت مکلف است؛ بهمنظور مدیریت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط بـا بهينـهسـازي مصـرف سـوخت در
بخشهاي مختلف مصرف ،كمک به توسعه كاربرد انواع فناوريهاي نوین تبدیل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف ،كـاهش
هزینه هاي درازمدت ناشی از تقاضاي انرژي ،تدوین معيارها ،ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينـهسـازي مصـرف انـرژي،
جایگزینی اقتصادي حاملهاي انرژي همراه با توسعه بهكارگيري ظرفيتهاي محلی انرژي و انـرژيهـاي تجدیدپـذیر پيشـنهاد
اصالح اساسنامه و وظایف شركت بهينهسازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصویب به هيأت وزیران ارائه دهد.
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ماده27ـ كليه صنایع ،مؤسسات و واحدهایی كه دسترسی به شبکه برق و زارت نيرو و امکان اجراي سامانههاي توليد انرژي
الکتریکی از قبيل توليد همزمان برق و حرارت ،توربين انبساطی و یا واحد مستقل را دارند ،چنانچه بـه توليـد بـرق ،مطـابق بـا
استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمایند ،وزارت نيرواز طریق شركتهاي برق موظف به خرید برق مازاد توليدي از آنان بـر اسـاس
ضوابط مصوب موضوع ماده ( )44این قانون است.
ماده 50ـ به منظور همسوسازي رفتار بنگاههاي توليد برق با منافع ملّی ،قيمت فـروش سـوخت بـه نيروگاههـاي بـا بـازده
متوسط ساالنه برق و حرارت سیدرصد ( )%30و كمتر ،با بيست درصد ( )%20افزایش نسبت به قيمـت تعيـين شـده در قـانون
هدفمند كردن یارانه ها و قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط ساالنه توليد برق و حرارت هفتاد درصد ( )%70و
بيشتر ،با بيست درصد ( )%20تخفيف نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمندكردن یارانهها تعيين میگردد .سایر نيروگاهها
رقم متناسبی را كه با افزایش بازده نيروگاه كاهش مییابد و براساس آیيننامه مربوط ،بهعنوان بهاي سوخت میپردازند .مبـالغ
اضافی دریافتی پس از كسر مبالغ تخفيف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداري كل كشور واریز میشود تـا صـرف
توسعه بازیافت تلفات نيروگاهها شود.
ماده 52ـ به منظور ارتقاء بهرهوري ،افزایش امنيت تأمين انرژي و مشاركت گسترده بخش غيردولتی در عرضه انرژي،
الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاري وزارت نيرو نسبت به حمایت مؤثر از تحقيقات ،سرمایهگـذاري ،تـرویج و توسـعه
واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غيردولتی اقدام نماید [.]14

 -15-1قانون هدفمند نمودن یارانهها
در اجراء اصل یکصد و بيست و سوم ( )123قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون هدفمندكردن یارانهها كه بـاعنوان
الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شده و درجلسه علنی مورخ  1388/10/15تصویب و تأیيد شوراي محترم نگهبان رسيده
است.
ماده  -1تبصره بند ج – قيمت تمام شده برق ،مجموع هزینههاي تبدیل انرژي ،انتقال و توزیع و هزینـه سـوخت بـا بـازده
حداقل سی و هشت درصد ( )% 38نيروگاههاي كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد ()%1
به بازده نيروگاههاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بـازده چهـل و پـنج درصـد ()%45
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برسد و همچنين تلفات شبکه ها یا انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعی وفرهنگـی جمهـوري
اسالمی ایران به چهارده درصد ( )%14كاهش یابد.
ماده  – 8الف  -بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ،خدماتی و مسکونی و تشویق به صـرفه جـویی ورعایـت
الگوي مصرف .
ماده  - 8ب -اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزایش بهره وري انرژي  ،آب و توسعه توليد برق از منـابع
تجدید پذیر [.]15

 -16-1قانون تاسيس وزارت نيرو
ماده  -1به منظور حداكثر استفاده از منابع انرژي و آب كشور و همچنين تهيه و تامين انرژي و آب براي انواع مصارف اعـم
از صنعتی -كشاورزي و روستایی و شهري و حمل و نقل ،وزارت نيرو براي انجام وظایف اساسی زیر تشکيل میشود:
الف -بررسی و مطالعه و تحقيق درباره انواع انرژي و تنطيم برنامههاي كوتاه مدت و درازمدت براي استفاده از منابع مختلف
و برآورد ميزان قابل توليد ساالنه انواع انرژي و همچنين برآورد ميزان احتياجات انرژي كشور در بخشهاي مختلف و همآهنخ
نمودن مصارف انواع انرژي
ب -مطالعه و تحقيق براي شناسایی و در اختيار گرفتن انرژيهاي دست نيافته
ج -تعيين سياست انرژي كشور
د -همآهنخ نمودن برنامههاي موسساتی كه در حال حاضر در امر توليد و بهرهبرداري و انتقال و توزیع انرژي وجود دارند و
یا آنچه كه در آینده ایجاد خواهد شد
ح -ارتباط و مبادله اطالعات و همکاريهاي علمی و فنی و صنعتی و بازرگانی با كشورها و موسسات خارجی در زمينه انواع
انرژي
ع -تهيه و تدارک و ساخت وسائل و لوازم ماشينآالت مربوط به امر توليد و انتقال و توزیع آب و برق [.]16
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 -17-1اساسنامه شركت مادر تخصصی مدیریت توليد ،انتقال و توزیع نيروي برق ایران (توانير)
این اساسنامه طی پيشنهاد وزارت نيرو و تایيد سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارایـی و بـه
استناد ماده  4قانون برنامه سوم توسعه كشور مصوب  1379در سال 1381توسط هيات محترم وزیران تصویب گردیده.
ماده  - 7موضوع فعاليت شركت توانير  :مدیریت سهام و سرمایه هاي شركت در صـنعت بـرق ،انجـام هرگونـه فعاليـت در
راستاي تامين برق مطمئن و اقتصادي براي كليه مصارف خانگی ،عمومی ،صنعتی ،كشاورزي ،تجاري و غيـره اعـم از سـرمایه
گذاري ،مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداري از تاسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كـه بـراي تحقـق اهـداف
شركت الزم میباشد از طریق شركتهاي زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شركت.
موارد زیر از جمله وظایف شركت میباشد :
 -3تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تاسيسات توليد ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن به وزارت نيرو جهت اخذ مجوز.
 -4سرمایه گذاري در تاسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق.
 - 12بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم براي توسعه فناوري ،انتقال دانش فنی ،و اطالع رسـانی تـامين كـاال و سـاخت
تجهيزات موردنياز صنعت برق كشور.
 - 13حمایت از توسعه فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی در زمينه هاي تخصصی مرتبط با صـنعت بـرق و پشـتيبانیاز برنامـه
هاي تربيت متخصصان مورد نياز صنعت برق كشور.
 - 14حمایت از تحقيقات و فعاليتهاي علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهرهوري صنعت
برق كشور [.]17

 -18-1اساسنامه شركت سهامی سازمان انرژي هاي نو ایران (سانا)
این ا ساسنامه طی پيشنهاد وزارت نيرو و تایيد سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارایـی و بـه
استناد ماده  4قانون برنامه سوم توسعه كشور مصوب  1379در سال 1381توسط هيات محترم وزیران تصویب گردیده است.
ماده  -7براي نيل به اهداف مندرج در اساسنامه ،شركت با رعایت مقررات و قوانين مربوطه مجاز به اقدامات زیر می باشد:
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 -1توسعه مدیریت انرژي به منظور استفاده كارآمد و بهينه از منابع انرژي  ،از طریق انجـام مطالعـات  ،تحقيـق و توسـعه ،
آموزش و آگاه سازي  ،انتشارات  ،طراحی  ،مشاوره واطالع رسانی  ،مـدیریت سـاخت و اجـراء  ،حمایتهـاي فنـی واقتصـادي و
ظرفيت سازي به ویژه دربخشهاي غير دولتی [.]18

 -19-1اساسنامه شركت سهامی سازمان بهره وري انرژي ایران
ماده  - 2هدف شركت ارتقاء و توسعه كارایی انرژي می باشد.
ماده  - 7براي نيل به اهداف مندرج در اساسنامه ،شركت با رعایت مقررات و قوانين مربوطه مجاز بهاقدامات زیر میباشد:
توسعه مدیریت انرژي به منظور استفاده كارآمد و بهينه از منابع انرژي ،از طریق انجام مطالعات ،تحقيق و توسعه ،آمـوزش و
آگاه سازي ،انتشارات ،طراحی ،مشاوره و اطالع رسانی ،مدیریت ساخت و اجراء ،حمایتهاي فنی و اقتصادي و ظرفيت سـازي بـه
ویژه در بخشهاي غيردولتی [.]19
ماده  4برنامه سوم توسعه
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شركتهاي دولتی و افزایش بازدهی و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائی
كه ضرور ي است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائی كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی
غيرضروري است به بخش غيردولتی [.]5

 -2عناوین اسناد و برنامههاي غير مصوب در حوزه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی
در این بخش سياستها و برنامههاي غيرمصوب كه به شکل مستقيم یا غير مستقيم با این حوزه در ارتبـاط هسـتند مـورد
بررسی قرار گرفته اند .عناوین این مستندات در جدول  2ارائه شده است.
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فاز:1تدوين مباني سند

جدول  :2عناوین سياست ها و برنامه هاي غيرمصوب بررسی شده
ردیف
1
2
3
4

نام گزارش
سند راهبرد ملی توسعه علـوم و فنـاوري انـرژيهـاي
تجدیدپذیر
سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه صنعت باد ایران

سازمان

سال انتشار

-

-

-

-

سابا
سند نقشه راه بهرهوري انرژي الکتریکی
معاونت برنامـه ریـزي و امـور
طرح تدوین سند چشمانداز و برنامه راهبردي بلندمدت
اقتصادي وزارت نيرو
وزارت نيرو تا افق 1404

1389
1390

 -1-2سند راهبرد ملی توسعه علوم و فناوري انرژيهاي تجدیدپذیر
-1چشم انداز سند راهبرد ملی توسعه علوم و فناوري انرژيهاي تجدیدپذیر دستيابی به جایگاه اول منطقه در عرصه علـم
و فناوري این انرژيها در افق  1404با قابليت رقابتی و رویکرد صادراتی در حوزههاي مختلف اقتصادي میباشد.
-2در این سند (بخش )5اهداف و شاخصهاي مرتبط با این حوزه به قرار زیر میباشد:
اهداف بلندمدت و شاخصهاي كالن
 .1افزایش سهم منابع جدید و پایدار انرژيهاي تجدیدپذیر در سبد انرژي كشور در حوزه برق ،حرارت و سوخت.
 .2نهادینهسازي توسعه پایدار و پویاي علوم ،فناوري و صنعت انرژيهاي تجدیدپذیر
اهداف كوتاه مدت
 .1ارتقاي نظام سياستگذاري و راهبري فناوري و نوآوري در انرژيهاي تجدیدپذیر
 .2ارتقاي كارآفرینی ،تجاري سازي و بهرهبرداري از فناوريهاي داخل و خارج در عرصه انرژيهاي تجدیدپذیر
 .3ارتقاي سطح فرهنخ جامعه در كاربرد انرژيهاي تجدیدپذیر
در بخش هفتم این سند راهبردهاي دستيابی به اهداف ارائه شده است:
هدف  :1افزایش سهم منابع جدید و پایدار انرژيهاي تجدیدپذیر در سبد انرژي كشور در حوزه برق ،حرارت و سوخت.
 -شکلدهی پایدار به بازار برق تجدیدپذیر
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 فرهنخسازي در خصوص استفاده از انرژيهاي تجدیدپذیر تأمين منابع مالی پایدار براي افزایش سهم انرژيهاي تجدیدپذیر در سبد انرژي كشور از طریق مشاركت بخش خصوصیو جلب سرمایهگذاري خارجی
هدف  :2بهرهمندي از توانمندي هاي فناورانه كشور و افزایش سهم صادرات فناوري و انرژيهاي تجدیدپـذیر در بازارهـاي
جهانی.
ظرفيتسازي ،توسعه و حمایت از بخش غيردولتی و شركتهاي دانشبنيان در عرصه انرژيهاي تجدیدپذیر
توسعه مراكز رشد به منظور حمایت از شركتهاي فناوري انرژيهاي تجدیدپذیرحمایت از پژوهشهاي كاربردي و خلق دانش فنی در بخشهاي برق ،حرارت و سوخت.
هدف  :3نهادینهسازي توسعه پایدار و پویاي علوم ،فناوري و صنعت انرژيهاي تجدیدپذیر
گسترش بازار فناوري انرژيهاي تجدیدپذیر در حوزههاي برق ،حرارت و سوخت
ارتقاي نظام سياستگذاري و راهبري صنعت فناوري و نوآوري
ایجاد زیرساختهاي مورد نياز
شناسایی ظرفيت منابع انرژي هاي تجدیدپذیر و تهيه اطلس مربوطه در هر حوزه درسطح كشـور و تعيـين منـاطق داراياولویت
-3بهرهبرداري از انرژيهاي تجدیدپذیر با لحاظ كليه معيارها

 -2-2سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه صنعت باد ایران
پایان پذیر بودن ذخایر فسيلی و وجود مشکالت زیست محيطی این ذخایر ،تنوع بخشی به منابع انرژي و ارتقاء امنيت توليد
و توزیع انرژي و وجود مزیت هاي پدافند غيرعامل استفاده از این نوع انرژي ضرورتهاي توسعه صنعت انرژي بادي هستند.
چشم انداز سند توسعه صنعت انرژي بادي ،تبدیل ایران به كشوري پيشتاز در نصب و راهاندازي نيروگاههاي بـادي بـومی و
توسعه فناوري و كسب و كارهاي دانش بنيان رقابتپذیر در منطقه مـیباشـد؛ بـه طـوريكـه در افـق  ،1404ایـران براسـاس
شاخصهاي دستيابی به فناوري در این زمينه برترین كشور در منطقه قلمداد گردد.
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اهداف كمی و كيفی بلند مدت و ميان مدت ذكر شده در این سند مرتبط با توسعه سامانه هاي ذخيرهساز انرژي الکتریکـی
عبارتند از:
افزایش سهم نيروگاههاي بادي متناسب با افزایش ميزان نصب انواع نيروگاهها در كشور با تامين حداقل برق  24500مگاوات ظرفيت نصب شده در افق چشم انداز.
ارتقاء قابليت اطمينان و امنيت شبکه انرژي از طریق توسعه انرژي بادي و ایجاد تنوع در سبد انرژي كشور.بهبود وضعيت زیست محيطی كشور از طریق كاهش آالینده هاي زیست محيطی.افزایش توانمندي هاي فناورانه كشور در حوزه انرژي بادي با رویکرد صادرات فناوري و با تاكيد بـر توانمندسـازي بخـشخصوصی.

 -3-2سنــد نقشــه راه بهـره وري انـرژي الکتریکی
سازمان بهره وري انرژي ایران (سابا) در اردیبهشت ماه  1389نسبت به تهيـه و تـدوین سـند نقشـه راه بهـرهوري انـرژي
الکتریکی بر اساس قوانين باالدستی اقدام نموده است .در این سند چگونگی نيل به اهداف كمی تعيين شـده در بخـش بهينـه
سازي مصرف انرژي تبيين شده است .این سند در دو بخش بهرهوري در بخش تأمين و مصرف انرژي تدوین شـده اسـت كـه
سياستهاي آن به شرح زیر است:
بهرهوري در بخش تأمين (بهينه سازي تأمين انرژي)
افزایش بازدهی نيروگاههاي حرارتی
حمایت از نيروگاههاي توليد پراكنده با اولویت توليد همزمان برق و حرارت ( )CHPدر قالب وجوه اداره شده
حمایت از طرحهاي بازیافت به منظور توليد برق و حرارت و برودت
توجه به مقوله محيط زیست با محوریت كاهش آلودگی زیست محيطی نيروگاهها
بهرهوري در بخش مصرف ( بهينه سازي مصرف انرژي)
حمایت از كولرهاي گازي برقی -خورشيدي
حمایت از فعاليت شركتهاي خدمات انرژي ESCO

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

23
ويرايش اول1394 ،

اصالح شبکههاي توزیع به منظور كاهش تلفات شبکه

 -4-2برنامه راهبردي وزارت نيرو در راستاي تدوین تحقق سند چشم انداز
طرح تدوین سند چشم انداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نيرو از پنج سال گذشته تاكنون در سـطح سـتاد وزارتخانـه و
شركتهاي مادر تخصصی در جریان است .در فاز یک این طرح مأموریت ،چشمانداز ،ارزشها و راهبردهاي وزارت نيرو و بخش
هاي پنجگانة «آب»« ،برق و انرژي»« ،آب و فاضالب»« ،آموزش ،پژوهش و فناوري» و «پشتيبانی صنعت آب و برق» تدوین
شدهاند .در ادامه به راهبردهاي مرتبط با حوزه ذخيره سازي انرژي الکتریکی اشاره میگردد.
 -1بهبود فضاي كسب و كار ،توسعه خصوصیسازي و گسترش مشاركت و ارتقاء توانمندي بخشهاي خصوصی و تعـاونی
در حوزه برق و انرژي:
 -3-1ارتقاء بهرهوري در فرآیند خصوصیسازي
 -4-1تسهيل در سرمایهگذاري بخشهاي خصوصی و تعاونی و ایجاد بانک نيرو
 -5-1حمایت از توسعة صادرات كاال و خدمات فنی-مهندسی برق
 -6-1استقرار سازوكار اقتصادي -تجاري براي استفاده از قابليتها و فرصتهاي  ICTو نظایر آن در صنعت برق
-2بهبود فرآیند سياستگذاري در بخش برق و انرژي:
 -1-2تهيه و تدوین برنامة جامع انرژي كشور
 -2-2اعمال حاكميت و نظارت بر فعاليتهاي بخش
 -3-2گسترش تعامالت در امر سياستگذاري و برنامهریزي
-3ارتقاء و توسعة نظام مدیریت تقاضا و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف با رویکرد كاهش شدت انـرژي
در كشور:
 -4-3حمایت از توسعه حمل و نقل برقی
 -5-3توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي مصرف برق و توليد تجهيزات برقی
 -6-3حمایت از مراكز پژوهشی و صنایع مرتبط به منظور توسعة فناوريهاي جدید در راستاي كاهش مصرف انرژي
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 -8-3توسعة سامانة هوشمند شبکة برق
-5ارتقاء سطح تحقيق و توسعه و فناوري بخش برق و انرژي:
 -4-5افزایش سطح تعامل بخش برق و انرژي با مراكز علمی و تحقيقاتی داخلی و خارجی توانمند و نهادینهسازي آن
 -6-5مطالعه و بررسی كاربرد روشهاي نوین انتقال و ذخيرهسازي برق از جمله :ابررسانا ،سيستمهاي انتقال برق با ولتـاژ
خيلی باال ( ،)EHVسيستمهاي انتقال برق فشار قوي با جریان مستقيم ( ،)HVDCسيستمهاي انتقال برق متناوب انعطافپذیر
( ،)FACTSباطريها ،هواي فشرده ،هيدروژن و ...
-6توسعه ظرفيت هاي توليد ،انتقال و توزیع برق متناسب با نيازهاي مصرف مدیریت شده و نوسازي و بهينهسازي آنها
-7افزایش بهرهوري توليد برق و ارتقاء بازده نيروگاهها:
 -2-7بهكارگيري فناوري مولدهاي پراكنده ،با تأكيد بر توليد همزمان برق و حرارت و برودت
 -4-7استفاده از فناوري نوین و تجهيزات با راندمان باال
 -7-7استفاده از انرژي حرارتی نيروگاههاي مجاور یا داخل شهرها جهت مصارف منازل و واحدهاي صنعتی
-9ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژيهاي نو و تجدیدپذیر:
 -1-9تمركز بر تحقيق و پژوهش و بومیسازي فناوري در فعاليتهاي مربوط به توليد برق از انرژي خورشيدي و بـادي در
كشور
-2-9تخصيص درصد معين و فزایندهاي از اعتبارات تحقيقاتی به بومیسـازي فنـاوريهـاي مـرتبط بـا انـرژيهـاي نـو و
تجدیدپذیر
 -3-9تعریف و اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهاينو و تجدیدپذیر و تجاريسازي آنها
 -4-9بسترسازي ،حمایت و جلب مشاركت بخش غيردولتی براي توسعة انرژيهاي نو و تجدیدپذیر
 -6-9تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژيهاي نو و تجدیدپذیر
 -11كاهش تلفات در شبکههاي برق ،در جهت نيل به سطح بهينه:
 -2-11استقرار سازوكار اقتصادي -تجاري در فعاليتهاي كاهش تلفات و هوشمندسازي شبکه
 -3-11هماهنگی در طراحی و توسعة شبکههاي فوقتوزیع و توزیع برق

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند
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 -4-11اصالح معماري شبکههاي توزیع [.]20

-3تحليل اسناد مرتبط با سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی
در این بخش ،در جدول 3به سياستهاي كالن اشاره شده در اسناد باالدستی مصوب در ارتباط با حوزه انرژي و سامانههاي
ذخيره ساز انرژي الکتریکی اشاره شده است .سياستهاي اشاره شده در اسناد غير مصوب درجدول  4ارائه شده است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند
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جدول  :3سياستهاي كالن اشاره شده در اسناد مصوب باالدستی در ارتباط با توسعه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی
رد
یف

اسناد

1

چشـــمانـــداز
جمهوري اسـالمی
ایــــران در افــــق
1404

2

قــانون اساســی
جمهوري اسـالمی
ایران

3

تعيـين و ابـالغ
سياستهـاي كلـی

سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی

مجري/مجریان

توانا در توليد علم و فناوري

وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري

مستقل و مقتدر سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه

وزارت دفاع

بهره مند از محيط زیست مطلوب

سازمان محيط زیست

اصل 2

استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري

اصل 3

تقویت كامل بنيه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمـومی بـراي
حفظ استقالل و تماميت ارضی و نظام اسالمی كشور

اصل 48
اصل 81
اصل 154و153
بند7

بهرهگيري عادالنه از منابع طبيعی و امکانات در سطح كشور
خودكفایی كشور در امور صنعت و تجـارت و عـدم اعطـاي امتيـاز
تجاري ،اقتصادي و صنعتی به بيگانگان
استقالل و آزادي كشور در زمينه هاي مختلف.
سياستگذاري در زمينه مصرف بهينه انـرژي و صـرفه جـویی در
سوخت و انرژي

مالحظات و الزامات

وزارت دفاع
سازمان منابع طبيعی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت

شورايعالی انرژي

بــازنگري و تصــویب قــوانين و
مقررات مربوط بـه عرضـه و مصـرف

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد
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سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی

اصـــالح الگـــوي
مصرف توسط مقام
معظم رهبري

4

27

افزایش بازدهی نيروگاه ها ،متنـوع سـازي منـابع توليـد بـرق و
افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین.

مجري/مجریان

وزارت نيرو

تأمين رشد پویا و بهبود شاخص هـاي مقاومـت اقتصـادي و دسـتيابی بـه اهـداف سـند
چشمانداز بيستساله
ارتقاء جایگاه جهانی كشـور و افـزایش سـهم توليـد و صـادرات محصـوالت و خـدمات
سياســت هــاي دانشبنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه
اقتصاد مقاومتی
استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسـازي یارانـههـا در جهـت افـزایش توليـد ،اشـتغال و
بهرهوري ،كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعی

5

قــانون برنامــه
اول توســـــــــعه
اقتصــــــــــادي،

ماده48-4

انرژي ،تدوین واعمال اسـتانداردهاي
اجبــاري ملــی بــراي توليــد و واردات
كليه وسایل و تجهيزات انـرژي بـر و
تقویت نظام نظارت بر حسـن اجـراي
آنها و الزام توليدكنندگان به اصـالح
فرآیندهاي توليدي انرژي بر.
افــزایش ارزش افــزوده از طریــق
تکميل زنجيره ارزش صـنعت نفـت و
گــاز ،توســعه توليــد كاالهــاي داراي
بازدهی بهينه(براساس شاخص شدت
مصرف انرژي) و باال بـردن صـادرات
بـــرق ،محصـــوالت پتروشـــيمی و
فرآورده هاي نفتی با تأكيد بر برداشت
صيانتی از منابع.

نهادینهسازي توسعه پایدار و پویاي علوم ،فناوري و صنعت انرژيهاي تجدیدپذیر
بهره برداري از تاسيسات صنعت برق كشـور از طریـق افـزایش
ضریب بهرهبرداري ،ضریب بار و راندمان حرارتی نيروگاه ها وكاهش
تلفات انرژي در شبکه هاي انتقال و توزیع

مالحظات و الزامات

وزارت نيرو-سازمان توانير

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

6

اسناد
اجتماعی ،فرهنگی
جمهوري اسـالمی
ایران
قــانون برنامــه
دوم توســــــــعه
اقتصــــــــــادي،
اجتماعی ،فرهنگی
جمهوري اسـالمی
ایران
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ماده 49-4

خط مشی 10

تبصره -19بند و

28

مجري/مجریان

وزارتخانــههــاي نيــرو و نفــت-
سياستگذاري در زمينه مصرف بهينه انرژي و صـرفه جـویی در
وزارتخانههاي صنعتی و بازرگـانی-
سوخت و انرژي
سازمان توانير
افزایش بهره وري انرژي مصرفی واستفاده از انرژي هاي پـاک و
جانشين
دولت-سازمان بهره وري انرژي
حفظ محيطزیست واستفاده بهينه ازمنابع طبيعی

دولت -وزارت نيرو ،وزارت نفت و
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی
و وزارتخانه صنعتی

مالحظات و الزامات

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد

7

قــانون برنامــه
ســــوم توســــعه
اقتصــــــــــادي،
اجتماعی ،فرهنگی
جمهوري اسـالمی
ایران

8

قــانون برنامــه
چهـــارم توســـعه
اقتصــــــــــادي،
اجتماعی ،فرهنگی
جمهوري اسـالمی
ایران
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سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی

ماده 2

ماده 65

ماده 66

مجري/مجریان

مالحظات و الزامات

تدوین مقررات و ضوابط مربوط به
رعایت استانداردهاي مصـرف انـرژي
در طراحــی و ســاخت ســاختمانها در
بخش دولتی و غيردولتی بـه منظـور
پرهيــز از اتــالف انــرژي و تنظــيم و
دولت -وزارت نيرو ،وزارت نفت و اجــراي روشــهاي تشــویقی در مــورد
اعمال صرفه جویی ،منطقی كردن مصرف انـرژي و حفاظـت از
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ساختمانهاي موجود براي بکـارگيري
محيط زیست
استانداردهاي مصرف انـرژي توسـط
و وزارتخانه صنعتی
كميتـــهاي متشـــکل از نماینـــدگان
وزارت خانههاي مسکن و شهرسـازي،
كشور ،نفت ،صنایع ،نيـرو و سـازمان
برنامه وبودجه و نظام مهندسی كشور.
تدوین الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينهسازي

اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پایه و محيط زیست

دولت
كليــه دســتگاههــاي اجرایــی و
مؤسســـات و نهادهـــاي عمـــومی
غيـــردولتـــی -ســـازمان حفاظـــت
محيط زیسـت و سـازمان مـدیریت و

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد
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سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی

مجري/مجریان

مالحظات و الزامات

برنامهریزي كشور

ماده 134

9

قــانون برنامــه
پــــنجم توســــعه
اقتصــــــــــادي،
اجتماعی ،فرهنگی
جمهوري اسـالمی
ایران

ماده 139

ماده 190

به منظور ایجاد زیرساختهاي توليد
تجهيـــزات نيروگاههـــاي بـــادي و
كليه دستگاه هاي اجرایی،
حفظ ذخایر انرژي كشور و حفاظت از محيط زیست
خورشيدي و توسعه كاربرد انرژیهـاي
وزارتخانــههــاي نيــرو ،نفــت و
پاک و افزایش سهم توليـد ایـن نـوع
صنایع و معادن
انرژیها در سبد توليـد انـرژي كشـور،
دولــت مجــاز اســت بــا حمایــت از
ایجــاد زیرســاختهاي توليــد تجهيــزات نيروگاههــاي بــادي و
بخشهاي خصوصی و تعاونی از طریق
دولت
خورشيدي و توسعه كاربرد انرژیهاي پاک و افزایش سهم توليد ایـن
وجـــوه ادارهشـــده و یارانـــه ســـود
نوع انرژیها در سبد توليد انرژي كشور
تسهيالت ،زمينه توليد تـا پـنج هـزار
مؤسســات و نهادهــاي عمــومی مگاوات انرژي بادي و خورشـيدي در
اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پایه و محيطزیست
غيردولتی ،سـازمان حفاظـت محـيط طول برنامه متناسب با تحقق توليد را
زیست
فراهم سازد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد

سياســتهــاي
10
كلـــی كشـــور در
زمينه انرژي

بند -4بخش ب

ماده1

11

قانون اصالح
الگوي مصرف
انرژي
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بند -2بخش ب

ماده2

ماده5

31

مجري/مجریان

ایجاد تنوع در منابع انـرژي كشـور و اسـتفاده از آن بـا رعایـت
سازمان محيط زیسـت-سـازمان
مسائل زیسـت محيطـی و تـالش بـراي افـزایش سـهم انرژیهـاي
انرژي هاي نو
تجدیدپذیر با اولویت انرژیهاي آبی.
تالش براي كسب فناوري و دانش فنـی انرژیهـاي نـو و ایجـاد
نيروگاههــا ازقبيــل بــادي و خورشــيدي و پيلهــاي ســوختی و
وزارت نيرو-سازمان انرژي هاي نو
زمينگرمایی در كشور.
وزارتخانههاي نيرو ،نفت و صنایع
افزایش بازدهی و بهرهوري انرژي ،استفاده اقتصـادي از انـرژي،
و معــادن-ســازمان محــيط زیســت-
بهرهبرداري بهتر ،كمک به توسعه پایدار و حفاظت از محيطزیست
سازمان بهره وري انرژي
وزارت صنعت ،معدن و تجـارت-
وزارتخانه هاي نيرو ،نفت و صـنایع و
افزایش بازدهی نيروگاهها ،متنوعسازي منابع توليد برق و
معادن-سازمان توانير-سازمان بهـره
افزایش سهم انرژيهاي تجدیدناپذیر و نوین
وري انرژي
شــورايعــالی انــرژي-ســازمان
سياستگذاري در بخش انـرژي كشـور از جملـه انرژیهـاي نـو و
انرژي هاي نـو-سـازمان بهـره وري
بهينهسازي توليد و مصرف انواع حاملهاي انرژي
انرژي

مالحظات و الزامات

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد
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ماده – 8بند الف

قانون هدفمنـد
12
نمودن یارانهها
ماده-8بندب

قانون تأسـيس
13
وزارت نيرو

32

ماده -1بندب

مجري/مجریان

مالحظات و الزامات

قيمت تمـام شـده بـرق ،مجمـوع
هزینههـاي تبـدیل انـرژي ،انتقـال و
بهينه سازي مصرف انـرژي در واحـدهاي توليـدي ،خـدماتی و
توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل
دولت
مسکونی و تشویق به صرفه جویی ورعایت الگوي مصرف .
ســــی و هشــــت درصــــد ()%38
نيروگاههــــاي كشــــور و رعایــــت
استانداردها محاسبه مـی شـود و هـر
ساله حداقل یک درصد ( )%1به بازده
نيروگاههاي كشـور افـزوده شـود بـه
طوري كه تا پنج سال از زمان اجـراء
دولـــت -ســـازمان بهـــره وري این قانون به بازده چهل و پنج درصد
اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزایش بهـره
( )%45برســـد و همچنـــين تلفـــات
انرژي -سازمان توانير
وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجدید پذیر.
شبکه ها یا انتقـال وتوزیـع تـا پایـان
برنامـــه پنجســـاله پـــنجم توســـعه
اقتصـــادي ،اجتمـــاعی وفرهنگـــی
جمهوري اسالمی ایـران بـه چهـارده
درصد ( )%14كاهش یابد
مطالعه و تحقيق براي شناسایی و در اختيار گرفتن انـرژي هـاي
دست نيافته

وزارت نيرو

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد

سياستهاي كلی
نظــام در خصــوص
16
موضوع خودكفایی
دفاعی و امنيتی
17

نقشـــه جـــامع

تعيين سياست انرژي كشور

ماده-7بند3

تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تاسيسات توليد ،انتقال و توزیع
برق و ارایه آن به وزارت نيرو جهت اخذ مجوز.

ماده -7بند.4

سرمایه گذاري در تاسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق

اساسنامه توانير

اساســـــــنامه
 15سـازمان بهـرهوري
انرژي (سابا)
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سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی
ماده-1بندج.

14

33

مجري/مجریان
شورايعالی انرژي

سازمان توانير

ماده2

ارتقاء و توسعه كارایی انرژي

بند1

توســعه و تعميــق فرهنــخ خودبــاوري ،خودكفــایی ،نــوآوري و
خالقيت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنيتی.

بند3

دستيابی به فناوري هاي برتر مورد نياز دفاعی و امنيتی حـال و
آینده با تاكيد بر نوآوري و پشتيبانی از توسعه آنها.

سازمان بهرهوري انرژي (سابا)

سازمان صنایع دفاع

فصل چهارم

سياسـتگذاري و ارتقــاي همــاهنگی و هـمافزایــی در بخشــهاي

مالحظات و الزامات

كليه نهادهاي اجرایی

حمایـــت از توســـعه فعاليتهـــاي
آموزشی و پژوهشـی در زمينـه هـاي
تخصصی مـرتبط بـا صـنعت بـرق و
پشــتيبانیاز برنامــه هــاي تربيــت
متخصصان مـورد نيـاز صـنعت بـرق
كشور.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد
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سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی

علمی كشور
بند 4
سياســتهــاي
 18كلی نظام در مـورد
پدافند غير عامل

مجري/مجریان

مختلف كشور در اجرایی كردن نقشه جامع علم و فناوري
تهيه و اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل (با رعایت اصل هزینه
– فایده) در مورد مراكز ،اماكن و تاسيسات حائز اهميـت (نظـامی و
غيرنظامی) موجـود و در دسـت اجـراء بـر اسـاس اولویـت بنـدي و
امکانات حداكثر تا پایان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد نياز.
سازمان پدافند غير عامل

بند 10
اساســـــــنامه
سازمان انرژيهاي
19
نــو ایــران (ســانا)
وزارت نيرو

34

ماده-7بند1

حمایت الزم از توسعه فناوري و صنایع مرتبط مورد نياز كشور در
پدافند غيرعامل با تاكيد بر طراحی و توليد داخلی.

توسعه مدیریت انرژي به منظور استفاده كارآمد و بهينه از منابع

سازمان انرژيهاي نو ایران (سانا)

مالحظات و الزامات
تهيه و اجراي طرح هـاي پدافنـد
غيرعامل (با رعایـت اصـل هزینـه –
فایــده) در مــورد مراكــز ،امــاكن و
تاسيســات حــائز اهميــت (نظــامی و
غيرنظامی) موجود و در دسـت اجـراء
بر اسـاس اولویـت بنـدي و امکانـات
حداكثر تا پایان برنامه ششم و تـامين
اعتبار مورد نياز.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند
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جدول  :-4سياستهاي كالن اشاره شده در اسناد غيرمصوب باالدستی در ارتباط با توسعه سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی
رد
یف

اسناد

سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی
افزایش سهم منابع جدید و پایـدار انـرژيهـاي تجدیدپـذیر در سـبد
انرژي كشور در حوزه برق ،حرارت و سوخت.

1

نهادینهسازي توسعه پایدار و پویاي علوم ،فناوري و صنعت انرژيهاي
ســند راهبــرد ملــی
توســعه علــوم و فنــاوري تجدیدپذیر.
انرژيهاي تجدیدپذیر
ارتقاي نظام سياستگذاري و راهبري فناوري و نوآوري در انرژيهاي
تجدیدپذیر.

مجري  /مجریان

مالحظات و الزامات

افزایش سهم منابع جدید و پایـدار انـرژيهـاي تجدیدپـذیر درسبد انرژي كشور در حوزه برق ،حرارت و سوخت.
 بهرهمندي از توانمنديهاي فناورانـه كشـور و افـزایش سـهمصادرات فناوري و انرژيهاي تجدیدپذیر در بازارهاي جهانی.
 نهادینهسازي توسعه پایدار و پویاي علـوم ،فنـاوري و صـنعتانرژيهاي تجدیدپذیر.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد

سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی
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مجري  /مجریان

مالحظات و الزامات

ارتقاي كارآفرینی ،تجاري سازي و بهرهبرداري از فناوريهاي داخل و
خارج در عرصه انرژيهاي تجدیدپذیر.

رد
یف
2

اسناد

سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی

ســند راهبــرد ملــی و
ایجاد جهت گيري راهبردي جهـت توسـعه زیـربخشهـاي مختلـف
نقشه راه توسعه صـنعت
بخش انرژي بادي.
باد ایران

مجري  /مجریان

مالحظات و الزامات
افزایش سهم نيروگاه هاي بـادي متناسـب بـا افـزایش ميـزاننصب انواع نيروگاهها در كشور با تامين حداقل برق 24500
مگا وات ظرفيت نصب شده در افق چشم انداز.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند

رد
یف

اسناد

سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی
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مجري  /مجریان

 افزایش توانمنديهاي فناورانه كشور در حوزه انرژي بـادي بـارویکرد صادرات فناوري و با تاكيد بر توانمندسازي بخش خصوصی.

ایجاد بستري مناسب براي حفظ انسجام و یکپـارچگی فعاليـتهـاي
بخش انرژي بادي در حوزه هاي مختلف و همچنين ایجاد زیرساختهاي
الزم براي كنترل راهبردي

بهرهوري در بخش تأمين (بهينه سازي تأمين انرژي)
3

سنــــد نقشــــه راه
بهـــــره وري انـــــرژي
الکتریکی

سازمان بهره وري انرژي
ایران (سابا)
بهرهوري در بخش مصــرف ( بهينه سازي مصرف انرژي)

مالحظات و الزامات

اصالح شبکههاي توزیع به منظور كاهش تلفات شبکه
حمایت از طرحهاي بازیافت به منظور توليد برق و حـرارت
و برودت
توجه به مقوله محيط زیست با محوریت كـاهش آلـودگی
زیست محيطی نيروگاهها

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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فاز:1تدوين مباني سند

ر
دیف

اسناد

سياست هاي اشاره شده در اسناد باالدستی
بخش2

بخش 3
برنامــه راهبــردي وزارت نيــرو در
4
راستاي تدوین تحقق سند چشم انداز
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مجــــــــري /
مجریان

سياستگذاري در بخـش بـرق و
انرژي
ارتقــاء و توســعة نظــام مــدیریت
تقاضا و اصالح الگوي مصرف انرژي
در بخشهـاي مختلـف بـا رویکـرد
كاهش شدت انرژي در كشور

بخش 9

ارتقاء توانمندي در توليـد بـرق از
ستاد وزارت نيرو
انرژيهاي نو و تجدیدپذیر
و شركت برق

بخش 11

كاهش تلفات در شبکههاي برق،
در جهت نيل به سطح بهينه

مالحظات و الزامات
تهيه و تدوین برنامة جامع انرژي كشور
مطالعه و بررسی كاربرد روشهاي نـوین انتقـال و ذخيـره-
سازي برق از جمله :ابررسانا ،سيستمهاي انتقال برق با ولتاژ
خيلی باال (...(EHV
اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهاينو و تجدیدپذیر
بسترسازي و جلب مشاركت بخـش غيردولتـی بـراي توسـعة
انرژيهاي نو
تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه اسـتفاده از
انرژيهاي نو و تجدیدپذیر

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند
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-4تيجه گيري
در جستجو و مطالعه اسناد باالدستی حوزه انرژي الکتریکی ،آنگونه كه انتظار میرفت به چارچوب الزامآوري بهطور مشخص
و به صراحت اشاره نشده است .سياستها و اهداف مدون در این حوزه داراي مفهومی كلی و همه جانبـه بـوده و جهـتگيـري
خاصی در مقوله توسعه این تکنولوژي وجود ندارد .به بيان دیگر ،قوانين و مستندات موجود به صورت غير مسـتقيم بـر توسـعه
فناوري سامانههاي ذخيره ساز انرژي تاكيد دارند .در مجموع الزامات موجود در اسناد باالدستی مرتبط با توسعه فنـاوري سـامانه
هاي ذخيرهساز انرژي الکتریکی را می توان در چهار حوزه طبقهبندي كرد .این چهار حوزه عبارتند از:
)1الزامات مرتبط با چشم انداز
)2الزامات مرتبط با اهداف
)3الزامات مرتبط با راهبردها
)4الزامات مرتبط با زیرساختها
الزامات موجود در اسناد باالدستی مرتبط با چشم انداز شامل مواردي از قبيل:
 ایجاد توانمندي در كشور در توليد علم و فناوري
 استقالل و اقتدار سامانه دفاعی بر پایه بازدارندگی همه جانبه
 بهره مندي از محيط زیست مطلوب
 تامين استقالل سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و همبستگی ملی
 خودكفایی كشور در امور صنعت و تجارت و عدم اعطاي امتياز تجاري ،اقتصادي و صنعتی به بيگانگان
 توسعه و تعميق فرهنخ خودباوري ،خودكفایی ،نوآوري و خالقيت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنيتی
 تأمين رشد پویا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي و دستيابی به اهداف سند چشمانداز بيستساله
 ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانـشبنيـان و دسـتيابی بـه رتبـه اول
اقتصاد دانشبنيان در منطقه
 حفظ ذخایر انرژي كشور و حفاظت از محيط زیست
 بهرهگيري عادالنه از منابع طبيعی و امکانات در سطح كشور

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:1تدوين مباني سند
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میباشد .سامانههاي ذخيرهساز انرژي الکتریکی داراي حوزه كاربردي وسيعی میباشند كه از مهمترین آنهـا مـیتـوان بـه
كاربردشان در ذخيرهسازي انرژي الکتریکی در مقياس شبکه و یوتيليتی ،پيوسته كردن منـابع ناپيوسـته انـرژي ،سيسـتمهـاي
ارتباطات دور ،صنایع نظامی ،تجهيزات پزشکی ،حمل و نقل الکتریکی و  ...اشاره كرد .با توجه به محدوده وسيع كاربرد سامانه-
هاي ذخيره ساز انرژي الکتریکی ،توسعه این فناوري تاثير بسزایی در تحقق چشم انداز ترسيم شده براي كشور در راستاي تامين
استقالل سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ،علیالخصوص در حوزههاي نظامی ،و خودكفـایی در امـور صـنعت و تجـارت
خواهد داشت .از سوي دیگر توسعه این فناوري موجب جهش قابل توجهی در سطح علم و فناوري كشور خواهد شد .با توجه به
مزایاي زیست محيطی بکارگيري سامانههاي ذخيرهسازي انرژي الکتریکی ،استفاده از آنها گامی مثبت در جهت بهـرهمنـدي از
محيط زیست مطلوب خواهد بود.
الزامات مرتبط با اهداف در اسناد باالدستی به قرار زیر میباشند:
نهادینهسازي توسعه پایدار و پویاي علوم ،فناوري و صنعت انرژيهاي تجدیدپذیر
ارتقاء و توسعه كارایی انرژي
تالش براي كسب فناوري و دانش فنی انرژيهاي نو و ایجاد نيروگاهها ازقبيل بادي و خورشـيدي و پيلهـاي سـوختی و
زمينگرمایی در كشور.
بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي ،خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی ورعایت الگوي مصرف
تامين برق مطمئن و اقتصادي
با در نظر گرفتن كاربردهاي متنوع این فناوري ،توسعه این فناوري در دستيابی به اهداف مذكور در راسـتاي افـزایش بهـره
وري و ارتقاء و توسعه كارایی انرژي تاثير گذار خواهد بود .نقش كليدي سامانههاي ذخيـره سـاز انـرژي در توسـعه و پيشـرفت
فناوريهاي مرتبط با انرژي هاي نو ،روشن و انکارناپذیر است .با توجه به رویکرد امروز كشور در حوزه انرژي كه به سمت ایجاد
تنوع در سبد انرژي كشور با افزودن انرژيهاي پاک و تجدید پذیر و كاهش استفاده از ذخایر نفتی است ،دسـتيابی بـه فنـاوري
سامانه هاي ذخيره سازي انرژي الکتریکی می تواند تاثير به سزایی در نيل به این هدف داشته باشد .توسعه به كارگيري انرژي-
هاي نو در تامين انرژي مورد نياز در كشور میتواند در تامين برق مطمئن و اقتصادي نقشآفرین باشد.
الزامات مرتبط با راهبردها در اسناد باالدستی بررسی شده در ادامه به اختصار بيان میشود:
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 استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري
 تقویت كامل بنيه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی براي حفظ استقالل و تماميت ارضی و نظام اسالمی كشور
 افزایش بازدهی نيروگاه ها ،متنوع سازي منابع توليد برق و افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین.
 استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي یارانهها در جهت افزایش توليد ،اشتغال و بهرهوري ،كاهش شدت انرژي و ارتقاء
شاخصهاي عدالت اجتماعی
 افزایش سهم منابع جدید و پایدار انرژيهاي تجدیدپذیر در سبد انرژي كشور در حوزه برق ،حرارت و سوخت.
 بهره برداري از تاسيسات صنعت برق كشور از طریق افزایش ضریب بهرهبرداري ،ضریب بار و راندمان حرارتی نيروگاه ها
وكاهش تلفات انرژي در شبکه هاي انتقال و توزیع
 افزایش بهرهوري انرژي مصرفی و استفاده از انرژيهاي پاک و جانشين
 اعمال صرفه جویی ،منطقی كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زیست
 اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پایه و محيط زیست
 ایجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محيطی و تالش براي افزایش سهم انرژیهاي
تجدیدپذیر با اولویت انرژيهاي آبی.
 افزایش بازدهی و بهرهوري انرژي ،استفاده اقتصادي از انرژي ،بهرهبرداري بهتر ،كمک بـه توسـعه پایـدار و حفاظـت از
محيطزیست
 افزایش بازدهی نيروگاهها ،متنوعسازي منابع توليد برق و افزایش سهم انرژيهاي تجدیدناپذیر و نوین
 اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزایش بهره وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجدید پذیر
 سرمایه گذاري در تاسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق
 دستيابی به فناوري هاي برتر مورد نياز دفاعی و امنيتی حال و آینده با تاكيد بر نوآوري و پشتيبانی از توسعه آنها.
 توسعه مدیریت انرژي به منظور استفاده كارآمد و بهينه از منابع
 بهرهوري در بخش تأمين و مصرف انرژي
 ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژيهاي نو و تجدیدپذیر
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 كاهش تلفات در شبکههاي برق ،در جهت نيل به سطح بهينه
 تدوین الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينهسازي
همانگونه كه الزامات باال نشان میدهند ،راهبردها و استراتژيهاي مطرح شده در اسناد باالدستی عمدتا بـر جهـتگيـري
كشور به سمت كسب دانش و فناوريهاي نو و به روز در دنيا ،و استفاده از علوم و فنون پيشرفته میباشد .یکی دیگر از مسائل
قابل توجه در الزامات ذكر شده ،تاكيد و اهميت ایجاد تنوع در منابع انـرژي كشـور و توسـعه بـه كـارگيري انـرژيهـاي نـو و
تجدیدپذیر میباشد .توسعه فناوري سامانههاي ذخيرهساز انرژي الکتریکی اثر قابل مالحظهاي بر توسعه به كارگيري انرژيهاي
نو و تجدیدپذیر خواهد داشت .از سوي دیگر ،توسعه این سامانهها میتواند بر افزایش بهرهوري مصرف انرژي تاثير گذار باشد.
در نهایت الزامات مرتبط با زیرساختها میباشند كه در ادامه به آنها اشاره میگردد:
 سياستگذاري در زمينه مصرف بهينه انرژي و صرفه جویی در سوخت و انرژي
 ارتقاي نظام سياستگذاري و راهبري فناوري و نوآوري در انرژيهاي تجدیدپذیر
 ارتقاي كارآفرینی ،تجاري سازي و بهرهبرداري از فناوريهاي داخل و خارج در عرصه انرژيهاي تجدیدپذیر.
 ایجاد جهتگيري راهبردي جهت توسعه زیربخشهاي مختلف بخش انرژي بادي.
 ایجاد بستري مناسب براي حفظ انسجام و یکپارچگی فعاليتهاي بخش انرژي بادي در حوزههاي مختلـف و همچنـين
ایجاد زیرساختهاي الزم براي كنترل راهبردي
 ایجاد زیرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاک و افزایش سهم توليد
این نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور
 اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پایه و محيطزیست
 سياستگذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژيهاي نو و بهينهسازي توليد و مصرف انواع حاملهاي انرژي
 مطالعه و تحقيق براي شناسایی و در اختيار گرفتن انرژيهاي دست نيافته
 تهيه طرحهاي الزم براي توسعه تاسيسات توليد ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن به وزارت نيرو جهت اخذ مجوز
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 تهيه و اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل (با رعایت اصل هزینه – فایده) در مورد مراكز ،اماكن و تاسيسات حائز اهميت
( نظامی و غيرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندي و امکانات حداكثر تا پایان برنامه ششم و تـامين
اعتبار مورد نياز.

 حمایت الزم از توسعه فناوري و صنایع مرتبط مورد نياز كشور در پدافند غيرعامل با تاكيد بر طراحی و توليد داخلی.
 سياستگذاري در بخش برق و انرژي
 ارتقاء و توسعة نظام مدیریت تقاضا و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف با رویکرد كاهش شدت انـرژي
در كشور
الزاماتی كه در ارتباط با زیرساخت شناسایی شدهاند عمدتا بر تکميل و ارتقاء نظام سياستگذاري حـوزه انـرژي در راسـتاي
مصرف بهينه انرژي ،بکارگيري انرژيهاي نو و تجدیدپذیر ،توانمندسازي كشور در عرصه فناوريهاي به روز مرتبط با انـرژي-
هاي تجدیدپذیر میباشد .ایجاد زیرساخت هاي اشاره شده موجب ارتقاء مدیریت انرژي و افزایش بهـرهوري و

بهينـهسـازي

مصرف انرژي در كشور خواهد شد .همچنين ،با توجه به طرحهاي تعریف شده جهت توسعه تاسيسـات توليـد ،انتقـال و توزیـع
برق ،توسعه فناوري سامانههاي ذخيرهساز انرژي الکتریکی موجب توسعه و پيشرفت سریعتر این پروژهها خواهد شد.
یکی از نکات قابل تامل در بررسی اسناد باالدستی ،تاكيد و الزام مبنی بر جهتگيري به سمت فناوريهاي سازگار با محيط
زیست است كه این مسئله در فازهاي بعدي پروژه ،علی الخصوص فاز ارزیابی جذابيت و توانمندي اثرگذار میباشد .فنـاوري-
هایی مانند پمپ هيدرو كه در بهره برداري نگرانیهایی براي محيط زیست ایجاد میكنند مسلما جذابيت كمتري از این منظـر
خواهند داشت.
از دیگر دستاوردهاي این مطالعه شناساي ذینفعان و سازمانهاي مرتبط با توسعه فناوري سـامانههـاي ذخيـرهسـاز انـرژي
الکتریکی میباشد .نهادها و سازمانهاي شناسایی شده در این مرحله به قرار زیر میباشند:
 دولت و كليه دستگاههاي اجرایی
 سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور
 وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري
 وزارت دفاع
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 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
 سازمان حفاظت محيط زیست
 سازمان منابع طبيعی
 سازمان صنعت ،معدن و تجارت
 وزارت نيرو
 سازمان پدافند غيرعامل
 سازمان بهره وري انرژي
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران
 سازمان انرژي هاي نو
 شورايعالی انرژي
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 -1مقدمه
عرضه انرژی یکی از مسائل مورد توجه در جوامع بشری است .این امر باعث قدرتمندی اقتصاد شده و امور معیشتی کشورها
را تأمین می کند .مصرف انرژی بسیار وابسته به شرایط اقتصادی و رشد کشورها می باشد .از زماان انقاالب صانعتی ،ساوخت
های فسیلی مانند زغال سنگ و نفت اقتصاد محلی و ملی را توانمند کرده و بعنوان یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی بااقی
مانده است .با وجود این ،چگونگی تأمین این نیازهای انرژی در حال تغییر است .در سال های اخیر ،تغییر آب و هوا به یکای از
نگرانی های اصلی تبدیل گردیده است .این حقیقت وجود دارد که میزان دی اکسید کربن در اتمسفر از زمان انقالب صنعتی دو
برابر گردیده است .بسیاری از دانشمندان معتقدند که افزایش دمای جهانی مربوط به افزایش گازهای گلخانه ای است .افازایش
پیوسته در دمای متوسط جهانی می تواند منجر به ذوب یخ های قطبی شده و سطح دریاها را افزایش دهد .این امار منجار باه
بخشی از عواقب زیست محیطی و حیاتی روی زمین خواهد گردید .بعالوه انرژی های براساس سوخت های فسیلی تجدیدپذیر
نیستند و بنابراین بشریت نمی تواند به طور دائمی به آن ها تکیه کند .همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است ،ما نزدیك
رسیدن به نقطه ای هستیم که عرضه نفت قادر به پوشش تقاضای موجود نمی باشد و این نقطه به عنوان نقطه اوج شناخته می
شود .هر فناوری غیرتجدیدپذیر به بیشینه ظرفیت خود خواهد رسید و در نهایت تولید آن متوقف خواهد شد .بر اسااس قاوانین
اقتصاد  ،قیمت بوسیله تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می گردد .اگر عرضه قادر به تأمین تقاضا نباشد قیمات باه طاور چشام
گیری صعود می کند .به عالوه پیك های پیش رونده در هر منبع احتماالً دیگر منابع را با کوتاه کردن زمانی که رسیدن جوامع
بشری به منبع بعدی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
انرژی هسته ای بعنوان یك انرژی جایگزین برای سوخت های فسیلی مطرح گردیده است .انرژی هسته ای مقدار زیادی از
انرژی را با امنیت عرضه فراوان تأمین می کند .مشکل اصلی در مقابل این فناوری مدیریت پسماندهای هساته ای مای باشاد.
اخیراً ،انتظار عمر تأس یسات هسته ای گسترش پیدا کرده است و برخی از کشورها در این تأسیسات سرمایه گذاری می کنند .باا
وجود این ،فاجعه رخ داده در نیروگاه هسته ای فوکوشیما نگرانی ها را افزایش داده است و در حال حاضر چندین کشور در حال
در نظر گرفتن طرح هایی برای توقف این فناوری می باشند.
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شكل :1توسعه تولید نفت جهانی و تولید اوج کشورهای مختلف

متعاقباً ،مهم است که جوامع بشری به سمت منابع انرژی دیگری حرکت کند .به دلیل تأثیر بر روی چندین جنبه از جامعاه،
فناوری های انرژی بیشتر یك تصمیم سیاسی محسوب می شود تا یك تصمیم تکنیکی .اتحادیه اروپا با احتساب حرکت الزامی
به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر در سال  20/20/20 ،2000را هدف گذاری کرده است که به موجب آن تا سال  2020کاهش
 %20در خروجی گازهای گلخانه ای ،افزایش  %20کارآیی انارژی در اتحادیاه اروپاا و دساتیابی باه  %20تولیاد انارژی هاای
تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی اتحادیه اروپا الزامی گردیده است.
همه این عوامل باعث سرمایه گذاری در نیروگاه های جدید با هدف حرکت به سمت فناوری های با خروجی کاربن کام و
تجدیدپذیر با در نظر گرفتن توان بادی به عنوان پیشرو در میان گزینه های موجود ،گردیده است .این فناوری ها دارای چندین
مزیت می باشند :عدم مشارکت در تولید گازهای گلخانه ای ،عدم محدودیت در عرضاه ،و کااهش در واردات انارژی از مناابع
خارجی .بنابراین وابستگی انرژی به دیگر کشورها کاهش پیدا می کند [.]1
نیاز به ذخیره انرژی الکتریکی جدید نیست .به منظور ثابت نگه داشتن شبکه ،تولید و مصرف توان الکتریکی باید در تعاادل
نگه داشته شود .این امر نوعاً با تغییر سطوح تولید به منظور پاسخگویی به تغییرات مصرف (بار) ،هم برای تأمین تغییرات روزانه
و هم تغییرات فصلی در سطوح بار و نوسانات لحظه به لحظه انجام می گردد .ذخیره انرژی در شاکل تلمباه بارق-آبای دارای
پیشینه درازی به منظور استفاده در شبکه به منظور تأمین چنین اهدافی می باشد .اما فناوری سامانه هاای ذخیاره سااز انارژی
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الکتریکی مانند فناوری های باتری ،فناوری چرخ طیار ،ذخیره ساز انرژی هوای فشرده ،بسیار کارآمدتر و مقرون به صرفه تر می
باشند .این فناوری ها قادر به ایجاد قابلیت اطمینان شبکه به منظور کمك به حجابجایی زمانی منحنی تولید برق بارای تاامین
برق در پیك مصرف می باشد :فراهم نمودن خدمات ولتاژ و تنظیم آن برای کمك به متعادل و پایدار کردن شبکه ،حذف کردن
نوسانات بار ،فراهم نمودن توان پشتیبان برای مصرف کنند گان نهایی .این جایگزین های جدید همچنین پتانسایل اساتفاده از
ذخیره به منظور تعویق در سرمایه گذاری در تولید ،انتقال و یا توزیع با استفاده بهینه از زیرساخت های موجاود را افازایش مای
دهند .به طور مثال ،اگر تولید در طول ساعت های غیر اوج قابل انتقال به منطقهای دارای محدودیت در انتقاال در طاول دوره
های پیك باشد و ذخیره گردد به روزرسانی انتقال ممکن است قابل تعویق باشد .ذخیره انرژی الکتریکی همچنین دارای قابلیت
گسترش در سطح توزیع یا حتی مصرف کننده می باشد .ذخیره انرژی الکتریکی در سطح مصرف کننده نهایی می تواند بعناوان
مثال ش امل سامانه های باتری مسکونی با تجهیزات خورشیدی که از منبع موجود در آن مکاان بارای اساتفاده بعادی بوسایله
مصرف کننده نهایی یا برای فروش به شبکه در طول دوره های اوج مصرف می شود .بنابر تأیید کمیسیون فدرال قانونگاذاری
انرژی ،ذخیره انرژی می تواند مشابه تولید ،انتقال ،و /یا توزیع و در بعضی از موارد انجام کارکردهای چندگانه به طور همزماان
عمل کند .براساس برخی از پیش بینی ها هزینه های سرمایه گذاری مورد نیاز برای بروزرسانی شبکه افازون بار  100میلیاارد
دالر آمریکا تا سال  2020می باشد ،در نتیجه ذخیره سازی انرژی الکتریکی بطور بالقوه جایگزین مقرون بصرفه برای سارمایه
گذاری های زیرساخت های سنتی بوده و یك عامل پیشران قوی است .بخشی از جاذبه متداول ذخیره انرژی الکتریکی ،توانایی
آن در تکمیل سازی منابع انرژی های تجدیدپذیر می باشد .در واقع ،یکای از مهمتارین مواناع رشاد صاعودی پتانسایل تاوان
الکتری کی تجدیدپذیر ،غیریکنواخت بودن یا متغیر بودن این منابع مانند انرژی خورشیدی یاا باادی اسات ،کاه اغلاب تواناایی
محدودی برای پاسخگویی در شبکه دارند [.]2
از زمان انقالب صنعتی ،تبدیل منابع انرژی به شکل سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ ،گازوئیل ،و گاز طبیعی ما را قادر
به تولید گرما ،انرژی مکانیکی و الکتریسیته از انرژی ذخیره شده در ترکیب شیمیایی این سوخت ها نموده اسات .روبرویای باا
تأثیر منفی محیط زیستی استفاده از سوخت های فسیلی و نقش روزافزون الکتریسیته در جامعه ،آینده جهان توسعه یافته به طور
فزاینده ای وابسته به توانایی ما در ذخیره انرژی الکتریکی خواهد بود .فناوری ذخیره سازی انرژی تجاری و مقرون بصرفه ،باه
منظور پیشرفت دو صنعت بسیار بزرگ و مهم ضروری است :شبکه برق و حمل و نقل .فناوری ذخیره سازی انارژی الکتریکای
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می تواند استفاده گسترده و کارآمد از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی را امکان پذیر کند ،در حالیکه منجر
به کاهش ازدحام شبکه می گردد ،منجر به افزایش کارآمدی منابع موجود می شود ،کارآیی شبکه را افازایش مای دهاد ،تاأثیر
زیست محیطی شبکه را کاهش می دهد و همچنین پایداری 1شبکه برق را افزایش میدهد .ذخیره سازی انرژی الکتریکی کلید
الکتریکی شدن و هیبریدی شدن حمل و نقل از اتومبیل ها ،و اتوبوس ها تا کامیون هاا و قطارهاا اسات .تبادیل ایان صانایع
تریلیون دالری ،دارای مزایای زیست محیطی ،کاهش قیمت انرژی ،و عمل کردن بعنوان پیشران های اقتصادی قدرتمند مای
باشند[.]3
به طور کلی می توان گفت ذخیره سازی انرژی الکتریکی یك تصمیم اقتصادی و مقرون باه صارفه اسات .ذخیاره ساازی
انرژی الکتریکی به بشر اجازه متعادل کردن عرضه و تقاضای انرژی را میدهد .الکتریسیته کاالی عمده قرن بیست و یکم است
اما برخالف آب ،فوالد یا دیگر کاالها ذخیره کردن آن دشوار است .ذخیره سازی انرژی با گسترش ورود انرژی های تجدیدپذیر
برای کنترل گرم شدن کره زمین و همچنین برای فراهم ایجاد و افزایش قابلیت حمال مناساب بارای محصاوالت ماورد نیااز
مصرف کننده نهایی اهمیت بیشتری یافته است.
مزایای ذخیره سازی انرژی الکتریکی را در موارد زیر می توان خالصه نمود:
کاهش کربن خروجی :با افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلیافزایش دادن قابلیت حمل/راحتی در استفاده از ابزارهای الکترونیکی قابل حملاز بین بردن ناپایداری برق :با فراهم کردن توان در مواقع کمبودها و متوقف کردن قطعی های برق در شبکهایجاد بازار کارآمد :با افزایش استفاده از تجهیزات موجود وافزایش سرعت بازگشت سرمایه کمپانیهای عرضه کننده انرژیالکتریسیته
مزایای سیاسی :با از بین بردن یا کاهش وابستگی کشورها به واردات و درآمدهای ناشی از سوخت های فسیلی مانند نفت[.]4

sustainability

1

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

5
ويرايش اول1394 ،

-2-2توجیه پذیری اس تفاده از سامانه های ذخیره ساز انرژی الكتریكی از نظر مسائل
زیست محیطی
استفاده از سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به کاهش خروج آالینده های محیط
زیست و گازهای گلخانه ای می گردد .مشارکت سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی
د ر جلوگیری یا کاهش آلودگی زیست محیطی از طریق موارد زیر می باشد:
مشارکت در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ترکیب آن با شبکه-الکتریکی شدن حمل و نقل

 -1-2-3انرژی های تجدیدپذیر
مزایای عمده انرژی های تجدیدپذیر از جنبه های زیست محیطی در نظر گرفته مای شاود .مزایاای اصالی آن در کااهش
استفاده و وابستگی به منابع سوخت های فسیلی می باشد .شکل  2جنبه های زیست محیطی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
را توصیف می کند .دو مزیت زیست محیطی عمده ناشی از استفاده از انرژی هاای تجدیدپاذیر کااهش خاروج آالیناده هاا و
گازهای گلخانه ای است و مزیت دیگر استفاده از انرژی هاای تجدیدپاذیر وابساتگی کمتار باه مناابع خاارجی انارژی (بارای
کشورهای وارد کننده سوخت) می باشد [.]5

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

6
ويرايش اول1394 ،

شكل  :2مزایای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است ،افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر بعنوان منابع انرژی پاا در شابکه
درجه متغیر بودن و عدم قطعیت در عرضه را افزایش می دهد .اپراتورهای برق در جست و جوی راه هایی برای بهباود کیفیات
توان با افزودن سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی با سرعت شارژ و دشارژ سریع مانند ابرخازن ها ،باتری ها ،چرخ طیارهاا
و غیره می باشند .دوم این که ،بیش از  %20از برق تولیدی در اوقات مختلف از روز (تولید توان اوج) به هدر می رود .به منظور
استفاده کارآمد و پایین آوردن کربن خروجی ،ذخیره سازی چنین انرژی برای استفاده آینده (کاربردهای مدیریت انرژی) چالشای
دیگر خواهد بود .بدون داش تن یك راه حل مقرون بصرفه برای این چالش ها ،انرژی های تجدیدپذیر آینده ای نخواهد داشات.
بعنوان مثال ،اتحادیه اروپا برنامه ریزی کرده است تا سال  %20 ،2020از انرژی آن توسط انرژی های تجدیدپذیر تأمین گردد و
همچنین چین  ،%15ایاالت متحده کمتر از  %15و ژاپن  %20از منابع انرژی خود را توسط انرژی های تجدیدپذیر تأمین خواهند
کرد [.]4
در شکل های  3و  4نموداری از منابع تأمین کننده انرژی جهان در زمان حال و آینده به تصویر کشیده شده است:
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فاز :1تدوين مباني سند

شكل  :3ترکیبی از منابع تأمین کننده برق مورد نیاز جهانی در سال .]4[ 2010

شكل :4ترکیبی از منابع تأمین کننده برق مورد نیاز جهانی در سال .]4[ 2020

انرژی های تجدیدپذیر به دلیل مشارکت آن در:
)1کربن زدایی سیستم انرژی  )2امنیت طوالنی مدت تأمین انرژی  )3توسعه دسترسی انرژی برای مشتریان جدیاد یکای از
اجزای در حال رشد شبکه های برق در سراسر جهان می باشد .چالشی که اکناون جهاان باا آن مواجاه اسات ،اطمیناان از در
دسترس پذیری انرژی و محافظت از محیط زیست می باشد .عوامل کلیدی عبارتند از )1 :پایدارسازی تأثیر اساتفاده از ساوخت
های فسیلی بر روی اقلیم جهان )2تأمین تقاضای انرژی جمعیت در حال رشد  )3تأمین برق برای  1/6میلیاارد نفار در سراسار
جهان که دستیابی به برق ندارند)4 .اطمینان از دستیابی پایدار و امن برای همه ملت ها  )5انتقال برق از مسافت هاای دور باه
مکان هایی که نیاز به مصرف برق دارند.
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انرژی های تجدیدپذیر در همه عوامل کلیدی ذکر شده نقش دارد و در بهینه کردن شبکه های برق باه منظاور مقابلاه باا
چالش های زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی دارای نقش حیاتی می باشد .از نظر جهانی ،سهم انرژی های تجدیدپاذیر در
تولید برق در طول دو دهه آینده و بعد از آن به طور اساسی افزایش پیدا خواهد کرد .در واقع ،از قبل اقدامات دولتی در ساطوح
بین المللی و ملی گستره وسیعی از قوانین و سیاست ها را برای ارتقای توسعه انرژی های تجدیدپذیر ایجاد نموده است.
در زیر پیشران های سیاسی عمده برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر مورد بحث قرار می گیرد:
کربن زدایی:
نیاز برای مقابله با تغییر آب و هوای جهانی ،یك پدیده جهانی که همه موجودات روی سیاره را تحت تأثیر قرار خواهاد داد،
مهم ترین عامل پیشران برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر است .سازمان بین المللی تغییرات آب و هوا ،سازمان پیشرو جهانی
در زمینه دانش تغییرات اقلیم ،به صورت بسیار واضح در مورد تغییر اقلیم جهانی هشدار می دهد و در این ماورد باه مشااهدات
مربوط به افزایش دمای متوسط جهان و اقیانوس ها ،ذوب گسترده برف ها و یخ ها و افزایش جهانی سطح متوسط آب دریاهاا
استناد می نماید .مهمترین عامل گرم شدن کره زمین در طول  50سال اخیر به احتمال زیاد افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از
فعالیت بشری بوده است .تولید و انتشار دی اکسید کربن مربوط به استفاده انرژی  %70تولید و انتشار کل گازهای گلخانه ای را
شامل می شود و از این میزان انتشار دی اکسید کربن ناشی از تولید الکتریسیته نزدیك به نیمی از آن را در برمی گیرد .متعاقباً،
دولت ها سیاست هایی را تصویب نموده اند که انتشار گازهای گلخانه ای از بخش تولید نیرو را محدود نمایند .به دلیل این که
الکتریسیته تولید شده از انرژی های تجدیدپذیر هیچ گونه انتشار گازهای گلخانه ای ندارد ،افزایش نفوذ انرژی های تجدیدپذیر
در شبکه برق در کربن زدایی سیستم الکتریسیته مشارکت می نماید :کاهش گازهای گلخانه ای منتشر شده به ازای هار واحاد
انرژی تولید شده .این کربن زدایی به نوبه خود افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر را کند می نماید و در نتیجه تاأثیر
بازتابشی حاصله که باعث تغییر اقلیم می شود را از بین می برد.
درسال های اخیر پیشرفت قابل مالحظه ،به علت فقدان تعهدات الزم در کاهش انتشار کازهای گلخانه ای ،در سیاست های
تغییر اقلیم در سطح بین المللی متوقف شده است .با این وجود بسیاری از کشورها سیاست های افزایشی بارای ارتقاای توساعه
انرژی های تجدیدپذیر در غیاب توافق بین المللی کامل توسعه داده اند .بعنوان مثال  30ایالت در ایاالت متحده آمریکا اهداف
انرژی های تجدیدپذیر مربوط به خود را در غیاب عملکرد فدرال تصویب نموده اند ،آلمان به مدت طوالنی از قاوانین پرداخات
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برای تولید انرژی های حاصل از منابع کم کربن مانند انرژی های تجدیدپذیر 1برای خرید انرژی تجدیدپذیر در اساتفاده کارده
است و چین ظرفیت  180-150گیگاوات توان بادی و  20گیگاوات توان فتوولتائیك خورشیدی برای سال  2020هدف گذاری
نموده است .این اهداف و سیاست ها منجر به رشد قابل مالحظه انرژی های تجدیدپذیر خواهد شد و عملکارد شابکه بارق را
تحت تأثیر قرار خواهد داد.
امنیت انرژی
انرژی های تجدیدپذیر ناشی از باد ،خورشید و امواج هیچ هزینه سوختی ندارند .جنبه صفر بودن هزینه سوخت انرژی هاای
تجدیدپذیر دو مزیت آشکار دارد :از آن جایی که قیمت های متغیر محدود به عملیات و تعمیر است و سوخت را شامل نمی شود،
قیمت متوسط تولید انرژی های تجدیدپذیر در طول زمان روند نزولی خواهد داشت .دوم این که ،تجهیزات مرباوط باه انارژی
های تجدیدپذیر ناشی از نوسانات مربوط به قیمت سوخت های فسیلی می باشد که این ساوخت هاا کاالً متغیار هساتند و در
معرض مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی قرار می گیرند .برخالف انرژی های تجدیدپذیر قیمت تولیدات ناشی از زغال سنگ،
گاز و نفت در زمان افزایش قیمت سوخت مربوطه افزایش پیدا می کند .شکل  5پیش بینی آژانس بین المللی انارژی ( )IEAرا
برای سهم جهانی الکتریسیته تولیدی بوسیله سوخت را تاسال  2035توصیف می کند و جایگزینی تولیدات برپایه زغال سنگ و
نفت را با باد ،زیست توده و دیگر انرژی های تجدیدپذیر را با تداوم دولت ها در ارتقای انرژی های تجدیدپذیر نشان می دهد.

شكل  :5سهم تولید الكتریسیته جهانی بوسیله سوخت سناریو سیاست های جدید IEA

feed-in

1

tariff
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به دلیل این که سوخت های فسیلی در جهان به طور غیریکنواخت توزیع شده اناد و در نهایات باه اتماام خواهناد رساید،
بسیاری از کشورها دارای برنامه امنیت انرژی بلند مدت در جهت کاهش تدریجی وابستکی به ساوخت هاای فسایلی در تولیاد
الکتریسیته می باشند .در مقایسه با منابع سوخت های فسیلی منابع انرژی تجدیدپذیر دارای توزیع یکنواخات تاری در سراسار
جهان می باشند و با استفاده کردن از آن ها به اتمام نمی رسند .سرمایه گذاری یك کشور در زمیناه انارژی هاای تجدیدپاذیر
منجر به منبع تولیدی با قیمت سوخت صفر در داخل کشور می گردد .بنابراین حتی کشورهایی با منابع ساوخت هاای فسایلی
اساس ی مانند چین دارای اهداف بلندپروازانه ای در زمینه انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی بادی می باشد و علای رغام رشاد
اخیر در تولید گاز طبیعی در ایاالت متحده آمریکا ،ایالت های مختلف هیچ گونه تمایلی به حذف انرژی های تجدیدپذیر ندارند.
انرژی های تجدیدپذیر هم چنین برای مسائل امنیت انرژی کوتاه مدت نیز مفید می باشد .بسیاری از یوتیلیتی های الکتریکای
سهمی از انرژی های تجدیدپذیر را در تولید خود قرار داده اند تا به قیمت های متغیر سوخت های فسایلی در بازارهاای زغاال
سنگ ،گاز و نفت فائق آیند.

توسعه دسترسی به انرژی
تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه به سرعت رشد می کند .تقاضای برق در آسیا با نرخ رشد مرکب ساالیانه %4/2
بسیار سریعتر از سایر مناطق جهان رشد می کند .در شکل  6تقاضای انرژی جهانی براساس منطقه تصاویر شاده در ساناریوی
سیاست های جدید  IEAنشان داده شده است.

شكل  :6تقاضای انرژی جهانی براساس منطقه در سناریوی سیاست های جدید IEA
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جهان همگام با افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه نیاز به برق بیشتری دارد .سناریوی سیاست های جدیاد IEA

پیش بینی می کند که استفاده جهانی از انرژی های تجدیدپذیر از  3900تراوات ساعت به  11100تراوات ساعت در سال 2035
خواهد رسید (سه برابر خواهد شد) و رشد در انرژی های تجدیدپذیر تقریباً نیمی از افزایش کلی در تولید تا سال  2035محسوب
خواهد گردید .در واقع براساس این سناریو تا سال  2035یك سوم تولید الکتریسیته جهان بوسیله انرژی های تجدیدپذیر فراهم
خواهد گردید .شکل  7افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر را در الکتریسیته تولید شده تا سال  2035را نشان می دهد.

شكل :7تولید افزایشی الكتریسیته براساس انرژی های تجدیدپذیر مربوط به سال  2009براساس سناریوی سیاستهای
جدید IEA

نقش ذخیره سازی انرژی الكتریكی در ترکیب انرژی های تجدیدپذیر
گسترده ترین محدوده استفاده از ذخیره سازهای انرژی الکتریکی براساس خدماتی است که عملگر شبکه در فاراهم آوردن
یکنواختی تولید ارائه می دهد .این خدمات همچنین-از منظر عملگر شبکه -استفاده بهینه از ذخیره سازی انرژی بعنوان ابزاری
برای از بین بردن عدم قطعیت در کل شبکه است .بهینه بودن از این حقیقت نشأت می گیرد که ترکیب ذخیاره ساازی انارژی
الکتریکی با مقادیر زیاد نیروگاههای بادی و خورشیدی در مساحت های بزرگ جغرایایی منجر عدم قطعیت کمتاری از ترکیاب
یك نیروگاه واحد انرژی تجدیدپذیر می گردد و بنابراین نیاز به خدمات کلی کاهش پیدا می کند .با وجود این ،ساده لوحانه است
که انتظار داشته باشیم این تنها استفاده ذخیره سازی انرژی برای الحاق و اتصال انرژی های تجدیدپذیر در شبکه هاای آیناده
است .در واقع ،عملگر شبکه تنها منظر مهم یا مرتبط در این زمینه نمی باشد .تولیدکنندگان انرژی های تجدیدپذیر یا نیروگاه ها
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با سیاست های تشویقی خاصی مواجه می باشند یا شبکه های ایزوله ممکن است متمایل به استفاده ذخیره انرژی الکتریکی در
کنار تولید برای تراز کردن خروجی قبل از اتصال به شابکه باشاند .از منظار تقاضاای انارژی الکتریکای ،اساتفاده گساترده از
خودروها ی الکتریکی ممکن است ذخیره انرژی تجمع یافته برای شبکه فراهم کند حتی اگر منبع ذخیاره باه تنهاایی کمتار از
حدمطلوب برای عمر شبکه باشد .استفاده واقعی از ذخیره انرژی الکتریکی در کشورهای مختلف در آینده بسته به سیاست های
دولتی ،راهبردهای یوتیلیتی ،عوامل فرهنگی و اجتماعی و مشخصه خاص مربوط به هر شبکه به طور قابل مالحظه ای متفاوت
خواهد بود.
جدول  1نقش ذخیره سازی انرژی در مقیاس شبکه و ارتباط آن ها با چالشهای مربوط به الحاق انرژی های تجدیدپذیر با
ظرفیت بزرگ را همراه با مثال هایی توصیف نموده است .مناسب بودن یك فناوری ذخیره سازی انرژی الکتریکی بارای یاك
استفاده خاص بسیار وابسته به شرایط است و مطابق با نیازهای عملگر شبکه و طراحی خاص ذخیره سازهای انرژی الکتریکای
متفاوت خواهد بود.
جدول : 1نقش ذخیره انرژی در مقیاس شبكه و ارتباط آن ها با چالشهای مربوط به الحاق انرژی های تجدیدپذیر با
ظرفیت بزرگ
نقش

توصیف

مزایای الحاق RE

جابجایی
زمانی/آربیتراژ/هم

ذخیره سازهای انرژی الکتریکی اجازه ذخیره انرژی
در زمان های غیراوج را می دهد و آن را در طول
دوره های اوج مصرف آزاد می نماید

راه حلی برای چرخه تولید روزانه که منطبق بر چرخه بار نمی
باشد.

تغییر فصلی

ذخیره سازهای انرژی الکتریکی انرژی را برای ماه
ها ذخیره می کند و سپس در فصولی از سال که
خروجی  REکم تر است آن انرژی را آزاد می کند.

ترازی بار

تعقیب بار
کیفیت توان و پایداری
تنظیم فرکانس
ظرفیت ذخیره ای
عرضه کننده

ذخیره انرژی الکتریکی تغییرات تقاضای کل روز را
در هر ساعت دنبال می نماید.
فراهم نمودن توان فعال برای شبکه به منظور
مدیریت نمودن تغییرات ولتاژ
افزایش یا کاهش سریع پاسخ در خروجی انرژی
برای تثبیت فرکانس
منبع پاسخ آهسته

اجازه استفاده از انرژی های تولید شده برپایه  REدر طول
سال فراهم می کند و در نتیجه وابستگی به تولیدات براساس
منابع متداول را در فصولی به طور مثال با تابش خورشید کمتر
کاهش می دهد.
ممکن است ماهیت غیرقابل پیش بینی در خروجی  REرا در
طول اوقات بار بحرانی از بین ببرد.
از بین بردن ناپایداری و عدم تقارن ولتاژ ایجاد شده یا تشدید
شده بوسیله تغییر غیرقابل کنترل تولید انرژی های تجدیدپذیر
متغیر بودن لحظه به لحظه غیرقابل کنترل در خروجی های
تولید  REرا از بین می برد.
توان تثبیت شده ای در مواقع افت شدید و طوالنی مدت در
خروجی  REفراهم می نماید.
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استفاده کارآمد از
شبكه انتقال
حمایت از شبكه های
منزوی
عرضه توان اضطراری
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مزایای الحاق RE

توصیف
ذخیره سازی انرژی الکتریکی می تواند به
عملگرهای شبکه برای تعویق بروزرسانی سیستم کاهش قیمت های انتقال ،چالش های مربوط وابستگی مکانی
های انتقال از طریق جابجایی زمانی و ظرفیت های
تولید  REرا از بین می برد.
عملیاتی کارآمدتر
ذخیره انرژی الکتریکی قادر به کمك در ترکیب
کاربردهای جابجایی زمانی و کیفیت توان برای از بین بردن
 REدر شبکه های برق کوچك مانند جزایر می
ماهیت متغیر و غیرقابل پیش بینی تولید RE
باشد.
مزیت خاص برای ترکیب انرژی های تجدیدپذیر در شبکه
ذخیره انرژی الکتریکی ممکن است سیستم شبکه
را در صورت قطعی های فاجعه بار راه اندازی مجدد ارائه نمی دهد اما ممکن است منابع ذخیره انرژی مورد نیاز
برای راه اندازی مجدد سیستم شبکه را تأمین نمایند.
نماید.

نقش ذخیره سازهای انرژی الكتریكی در بخش تولید
استفاده از ذخیره سازهای انرژی الکتریکی در بخش تولید انرژی های تجدیدپذیر با هدف تبدیل منابع غیرقابل پیش بینای
به منابع کنترل شده و قابل پیش بینی انجام می گیرد-استفاده از ذخیره سازهای انرژی الکتریکی تولید انرژی های تجدیدپذیر
را به حالتی مشابه تولید انرژی از منابع متداول تبدیل میکند -چنین منبع تولید انرژی تجدیدپذیر تحات عناوان قابال توزیاع

1

نامیده می شود .این امر ممکن است در استفاده کارآمد از ظرفیت انتقال محدود ،بخصوص جاییکه تولید انرژی های تجدیدپذیر
در یك شبکه ضعیف یا منزوی انجام می گردد.
استفاده از ذخیره سازهای انرژی در بخش تولید شامل موارد زیر می باشد:
جابجایی زمانی :تأسیسات ذخیره انرژی الکتریکی ،انرژی را در موقع تولید توسط ژنراتور ذخیره می کناد ،و آمااده توزیاع
انرژی در شبکه زمانی که مورد نیاز است ،می باشد .این امر می تواند خروجی انرژی تجدیدپذیر را بارای عملگرهاای
شبکه قابل پیش بینی نماید .کارکرد تغییر زمانی نیازمند تأسیسات ذخیره انرژی الکتریکی باه منظاور ذخیاره مقاادیر
بزرگ انرژی برای دوره های زمانی قابل مالحظه از ساعت گرفته تا روز می باشد .باتری هاای سادیم ساولفور دارای
کیفیت های مورد نیاز برای این کارکرد می باشند .کارآیی ذخیره برای عملکرد اقتصادی جابجایی زمانی بسایار مهام
است همانگونه ذخیره انرژی الکتریکی ناکارآمد مقادیر قابل مالحظه ای از انرژی را از دست خواهد داد.
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 مسطح کردن خروجی :حتی در مواقعی که منابع انرژی های تجدیدپذیر در حال تولید انرژی در مواقاع نیااز مای باشاند،
منابع ذخیره انرژی الکتریکی ممکن است برای مسطح کردن نوسانات فرکانس و ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد که
از ماهیت ذاتی متغیر تولید  REناشی می گردد.
 کارآیی استفاده از انتقال :از آن جاییکه تولید انرژی های تجدیدپذیر وابسته به مکان است ممکان اسات خطاوط انتقاال
کافی برای حرکت انرژی به محل بار در دسترس نباشد .در اغلب موارد خطوط انتقال در دسترس است اما این خطوط
دچار ازدحام و شلوغی سنگین است .منابع ذخیاره انارژی الکتریکای در بخاش تولیاد ممکان اسات اجاازه اساتفاده
کارآمدتری از ظرفیت انتقال را با امکان پذیر کردن نیروگاه تولید انرژی تجدیدپاذیر بارای منتظار مانادن اساتفاده از
خطوط انتقال تا زمانی که ازدحام از بین رود را می دهند .در سال  2008کمپانی توسعه انارژی باادی ژاپان عملیااتی
کردن اولین سیستم هیبریدی باتری سدیم-سولفور و باد را آغاز کرد .کاربرد باتری سدیم-سولفور در کنار نیروگاه ،برق
تولیدی نیروگاه را تنظیم می کند تا الکتریسیته بیشتری در طول دوره های با تقاضا و قیمت بااال تولیاد کارده و هام
چنین الکتریسیته کمتری در طول تقاضا و قیمت پایین تولید نماید .شکل  8سامانه هیبریدی باتری سدیم ساولفور و
انرژی بادی در ژاپن و شکل  9مکانیسم عملکرد سامانه مذکور را در جبران غیریکنواختی انرژی های تجدیدپذیر نشان
می دهد.

شكل: 8سامانه هیبریدی باتری سدیم-سولفور و انرژی بادی در ژاپن [.]6

dispatchable

1
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شكل  : 9جبران غیریكنواختی انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از سیستم های ذخیره انرژی الكتریكی [.]6

نقش سامانه های ذخیره انرژی الكتریكی در بخش تقاضای انرژی های تجدیدپذیر
ذخیره انرژی الکتریکی دارای برخی از کاربردها برای مصرف کنندگان انرژی می باشد :جابجایی زمانی برای کاهش مصرف
شبکه در زمان های اوج (پیك) ،توان تثبیت شده برای مکاان هاای خاارج از پوشاش شابکه ،1خاناه هاای بارق دار شاده باا
نیروگاههای تجدیدپذیر یا کاربردهای حیاتی صنعتی و عرضه برق اضطراری مثال هایی از این کاربردها می باشند .با این وجود
 ،این کاربردها بیشتر مرتبط با نیاز مصرف کنندگان است تا حل چالش های خاص مرتبط با ترکیب انرژی های تجدیدپاذیر باا
ظرفیت بزرگ .در جست و جوی فناوری های ذخیره انرژی الکتریکی که مستقیماً مرتبط با ترکیاب ظرفیات بزرگای از انارژی
های تجدیدپذیر باشد ،فقط یك موضوع مهم خودنمایی می کند :وسایل نقلیه الکتریکای .وساایل نقلیاه الکتریکای باه دلیال
پتانسیل آن ها برای تجمع 2در جهت الحاق انرژی های تجدیدپذیر بسیار مهم و قابل مالحظه می باشند .درحالیکه یك وسیله
نقلیه منفرد قاد ر به ذخیره مقدار نسبتاً کوچکی از انرژی است ،اما وقتی تعداد زیادی از وسایل نقلیه الکتریکی همزمان به شبکه

off-grid

1

aggregation

2
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متصل می شوند ممکن است بعنوان یك ابزار ذخیره انرژی الکتریکی بزرگ یا نیروگاه مجازی 1عمل نماید .به این ترتیب یاك
نیروگاه مجازی وسیله نقلیه الکتریکی 2ممکن است هم جابجایی زمانی و هم دیگر کاربردها به منظور ذخیره نمودن انرژیهای
تجدیدپذیر در زمان هایی با تقاضای پایین و آزاد نمودن آن به منظور تأمین تقاضای اوج و همچنین کاربردهایی مانند خادمات
تنظیم را فراهم مینماید .چنین کارکردهایی تحت عنوان سامانه های وسیله نقلیه به شبکه 3نامیده می شوند .نیروگاههای وسیله
نقلیه الکتریکی فراهم کننده خدمات  V2Gبایستی نیازهای صاحبان وسایل نقلیه و عملگرهای شبکه را فراهم نمایند [ 6و .]7
انرژی تجدیدپذیر بیشتر ،سوخت فسیلی کمتر
در مناطق متصل به شبكه
در مناطق متصل به شبکه ،نسبت افزایش یاف ته تولید انرژی های تجدیدپذیر ممکن است منجر به چندین مسأله در شابکه
برق شود .اوالً ،در عملکرد شبکه  ،نوسان در خروجی تولید انرژی های تجدیدپذیر ،باعث دشوار شدن کنترل فرکانس سامانه می
شود و اگر انحراف فرکانس بسیار وسیع باشد ،عملکرد سیستم بدتر میشود .به طور متداول ،کنترل فرکانس به طاور عماده باا
قابلیت تغییر خروجی ژنرارتورهای حرارتی مدیریت می شود .ژنراتورهای حرارتی زمانی که به منظور این هادف ماورد اساتفاده
قرار می گیرد در ظرفیت کامل خود عمل نمی کند ،بلکه با خروجی در بازه مثبت و منفی (افزایش و کاهش در خروجی) کاه در
تنظیم فرکانس مورد استفاده قرار می گیرد و این امر به طور ضمنی نشان دهنده کارکرد ناکارآمد است .با نفوذ بیشتر در تولیاد
انرژی های تجدیدپذیر این بازه خروجی باید افزایش یابد که این امر منجر به کاهش کارآیی بیشتر ژنراتور حرارتی مای گاردد.
واحدهای تولید انرژی های تجدیدپذی ر در بسیاری از موارد فقط محدوده منفی تولید می کنند .اگر ذخیره انرژی الکتریکی بتواند
نوسانات خروجی را از بین ببرد ،بازه ژنراتورهای حرارتی میتواند کاهش یابد و در نتیجه با کارآیی بیشتری عمل می کند .ثانیااً
خروجی انرژی تجدیدپذیر مستقل نیست زیرا تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار میگیرد .برخی اقدامات بارای غلباه بار ایان
مشکل وجود دارند .یکی از آن ها افزایش تجهیزات نصب شده تولید انرژی های تجدیدپذیر می باشد یعنی فراهم کردن فاوق

Virtual
electric vehicle

2

1

)power plant (VPP

)virtual power plant (EVPP
)vehicle-to-grid (V2G
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ظرفیت ، 1بنابراین حتی با وجود وابسته بودن توان کافی قابل استحصال خواهد بود .اقدام دیگر گسترش تجهیزات نصب شاده
ژنراتورهای انرژی های تجدیدپذیر گسترش یافته در یك منطقه گسترده متغیر از منطقاه ای باه منطقاه دیگار و باا تاأثیرات
یکنواخت سازی می باشد .این اقدامات تنها با تعداد زیادی از نصب ها و گسترش شبکه انتقال امکان پذیر می باشد .با در نظار
گرفتن قیمت تولید ما زاد انرژی های تجدیدپذیر و دشواری ساخت تأسیسات انتقال جدید ،ذخیره انرژی الکتریکای یاك اقادام
جایگزین مناسب است.
مناطق خارج از پوشش شبكه
در مناطق غیرمتصل به شبکه که مقدار قابل مالحظه ای از انرژی مصرف می شود به خصاوص در بخاش حمال و نقال،
انرژی سوخت های فسیلی باید با انرژی غیرفسیلی یا کمتر فسیلی در قالب محصوالتی مانند  PHEVیا وسایل نقلیه الکتریکی
جایگزین شود .به طور دقیق تر ،سوخت های فسیلی باید با الکتریسیته تولید شده از سوخت کم-کربن و بطور عماده باا تولیاد
انرژی های تجدیدپذیر جایگزین گردد .خوش بینانه ترین راه حل جایگزین نمودن اتومبیل های با سوخت بنزین یا دیزل با انواع
خودرو های برقی می باشد .علی رغم مسائل موجود (مسافت رانندگی کوتاه و زمان شارژ طوالنی) ذخیره انرژی الکتریکی یك
فناوری کلیدی برای وسایل نقلیه برقی می باشد [.]8

overcapacity

1
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شكل  :10مشكالت موجود در نصب انرژی های تجدیدپذیر و راهكارهای امكانپذیر [.]8

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

19
ويرايش اول1394 ،

فاز :1تدوين مباني سند

 -2- 2-4حمل و نقل برقی
کشورهای مختلف در سرتاسر جهان سعی در پایین آوردن خروجی دی اکسید کربن و کاهش وابساتگی باه ساوخت هاای
فسیلی که به طور عمده فقط در چند منطقه جغرافیایی در دسترس می باشند ،دارند .صنعت حمل و نقل به تنهایی  %60از تولید
نفت جهانی را سالیانه مصرف می کند .پیش بینی می شود اگر مصرف سوخت در هر کیلومتر به طور اساسی کاهش پیدا نکند،
این مقدار تا سال  2020به  %80افزایش پیدا خواهد کرد .وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی ،وسایل نقلیاه الکتریکای پالگاین و
وسایل نقلیه تمام الکتریکی محر

های کلیدی کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی مای باشاند .صانعت اتومبیال بارای

حرکت به سمت کاهش (یا به صفر رساندن) انتشار آالینده از خودرو ها حرکت می کند که خودرو های برقی راهحل پیشنهادی
برای این مشکل می باشد .واضح ترین مزیت باتری های خودرو برقی عدم تولید آالینده های تولیاد شاده توساط موتورهاای
احتراق داخلی می باشد .هرچند الکتریسیته مورد استفاده برای شارژ باتری های مورد استفاده در خودروهای برقی حداقل درحال
حا ضر از سوزاندن سوخت های فسیلی تأمین می شود اما آلودگی تولید شده از سوزاندن سوخت های فسیلی برای شارژ بااتری
های مورد استفاده در خودروهای برقی در مقایسه با آلودگی تولید شده از موتورهای احتراق داخلی بسیار کم تر است .براسااس
اعالم انجمن خودروهای برقی کانادا حتی خودروهای برقی شارژ شده از طریق ژنراتورهای الکتریکی باساوخت زغاال سانگ،
انتشار کربن را تقریباً به نصف کاهش می دهند .خودروهای برقی شارژ شده با شکل های پا تری انرژی مانند نیروگاه هاای
هسته ای یا انرژی های تجدیدپذیر قادر به کاهش انتشار کربن تا کمتر از یك درصد مقداری هستند که در حال حاضر بوسیله
موتورهای احتراق داخلی تولید می شود .بنابراین در بدبینانه ترین حالت وسایل نقلیه برقی پا تر از وسایل نقلیه با سوخت گاز
می باشند [.]4
در شکل  11انتشار کلی دی اکسید کربن 1برای وسایل نقلیه مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است.

Well to wheel

1
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شكل  :11مقایسه انتشار کلی دی اکسید کربن از وسایل نقلیه مختلف [.]4

مزیت مهم دیگر خودرو های برقی نسبت به خودرو های بنزینی قیمت پایین تر سوخت مای باشاد .وزارت انارژی ایااالت
متحده آمریکا محاسبه کرده است که یك خودرو برقی نوعی قادر به طی نمودن  43مایل با ارزش یك دالر الکتریسیته اسات.
فقط یك افت اساسی در قیمت گازوئیل می تواند به خودرو های گاز سوز چنین قیمت سوخت پایینی را به ازای رانندگی در هر
مایل بدهد .مزیت دیگری که می توان برای وسایل نقلیه الکتریکی ذکر کرد این است که باتری های قابل شارژ قابل بازیافات
می باشند .تقریباً  100درصد این باتری ها قادر به بازیافت می باشند که این امر از دور ریخته شدن این باتری ها جلوگیری می
نماید.
اهداف عم ده الکتریکی کردن حمل و نقل ،کاهش دادن وابستگی به نفت است که درحال حاضار بیشاترین ساوخت ماورد
استفاده در بخش حمل و نقل می باشد .مقدار نفت جایگزین شده وابسته به درجه الکتریکی شدن وسایل نقلیه شخصی و کل
سیستم حمل و نقل می باشد .یك خودروی تمام الکتریکی از هیچ گازوئیلی استفاده نمی کند درحالیکه خودروهاای هیبریادی
پالگین بسته به اندازه باتری و الگوهای رانندگی می تواند جز بزرگی از گازوئیل مورد استفاده را کاهش دهد.
مزایای زیست محیطی وسایل نقلیه الکتریکی اغلب به عنوان قوی تارین امتیااز آن هاا شاناخته مای شاود .وساایل نقلیاه
الکتری کی به طور مستقیم گازهای گلخانه ای یا دیگر آالینده های هوا مانند اکسید نیتروز و مواد خاص آزاد نمی کنند.
بعنوان مثال در حال حاضر حمل و نقل جاده ای  12/7درصد انتشار گارهای گلخانه ای در استرالیا را باعث می شود .استفاده
از وسایل نقلیه الکتریکی شارژ شده بوسیله انرژی های تجدیدپذیر قادر به کمك در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باه طاور
اساسی است.
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به نظر می رسد وسایل نقلیه الکتریکی دارای برخی از مزایای کلیدی بسیار واضح نسبت به وسایل نقلیاه احتراقای متاداول
هستند  :کارآیی آن می تواند باالتر باشد (در مورد استفاده از انرژی در هر کیلومتر) ،آن ها ممکن است کیفیت هاوای محلای را
بهبود بخشند و صدای ترافیکی آن در مقایسه با وسایل نقلیه موتور احتراق داخلی محدود است.
انتشار دی اکسید کربن وسایل نقلیه الكتریكی
یکی از اهداف عمده تمایل برای جایگزینی موتورهای احتراق داخلی با وسایل نقلیه تمام الکتریکای یاا هیبریادی پالگاین
کاهش انتشار دی اکسید کربن است که فناوری جدید قادر به فراهم نمودن آن است .دو دلیل برای این انتظار وجود دارد :اوالً،
موتورهای الکتریکی دارای کارآیی باالتری در مقایسه با موتورهای احتراق داخلی می باشند که منجر به مصرف انرژی کم تار
در هر کیلومتر می شود .دوم اینکه ،انتشار دی اکسید کربن این اتومبیل ها کااهش بیشاتری باا افازایش ساهم انارژی هاای
تجدیدپذیر در تولید الکتریسیته خواهد کرد .بعالوه انتظار می رود که افزایش قابل مالحظه در سهم الکتریسیته تجدیدپذیر آسان
تر از سهم سوخت های حمل و نقل تجدیدپذیر باشد.
وسایل نقلیه الکتریکی قادر به کمك در افزایش امنیت انرژی ،بهبود اقتصاد سوخت ،پایین آوردن قیمت ساوخت و کااهش
دادن آالینده های منتشر شده می باشد.
امنیت انرژی
در سال  ،2012ایاالت متحده  % 40نفت مصرفی خود را از طریق واردات نفت تأمین نمود و حمل و نقل مسئول تقریباً ساه
چهارم مصرف نفت کل ایاالت متحده بوده است .با در نظر گرفتن این که بیشتر ذخایر نفتی جهاان در کشاورهایی بای ثباات
سیاسی واقع گردیده است ،ایاالت متحده آمریکا در زمینه عرضه نفت می تواناد آسایب پاذیر باشاد .اساتفاده از وساایل نقلیاه
الکتریکی به جای وسایل نقلیه متداول قادر به کمك در کاهش دادن وابستگی ایاالت متحده آمریکا به واردات نفتی و افزایش
امنیت انرژی می باشد .وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی نوعاً از سوخت کمتری در مقایسه باا وساایل نقلیاه مشاابه و متاداول
استفاده می کنند ،به دلیل اینکه آن ها فناوری های الکتریکی را برای تقویت کارآیی به کار می گیرند.
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اقتصاد سوخت
وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی نوعاً اقتصاد سوختی بهتری به دست میآورند و دارای قیمت سوختی پایین تری در مقایسه
با وسایل نقلیه متداول و مشابه خود دارا می باشند .بعنوان مثال خودروی  Honda Civicدارای اقتصاد سوخت  44مایل/گاالن
است در حالیکه تخمینها برای خودروی متداول مشابه آن  32مایل/گالن می باشد.
وسایل نقلیه تمام الکتریکی و هیبریدی پالگین به دلیل هزینه پایین الکتریسیته در مقایسه با ساوخت متاداول ،مای تواناد
قیمت سوخت را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهند .از آنجاییکه وسایل نقلیه الکتریکی به صورت کلی یا بخشی متکی بار
توان الکتریکی می باشند اقتصاد سوختی آنها به گونهای متفاوت از وسایل نقلیه متداول ارزیابی میگردد .مایل/گالن ( )mpgو
کیلووات ساعت 100/مایل واحدهای رایج برای این منظور است .بسته به چگونگی راندن ،وسایل نقلیه الکتریکای سابك وزن
امروزی یا وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی در مد الکتریکی قادر به طی بیش از  mpg 100است و می تواند به kWh 30-40

در هر  100مایل برسد.
اقتصاد سوختی وسایل نقلیه تمام الکتریکی و هیبریدی با وزن متوسط و سنگین به مقدار زیادی وابسته بار حمل شده است
ا ما در کاربردهای صحیح آن ها قادر به ارائه مزیت هزینه سوخت در مقایسه با معادل های متداول خود می باشند.
در دسترس بودن زیرساخت ها
وسایل نقلیه تمام الکتریکی و هیبریدی مزیت سوخت رسانی انعطاف پذیری را دارا می باشند .آن ها می توانند در طول شب
در یك منطقه مسکونی ( یا مکان عمومی) یا در ایستگاه شارژ عموومی شارژ گردند .وساایل نقلیاه الکتریکای هیبریادی دارای
انعطاف پذیری بیشتری نیز می باشند ،زیرا آن ها می توانند با گازوئیل یا دیزل سوخت رسانی مجدد گردند (یا در صورت امکان
با سوخت های دیگر در آینده) زمانی مورد نیاز باشد .هر دو نوع این وسایل نقلیه الکتریکی می توانند از مزیات مناابع پراکناده
انرژی های تجدیدپذیر مانند پنل های خورشیدی در سطح پشت بام ها استفاده کنند.
ایستگاه های شارژ عمومی ،مانند پمپ بنزین ها در همه جا وجود ندارند اما تولیدکنندگان تجهیزات شارژ ،سازندگان اتومبیل
ها ،یوتیلیتی ها ،اتحادیه های شهر پا  ،شهرداری ها و آژانس های دولتی در حال توسعه سریع زیرساخت های شبکه شارژ می
باشند .تعداد واحدهای شارژ عمومی در ایاالت متحده آمریکا به بیش از  7000در سال  2012رسیده است.
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انتشار آالینده
وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی و پالگین دارای مزایای قابل مالحظه ای در میزان انتشار ها نسبت به وسایل نقلیه متداول
می باشند .وسایل نقلیه تمام الکتریکی دارای انتشار اگزوز صفر می باشند و وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی پالگین زمانی کاه
در مد تمام الکتریکی هستند هیچ گونه خروجی از اگزوز تولید نمی کنند .خروجای کال وساایل نقلیاه الکتریکای و هیبریادی
پالگین وابسته به منابع الکتریسیته مورد استفاده برای شارژ آن نیز دارد که بر اساس منطقه تغییر می کند .در مناطق جغرافیایی
که از منابع انرژی آلوده کننده نسبتاً کمتری استفاده می شود وسایل نقلیه پالگین نوعاً دارای مزیت خروجای کال کمتاری در
مقایسه با وسایل نقلیه الکتریکی متداول که از گازوئیل یا دیزل استفاده می کنند دارند .در مناطقی که باه مقادار زیااد وابساته
سوخت های فسیلی متداول برای تولید الکریسیته می باشند وسایل نقلیه تمام الکتریکی و هیبریدی ممکن است دارای مزیات
قوی در برابر هم ارزهای متداول خود نباشند[.]9
ذخیره انرژی با هدف امنیت انرژی
جمعیت در حال افزایش دنیا منجر به رشد تقاضای انرژی در آینده خواهد شد .براساس گزارش  IEAمصرف انرژی جهاانی
در سال  2025در مقایسه با سطح مصرف سال  % 50 ،2005افزایش پیدا خواهد کارد .ایان رشاد باه طاور عماده مرباوط باه
کشورهای غیرعضو در سازمان همکاری و توسعه تجارت خواهد بود .نفت برای مدت طوالنی اسااس تاأمین تقاضاای انارژی
جهانی خواهد بود اما گاز و انرژی های تجدیدپذیر تا سال  2030سهم قابل توجهی را به خود اختصاص خواهند داد .باه دلیال
وابستگی روزافزون اتحادیه اروپا به منابع انرژی اولیه این پارامتر احتماالً مهم ترین انگیزه در توسعه و گساترش حمال و نقال
الکتریکی خواهد بود .در اتحادیه اروپا  %73نفت (و حدود  %30همه انرژی اولیه) در بخش حمل و نقل مورد استفاده قارار مای
گیرد .امروزه موتورهای احتراق داخلیبه مقدار زیادی وابسته به استفاده از سوخت های فسیلی می باشند که این امار منجار باه
اتمام ذخایر غیرقابل تجدید محدود می گردد و نگرانی های اقتصادی و سیاسی جغرافیایی ایجاد می کند .زیست سوخت و گااز
طبیعی در تأمین امنیت عرضه سوخت برای موتورهای احتراق داخلی ایفای نقش می نمایند با وجاود ایان دارای ساهم انادکی
است .از سویی دیگر ،الکتریسیته می تواند از منابع انرژی بسیار مختلفی شامل منابع انرژی تجدیدپذیر تولید گردد.
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کاهش یا جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای (ممانعت از تغییر اقلیم)
آالینده های انتشار یافته از وسایل نقلیه در افزایش غلظت گازهایی که منجر به تغییر آب و هوا می شوند سهیم می باشند.
در واقع گازهای گلخانه ای عمده مرتبط با حمل و نقل جاده ای دی اکسید کربن و متان است .در اتحادیه اروپا بخش حمال و
نقل منجر به خروج  %26از گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای بشری می گردد .اگرچه این فقط  %4از کل گازهای گلخانه
ای انتشار یافته اما به دلیل اینکه اکوسیستم قادر به جبران آن با همان آهنگی که فعالیتهای بشری در صد سال اخیار باعاث
ورود آن ها در طبیعت گردیده نیست بنابراین در اتمسفر جمع می شود .بعالوه بخش حمل و نقل منبع با سرعت رشد باال بارای
گازهای گلخانه ای است و در کل گازهای انتشار یافته از بخش حمل و نقل باالی  %85آن ناشی از خروج دی اکسید کربن از
وسایل نقلیه جاده ای است  .بنابراین بخش حمل و نقل بخش مهمی در محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای محسوب می
شود.
تفاوت بین حمل و نقل متداول براساس موتور احتراق داخلی و وسایل نقلیه الکتریکی در انتشار دی اکسید کربن در جادول
 2خالصه گردیده است :به خصوص با در نظر گرفتن توسعه مورد انتظار ترکیب تولید الکتریسیته اروپا باه سامت انارژی هاای
تجدیدپذیر می توان استناد کرد که وسایل نقلیه الکتریکی ممکن است منجر به کاهش قابل مالحظه در انتشار دی اکسید کربن
گردند.
جدول  :2مقایسه انتشار کل دی اکسید کربن برای وسایل نقلیه موتور احتراق داخلی گازوئیل ،زیست سوخت ها ،موتور
احتراق داخلی و وسایل نقلیه الكتریكی

انواع سیستم ها
اتومبیل موتور احتراق داخلی
زیست سوخت ها
وسیله نقلیه الکتریکی باتری
ترکیب انرژی اتحادیه اروپا در سال 2010
هسته ای %27
انرژی تجدیدپذیر %20
سوخت های فسیلی %53
وسیله نقلیه الکتریکی (زغال سنگ)

دی اکسید کربن کل انتشار یافته برحسبب
گرم/کیلومتر
143
114-163

67-84

126-155
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دی اکسید کربن کل انتشار یافته برحسبب
گرم/کیلومتر
0-4

کاهش انتشار آالینده های مضر (به منظور ارتقای سالمت عمومی)
حمل و نقل جاده ای منبع اصلی بسیاری از گازهای انتشار یافته مضر سالمتی مانند بنزن1 ،و-3بوتادین ،مونوکسید کاربن،
اکسید نیتروژن و مواد ذره ای است .به خصوص در مناطق شهری ،درصد مشارکت به دلیل حمل و نقل جاده ای است .تعداد رو
به رشدی از مدار قابل استناد مبنی بر این حقیقت وجود دارد که آالینده های ناشی از وسایل نقلیه می توانند باعث ایجاد یاا
تشدید بیماری هایی مانند مشکالت تنفسی ،قلبی ،و سرطان ریه گردند .در کل براساس اعالم سازمان سالمت جهانی گازهای
منتشر شده از اگزوز اتومبیل ها بیش از تصادفات جاده ای مسئول مرگ و میرهای بشری است .البته باید ذکر نمود که با وجود
این که بهبودهای قابل توجهی در کیفیت هوای شهری در دهه های گذشته به دلیل بهبود عملکارد گازهاای منتشار شاده از
وسایل نقلیه متداول ایجاد گردیده است .براساس تخمین های بعمل آمده این بهبود برتری  %95را در مقایساه باا خودروهاای
بیست سال قبل نشان می دهد .رشد نفوذ وسایل نقلیه الکتریکی میزان آالینده های منتشر شده مضر سالمتی را به میزان قابل
توجهی کاهش خواهد داد.
عبور و مرور جاده ای بعنوان مهم ترین مشارکت کننده در ایجاد آلودگی صوتی شهری است کاه معماوالً از اساتانداردهای
اعالمی توسط سازمان بهداشت جهانی تجاوز می کند و منجر به مشکالت سالمتی عماده مای گاردد .صادای وساایل نقلیاه
الکتریکی به مقاومت در برابر چرخش و کشش هوا محدود می شود[ 10و  11و .]12
هر کاربرد ذخیره انرژی الکتریکی در شبکه توان دارای مزایای منحصربفردی می باشد .یکی از چالشهای موجود در زمینه
ذخیره انرژی الکتریکی ارزش گذاری این مزایا علی الخصوص در فراهم نمودن خدمات چندگانه در ترکیب با همدیگر می باشد.
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بعنوان مثال برخی از فناوری های ذخیره انرژی الکتریکی قادر به فراهم نمودن هم ترازی بار ،خدمات تنظایم ،1ظرفیات هاای
تصادفی 2و ظرفیت تثبیت شده 3می باشد.

-3-5توجیه پذیری استفاده از سامانه های ذخیره ساز انرژی الكتریكی از نظر مسائل
اقتصادی
سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی به خصوص باتری ها قادر به تغییر مسیر اقتصادی قرن بیست و یکم خواهاد باود.
باتری ها به دلیل پیشرفت های به وجود آمده صالحیت قرار گرفتن در لیست دوازده فناوری متحول کننده که گزارش ناوآوری
های تغییردهنده مسیر جهانی مؤسسه جهانی مکنزی 1پیدا نموده است .هر فناوری متحول کننده قادر به متاأثر نماودن صادها
میلیون نفر ،ایجاد سالیانه صدها میلی ارد دالر ارزش اقتصادی ،و پیکربندی مجدد بخش های بزرگ اقتصاد جهانی مای باشاند.
باتری های پیشرفته به نوبه خود دارای پتانسیل تغییر الگوی تقاضای جهانی سوخت های فسیلی ،افزایش استفاده از انرژی های
تجدیدپذیر در شبکه الکتریکی ،آوردن توان الکتریکی قابل اعتماد به تجارت در اقتصادهای در حال توسعه ،و گسترش دستیابی
به الکتریسیته و در نتیجه رسیدن به دنیای مدرن برای میلیون ها انسان فقیر در سراسر جهان می باشد .ذخیره انرژی الکتریکی
می تواند دارای تأثیر اقتصادی سالیانه  635میلیارد دالر باشد که این مقدار اندازه گیری ارزش ایجاد شده با استفاده از فناوری و
هم چنین درآمدی است که از شرکت های تولیدکننده این فناوری ها می باشد .مزایایی که استفاده از ذخیاره ساازهای انارژی
الکتریکی دارد شامل عملکرد بهبودیافته ،قیمت های بهتر ،تسهیالت برتر ،صرفه جویی در زمان و دیگر مزایا می باشاد .ارزش
کلی تخمینی که در سال  2025سالیانه بوسیله ذخیره انرژی الکتریکی ایجاد خواهد گردید-که بیشترین مقدار آن نیز مربوط به
صرفه جویی در سوخت است-تقریباً هم ارز تولید ناخالص داخلی عربستان صعودی و بیش از پتانسیل تخمین زده شاده بارای
سایر فناوری ها است .این مقدار برای یك فناوری که دویست سال از گسترش آن می گذرد رقم پایینی نیست و این فناوری ها
در همه جای جهان هم در اقتصادهای توسعه یافته و هم در حال توسعه یافت می شود]13[.

regulation service

1

contingency reserves

2

firm capacity

3
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در میان ذخیره سازهای انرژی الکتریکی باتری ها برخالف فناوری هایی مانند  PHSدر حال گسترش سریع مای باشاند و
می توانند تمام صنعت ذخیره سازهای انرژی الکتریکی را متحول نمایند .در ده تا پانزده سال آینده پیشرفت های بوجود آمده در
اجزای باتری ها قادر به دو برابر کردن ظرفیت ذخیره ،کاهش قیمت ها و گسترش عمر باتری های قابل شارژ خواهاد گردیاد
[.]13

-1-3-6کاهش هزینه یا افزایش درآمد آربیتراژ انرژی در مقیاس بزرگ
آربیتراژ شامل خرید ارزان الکتریسیته در دسترس در طول دوره های با تقاضای کم به منظور شارژ نیروگاه ذخیره می باشاد
بنابراین انرژی کم قیمت می تواند در مواقعی که قیمت الکتریسیته باال است مورد استفاده قرار گیرد [.]14

-2-3-7اجتناب از هزینه یا افزایش سود ظرفیت تولید مرکزی
برای مکان هایی که ظرفیت تولید الکتریسیته کم دارند قادر به متعادل کردن نیاز می باشد :آ) خرید و نصب تولید جدید یاا
ب) ظرفیت تولید کرایه ای در بازار الکتریسیته عمده فروشی

-3-3-8جتناب از هزینه یا افزایش سود دسترسی/ازدحام انتقال
هزینه های مربوط به دسترسی/شلوغی انتقال با استفاده از ذخیره ساز های انرژی الکتریکی می تواند اجتناب گردد.

-4-3-9هزینه های تقاضای کاهش یافته
هزینههای تقاضای کاهش یافته زمانی امکانپذیر است که ذخیره انرژی برای کاهش دادن استفاده مصرف کننده نهاایی از
شبکه برق در اوقات تقاضای اوج مورد استفاده قرار بگیرد.
کاهش خسارات مالی ناشی از اعتمادپذیری
این مزیت مختص مصرف کننده نهایی است و در مورد مشتریان صنعتی و تجاری صدق می کند ،به طور عمده در مواردی
که قطعی برق منجر به خسارات متوسط تا زیاد می گردد.

Mckinsey

1
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-5-3-10کاهش خسارات مالی مربوط به کیفیت توان
اختالالت مربوط به کیفیت توان در مواردی منجر به افت بار و در نتیجه آسیب تجهیزات الکتریکی می شود .تأثیرات منفی
ناشی از این اختالالت با استفاده از ذخیره سازهای انرژی الکتریکی قابل اجتناب است.

-6-3-11افزایش درآمد مربوط به منابع انرژی های تجدیدپذیر
ذخیره انرژی الکتریکی قادر به جابجایی زمانی الکتریسیته تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر است .انرژی در مواقعی کاه
قیمت و هزینه آن پایین است ذخیره می شود و بنابراین این انرژی می تواند در مواقعی که آ) تقاضا و قیمت برق بااال اسات و
ب)خروجی تولیدی انرژیهای تجدیدپذیر پایین است ،مورد استفاده قرار گیرد [.]14

-7-3-12تأثیرات اقتصادی الكتریكی شدن حمل و نقل
الکتریکی کردن حمل و نقل منجر به ایجاد شغل های جدید می گردد و افزایش سرمایه گذاری می گردد .پذیرش وسیع تر
وسایل نقلیه الکتریکی تقاضای رو به افزایشی برای ایجاد شغل های جدید ایجاد خواهد کرد و هم چنین فرصات هاایی بارای
تولید شغل های جدید نیز بوجود خواهد آورد .در میان صنایع وسایل نقلیه الکتریکی ،زیرساخت های مربوط به باتری و شارژ آن
احتماالً بیشترین شغل های جدید را تولید خواهد کرد ،در حال که تولید خود وسایل نقلیاه الکتریکای صانعت اتومبیال ایااالت
متحده آمریکا را تقویت خواهد کرد .اگرچه ممکن است امکان از دست رفتن تعدادی از مشاغل در صنایع نفت و اتومبیل متداول
گردد اما مطالعات متعدد تأیید می کند نتیجه نهایی رشد خالص شغل ها خواهد بود .جدول  3یافتاه هاای حاصال از مطالعاات
متعدد را در مورد تأثیر گس ترش بیشتر وسایل نقلیه الکتریکی مانند خودروی هیبریدی پالگین را در رشاد اشاتغال زایای نشاان
خالصه کرده است.
جدول  :3یافته های حاصل از مطالعات متعدد را در مورد تأثیر گسترش بیشتر وسایل نقلیه الكتریكی مانند خودروی
هیبریدی پالگین
کشور

منبع

ایاااالت متحااده BlueGreen Alliance/American Council for an
Energy Efficient Economy
آمریکا
ایاااالت متحااده
)Electrification Coalition (2010

نببرخ خببال
مشاغل ایجاد شده

تببببا
سال

570000

2030

 1/9میلیون

2030
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فاز :1تدوين مباني سند

کشور

نببرخ خببال

منبع

مشاغل ایجاد شده

تببببا
سال

آمریکا
ایاااالت متحااده
آمریکا

)University of California-Berkeley (2009

ایاااالت متحااده
آمریکا

)National Resources Defence Council (2010
Northwest Economic Research Center

Oregon
کالیفرنیا

)Next 10 (2011

بااه صااورت پایااه:
129185
قیمت بااالی گااز:
316278
با یارانه351861 :
کم10725 :
متوسط21450 :
باال32175 :
1579
کم158000 :
متوسط205000 :
باال236000 :

2030

2014
2012
2025

گسترش بیشتر وسایل نقلیه الکتریکی نیازمند انواع مختلفی از کارکنان در زمینه های مختلف می باشد .جدول  4انواع شغل
های ایجاد شده در ارتباط با صنایع وسایل نقلیه الکتریکی را خالصه نموده است:
جدول  :4انواع شغل های ایجاد شده در ارتباط با صنایع وسایل نقلیه الكتریكی

زمینه فعالیت
تحقیقات علمی بار
وری باتری ها
طراحاای و توسااعه
فناوری اتومبیل
تولید

ماهر

ها
فروش و حمایت

ماهر

×

شیمیدان ها و دانشمندان مواد

×

×

×

×
×

تعمیر وسیله نقلیه
توسااعه زیرساااخت

نیمه ماهر

غیببببر

×

نمونه ای از شغل مورد نظر

مهندسااان ،تکنیسااین هااای مهندساای ،توسااعه
دهندگان نرم افزار ،طرح صنعتی
مونتاژ کنندگان ،مکانیك ها ،مدیر تولید ها

×

نقشه کشان شهری و منطقاه ای ،نصاب کنادگان
خط توان/تعمیرکاران ،تکنسین های برق

×
×

تکنیسین های سرویس اتومبیل ،مکانیك ها

×

فروشندگان خرده،نمایندگی های خدمات مشتری
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ذخیره انرژی الکتریکی دارای قادر به مزایای بالقوه در شبکه الکتریکی مانند بهبود کارآیی اقتصادی سامانه تاوان و ترکیاب
افزایش یافته انرژی های تجدیدپذیر می باشند.
بیشترین دستاورد اقتصادی باتری های پیشرفته از است فاده آن ها در وسایل نقلیه الکتریکی ناشی می گردد .با پیشرفت های
انجام شده در ظرفیت ذخیره ،افت قیمت ها برای اجزا ،و تولید کارآمدتر باتری ها اتومبیال هاای تماام الکتریکای و هیبریادی
جذابیت بیشتری برای مشتری پیدا خواهد نمود .امروزه قیمت کلی مالکیت پنج ساله برای یك خودروی هیبریادی حادود %39
باالتر مدل مشابه موتور احتراق داخلی می باشد .تا سال  2025با فرض قیمت گازوئیل به میزان  2/85دالر به ازای هر گالن یا
باالتر قیمت کلی مالکیت یك خودروی هیبریدی و یك خودروی متداول تقریباً یکسان می شود .باا قیمات مالکیات یکساان،
سهم خودروهای هیبریدی در فروش جهانی سالیانه اتومبیل از حدود  %3امروزی به  20تا  %40در ساال  2025خواهاد رساید.
ارزش کلی استفاده کم تر یا عدم استفاده از سوخت های فسیلی در این خودروهای تمام الکتریکی یا هیبریادی مای تواناد باه
میزان  415میلیارد دالر سالیانه در سال  2025باشد .متوسط قطعی الکتریسیته از دو تا هفتاد ساعت در ماه می باشد .این مقدار
قطعی برای شهروندان بخش مسکونی به اندازه کافی بد است ،اما باعث ایجاد اخالل جدی در کارهای صنعتی مای گاردد کاه
تشکیل دهنده  % 43از توان در اقتصادهای در حال توسعه است .در یك بررسی بانك جهانی %55 ،از شرکت ها در خاورمیانه و
آفریقای شمالی %54 ،در آسیای جنوبی ،و  % 49در صحرای آفریقا گفته اند که فقدان دستیابی به توان الکتریکی قابل اعتماد به
قابلیت های آن ها در انجام تجارت خود آسیب می زند [.]16

-8-3-13مزایای اقتصادی ناشی از افزایش امنیت و اطمینان پذیری انرژی بواسطه
استفاده از سامانه های ذخیره ساز انرژی الكتریكی
تقریباً همه کمپانی های بزرگ در اقتصادهای در حال توسعه در زمینه توان پشتیبان سرمایه گذاری می کنناد اماا میلیونهاا
شرکت کوچك که توانایی مالی این کار را ندارند با استفاده از عرضه برق نامنظم به فعالیت خود ادامه می دهند .بااتری هاا در
سامانه الکتریکی که در مواقع خرابی ژنراتورها به عرضه برق خواهند پرداخت ،تجارت ها را قادر به ادامه عملیات خود می نماید
و در نتیجه تأثیر اقتصادی سالیانه  25تا  100میلیارد دالر تا سال  2025خواهد داشت .دومین چالش در اقتصادهای کمتر توسعه
یافته رساندن برق به مکان های دوردست و مناطقی که فاقد پوشش شبکه می باشد است .فقط  %63از جمعیت های روستایی
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در اقتصادهای در حال توسعه به الکتریسیته دسترسی دارندکه به شدت شانس آن ها را برای توساعه و دسترسای باه خادمات
حیاتی محدود می کند .براساس پیش بینی های جمعیت در حال حاضر ،بیش از یك میلیارد جمعیت در سرتاسر جهان در ساال
 2025به الکتریسیته دسترسی نخواهند داشت .ارزش اقتصادی فراهم نمودن دسترسی به الکتریسیته توسط باتری ها در مناطق
دوردست به تنهایی  2تا  50میلیارد دالر به طور سالیانه تا ساال  2025خواهاد باود .ایان تخماین فقاط  60کیلاووات سااعت
الکتریسیته به ازای هر ماه به ازای واحد مسکونی را در نظر می گیرد که برای روشنایی ،دیدن تلویزیاون ،شاارژ تلفان هماراه،
گوش کردن رایو و به کار انداخت پنکه کفایت می کند .با وجود این ،در سایه بااتری هاای پیشارفته و شاارژرهای خورشایدی
میلیونها نفر از جمعیت کم بضاعت در سرتاسر دنیا حداقل دارای جایگااه هار چناد اناد در اقتصااد جهاان خواهناد باود .در
کشورهای در حال توسعه ذخیره انرژی در مقیاس شبکه جذاب تر از اتومبیل ها و استفاده از انرژی می باشد .ذخیاره انارژی در
مقیاس شبکه می تواند از چندین راه اعتماد پذیری ،کیفیت ،و قیمت الکتریسیته را بهبود بخشد .تلفیق انرژی های تجدیدپذیر و
عرضه برق می تواند باعث ایجاد مزیت بزرگتری نیز گردد .حتی در حال حاضر نیز ذخیره انرژی توسط باتری ها قادر به بهباود
اقتصاد تولید الکتریسیته و توزیع آن در سراسر جهان می باشد .امروزه کمپانی های الکتریکی مجبور به ساخت ظرفیت مازاد به
منظور تأمین تقاضای اوج می باشند که ممکن است در چندین روز از سال زمانی که دما باال می رود و تهویه کننده هاای هاوا
مدام در طول روز روشن می باشند اتفاق افتد .با ذخیره انرژی الکتریکی توسط باتری ها الکتریسیته تولید شده در زماان هاای
تقاضا ی کم و قیمت کم را ذخیره می نمایند و آن را در مواقع اوج تقاضا و قیمت باال آزاد می کنناد .براسااس قیمات در حاال
حاضر گاز طبیعی ،به خصوص در آمریکای شمالی ،ممکن است یوتیلیتی ها به این نتیجه برسند که سااخت و عملیااتی کاردن
نیروگاه های گازی مازاد برای ساعات اوج تقاضا ا رزان تر است .اما تخمین زده می شود که تأثیر اقتصاادی اساتفاده از ذخیاره
انرژی الکتریکی برای مواقع اوج تقاضا و تغییر بار بین  10و  25میلیارد دالر سالیانه در سال  2025خواهد باود .ذخیاره انارژی
توسط باتری ها قادر به کمك به یوتیلیتی ها در بهبود کیفیت الکتریسیته می باشند .زمانی افت و خیزهای ناگهانی در تقاضای
شبکه الکتریکی به وجود می آید ،بار روی سامانه می تواند از تعادل خارج شود و منجر به افت ولتاژ گردد .بارای حاذف چناین
نوساناتی که می تواند موجب تخریب تجهیزات صنعتی و الکترونیکی گردد ،یوتیلیتی ها یك تا چهار درصد از ظرفیات تولیادی
اضافی خود را کنار می گذارند که در مواقع نیاز این ظرفیت قادر به تنظیم تغییر پایش آماده خواهاد باود .اگار ذخیاره انارژی
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الکتریکی توسط باتری جایگزین تمام چهار درصد ظرفیت ذخیره شود ،تأثیر آن بر روی پتانسایل اقتصاادی ساالیانه  25تاا 35
میلیارد دالر در سال  2025خواهد بود.
در اقتصادهای در حال توسعه ،ذخیره باتری می تواند دارای تأثیر عظیمی بر رشد اقتصادی باشد .اقتصادهای در حال توسعه
از دو مشکل رنج می برند که باتری های پیشرفته قادر به حل این مشکالت خواهند بود .اولین مشکل عدم اعتمادپذیری عرضه
الکتریسیته است [.]13

-9-3-14مز ایای اقتصادی ذخیره انرژی الكتریكی در بازارهای توان الكتریكی و مقیاس
شبكه
شکل  12تفاوت بین کمینه و بیشینه قیمت روز انرژی را در بازار نیویور نشان می دهد .این تفاوت ها به طور کلای باین
ساعت های وسط شب بیشترین مقدار است که نشانگر تقاضا و قیمت پایین است و همچنین در ساعات وسط روز که نمایاانگر
باال بودن تقاضای انرژی و قیمت است .تفاوت بین کمینه و بیشینه قیمت فرصتی برای منابع ذخیره انرژی فاراهم مای کندکاه
می تواند به طور اقتصادی انرژی را برای چندین ساعت یا روز ذخیره کرده و توان را از شبکه در طول شب خریداری و سپس در
طول س اعات اوج تقاضای روز مجدداً آن را به شبکه بفروشد .در دسترس بودن انرژی الکتریکی ذخیره شده در طول ساعات اوج
می تواند لزوم نیاز به ژنراتورهای گران قیمت توزیعی را که نوعاً با سوخت های فسیلی کار می کنند ،را کاهش می دهد.
دیگر فناوری های ذخیره انرژی الکتریکی قادر به فراهم کردن مزایای اقتصادی با فراهم آوردن سرویس پاسخ ساریع مای
باشد.
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شكل  : 12تفاوت قیمت در ساعات اوج و غیراوج روزانه

تحقیقات نشان می دهد که ذخیره انرژی الکتریکی دارای پتانسیل صرفه جویی میلیون هاا دالر در هزیناه هاای انارژی و
فراهم نمودن میلیون ها دالر در مزایای غیربازاری است .بعنوان مثال  CECو  DOEتخمین می زنند مادیریت انارژی زماان
استفاده 1قادر به فراهم کردن بیش از  4میلیارد دالر در طول  10سال می باشد [.]16
فناوری های ذخیره ساز انرژی الکتریکی به منظور گسترش و افزایش قابلیت های تجهیزات موجود فراتار از قابلیات هاای
اصلی آن ها طراحی گردیده اند .فناوری های مذکور به جای جایگزینی تجهیزات موجود  ،به بهترین شکل ممکن می توانند با
فناوری های موجود ترکیب شوند و تأثیر مثبت بر بخش های پنج گانه زنجیره ارزش الکتریسیته (منبع انرژی ،تولید ،بازار عمده
فروشی/انتقال ،توزیع و خدمات انرژی) داشته باشند و در نهایت خود به عنوان حلقه ششم زنجیره ارزش الکتریسایته محساوب
شوند .شکل های  13و  14به ترتیب نقش ذخیره سازهای انرژی الکتریکی را در صنعت برق و زنجیره ارزش الکتریسیته نشان
می دهند [17و.]18

Time of use

1
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شكل :13نقش ذخیره انرژی الكتریكی در صنعت برق

شكل :14زنجیره ارزش الكتریسیته با در نظر گرفتن فناوری های ذخیره سازی انرژی الكتریكی

ذخیره انرژی الکتریکی به طور ذاتی یك تصمیم اقتصادی محسوب می شود .اگرچه الکتریسیته قابلیت ذخیاره باه صاورت
مستقیم ندارد ،اما به سهولت می تواند در قالب شکل های دیگر ذخیره شده و مجدداً به در مواقع نیاز به مقدار اوج الکتریسایته
به راحتی مورد استفاده قرار گیرد .یك نقش مهم ذخیره انرژی الکتریکی در باازار بارق فاراهم نماودن اطمیناان خااطر بارای
مشتریان در طول دوره های تغییر شدید می باشد .یکی از تأثیرات بسیار بارز ذخیاره انارژی الکتریکای بار روی باازار کااهش
تغییرپذیری و قیمت ها در طول دوره های اوج تقاضا می باشد .شکل  15نشان می دهد که ذخیره سازی انرژی الکتریکای باا
آزادسازی گزینشی برق در طول دوره های تقاضای باال ،قادر به کاهش قابل مالحظه ای در قیمت ها می باشد.
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شكل :15کاهش قیمت برق در پیك بار توسط فناوری های ذخیره سازی انرژی الكتریكی

ذخیره سازی انرژی الکتریکی قادر به ایجاد اطمینان در کل زنجیره ارزش الکتریسیته با فراهم نمودن مخزنی از انرژی کاه
قادر به تزریق سریع می باشد ،است .این عوامل قابل توصیف در قالب چهار مورد زیر می باشند:
 تولید :فراهم آوردن توان در تخلیه های طوالنی مدت ،در نتیجه تأسیسات ذخیره بزرگ مقیاس قادر به فروش توان تولید
پایه با قیمت باال و در نتیجه فراهم نمودن خدمات کمکی کم هزینه مانند تعقیب بار و ذخایر گردان می باشند .تاأثیر
اقتصادی بالقوه این عامل به طور کلی  10/6میلیارد دالر برای ایاالت متحده آمریکا بوده است.
 انتقال :این مورد زمینه ای است که تأسیسات ذخیره انرژی الکتریکی قابلیت تأمین بیشترین مزایا را دارند .امکانات ذخیره
ای اجازه به تعویق انداختن احداث امکانات انتقال را با رشد بار مورد نیاز از طریق فراهم نماودن منباع انارژی را مای
دهند .آن ها هم چنین بعنوان منبع انرژی متحر  ،می توانند بعنوان وسیله ای انعطاف پذیر در بهبود قابلیت انتقال در
دسترس 1برای ناحیه ای از شبکه عمل کنند .تأثیر اقتصادی بالقوه این مورد برای ایاالت متحده به طور کلای 129/9
میلیارد دالر می باشد.
 خرده فروشی :براساس تخمین های انجام شده خسارت تجاری سالیانه ایجاد شده بوسیله کیفیت توان در ایاالت متحاده
آمریکا  150میلیارد دالر می باشد .از آن جایی که بیشترین موارد ناپایداری که خطوط تولید یا تجهیزات کامپیوتری را
مختل می کند فقط لحظه کوتاهی به طول می انجامد ،تأسیسات ذخیره ای می توانند توان پاا را تاأمین نماوده و
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بعنوان برطرف کننده مشکل مربوط به اختالالت طوالنی تر باشند .تأثیر اقتصادی بالقوه این مورد برای ایاالت متحده
بطور کلی  31/2میلیارد دالر می باشد.
 انرژی های تجدیدپذیر :منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید به دلیل دوری و عدم تطابق باا تولیاد اوج لزومااً باه
صورت منابع انرژی خاص باقی مانده اند .با فراهم نمودن قابلیت توزیع و در صورتی که تحویل توان بتواناد تضامین
نماید که تولید انرژی تجدیدپذیر را بیشینه خواهد نمود و انتقال انرژی را بهینه خواهد کرد ،این منابع انرژی سبز مای
توانند بسیار اقتصادی باشند .تأثیر اقتصادی بالقوه این امر در ایاالت متحده آمریکا  2/9میلیارد دالر تخمین زده شاده
است [.]17

-10-3-15جایگزینی اقتصاد وابسته به نفت
طرفداران توسعه مبتنی بر نفت معتقدند کشورهایی که دارای منابع طالی سیاه می باشند به اندازه کافی فرصت توسعه را با
استفاده از این منبع دارند .آن ها به مزایای بالقوه دارا بودن منابع نفتی از جمله افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ،افازایش
درآمدهای دولت برای حمایت مالی در کاهش فقر ،انتقال فناوری ،بهبود زیرساخت ها و تشویق صنایع مارتبط مای باشاد .اماا
تجربه تقریباً همه کشورهای صادر کننده نفت تا به امروز تعداد کمی از این مزایا را بصاورت بالفعال درآورده اسات .بارعکس،
عواقب اقتصاد مبتنی بر نفت می تواند منفی باشد ،شامل رشد آهسته تر از مقدار مورد انتظاار ،ماانع در برابار تناوع اقتصاادی،
عملکرد ضعیف در تأمین رفاه اجتماعی ،سطوح باالی فقر ،تبعیض و بیکاری باشد .بعالوه کشورهای وابسته به نفت بعنوان منبع
عمده توسعه با حکومت ضعیف و آمار باالی فساد اقتصادی ،فرهنگ رانت خاواری ،و اغلاب اقتصااد در حاال ویرانای ،عواقاب
سالمتی و م حیط زیست در سطح محلی ،و بروز باالی جنگ و نزاع شناخته می شوند .در مجموع کشورهای وابساته باه نفات
برای گذران زندگی در نهایت در میان کشورهای با بیشترین نابسامانی اقتصادی ،بیشترین استبداد ،و بیشترین جنگ زدگای در
جهان می باشند .یکی از مهم ترین عواقب اجتماعی اقتصاد وابسته به نفت این اسات کاه کشاورهای صاادرکننده نفات دارای
آهنگ غیرمعمولی از فقر ،مراقبت از سالمتی ناکارآمد ،آهنگ باالی مرگ و میر کودکان ،عملکرد آموزشی ضعیف با توجاه باه
میزان درآمد باالی نفتی ،که نشانگر تناقض با باورهای موجود در مورد کشورهای صادر کننده نفت است.

Available transfer capability
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علی رغم افزایش قابل مالحظه در سرانه درآمد در طول دهه های گذشته ،همه کشاورهای وابساته باه نفات شااهد افات
استانداردهای زندگی و حتی افت چشم گیر آن بوده اند .این امر حتی ثروتمندترین صاردکنندگان نفت دنیا را تحت تاأثیر قارار
داده است .برای مثال در عربستان صعودی که دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است ،سارانه درآماد واقعای (معاادل دالر) از
 28600دالر در سال  1981به  6800دالر در سال  2001کاهش پیدا کرده است .در بسیاری از کشورها از جمله الجزایر ،آنگوال،
کنگو ،اکوادور ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی ،قطر با درنظر گرفتن سرانه درآمد در دهه  1970و  1980این کاهش بسیار شدید بوده
است.
اقتصاد وابسته به نفت دارای تأثیرات فراتر از تغییر سطوح فقر و استانداردهای پایین زندگی برای جمعیات اسات .وابساتگی
اقتصاد به نفت با مشکالت و مسائلی مانند آهنگ باالی مرگ و میر بچه ها ،سوء تغذیه بچه ها ،امید به زندگی پایین ،مراقبات
از سالمتی ضعیف ،و کاهش سرمایه گذاری در آموزش و پرورش مرتبط است .در کشورهای وابسته به نفت مرگ و میر نوزادان
و امید به زندگی در تولد بدتر از کشورهای غیروابسته به نفت است .به طور خالصه می توان گفت در بیشاتر کشاورهای دارای
اقتصاد وابسته به نفت ،کود کان متولد شده احتمال حیات پایینی دارند ،دارای مراقب از از سالمت ،تغذیاه و آماوزش و پارورش
ضعیف تری در مقایسه با کشورهای ضعیف از نظر منابع طبیعی خواهند بود و احتمال مرگ آن ها در سنین پایین تر وجود دارد.
آمار موجود بسیار تعجب برانگیز است .برای هر افزایش پنج برابری در وابستگی به نفت ،مرگ و میر بچه های زیر پنج سال باا
آهنگ  3/8در هزار افزایش پیدا می کند .این امر ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که اقتصاد وابسته به نفت هم چنین به
طور منفی با هزینه های مراقبت از سالمت دارای هم بستگی است .به طور متناقض ،هر چقدر کشورها اقتصاد وابسته تری باه
نفت داشته باشند ،درصد کمتری از تولید ناخالص داخلی را بر روی مراقبت از سالمتی هزینه می کنند .در نیجریه ،بعنوان مثال
دولت حدود  2دالر به ازای هر شخص بر روی مراقبت از بهداشت صرف می کند ،که بسیار کمتر از  34دالر پیشنهادی سالیانه
برای کشور های در حال توسعه توسط سازمان بهداشت جهانی می باشد .اما عملکرد ضعیف در مورد تأمین رفااه بچاه هاا هام
چنین ناشی از آهنگ سوء تغذیه باالتر موجود در کشورهای دارای اقتصاد وابسته به نفت می باشد .در واقع وقتای تاأثیر درآماد
سرانه در نظر گرفته شود ،برای هر  5برابر افزایش در وابستگی اقتصاد به نفت ،یك درصد افزایش در درصد بچه هاای زیار 5
سال وجود دارد که دچار سوءتغذیه می باشند .برای روشن شدن مطلب بهتر است متوسط جهانی  26/5بچه دچار ساوءتغذیه در
هزار به  37/7در هزار در کشور دارای اقتصاد وابسته به نفت در نیجریه مقایسه صورت گیرد .با توجه به منابع موجود ،آموزش و
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پرورش در چنین کشورهایی دارای وضعیت بدتری نسبت به کشورهای فاقد اقتصاد نفتای مای باشاد و در نتیجاه ایان مطلاب
موفقیت در رشد آینده را تحت تأثیر قرار می دهد .کشورهای دارای اقتصاد نفتی به طور عمدی یاا غیار عمادی توساعه مناابع
انسانی خود را از طریق وقف نامساوی توجه و هزینه به آموزش و پرورش نادیده می گیرند .بنابراین ثبت نام در مدارس تمایال
به کمتر شدن نسبت به کشورهای فاقد اقتصاد نفتی می باشند .در کشورهای اپك بعنوان مثال %57از همه بچه ها باه مدرساه
راهنمایی می روند در مقایسه با  %64برای کل جهان ،اپك کمتر از  %4تولید ناخالص ملی خود را در امار آماوزش و پارورش
صرف می کنند در مقایسه با تقریباً  % 5برای جهان بطور کلی .توضیحی کاه مای تاوان دربااره عملکارد ضاعیف آموزشای در
کشورهای صادر کننده نفت داد احتماالً این است که سطح باالی مهارت مورد نیاز توسط کشورهای غنی از نظر منابع نفتی می
توان خریداری یا وارد شود در نتیجه دولت های چنین کشوری با نیازهای آموزشی فوری که کشورهای پیشرفته مواجه هستند،
روبرو نمی باشند و ممکن است نیاز به سیاست های آموزش و پرورشی قوی را دست کم بگیرند .غوطه ور شدن در پولی که به
آسانی در اختیارشان قرا گرفته ،ممکن است برای آن ها این تصور را بوجود آورد که نیازهای بسیار فوری تری از سرمایه گذاری
های بلندمدت در آموزش و پرورش دارند که نتایج آن در طوالنی مزایای توسعه طوالنی مدت ظاهر می شود [.]19

-4-16توجیه پذیری استفاده از سامانه های ذخیره ساز انرژی الكتریكی از نظر مسائل
سیاسی
-1-4-17کاهش وابستگی به کشورهای دارای منابع سوخت های فسیلی و ناپایدار
سیاسی
گزارش اخیر مرکز پیشرفت آمریکا تحت عنوان وابستگی به نفت یك عادت خطرنا است :واردات امنیت ،محیط زیست و
اقتصاد ما را تهدید می کند در نوامبر  2010اعالم کرده است که واردات نفت کسری بدوجه را باالتر می برد و منجر به افزایش
شکاف بین واردات و صادرات می شود .ایاالت متحده آمریکا تقریباً روزانه یك میلیارد دالر صرف واردات نفت به جای سرمایه
گذاری داخلی می کند .سوزاندن نفت که باعث تشدید گرمای جهانی می گردد و از سویی دیگر امنیت ملی و امنیت جهان را با
تهدید مواجه می کند .از این رو کشورهای وابسته به سوخت های فسیلی مانند نفت بایستی این وابستگی را با سرمایه گاذاری

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

39
ويرايش اول1394 ،

در انرژی های پا برای کاهش تقاضی نفت انجام دهند و گام هایی در راستای کاهش گرمای جهانی بردارند .در سال 2008
ایاالت متحده آمریکا از  10کشور نفت وارد کرده است که این کشورها در دراز مدت دارای شرایط ناپایدار و خطرنا بوده اناد.
این کشورها شامل الجزایر ،چاد ،کلمبیا ،جمهوری دموکراتیك کنگو ،عراق ،موریتانی ،نیجریه ،پاکستان و عربستان صعودی بوده
اند .وابستگی کشورهای جهان به واردات نفت از این کشورهای باو وضعیت سیاسی ناپایدار دارای تأثیرات جدی بر امنیت ملی،
اقتصاد و محیط زیستی دارد .ایاالت متحده آمریکا چهار میلیون بشکه نفت به صورت روزانه –یا  1/5میلیارد بشکه به صاورت
کلی با قیمت حدود  150میلیارد دالر در سال  2008از این کشورهای ناپایدار نفت وارد کرده است .در شاکل  13واردات نفات
خام آمریکا از کشورهای ناپایدار سیاسی از سال  2008نشان داده شده است [.]20

-2-4-18افزایش توان دفاعی کشورها
ایجاد مشخصه های قابلیت حمل و توان باال و اعتمادپذیر از ویژگی های حیاتی مطرح در زمینه سامانه هاای تاوان دهای
تجهیزات نظامی است .د ر میان سامانه های ذخیره سازهای انرژی باتری های پیشرفته بویژه ،قادر به فراهم نماودن مشخصاه
های فوق به عنوان سامانه های توان دهی تجهیزات نظامی مطرح می باشند .در طول دهه  1970و  ،1980سامانه های نظامی
بیش از  350نوع باتری نظامی  1/5تا  30ولتی استفاده می کرده است.
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شكل  :16واردات نفت خام از کشورهای ناپایدار از نظر سیاسی در سال 2008

با دیجیتالی شدن تجهیزات مورد استفاده در میدان جنگ نیاز به توان قابل حمل در حال افزایش است .در حال حاضر ورود
در حال حاضر تجهیزات وابسته به باتری ارتش آمریکا شامل بایش از  456تجهیازات الکترونیکای-ارتباطاات مانناد رادیوهاا،
محدوده یاب های لیزری ،1پایانه های تلگراف ،2سامانه های موقعیت یاابی جهاانی ،3ابزارهاای دیاد در شاب ،4ساامانه هاای
هواشناسی ،و سنسورهای هشدار زودهنگام 5می باشد .سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی و بویژه باتری های پیشرفته قادر
به استفاده در همه بخش های نظامی اعم از نیروی زمینی ،هوایی ،دریایی می باشند [ .]21بعنوان مثال در بخش نیروی هوایی
سامانه های دفاع هوایی قابل حمل توسط انسان مطرح می باشند که سالح های ضد هواپیمایی سبك وزن توان دهی شده باا
باتری ها می باشند .این تجهیزات در جهت حفاظت از سربازان در میدان جنگ از حمله هوایی طراحی شده اند .از آن جاییکاه
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سامانه های دفاع هوایی قابل حمل توسط انسان به منظر حمل شده طراحی می شوند و به سرعت در حاال گساترش بوسایله
نیروهای زمینی می باشند ،دارای قیمت پایین ،سبك ،فشرده و قابل حمل می باشند .آن ها نیاز به یك اپراتور تك برای استفاده
دارند و می توانند در مقابله با هواپیماهای آهسته یا پایین بسیار مؤثر عمل کنند.
ارتش ها در سرتاسر جهان در جهت فهم پتانسیل صرفه جاویی در انارژی حاصال از کااربرد وساایل نقلیاه الکتریکای
هیبریدی شده اند .سوخت های فسیلی  30الی  80درصد بار را در انتقال تجهیزات به افغانستان تشکیل می دادند که منجر باه
هزینه باال و هم چنین درصد خطر باال می شود .در حقیقت ارتش ایاالت متحده آمریکا در حال انجام تحقیق بار روی وساایل
نقلیه الکتریکی از سال  1943می باشد .استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی دارای نقش حیاتی در تقویت توان نظامی و باال بردن
ایمنی ارتش ها می باشد .حمل و نقل تانکرهای حامل سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه متداول ارتش ها به شدت در برابر حمالت
دشمن آسیب پذیر می نماید .نمونه ای از این آسیب پذیری مربوط به به آتش کشیده شدن بیش از بیست چهاار تاانکر حامال
سوخت ا رتش آمریکا در جنگ افغانستان بود .چنین مسائلی ژنرال ها و تصمیم سازان ارتشی را به مقوله وسایل نقلیه الکتریکی،
الکتریکی هیبریدی بسیار عالقه مند نموده است .تأمین سوخت مورد نیاز سربازان در میدان جنگ یم مسأله حیاتی برای تصمیم
گیران ارتش است و این مسأله اقتصاد سوخت را به موضوعی حائز اهمیت بدل نموده است .بعنوان مثال هرچند ارتش آمریکا از
زمان های طوالنی سوخت مورد استفاده ارتش را به سوخت دیزل تغییر داده است اما ارتش آمریکا به ازای هر گالن سوخت بین
 16و  17دالر پرداخت می نماید .عالوه بر اقتصاد سوخت نیاز به محافظت از حمل و نقل های سوخت به مناطق عملیاتی نیاز
وجود دارد .بهبود یك درصدی در اقتصاد سوخت وسایل نقلیه نظامی به معنای این است که تعاداد ساربازان ماورد نیااز بارای
محافظت به اندازه بیش از  6000کاهش پیدا می کند که این تعداد می توانند در میدان جنگ علیه دشمن استفاده شوند [.]22
وسایل نقلیه الکتریکی تمام الکتریکی و هیبریدی دارای مزایای بالقوه متعددی هستند که بعنوان پیشارانه هاای پیشارفت
فناوری در زمینه های نظامی عمل می کنند .برخی از این مزایا عبارتند از:
انعطاف پذیری در بسته بندی خودرو
اقتصاد بهبود یافته سوخت
تولید توان انبرد
حرکت بی صدا
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شتاب بهبود یافته
نیاز به تعمیر و نگه داری کمتر
افزایش دوره دیده بانی بیصدا

1

برای کاربردهای نظامی محسوس ترین مزایا عبارتند از:
)1اقتصاد سوخت
)2توان روی برد در دسترس
 )3دیده بانی بی صدا و قابلیت تحر بی صدا
)4انعطاف پذیری مونتاژ و ترکیب اجزا
)5عیب یابی افزایش یافته
که این موارد در زیر به تفصیل توضیح داده خواهدشد:
-1اقتصاد سوخت
اقتصاد سوخت نتیجه مستقیم برنامه ریزی موتور برای عملکرد در حالت بهینه مصرف سوخت است .در مورد وساایل نقلیاه
الکتریکی هیبریدی که توان موتور به وسیله ذخیره انرژی توسط ذخیره سازهایی مانند باتری ها ،چرخ طیارها ،و خازن ها تأمین
می شود که دلیل دیگری برای اقتصادی شدن سوخت است ،توان موتور به طور عمده در طول رانندگی پایدار که حداقل مقدار
سوخت برای حرکت مصرف می شود .شرایط حد واسط عمدتاً بوسیله ذخیره انرژی تأمین می شود که بوسیله تولید مجدد انرژی
از ترمز ها و ژنراتور ایجاد می گردد .این مشخصه منجر به ذخیره مقدار قابل توجهی از سوخت می شود و خروجی های اگزوز و
گرما را کاهش می دهد .صرف جویی در سوخت از طریق انجام آزمایشات بر روی برنامه  US HMMWVانجام شاده اسات
حاکی از صرفه جویی در سوخت به مقدار  25الی  %30است.

Increased Silent Watch Period

1
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-2توان در دسترس روی برد
سامانه رانندگی الکتریکی هیبریدی متشکل از دو منبع توان است ،ژنراتور موتور و سامانه ذخیره انارژی الکتریکای .ساامانه
مدیریت و توزیع توان اصلی می تواند برای تأمین نیاز توان الکتریکی کاربران وسیله نقلیه اندازه بندی و طراحی گردد .این امار
بویژه به دلیل افزایش نیاز توان الکتریکی برای سامانه های نظامی آینده روی برد یك وسیله نقلیه الکتریکی مفید است .سامانه
مدیریت و توزیع قادر به عرضه توان پیوسته برای تأمین نیروی محرکه ،مدیریت گرمایی ،و دگیر مصرف کم توان است و مای
تواند هم چنین برای ع رضه توان مقطعی برای به کاراندازی/شارژ یك سامانه پالسی توان برای ساالح هاای الکتریکای مانناد
اسلحه  ETCیا زره  EMمورد استفاده واقع گردد .بعالوه در دسترس بودن چنین سطوح بااالیی از تاوان الکتریکای روی بارد
ممکن است برای کاهش بار لجستیکی در موارد خاص ژنراتورهای یدکی مورد نیاز برای فراهم نمودن توان الکتریکی در میدان
جنگ مورد استفاده قرار گیرد.
-3دیده بانی و قابلیت تحر بی صدا
ذخیره انرژی روی برد می تواند به منظور تأمین نیازهای دیده بانی خاموش برای دوره های زمانی بلند در مأموریات هاای
مختلف مورد استفاده قرار گیرد .بسته به نیازهای توان برای دیده بانی خاموش ،یك مأموریت مای تواناد در دوره چناد سااعته
طوالنی تر شود که بسیار بیشتر از قابلیت های دیده بانی خاموش ناوگان های امروزی است .تحر خاموش در طول مساافت
محدود هم چنین قابل دستیابی است جایی که وسیله نقلیه می تواند در داخل یاا خاارج از قلمارو دشامن باا حاداقل ریساك
آشکارسازی حرکت کند.
انعطاف پذیری
یك سامانه وسیله نقلیه الکتریکی متشکل از اجزای مدوالر متصل بوسیله کابل است این امر به طراحان وسایل نقلیه آزادی
امر بیشتری در مونتاژ می دهد .این مزیت وسایل نقلیه الکتریکی باعث اجتناب از محدودیت های مکانیکی سامانه های وسایل
نقلیه متداول می شود که باید موتور به چرخ ها توسط جعبه های چرخ دنده و میله های مکانیکی متصل گردد .این امر بمعنای
این است که اجزا می توانند در وسیله نقلیه بمنظور استفاده بهینه از فضای موجود آرایش یافته و ترکیب شوند.
افزایش ویژگی های عیب یابی و برطرف نمودن عیب
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در یك وسیله نقلیه الکتریکی نظامی هر یك از عملیات های انجام شده بوسیله ریزپردازشگر کنترل می شاود و اطالعاات
حاصل از آن به سامانه پایش سالمت و استفاده  1منتقل می شود .سامانه  HUMSقادر به شناسایی هار گوناه خرابای قریاب
الوقوعی قبل از و قوع آن است و داده های مرتبط با خطای پیش آمده را فراهم می نماید بنابراین قابلیت نگه داری با محوریت
اعتمادپذیری به وجود می آید .این امر در کاهش هزینه های عملیات و نگه داری در طول عمر وسیله نقلیه کمك مای کناد و
قیمت مالکیت آن را متعادل نگه می دارد تا به هزینه بهبود یافته در تمام طول عمر وسیله نقلیه الکتریکی نظامی برسیم [.]23

-5-19توجیه پذیری استفاده از سامانه های ذخیره ساز انرژی الكتریكی از نظر مسائل
تكنیكی و عملكردی
-1-5-20استفاده از سامانه های ذخیره ساز انرژی الكتریكی در مقیاس شبكه
دو مشخصه مربوط به الکتریسیته منج ر به مسائلی در استفاده از آن می گردد ،و از همین رو باعث ایجاد نیازهای بازار برای
ذخیره سازی انرژی الکتریکی می گردد .اولین مورد این است که ،الکتریسیته در همان زمانی که تولید می شود به مصرف نیاز
می رسد .مقدار متناسبی از الکتریسیته برای فراهم کردن تقاضای متغیر همیشه بایستی فراهم شود .عدم تعادل باین عرضاه و
تقاضا باعث آسیب زدن به پایداری و کیفیت عرضه توان می گردد (ولتاژ و فرکانس) .مشخصه دوم مربوط به مکان هایی است
که الکتریسیته تولید می شود که معموال این مکان ها در جایی دورتر از مکاان هاای مصارف الکتریسایته واقاع گردیاده اناد.
ژنراتورها و مصرف کنندگان از طریق شبکه های توان به هم متصل می گردد و تشکیل یك سامانه توان می دهند .بساته باه
مکان ها و مقدار عرضه و تقاضای توان ،جریان توان بیشتری ممکن است در خط انتقال خاصی متمرکز گزدد و این امر ممکن
است منجر به ازدحام گردد .از آن جایی که خطوط توان همیشه مورد نیاز می باشند ،اگر یك خرابی در یکی از خطوط رخ دهد
(به دلیل ازدحام یا هر دلیل دیگری) عرضه الکتریسیته قطع خواهد کرد ،همچنین از آن جاییکه خطوط همیشه مورد نیاز است،
عرضه الکتریسیته برای کاربردهای متحر دشوار است.

(HUMS) and Usage Monitoring System 1 Health
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تقاضای توان از زمانی به زمان دیگر متغیر است و براین اساس قیمت الکتریسیته نیز تغییر می کند .این امر در شکل 17باه
وضوح نشان داده شده است.

شكل :17مقایسه منحنی های بار روزانه

قیمت الکتریسیته در دوره های تقاضای اوج باالتر و در زمان های غیر اوج پایین تر است .این امر منجر به تفاوت در قیمت
تولید در هر دوره می گردد .در طول دوره های اوج مصرف الکتریسیته زمانی که مصرف الکتریسایته بااالتر از مقادار متوساط
است ،عرضه کنندکنندگان توان بایستی نیروگاه های ( base-loadمانند زغال سنگ و هسته ای) با صرفه اقتصادی کم تر اماا
شکل های انعطاف پذیر بیشتری در ت ولید مانند ژنراتورهای نفتای یاا گاازی فعاال کنناد .در طاول دوره غیاراوج ،زماانی کاه
الکتریسیته کمتری مصرف می شود ،انواع پرهزینه تولید می تواند متوقف گردد .این یك فرصت برای صاحبان ذخیره ساازهای
انرژی الکتریکی است که از مزایای اقتصادی آن بهره مند گردند .از دیدگاه یوتیلیتی ها پتانسیل عظیمی بارای کااهش هزیناه
های کلی تولید با حذف روش های پرهزینه تر از طریق ذخیره الکتریسیته تولید شده با نیروگاه های کم هزینه در طول شب و
تزریق مجدد آن در شبکه توان در طول دوره های اوج وجود دارد.
با نفوذ بیشتر فتولتائیك و باد در برخی از مناطق ،انرژی مجانی مازاد ،در برخی از مواقع در دسترس می باشاد .ایان انارژی
مازاد می تواند در ذخیره سازهای انرژی الکتریکی ذخیره گردد و برای کاهش هزیناه هاای تولیاد ماورد اساتفاده قارار گیارد.
بالعکس ،از دیدگاه مشتریان ،ذخیره انرژی الکتریکی می تواند هزینه های الکتریسیته را کاهش دهد زیرا می تواند الکتریسایته
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خریداری شده در قیمت های پایین غیر اوج را ذخیره کند و از آن در طول دوره های اوج در جایی که توان گران است استفاده
کند .مشتریانی که باتری ها را در طول ساعت های غیر اوج شارژ می کنند ممکن است هم چنین الکتریسیته را به یوتیلیتی ها
یا دیگر مشتریان در طول ساعات اوج مصرف بفروشند.
یك مشخصه بنیادی الکتریسیته منجر به باعث ایجاد مسأله دوم یعنی نگه داری عرضه توان انعطاف پذیر و پیوساته بارای
مشتریان برای یوتیلیتی ها می گردد .اگر مقدار صحیح الکتریسته در زمان نیاز مشتریان فراهم نگردد ،کیفیت توان بدتر خواهد
شد و بدتر از آن این امر ممکن است منجر به قطع سرویس شود .برای تأمین تغییر مصرف تاوان ،مقادار متناساب الکتریسایته
بایستی به طور پیوسته براساس پیش بینی صحیح تغییر در تقاضا تولید گردد.
بنابراین اوالً ژنراتورهای توان نیاز به دو عملکرد اساسی عالوه بر عملکرد تولید پایه خود دارند .نیروگاه های تولید کننده نیاز
دارند به عملکرد کیلووات برای تولید توان کافی (کیلووات) در مواقع لزوم دارند .دوم اینکه برخی از تأسیساات تولیدکنناده بایاد
دارای عملگر کنترل فرکانس باشند که به خوبی خروجی را کنترل کنند تا نوسانات موجود در تقاضا را در مواقع لزوم با اساتفاده
از توان مازاد از عملگر کیلووات دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه کنترل کنند .تأسیساات انارژی هاای تجدیدپاذیر مانناد انارژی
خورشیدی و بادی فاقد عملگر کیلووات و عملگر کنترل فرکانس می باشند مگر این که به طور مناسبی تصحیح شاوند .چناین
تصحیحی ممکن است باعث کاهش توان گردد .انتظار می رود ذخیره انرژی الکتریکی قادر به جبران چنین مشکالتی با عملگر
کیلووات و عملگر کنترل فرکانس باشد .تلمبه برق-آبی به طور گسترده ای برای فراهم نمودن مقدار بزرگی تاوان زماانی کاه
عرضه الکتریسیته کم باشد مورد استفاده قر ار می گیرد .بااتری هاای سااکن همچناین بارای حمایات خروجای انارژی هاای
تجدیدپذیر با قابلیت پاسخ سریع مورد استفاده قرار می گیرند [ 8و24و25و.]26

فاصله طوالنی بین تولید و مصرف
مکان مشتریان اغلب دورتر از تأسیسات تولیدکننده توان قرار دارد و این امر در برخی از مواقع منجار باه قطعای در عرضاه
توان می گردد .قطعی شبکه ناشی از بالیای طبیعی (مانند رعد و برق و طوفان) و عوامل مصنوعی (فوق بار ،1سوانح عملیااتی)

overload

1
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باعث توقف عرضه الکتریسیته می گردد و به طور بالقوه ای مناطق وسیعی را تحت تأثیر قرار می دهد .ذخیره انرژی الکتریکای
در مواقع خرابی شبکه با عرضه توان پیوسته به مشتریان ،به استفاده کنندگان کماك خواهاد کارد .یکای از صانایع نموناه ای
استفاده کننده از ذخیره انرژی الکتریکی صنعت تولید نیمه هادی و  LCDاست که تغییر ولتاژ حتی در حدود چندین میلی ثانیه،
کیفیت محصوالت را تحت تأثیر قرار می دهد .یك سیستم  ،UPSساخته شده در ذخیره انرژی الکتریکی و قرار گرفته در مکان
مشتری ،می تواند در مواقع تغییر ولتاژ بعنوان مثال رعد و برق در خطوط توزیع ،عرضه الکتریسیته را تأمین کناد .یاك بااتری
قابل حمل ممکن است یك منبع اضطراری برای فراهم آوردن توان دستگاه های الکتریکی تأمین کند.
ازدحام در شبكه های توان
جریان توان در شبکه های انتقال با عرضه و تقاضای الکتریسیته تعیین می شود .در فرآیند متعادل کاردن عرضاه و تقاضاا
ازدحام توان می تواند ایجاد شود .کمپانی های یوتیلیتی سعی در پیش بینی ازدحام آینده و جلوگیری از فوق بار دارناد ،بعناوان
مثا ل توزیع خروجی ژنراتورها یا از طریق ساختن مسیرهای انتقال جدید .ذخیره انرژی الکتریکی در سایت هایی مانند ایساتگاه
های فرعی 1در انتهای خطوط با بار سنگین با ذخیره الکتریسیته زمانی که خطوط انتقال دارای ظرفیت کافی هستند و اساتفاده
از الکتریسیته ذخیره شده در زمانی که خطوط به دلیل ازدحام در دسترس نیستند باعث حذف ازدحام شبکه مای گاردد .ایان
روش همچنین به یوتیلیتی ها در به تعویق انداختن یا تعلیق تقویت شبکه های توان کمك می کند.
انتقال از طریق کابل
الکتریسیته همیشه برای انتقال نیازمند کابل می باشد و عرضه الکتریسیته در کاربردهای متحار و در منااطق ایزولاه باا
مشکالتی همراه است .سامانه های ذخیره انرژی الکتریکی مانند باتری ها قادر به حل این مشکل با قابلیت های متحر آنها و
شارژ/دشارژ می باشد .در مناطق دوردست بدون اتصال به شبکه توان شارژ کردن یك وسیله نقلیه الکتریکی ممکن است مطرح
کننده یك چالش باشد ،اما ذخیره انرژی الکتریکی قادر به کمك در شناخت سامانه حمل و نقل دوستدار محایط زیسات بادون
استفاده از موتورهای احتراق متداول می باشد.
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یوتیلیتی های الکتریکی بسیار عالقه مند به فناوری های ذخیره انرژی الکتریکی باه دلیال پتانسایل آن هاا در حمایات از
عملکرد شبکه های توان الکتریکی می باشند .یکی از مهم ترین کارکردهای ذخیره انرژی در مقیاس شبکه هم تارازی باار یاا
ذخیره الکتریسیته در طول دوره های غیراوج مصرف و تخلیه آن در طول دوره های تقاضای باال بوده است که آن را قاادر باه
کاهش استفاده از الکتریسیته تولید شده در ساعات اوج مصرف با قیمت باال مای نمایاد .ایان کاارکرد بارای حمایات از تولیاد
الکتریسیته تجدیدپذیر با معین بودن خروجی تولید متغیر نیروگاه های بادی و خورشیدی نیز گسترش پیدا نماوده اسات .اخیاراً
یوتیلیی ها ذخیره انرژی الکتریکی را به عنوان جایگزینی برای توسعه شبکه توان به منظور اجتناب یا به تأخیر انداختن سااختن
خطوط توان جدید از طریق استفاده بهینه از زیرساخت های شبکه در نظر می گیرند .از دیگر کارکردهای کلیدی ذخیره انارژی
شامل خدامت تکنیکی تحت عنوان خدمات کمکی می باشد که در جهت فراهم نمودن انتقال توان الکتریکی به مصرف کنناده
مورد نیاز است .گسترش شبکه توان الکتریکی در بازار عمده فروشی به منظور معامله توان در مقیاس بزرگ به صورت رقابتی و
در عین حال ایجاد ازدحام در شبکه با رشد تقاضای الکتریسیته ،اهمیت ذخیره انرژی الکتریکی را با افزایش توجه به گسترش و
توسعه فناوری های ذخیره انرژی الکتریکی افزایش داده است.
در حال حاضر تقریباً  22گیگاوات ظرفیت ذخیره انرژی الکتریکی در مقیاس یوتیلیتی در ایاالت متحده آمریکا وجود دارد که
تقریباً  %2از ظرفیت کلی تولید ملی ایاالت متحده آمریکا می باشد [.]8

مزایای استفاده از ذخیره انرژی الكتریكی در شبكه
توانایی عرضه توان الکتریکی نسبتاً در طول دوره هایی کوتاه ثابت است اما تقاضای برای توان در طول روز دچار نوسان می
گردد .سیستم بایستی به طور ثابت به دنبال برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای الکتریسیته هم در سطح کلی و هم در شابکه
باشد .روش متداول دستیابی به تعادل در شبکه استفاده از تولید توان قابل توزیع در طول دوره های با تقاضای باال مای باشاد.
ذخیره انرژی الکتریکی یك راه حل جایگزین برای مدیریت شبکه است .اگر بتوان انرژی الکتریکی را ذخیره نمود ،این انرژی در
مواقع نیاز برای تأمین تقاضا در دسترس خواهد بود و در نتیجه قابلیت های عملکردی شبکه الکتریکی باه طاور چشام گیاری
افزایش پیدا خواهد کرد .این قابلیت ها باعث ایجاد انعطاف پذیری در تولید و توزیع مای شاود بناابراین باعاث بهباود کاارآیی
اقتصادی و استفاده از کل سیستم می گردد درحالیکه باعث می شود شبکه دارای اعتمادپذیری ،و مقاومت بیشتر گردد .ظرفیت
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اساسی ذخیره انرژی الکتریکی شبکه را برای نیازهای امروزی مدرن خواهد کرد و باعث ایجاد شبکه ای که قاادر باه مادیریت
کردن نفوذ باالی انرژی های تجدیدپذیر غیریکنواخت (مانند انرژی بادی و خورشیدی) خواهد شد .صرف نظار از منباع انارژی
(سوخت های فسیلی یا انرژی ها ی تجدیدپذیر) ،شبکه نیازمند کارآیی بیشتر در استفاده از انرژی در دسترس آن اسات .ذخیاره
انرژی الکتریکی در شکل تلمبه برق-آبی برای چندین دهه در مقیاس شبکه کاربرد داشته است .تلمبه های بارق-آبای مقادار
قابل مالحظه ای از ظرفیت ذخیره می باشند اما تلمبه برق-آبی در نهایت محدود به تعداد نسبتاً کمای از مکاان هاای مسااعد
است که دارای یك منبع آب در منطقه ای مرتفع است و در کاربردهایی که که پاسخ سریع نیاز نمی باشاد .در نتیجاه ظرفیات
ذخیره با افزایش در ظرفیت شبکه در دهه های اخیر قابل افزایش نبوده است .ذخیره انرژی در شبکه با یك نقطه عطف مواجه
است .فناوری های ذخیره جدید در حال توسعه می باشند و عوامل محرکه جدید شبکه تاوان الکتریکای را شاکل خواهناد داد.
فناوری های ذخیره پیشرفته در حال بهبود عملکرد و کاهش قیمت می باشند .در نتیجه ذخیره انرژی الکتریکی فرصت بزرگای
برای یوتیلیتی ها ،فراهم کنندگان سرویس شبکه و نصب کنندگان تجهیزات شبکه می باشد .ذخیره انرژی الکتریکی قاادر باه
فراهم کردن تعدادی از کاربردها در محدوده نیازمندی های توان کوتاه مدت تا نیازمندی های انرژی بلند مدت تر مای باشاند.
هم چنین ذخیره انرژی الکتریکی می تواند خدمات تولید را مانند انتقال و توزیع فراهم نماید .این انعطاف پاذیری در طراحای و
صورت بندی بسیار مفید است اما اخیراً پیچیدگی هایی در محیط بازار آن وجود دارد که ممکن است صاحبان ابزارهای ذخیره را
از در کامل مزایای آن بازدارد .فناوری های ذخیره انرژی باید از نظر عملکرد و قیمت با راهکارهای مرسوم در شبکه رقابات
نماید .بهبود فناوری ،تأثیر قیمت و افزایش پذیرش همگی موقعیت رقابتی ذخیره انرژی الکتریکای را بهباود خواهناد بخشاید.
مؤسسه تحقیقاتی توان الکتریکی 1هفده کاربرد برای ذخیره انرژی الکتریکی در مقیاس شبکه شناسایی نموده است ،اگرچه همه
آن ها قابل کاربرد در ب ازار امروزی نمی باشند .کاربردهای مربوط به دوره زمانی کوتاه شامل ظرفیت ،هام تارازی باار و تغییار
پیك ،تبادل ،ترکیب انرژی های تجدیدپذیر در شبکه ،سرویس کمکی ،تعویق در افزایش تجهیزات انتقال و توزیع ،ذخیره انرژی
جامعه .]27[ 2در شکل  18نقش ذخیره انرژی الکتریکی در شبکه به وضوح نشان داده شده است.
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شكل :18نقش ذخیره انرژی الكتریكی در شبكه

علی رغم پذیرش محدود ،ذخیره انرژی الکتریکی قادر به فراهم نمودن محدوده ای از مزایا می باشد .در حال حاضر سامانه
های توزیع الکتریسیته به صورت انتقال یك طرفه از نیروگاه ها به مصرف کنندگان بدون هیچ ذخیره ای عمل می کنناد .ایان
سامانه توزیع موجود نیازمند این است که الکتریسیته باید به محض تقاضا تولید و عرضه گردد .با وجود این ،در طول روز تقاضا
به سرعت در طول روز نوسان می کند-بنابراین ،تطابق تولید با تقاضا یك مسأله پیچیده می باشد .عملگرهای شبکه بایستی به
طور ثابت جریان الکتریسیته را متعادل کنند تا کیفیت توان کافی فراهم گردد و از ازدحام شبکه جلوگیری گردد .در طول اوقات
اوج تقاضا ،تولید توان قابل توزیع بایستی به سرعت آنالین گردد .این نیروگاه های تولیدکننده در اوقات پیاك نوعااً از ساوخت
های فسیلی مانند گاز طبیعی استفاده می کنند .فناوری های ذخیره انرژی الکتریکی مورد استفاده هم در مقیاس شبکه و هم در
کاربردهای مصرف کننده قادر به کاهش نیاز به این نیروگاه های تأمین کننده پیك می شود و هم چناین گازهاای خروجای را
کاهش می دهد .ذخیره انرژی باعث کمك به جدا شدن عرضه از تقاضا می گردد که باعث تأمین تقاضاای متوساط باه جاای
تقاضای اوج می گردد.
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فاز :1تدوين مباني سند

همانگونه که در فوق ذکر شد ،ذخیره انرژی الکتریکی قابل استفاده در بسیاری از کاربردهای ارزشمند شبکه توان الکتریکی
است .منابع  17کاربرد مجزا و  26مزیت مرتبط با ذخیره انرژی الکتریکی ذکر کرده اناد .در جادول زیار برخای از کاربردهاای
ذخیره انرژی الکتریکی لیست گردیده است [.]28
جدول  :5برخی از کاربردهای ذخیره انرژی الكتریكی در مقیاس شبكه
توضیح
کاربرد
خریداری انرژی با قیمت پایین در دوره های غیر اوج و فروش در طول دوره های اوج باا
هم ترازی بار/آربیتراژ/تغییر زمانی
قیمت های باال
فراهم نمودن ظرفیت تولید قابل اعتماد به منظور تأمین تقاضای سیستم پیك
ظرفیت تثبیت شده
افزایش پاسخ سریع یا کاهش تولید (یا بار) برای پاسخ به تغییرات تصادفی غیرقابل پایش
ذخیره عملیاتی
بینی در تقاضا
خدمات تنظیم
افزایش با پاسخ سریع در تولید (یا کاهش بار) برای پاسخ دادن به تغییرات تصادفی مانناد
ذخیره چرخان تصادفی
از کار افتادن ژنراتور
تعقیب بلند مدت تغییرات در تقاضای الکتریسیته
تعقیب بار
کاهش بار شبکه الکتریکی توان در طول زمان های اوج .فاراهم کاردن جاایگزین بارای
جایگزینی تجهیزات انتقال و توزیع و هم چنین
خوط توان و ایستگاه های فرعی با هزینه گران و سخت از نظر عملیاتی
تأخیر در افزایش این تجهیزات
کاربردهای مصرف -نهایی
نرخ های زمان استفاده

کاهش هزینه تقاضا
تااوان پشااتیبان/کیفیت توان/عرضااه تااوان
اضطراری

از نظر کارکرد مانند آربیتراژ است با این تفاوت که در بخش مشتری مطرح است
از نظر کارکرد مانند ظرفیت تثبیت شده است اما در بخش مشتری

از نظر کارکرد مشابه ظرفیت تصادفی است اما در بخش مشتری

-1-1-5-21موارد استفاده از شبكه هوشمند
انتظار می رود ذخیره انرژی الکتریکی نقش اساسی در آینده شبکه هوشمند ایفا خواهد نمود .برخی از کاربردهای مربوط باه
ذخیره انرژی الکتریکی در زیر توصیف گردیده است :اوالً ،ذخیره انرژی الکتریکی نصب شده در ایستگاه های فرعی مشاتریان
قادر به کنترل جریان توان و حذف ازدحام یا ثابت نگه داشتن ولتاژ در محدوده مناسب است .دوماً ،ذخیره انرژی الکتریکی قادر
به حمایت الکتریکی کردن تجهیزات موجود و همچنین ترکیب آن در شبکه هوشند است .وسایل نقلیه الکتریکی مثاال خاوبی
است زیرا آن ها در چندین منطقه گسترش یافته اند و بحث هایی پیرامون پتانسیل وسایل نقلیه الکتریکی بعنوان منبع انارژی
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پراکنده و متحر برای فراهم کردن تغییر دهنده بار 1در شبکه هوشمند وجود دارد .وسایل نقلیه الکتریکی انتظار می رود که نه
تنها بعنوان یك بار جدید برای الکتریسیته باشند بلکه محیط ذخیره ای را امکان پذیر می نمایند که قادر باه عرضاه تاوان باه
یوتیلیتی ها در زمان باال بودن قیمت الکتریسیته خواهد بود.
نقش سوم مورد انتظار برای ذخیره انرژی الکتریکی بعنوان محیط ذخیره انرژی برای سامانه های مدیریت انرژی)ESM( 2
در خانه های مسکونی و ساختمان ها می باشد .با سامانه مدیریت انرژی منازل بعنوان مثال ،مشتریان مسکونی به طور فعال در
تصحیح الگوی مصرف انرژی با پایش مصرف حقیقی در زمان واقعی درگیر خواهند شد .سامانه های  EMSبه طور کلی نیاز به
ذخیره انرژی الکتریکی خواهند داشت ،بعنوان مثال برای ذخیره الکتریسیته از تولید محلی زمانی که مورد نیاز نمی باشد و تخلیه
آن در مواقع لزوم ،به  EMSاجازه می دهد تا به طور بهینه با توان کمتر از مقدار مورد نیاز از شبکه عمل نماید [.]8
زیرساخت های تحویل برق رسانی امروزی به منظور تأمین نیازهای مربوط به بازسازی بازار الکتریسیته ،افازایش تقاضاای
یك جامعه دیجیتالی ،یا برای استفاده فراوان از انرژی های تجدیدپذیر طراحی نشده اند .عالوه بر این سارمایه گاذاری هاا در
توسعه و تعمیر به طور مداوم چالش برانگیز است و زیرساخت های موجود نسبت به تهدیدهای امنیتی مختلف آسیب پذیر مای
باشد .شکل  19سامانه توان امروزی را توصیف می کند .همانگونه که در شکل نشان داده شده است ،این سامانه بطور عمده از
ایستگاه مرکزی تولید تشکی ل شده است که بوسیله یك شبکه ولتاژ باال یا شبکه به سامانه های توزیع الکتریکی محلی متصال
گردیده است ،که به نوبه خود به خانه ها ،مشاغل و صنعت خدمات ارائه می دهند .در سامانه توان امروزی الکتریسته با استفاده
از کنترل های مکانیکی فقط در یك جهت جاری می شود.

Load shifting
Energy Management

2

1

Systems
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فاز :1تدوين مباني سند

شكل :19سامانه توان امروزی

شکل  20عناصر که بخشی از شبکه هوشمند کامل در آینده خواهند شد را به تصویر می کشد .شبکه هوشمند نیز براسااس
حمایت تولید ایستگاه مرکزی می باشد ،اما این شبکه شامل تعدادی از تجهیزات ذخیاره انارژی الکتریکای و تأسیساات تولیاد
انرژی های تجدیدپذیر ه م در سطح توان بزرگ مقیاس و هام در ساطح پراکناده مای باشاد .بعاالوه ،شابکه هوشامند دارای
حساسیت و قابلیت کنترل طراحی شده برای انجام موفقیت آمیز این منابع پراکنده ،وسایل نقلیه الکتریکای ،مشاارکت مساتقیم
مصرف کننده در مدیریت انرژی و دستگاه های ارتباطی کارآمد می باشد .این شبکه هوشمند علیه حمله مجازی ایمن گردیاده
است و هم چنین عملیات طوالنی مدت یك سامانه شدیداً پیچیده متشکل از چندین گره را اطمینان می بخشد [.]29

شكل :20سامانه توان آینده  :یك شبكه هوشمند
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-2-5-22نقش ذخیره انرژی الكتریكی از دیدگاه یوتیلیتی
-1-2-5-23تغییر زمانی
یوتیلیتی ها به طور ثابت نیاز به آماده سازی ظرفیت عرضه و خطوط انتقال/توزیع برای غلبه بر تقاضای اوج در حال افزایش
سالیانه دارند و متعاقباً ایستگاه های تولید خود را توسعه دهند تا الکتریسیته را از انرژی اولیه تولید نمایند .برای برخی از یوتیلیتی
ها قیمت تولید می تواند با ذخیره الکتریسیته در اوقات غیر اوج برای مثال در شب کاهش یابد و آن را در زمان های اوج مصرف
تخلیه نماید .اگر فاصله تقاضا بین اوج و غیراوج بزرگ باشد ،سود ذخیره الکتریسیته بزرگتر می شاود .اساتفاده از ذخیاره بارای
کاهش فاصله بین اوقات روز و اوقات شب ممکن است به خروجی تولید اجازه مسطح تر می دهد که منجر به بهبود در کارآیی
عملکرد و کاهش هزینه سوخت می شود .به این دالیل بسیاری از یوتیلیتی ها تلمبه برق-آبی ساخته اند و اخیراً در حال نصب
باتری های بزرگ در ایستگاه های فرعی می باشند [.]8

-2-2-5-24کیفیت توان
یك سرویس پ ایه ای که بایستی بوسیله یوتیلیتی های توان فراهم شود عرضه ولتاژ و فرکانس که می توانند این کار را باا
تنظیم عرضه به تاضای متغیر انجام دهند .فرکانس با تنظیم خروجی ژنراتورهای توان کنترل می گردد ،ذخیره انرژی الکتریکی
قادر به فراهم نمودن عملکرد کنترل فرکانس می باشد .ذخیره انرژی الکتریکی واقع شده در انتهای خط با بار سنگین قاادر باه
بهبود افت ولتاژ با تخلیه الکتریسیته و باال رفتن ولتاژ را با شارژ الکتریسیته کاهش می دهد [.]8

-3-2-5-25استفاده کارآمدتر از شبكه
در یك شبکه توان ،ازدحام ممکن است در مواقعی که خطوط انتقال/توزیع قادر به تقویت به منظور افزایش تقاضاای تاوان
نباشد ،رخ می دهد .در این مورد ،باتری های در مقیاس بزرگ نصب شده در ایستگاه های فرعی مناسب ممکن است ازدحام را
حذف کند و بنابراین به یوتیلیتی ها جهت به تعویق انداختن یا تعلیق تقویت شبکه کمك کنند [.]8
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-4-2-5-26شبكه های ایزوله شده
جایی که یك کمپانی یوتیلیتی درون یك شبکه توان کوچك و ایزوله بعنوان مثال یك جزیره باه عرضاه الکتریسایته مای
پردازد ،خروجی توان از ژنراتورهای کم ظرفیت مانند دیزل و انرژی های تجدیدپذیر باید منطبق بر تقاضای توان باشد [.]8

-5-2-5-27عرضه توان اضطراری برای تجهیزات کنترل و محافظت
عرضه توان قابل اعتماد برای محافظت و کنترل در یوتیلیتی های توان بسیار مهم است .بسیاری از باتری ها بعنوان عرضه
توان اضطراری در موارد قطعی مورد استفاده قرار می گیرند [.]8
نقش ذخیره انرژی الکتریکی از دیدگاه مشتریان

-6-2-5-28تغییر زمانی/صرف جویی در قیمت ها
یوتیلیتی های توان ممکن است قیمت های متغیر با زمان ،قیمت پایین تر در شب و قیمت باالتر در طاول روز ،بارای دادن
انگیزه به مصرف کنندگان جهت مسطح کردن بار الکتریسیته ،تعیین کنند .مصرف کنندگان ممکان اسات قیمات الکتریسایته
مصرفی خود به منظور کاهش توان اوج مورد نیاز از شبکه در طول روز و خرید الکتریسیته مورد نیااز در اوقاات غیاراوج ،را باا
استفاده از ذخیره انرژی الکتریکی کاهش دهند [.]8

-3-5-29عرضه توان اضطراری
مصرف کنندگان ممکن است دارای وسایلی باشند که نیاز به عرضاه پیوساته داشاته باشاد مانناد آب پااش هاای آتاش و
تجه یزات امنیتی .ذخیره انرژی الکتریکی برخی از اوقات بعنوان جایگزینی برای ژنراتورهای اضطراری نصب می شود تا در طول
قطعی توان عمل نماید .تولیدکنندگان نیمه هادی و کریستال مایع به مقدار زیادی حتی با یك قطعی لحظه ای متأثر می شوند.
در این موارد ،فناوری ذخیره انرژی الکتریکی مانند باتری های در مقیاس بزرگ ،خازن های الیه دوگانه و  SMESمای تواناد
برای اجتناب از تأثیرات قطعی های لحظه ای با تغییر لحظه ای از شبکه به ذخیره انرژی الکتریکی نصب می گردند .یك باتری
قابل حمل ممکن است همچنین توان اضطراری برای وسایل الکتریکی فراهم نماید [.]8
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-4-5-30مزایای تكنیكی و عملكردی ذخیره سازهای انرژی در صنایع دفاعی
قابلیت ارتش ایاالت متحده آمریکا در دفاع قاطعانه در مقابل دشمنان به میزان زیادی ناشی از توانایی جنگنده هاای آن در
سریع دیدن ،سریع عکس العمل نشان دادن ،و برخورد سریع اسات .ایان تسالط باه دلیال اساتفاده گساترده از ساامانه هاای
الکترونیکی از عینك های دید در شب و کامپیوترهای شخصی تا وسایل نقلیه بودن سرنشین و مهمات می باشد .بادون شاك
همه این سمانه های سامانه های الکترونیکی نیازمند شکلی از توان الکتریکی می باشند و در هر ماورد منباع تاوان الکتریکای
مورد استفاده بایستی کوچك ،سبك ،در دسترس و دارای دانسیته انرژی باال یا بعبارت دیگر باتری باشد.
از زمان جنگ جهانی دوم ،ارتش نیاز فزاینده ای به توان قابل حمل یعنی ذخیره سازی انرژی الکتریکی توسط باتری ها پیدا
کرده است و این نیاز به طور چشم گیری با افزایش سامانه های الکترونیکی افزایش پیدا کرده است.
در گذشته تعداد ابزارهای الکترونیکی توان دهی شده با باتری ها محدود به ابزارهای خاصی بوده است .یك نموناه از ایان
ابزارها دستگاه مخابره 1است که در شکل زیر نشان داده شده است که بوسیله  4عدد از باتری های کربن روی توان دهی مای
شد .امروزه وابستگی به سیستم های الکترونیکی بعنوان فزاینده نیرو و در نتیجه باتری ها بسیار بیشتر گردیده است .همانگوناه
که در شکل زیر نشان داده شده است ،به طور متوسط یك سرباز در تجهیزات )1اسلحه دوربین دار )22رادیوی جوخه ) 33واحاد
سامانه مکان یابی جهانی ) 44عینك دید درشب 5و حتی  )5ساعت خود دارای باتری است.

1
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شكل :21مقایسه تجهیرات الكترونیكی سرباز جنگ جهانی دوم و سرباز امروزی

برای سال های زیادی ،پیشرفت در تجهیزات الکترونیکی نظامی و بهبود باتری دارای سرعت یکسانی بوده اند .از اوایل دهه
 1990نیاز به توان توسط جدیدترین نسل تجهیزات الکترونیکی نظامی شروع به سبقت گرفتن از قابلیت باتری ها برای فاراهم
نمودن مقدار مورد نیاز انرژی نمود .دلیل این امر برخالف قانون  Mooreاست که بیان می کند توان محاسباتی به طور تقریبی
هر دو سال دو برابر می شود بهبود در ذخیره انرژی و توان تولیدی به خصوص باتری ها بیشتر تکاملی است تا انقالبی .شاکل
 22این مطلب را بوضوح بیان می کند که اگرچه اقداماتی در توسعه فناوری های پیشرفته انجام می گیرد اما کمبود بین انرژی
مورد نیاز بوسیله سامانه های سالح های پیشرفته منجر به شکاف توان خواهد شد که به معنای این است که سامانه مربوطه به
دلیل فقدان توان نمی تواند عملکرد کامل خود را ارائه دهد [.]30
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شكل  :22شكاف انرژی موجود در کوتاه مدت ،میان مدت و طوالنی مدت بین نیاز سامانه های نظامی و منبع توان

مطلب دیگری که بر پیچیدگی این موضوع می افزاید نبود سرمایه گذاری های مربوط به تحقیق و توسعه در زمیناه بااتری
های مورد استفاده در تجهیزات نظامی می باشد .در بسیاری از موارد و البته نه همه موارد سامانه های سالح ،صنایع دفاعی قادر
به استفاده از پیشرفت های انجام شده در بازار تجاری مانند استفاده از باتری آلکاالین استاندارد یا یکی از فناوری هاای بااتری
های لیتیمی است .اما قابلیت ادامه استفاده از فناوری های تجاری ممکن است به پایان رسیده باشد .این امر به این دلیال ایان
است که تجهیزات نظامی از یك سو باید تحت شرایط محیطی شدید (مانند خورشید سوزان صاحرا و سارمای قطاب جناوب)
دارای عملکرد باشند و از سویی دیگر نیازمند قرار دادن انرژی های بیشتر در حجم های کوچك تار از تجهیازات الکترونیکای
تجاری هستند .نیاز به منابع انرژی کوچك ،سبك وزن و آخرین فناوری روز بسیار مستند است [.]30

-5-5-31مزایای تكنیكی و عملكردی ذخیره سازهای انرژی در صنایع نفت و گاز
در جهانی که تقاضای انرژی رو به افزایش است ،کمپانی های نفت و گاز در مکان های دور و سخت دساترس کاه اغلاب
دارای شرایط محیط سخت تری از قبل هستند ،فعالیت های عملیاتی انجام می دهند .این سایت ها بارای تاوان دهای ابازار و
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تجهیزات وسامانه های خود و امکان پذیر کردن کار آن ها وابسته به ذخیره انرژی الکتریکی و به خصوص باتری ها می باشند.
باتری ها توان اعتمادپذیر با دانسیته باال و ایمن ارائه می دهند که در این بخش از صنعت این امر حیاتی است .باتری ها با کم
ترین یا حتی عدم نیاز به نگه داری و طول عمر باال در شرایط سخت محیطی ،در دماهای به شدت باال و در محیط های دارای
قابلیت اشتعال پذیری و انفجاری برای دوره های عملیاتی پایدار عمل می کنند .از عمیق ترین مناطق زیر دریا تا بزرگ ترین و
پیچیده ترین مناطق ساحلی و دور از ساحل بهره برداری نفت و گاز باتری ها توان قوی و اعتمادپذیر را فراهم می نمایند [.]31

شكل :23توان دهی تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز در همه موقعیت ها و مكان های ممكن توسط باتری ها

-6-5-32مزایای تكنیكی و عملكردی ذخیره سازهای انرژی در صنایع هواپیمایی
باتری جز ضروری سیستم های الکتریکی همه هواپیماها است .باتری ها به منظور استارت موتورها و واحدهای تغذیه توان،
فراهم آوردن توان پشتیبان برای تجهیزات هوایی ضروری ،اطمینان از عدم قطعی توان برای واحدهای هوایی و کامپیوترهاای
مورد استفاده در تجهیزات هوایی و فراهم نمودن قابلیت توان زمینی برای محافظت و بررسی پیش پروازی مورد اساتفاده قارار
می گیرند .بسیاری از این کارکر دها به منظور اجرای پرواز حیاتی می باشند بنابراین عمکلرد و قابلیت اعتماد باتری هاای ماورد
استفاده در صنایع هوافضایی دارای اهمیت قابل مالحظه ای است.
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عملکرد بسیار خوب هواپیماها بسیار وابسته باه ساامانه الکتریکای قابال اعتماادو قدرتمناد آن مای باشاد .شارکت هاای
هواپیماسا زی مهم جهان از جمله کمپانی بوئینگ به این نتیجه رسیده است که باتری های پیشرفته و بخصاوص بااتری هاای
یون لیتیمی دارای ترکیب و عملکرد مناسب برای حمایت از وظایف توان باال دارند که توسط هواپیماها به اجرا درمی آید .باتری
های یون لیتیمی با داشتن مزایایی از قبیل ولتاژ باالتر و تولید جریان باالتر ،عملکرد باتری های نیکل-کادمیوم باا  30درصاد
وزنی کم تر نسبت به آن ها ،اندازه فشرده در حدود اندازه متوسط یك باتری خودرو ،توان شارژ بسیار سریع تر ،اداماه شاارژ تاا
تمام ظرفیت خود و با سرعت باال و کیفیت توان بهبود یافته برای استفاده در کاربردهای هوافضایی بسیار مناساب مای باشاند.
باتری های پیشرفته و بخصوص باتری های یون لیتیمی برای استفاده در سایر کاربردهای هوافضایی دارای مزیت های فراوانی
می باشند .کمپانی های هوا-فضایی بزرگ جهان ازقبیل کمپانی بوئینگ از باتری های یون لیتیمی به طور موفقیت آمیازی در
صنعت ماهواره و در وسایلی مانند ماهواره های تجاری ارتباطاتی  702استفاده کرده است [.]32

-7-5-33مزایای تكنیكی و عملكردی ذخیره سازهای انرژی در تجهیزات پزشكی
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به سمت قابلیت حمل بیشتر محصوالت مانند صنایع دیگر از قبیال تجهیازات الکترونیکای
قابل حمل از قبیل لپ تاپ و تلفن همراه گرایش پیدا کرده اند .در انجام این امر ،آن ها به دنبال قادر نمودن صنایع تجهیازات
مراقبت از سالمتی برای تحویل پاسخ سریع و افزایش نجات جان انسان ها و فابلیت های مانیتوریناگ در ایان زمیناه همانناد
تجهیزات پزشکی ساکن می باش ند .فراتر از مسأله قابل حمل بودن ،مسأله اضطراری دیگر برای تولیدکننادگان فنااوری هاای
پزشکی تحویل ابزارهای با قابلیت اعتماد بسیار باال در مواقع در خطر بودن جان انسان است .اگر تلفن هماراه مشاتری از کاار
بیافتند می تواند آزاردهنده باشد ،اما اگر یك ابزار مانیتورینگ قلب یا پمپ تزریق عملکرد خود را متوقف نمایاد مصارف کنناده
نهایی و بیمار با یك مشکل بسیار جدی تر مواجه می شود .در سال های پیش ،متخصصان تجهیزات پزشکی قاادر باه بیارون
بردن تجهیزات نجات دهنده جان انسان ها بیرون از محل قرارگیری آن نبودند و چنین تجهیزات قابل حملی وجود نداشت .باا
وجود این امروزه تنوع وسیعی از تجهیزات مانیتورینگ ،التراسونیك ،و پمپ های تزریق به مناطق دور حتی به منااطق جنگای
حمل شده و نگه داری می شود .تجهیزات قابل حمل به طور فزاینده ای قابلیت تحر پیادا مای کنناد .باه دلیال اساتفاده از
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فناوری هایی مانند باتری های یون لیتیمی ،الکتروشو  1های حجیم که وزن آن ها  50پوند بود و باعاث خساتگی عضاالنی
متخصصان می شد با اناوع سبك تر و فشرده تر جایگزین شده و دارای ویژگی های کاربرپسند شده است.
تحر بیمار نیز بسیار اهمیت دارد .امروزه بیماران ممکان اسات از بخاش رادیولاوژی باه بخاش مراقبات هاای ویاژه ،از
آمبوالنس به اتاق اورژانس یا از یك بیمارستان به بیمارستان دیگر توسط آمبوالنس منتقل شوند .افزایش ابزارهای قابل حمال
مورد استفاده در خانه و تجهیزات مانیتورینگ قابل حمل این اجازه را به بیماران می دهد که جای زنادگی در مرکاز مراقبات از
سالمتی در خانه خود به زندگی خود ادامه دهند .به طور خالصه باید گفت که تجهیزات پزشکی اید به معنی واقعی کلمه قابال
حمل باشند تا بتوانند خدمات بهینه را ارائه دهند .بنابراین نیاز به تجهیزات پزشکی سبك تر و کوچك تر در حال افزایش اهمیت
است .حرکت صنعت تجهیزات پزشکی به سمت محصوالت قابل حمل باعث افزایش توجه به گزینه های باتری هوشمندتر ،و با
دانسیته انرژی باالتر شده است .طراحان تجهیزات پزشکی می توانند فناوری از ذخیره سازهای انرژی الکتریکای مانناد بااتری
های پیشرفته و علی الخصوص باتری های یون لیتیمی را توسط صنایع تولید تلفن همراه و لپ تاپ آغاز شده است را باه کاار
گیرند .باتری های پیشرفته به خصوص باتری های یون لیتیمی ارائه دهنده مزایای بسیاری برای تجهیزات پزشکی قابل حمال
در مقایسه با فناوری های قدیمی تر است .مزایای آن ها شامل دانسیته انرژی بسیار باالتر ،وزن سبك تر ،چرخه عمر طاوالنی
تر ،نگه داری ظر فیت عالی و تحمل گستره وسیعی از دماهای محیطی است .تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از مزایاای انادازه
کوچك تر ،وزن سبك ،توان بیشتر ،و چرخه عمر طوالنی تر ،دوام ،ولتاژهای باال باتری های پیشرفته در جهت گساترش باازار
تجهیزات خود و در نهایت ارائه مزایا به مشتریان ،متخصصان پزشکی و بیماران استفاه می کنند [.]33

Defibrillator
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-6-34توجیه پذیری استفاده از ذخیره سازی انرژی الكتریكی از نقطه نظر تأمین رفاه
اجتماعی
همانگونه که قبالً نیز ذکر گردید به کارگیری ذخیره سازهای انرژی الکتریکی در شبکه باعث فراهم آوردن توان الکتریکای
اعتمادپذیر و کارآمد ب رای مشتریان تجاری و صنعتی و شهروندان می گردد .آژانس بین المللی انرژی مزایای گسترده اجتمااعی
اقتصادی را توصیف می نماید که از بهبود کارآیی انرژی ناشی می شود.

شكل  :24مزایای چندگانه کارآمدی انرژی بواسطه استفاده از ذخیره سازهای انرژی الكتریكی

بهبود بهره وری انرژی بعنوان روشی برای افزایش بهره وری پایدار جامعه ،و بطور عمده از طریق صرفه جویی در مصاارف
انرژی از مدت ها قبل مورد حمایت بوده است .تأثیر اقدامات مربوط افزایش بهره وری انرژی می تواند فراتر از صرفه جویی در
انرژی باشد و بهبود بهره وری انرژی می تواند یك مشارکت کننده کلیدی در رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی باشاد .تاأثیرات
قابل مالحظه این مزایا تاکنون ،پیشنهاد می کند که صرفه جویی در مصارف انرژی دیگر بعنوان تنها هدف بهاره وری انارژی
درنظر گرفته نمی شود بلکه بعنوان وسیله ای برای محدوده ای از بهبودهای عملی برای سطوح مختلف جامعه در نظار گرفتاه
می شود.
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-1-6-35صرفه جویی در مصارف انرژی
کاهش مصرف انرژی بعنوان یکی از اهداف اصلی وزاتخانه های نیرو است و سیاسات هاای جهات دار بهتارین راه بارای
دستیابی به صرفه جویی در مصرف انرژی است .بهره وری انرژی قادر به صرفه جویی در مصرف انرژی در هماه ساطوح مای
باشد-انفرادی ،بخشی ،ملی یا بین المللی-و تأثیرات صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند از طریق ایجاد مزایاای اقتصاادی
اجتماعی خودنمایی کند.

-2-6-36فراتر از صرفه جویی در انرژی
مزایای در سطح فردی
بهره وری انرژی مزایای متنوعی برای اشخاص ،خانواده ها ،و کمپانی ها ایجاد می کند:
سالمتی و رفاه
یك مورد شدیداً قوی در مورد تأثیرات مثبت بهره وری انرژی در بخش مسکونی سالمت عمومی و تأثیرات اجتماعی مرتبط
می باشد .بهبود بهره وری انرژی به خصوص در بخش ساختمانی قادر به تأمین مزایاای گساترده ای بارای ساالمتی سااکنان
مسکونی ،کارمندان ادا رات ،و بسیاری از گروه های دیگر مانند تمام جمعیت است .تأثیرات سالمتی به طور مسااوی مارتبط باا
خانه های ناکارآمد و دستگاه های مربوطه در جهان در حال توسعه است .آلودگی هوای ناشی از حمل و نقال و آالیناده هاای
خروجی ناشی از تولید توان عامل بسیاری از بیماری های تنفسی و قلبی و عروقی می باشد و شلوغی هاای ترافیکای مسائول
تصادفات جاده ای و استرس هاس مرتبط با آلودگی صوتی است .سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که ایان عوامال باه
تنهایی مسئول مرگ و میر  2/6میلیون نفر به صورت سالیانه می باشند .کاهش تقاضای انرژی هم چنین آالینده های خروجی
از نیروگاه های سوخت های فسیلی را کاهش می دهد .برخی از مطالعات کلینیکی در مورد بهره وری انرژی نشان می دهد که
تأثیر در سالمت عموم بعنوان عامل پیشرانه بسیاری از دولت ها در سیاست های مربوط به بهره وری انرژی است.
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-3-6-37کاهش فقر :کاهش قیمت انرژی
کاهش فقر هم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مسئله اصلی بسیاری از دولت ها است .مسائل مربوط به قیمات
باالی انرژی هم علت و هم از نشانه های فقر در یك جامعه محسوب می شود .افراد بی بضاعت جامعه به علت قیمات بااالی
انرژی و محدودیت های مالی اغلب قادر به خریداری خدمات انرژی کافی به منظور تأمین شرایط زندگی سالم نمای باشاند ،در
نتیجه قادر به تأمین گرمایش خانه نمی باشند ،مجبور به تحمل کیفیت هوای داخل ضعیف یا چشم پوشای از دیگار ملزوماات
زندگی مانند غذامی باشند پدیده ای که اغلب تحت عنوان گرمایش یا خورد و خورا

1شناخته می شاود .ایان شارایط عمومااً

بعنوان فقر سوخت توصیف می گردد و مطالعات انجام شده در اورپا نشان می دهد که  50میلیون از  125میلیون اروپایی از فقر
سوخت رنج می برند .افراد فقیر جامعه هم چنین به احتمال زیاد در خانه های ناکارآمد زندگی می کنند و دسترسی کم تری باه
یارانه های انرژی دارند و بنابراین با قیمت های انرژی باالتری نسبت به ثروتمندان جامعه مواجه می باشند .افزایش بهاره وری
انرژی قادر به حل این مشکالت از طریق تأمین انرژی کارآمد برای دستگاه هاای خاانگی ،تجهیازات گرمایشای فضاا و آب و
تأمین نور و در نتیجه کاهش صورت حساب های انرژی می باشد .در نتیجه کاهش قیمت انرژی و افزایش بهره وری آن منجر
به افزایش راحتی ،سالمت ،رفاه و طول عمر ساکنان می شود.

-4-6-38کاهش فقر :دسترسی به خدمات انرژی
دسترسی به خدمات انرژی کافی برای بیرون کشیدن جوامع از فقر از طریق فراهم نمودن مواد خام برای توسعه اقتصادی و
اجتماعی بسیار اساسی می باشد .مسائل مربوط به دسترسی به خدمات انرژی بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح است و
در کل بین دسترسی به خدمات انرژی رابطه وجود دارد .بسیاری از کشورهای در حاال توساعه باا مقادار دسترسای کام تار از
استانداردهای جهانی و منابع محدود در صدد بهبود بهره وری بخش عرضه به منظور گسترش دسترسی به انرژی به خانه های
خارج از پوشش شبکه می باشند .انجام اقدامات مربوط به افزایش بهره وری انرژی می تواند منابع بیشتری را از طریق کااهش
خسارات تکنیکی در تولید انرژی و سامانه های توزیع را مورد استفاده قرار دهد.
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-5-6-39افزایش درآمد خال
زمانی که بهبود در بهره وری انرژی باعث کاهش صورتحساب انرژی برای همان مقدار مصرف انارژی مای شاود ،صارفه
جویی مالی بوجود می آید که منجر به افزایش درآمد خالص می شود .این امر به طور مساوی برای مشتریان شخصی یا شرکت
های مصرف کننده انرژی مطرح می باشد .درآمد خالص مازاد می تواند به روش های مختلفی بسته به گزیناه انتخاابی صارف
گردد و تأثیرات قابل مالحظه شخصی ،شرکتی ،بخشی و اقتصاد داشته باشد.

-6-6-40مزایای بخشی
مزایای بخشی شامل مزایایی است که ممکن است در مقیاسی در یك بخش خاص مانند بخاش مساکونی یاا صانعتی رخ
دهد.

-7-6-41بهره وری در بخش صنعتی و رقابتی
بهره وری انرژی قادر به ایجاد مزیت های فراوان در بخش صنعتی می باشد .این مزایا شامل سود افازایش یافتاه ،شارایط
ایمن کاری ،یکپارچگی و بهبود در کیفیت و خروجی ،کاهش هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری و کاهش در استفاده و اتالف
انرژی می باشد .مزایای بوجود آمده می تواند می تواند توسط صنایع در سطح جهانی از طریق افزایش رقابت مورد استفاده قرار
گیرد و می تواند شرایط کاری روزمره کارمندان ،ایمنی و رضایت از کار آنان را بهبود بخشد.
مزایای ناشی از بهبود بهره وری انرژی در صنعت نه تنها نیروگاه ها را بهبود می بخشد و باعث سودآوری برای شرکت هاا
می شود هم چنین قادر به تأثیر مثبت رقابت صنعت به میزان زیادی می باشد.

heat or eat
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-8-6-42مزایای تأمین کننده انرژی و زیرساخت ها
در اولین نگاه به نظر می رسد بهره وری انرژی ممکن است در خالف جهت تمایالت تجاری تأمین کنندگان انرژی باشد .با
وجود این تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مزایا تأمین کنندگان انرژی را ملزم به تأمین بهتر خدمات انرژی به مشاتریان،
کاهش هزینه های عملیاتی ،و بهبود سود آوری می کند %10 .مزایای کلی حاصل از اقدامات مربوط به بهاره وری انارژی باه
احتمال زیاد به طور مستقیم به تأمین کنندگان انرژی تعلق خواهد گرفت که توضیح دهنده این است که چرا بسیاری از یوتیلیتی
ها اقدامات بلندپروازانه مربوط به مدیریت بخش تقاضا 1را دنبال می کنند.

-9-6-43مزایای در سطح ملی
مزایای بهره وری انرژی در سطح ملی شامل اقتصاد (مانند اقتصاد کالن) و بودجه های ملی می باشد.

-10-6-44ایجاد شغل
سرمایه گذاری در برنامه های بهره وری انرژی دارای پتانسیل قابل مالحظه ای در ایجاد مشاغل در مدت زمان کوتااه دارا
می باشد .بهبود خالص در نرخ اشتغال می تواند به برنامه های بهاره وری انارژی از طریاق ایجااد مساتقیم شاغل و باه طاور
غیرمستقیم از طر یق کاهش هزینه های مازاد مصرف کننده نسبت داده شود عالوه بر دیگر مزایا برای بودجه های ملای مانناد
کاهش نرخ بیکاری را دارا می باشند .مشاغل مستقیمی که در نتیجه اقدامات مربوط به بهره وری انارژی تولیاد مای شاود باه
راحتی قابل ارزیابی است و احتمال بسیاری وجود دارد که مقدار آن ها زیاد باشاد .بعاالوه مشااغل غیرمساتقیم در تولیاد ماواد
خورا می تواند ایجاد گردد .تخمین هایی که در این مورد وجود دارد بسیار متغیر است ،از مطالعات گزارش کننده نرخ مشاغل
ایجاد شده مثبت اما کوچك تا گزارش های دیگر که تعداد مشاغل ایجاد شده را در محدوده  26/6شغل ایجاد شده بارای هار
یك میلیون یورو هزینه سرمایه گذاری شده در برنامه های مربوط به افزایش بهره وری انرژی می باشد.

demand-side management
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-11-6-45کاهش مصارف انرژی عمومی
جنبه جالب دیگر مزایای مربوط به بهره وری انرژی مربوط به بخش عموم جامعه است که موجودیتی مجزا در اقتصاد است.
بهبود ب هره وری انرژی در کاهش فشار روی بودجه های ملی و بهبود تعادل مالی مل خواهد کرد .موقعیت بودجه عمومی مای
تواند از طریق مصارف پایین تر انرژی از طریق چندین روش بهبود پیدا کند .تقاضای انرژی کاهش یافته مصرف کننده نهاایی
در بخش عمومی مصارف عمومی را به طور قابل مالحظه ای در بسیاری از کشورها کاهش خواهد داد .در کشورهای با شرکت
های دولتی مانند یوتیلیتی ها کاهش تقاضای انرژی به معنی هزینه عمومی کم تر سوخت می باشد .این امار باه خصاوص در
کشورهای وارکننده سوخت حائز اهمیت است که ذخایر ارز خارجی ممکن است از طریق واردات باالی سوخت به اتمام برساند.
در مقابل در کشورهایی با صادرات سوخت ،بهره وری انرژی خانگی اهمیت خود را حفظ می نماید زیرا کاهش تقاضای انارژی
داخلی ظرفیت را برای صادرات پرسود باز می کند .بعالوه برای کشورهایی با یارانه مصرف انرژی ،مصرف کااهش یافتاه باه
معنای پایین آمدن هزینه ها ی دولت در تأمین این یارانه ها می باشد .این امر بسیار حائز اهمیت است زیرا  409میلیارد یورو به
صورت جهانی در سال  2010بر روی یارانه های مربوط به سوخت های فسیلی هزینه شده است.

-12-6-46امنیت انرژی
بهره وری انرژی در کاهش وابستگی کشورها به واردات برای تأمین نیازهای آن ها دارای نقش می باشد .در نظار گارفتن
امنیت انرژی بلندمدت به طور نوعی چهار فاکتور خطر را در بر میگیرد :در دسترس بودن سوخت (جغرافیایی) ،در دسترس بودن
(جغرافیایی سیاسی) قیمت خرید (اقتصادی) و قابل پذیرش بودن (زیست محیطی و اجتماعی) ،در حالی کاه روش هاای کوتااه
مدت برای امنیت انرژی اغلب سه جنبه را در نظر می گیرد :قدرتمندی (کفایت و اعتمادچذیری منابع و زیرساخت ها) ،تسلط (در
معرض تهدیدهای قدرت های خارجی قرار گرفتن) و مقاومت (توانایی پاسخ به عوامل مختل کننده مختلف) .بهره وری انارژی
می تواند همه این عوامل را یاری کند.
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-13-6-47تأثیرات بر اقتصاد کالن
بهبود در بهره وری انرژی می تواند تأثیرات قابل مالحظه مثبتی در اقتصاد کالن داشته باشد مانند افزایش در  GDPتولیاد
ناخالص داخلی ،تعادل تجارت ،بازسازی اقتصادی ،اشتغال و رقابت در سطح ملی داشته باشد .این موارد می توانناد تاأثیر قابال
مالحظه ای بر بودجه مالی کشور داشته باشند.

-14-6-48مزایا در سطح بین المللی
این دسته از مزایای مربوط به بهره وری انرژی از مرزها عبور می کند.
کاهش خروج آالینده های گازهای گلخانه ای
بهبود در بهره وری انرژی که منجر به کاهش مصرف سوخت های فسیلی باعث کاهش خروجی گازهای گلخاناه ای مای
گردد .در واقع اقدامات بهره وری انرژی انتظار می رود با مشارکت  %44در کاهش کربن که تا سال  2035مورد نیاز است دارای
فرصتی در تأمین اهداف جلوگیری از تغییر آب و هوای کره زمین داشته باشند .در مقایسه با سایر اقدامات در مقابلاه باا خاروج
گازهای گل خانه ای بهبود بهره وری انرژی بسیار مقرون بصرفه است و می تواند به سارعت عملای شاود .افازایش بهاره وری
انرژی یك فرصت منحصربفرد به منظور آغاز کاهش خروجی گازهای گلخانه ای به طور فوری با هزینه های اولیه بسیار پایین
تر و زمان های کوتاه تر می باشد.

-15-6-49مدیریت منابع طبیعی
یکی از مزایای دیگر کاهش فشار بر روی منابع طبیعی است .با در نظر گرفتن این مطلب که تولید جهانی نفت خام تا سال
 2035روند نزولی خواهد داشت و در نتیجه افزایش بهره وری انرژی اقدامی بسیار مهم در جهت کاهش فشار بر روی منابع کم
یاب است .همزمان پیش بینی می شود که تقاضای نفت مقارن با رشد اقتصادی به خصوص در نتیجه نیاز بخش حمل و نقال
افزایش پیدا کند .از آن جایی که گزینه ها برای جایگزینی سوخت محدود است افزایش بهره وری انارژی منجار باه دساتاورد
مهمی در این بخش می شود.
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-16-6-50اهداف توسعه
رسیدن به توسعه پایدار یك مسئله بین ال مللی است و دسترسی به خدمات انرژی در رسیدن به ملزومات اساسای زنادگی و
شرایط توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیار بحرانی است .تأثیر بهرو وری انرژی در بهبود استانداردهای زندگی تأثیر تصاعدی بار
اقتصاد خواهد داشت و در سطح بزرگتر باعث توسعه ملی خواهد شد .بهره وری انرژی می تواند به عنوان یاك ابازار راهباردی
برای شتاب بخشیدن به رشد ،توسعه زیرساخت ها ،اطمینان از امنیت انارژی ،قدرتمنادی مؤسساات و بهباود پایاداری محایط
زیست ،ارتقای رفاه اجتماعی و کاهش فقر داشته باشد [.]34
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 -1مقدمه
عرضه انرژی از مباحث مهمی است که امروزه توجه جوامع بشری را به خود معطوف داشته است ،زیرا امنیت در عرضه
انرژی باعث تقویت توان اقتصادی و بهبود امور معیشتی کشورها میگردد .الگوی مصرف انرژی در هر کشور ،تاحد زیادی به
شرایط اقتصادی و رشد آن کشور وابسته است .پس از انقالب صنعتی ،سوختهای فسیلی نظیر زغالسنگ و نفت ،نقش به-
سزایی در رشد اقتصاد محلی و ملی داشتهاند و همچنان هم از مهمترین عناصر دخیل در توسعه اقتصاد بهشمار میروند .با این
وجود ،چگونگی تأمین نیازهای انرژی همواره در حال تغییر است .تغییر شرایط آب و هوایی در سالهای اخیر از مهمترین
چالشهای جامعه جهانی بوده است و حقیقت امر این است که با روی کار آمدن سوختهای فسیلی پس از انقالب صنعتی،
میزان دی اکسیدکربن موجود در اتمسفر دو برابر گردیده است .بسیاری از دانشمندان معتقدند که افزایش دمای کره زمین ناشی
از افزایش گازهای گلخانهای بوده که پدیده ذوب شدن یخهای قطبی و باال آمدن سطح دریاها را در پی خواهد داشت و
تهدیدی جدی برای محیطزیست و حیات روی کره زمین به شمار میرود .از طرفی دیگر سوختهای فسیلی تجدیدپذیر نبوده
و روزی به پایان میرسند ،از اینرو بشریت نمیتواند برای همیشه به آنها تکیه کند .در حال حاضر بشر در نقطهای قرار گرفته
است که میزان عرضه نفت قادر به تأمین تقاضای موجود نمیباشد و همین عدم همخوانی نرخ عرضه و تقاضا ،افزایش
چشمگیر قیمت را بهدنبال داشته است .همچنین پیکهای پیشرونده در هر منبع میتواند منابع دیگر را با کوتاه نمودن بازه
زمانی رسیدن به نقطه اوج آن ،تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین جوامع بشری باید در پی منابع انرژی دیگری باشد.
به دلیل تأثیرگذاری فناوریهای انرژی بر جنبههای مختلفی از جامعه ،بعد سیاسی این فناوریها پررنگتر از
بعد فنی آنها میباشد .اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن حرکت الزامی به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر در سال
 ،2000طرح  20/20/20را هدفگذاری نموده است که به موجب این طرح ،کاهش  20درصدی گازهای گلخانهای،
افزایش  20درصدی نرخ بهرهوری انرژی در اتحادیه اروپا تا سال  ،2020و تخصیص  20درصدی سبد انرژی اتحادیه
اروپا به انرژیهای تجدیدپذیر ،الزامی گردیده است [.]1
همه این عوامل دست در دست یکدیگر دادهاند تا جهان به سمت سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید با
رویکرد استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به خصوص توان بادی به عنوان منبعی پیشرو در میان سایر منابع تجدید-
پذیر گام بردارد .این فناوریها دارای چندین مزیت میباشند که عبارتند از عدم مشارکت در خروج گازهای
گلخانهای ،عدم محدودیت در عرضه و کاهش واردات انرژی از منابع خارجی و به دنبال آن کاهش وابستگی انرژی به
دیگر کشورها [.]1
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وابستگی به سوخت های فسیلی جهت تأمین انرژی عالوه بر تبعات زیستمحیطی معایب دیگری نظیر اقتصاد
نفت محور ،مسائل سیاسی ناشی از واردات و صادرات نفت و پارهای از مسائل اجتماعی که کشورهایی با اقتصاد نفت
محور درگیر آن هستند را در پی خواهد داشت.
با توجه به مطالب فوق و الزام تغییر منابع انرژی مورد استفاده از سوختهای فسیلی به انرژیهای نو ،بحث
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی مطرح میشود .فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی از فنآوریهای نوظهور به-
شمار میروند چراکه پیدایش آنها به کمتر از یک قرن باز میگردد [.]1
در شکل  1زمانبندی توسعه فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی در کشورهای مختلف از ابتدای توسعه این
فناوریها تاکنون نشان داده است [.]2

شكل  :1زمانیندی توسعه فناوری های ذخیره انرژی الكتریكی در کشورهای مختلف از ابتدای توسعه این فناوریها

در حال حاضر بخش اعظم ظرفیت ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی موجود در جهان یعنی بیش از  %99مربوط به
تلمبه برق-آبی است .در شکل  2ذخیرهسازهای انرژی  PHSدر اقصی نقاط جهان (اعم از تحت ساخت ،برنامهریزی
برای ساخت ،و یا تحت عملیات) نشان داده شده است [.]2

شكل  2پروژه های  PHSبرحسب مگاوات در سال 2012
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بیشترین فعالیت در زمینه سامانه ذخیرهساز هوای فشرده ،در ایاالت متحده انجام گرفته است .آلمان کماکان به
فعالیتهای پژوهشی خود در زمینه توسعه فناوری (مانند پروژه آدل )1ادامه میدهد و کره جنوبی و کانادا به منظور
استفاده از این فناوری در آینده ،برنامهریزی نمودهاند (شکل .]2[ )3

شكل  3سامانه های ذخیره ساز هوای فشرده ساخته شده ،تحت ساخت ،و برنامه ریزی شده برای ساخت در کشورهای مختلف جهان

در ذیل تجارب چندین کشور پیشرو در حوزهی سامانههای ذخیرهی انرژی الکتریکی به عنوان مقدمهای برای
وارد شدن در بحث مطالعات تطبیقی به اختصار مطرح شده است.

 -2بررسی وضعیت و تجربه های اروپا در زمینه ذخیره سازی انرژی الکتریکی
امروزه در اروپا حدود  45گیگاوات ظرفیت ذخیره  PHSتحت عملیات وجود دارد .در آلمان عالوه بر ظرفیت
مذکور یک نیروگاه ذخیرهساز انرژی الکتریکی هوای فشرده نصب شده نیز وجود دارد .تاکنون دیگر فناوریهای
ذخیره انرژی الکتریکی فقط ظرفیت کمی را به خود اختصاص دادهاند .در جدول  1فناوریهای ذخیرهساز انرژی
الکتریکی نصب شده در اروپا در سال  2011براساس ظرفیت و نوع فناوری فهرست گردیده است [.]3

Adele
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جدول  1فناوریهای ذخیره ساز انرژی الكتریكی نصب شده در اروپا در سال 2011

سامانه

ظرفیت نصب شده (مگاوات)

PHS

45600

CAES
باتری سدیم سولفور

290
چند مگاوات

باتری سرب-اسید

20-30

باتری یون لیتیوم

~20

باتری ردوکس جریانی

~1

گسترش سامانه  PHSدر میان کشورهای اروپایی یکنواخت نیست .عمده این تأسیسات در مناطق آلپی فرانسه،
سوئیس ،اتریش ،ایتالیا ،آلمان ،و اسپانیا متمرکز شده است .علیرغم پیشینه طوالنی  PHSدر اروپا ،تا دو دهه
گذشته سامانه های توربین-پمپ با سرعت ثابت از ماشینهای سنکرونی بهره میبردند .این امر باعث دشوار شدن
کنترل خروجی و فراهم نمودن خدمات جانبی 1میگردید .از اینرو برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر هنوز هم
الزم است که این فناوری ارتقاء یابد.
اگرچه فناوری هوای فشرده را میتوان بهعنوان یک فناوری بالغ در نظر گرفت ،اما به دلیل وابستگی این فنآوری
به شرایط جغرافیایی خاص ،هم در اروپا و هم در مناطق دیگر از توسعه محدودی برخوردار بوده است .در واقع اروپا
فقط دارای یک واحد تحت عملیات است که این واحد در هانتورف آلمان (ظرفیت توربین  320مگاوات ،ظرفیت
کمپرسور  60مگاوات ،راه اندازی  )1987واقع شده است .همچنین توسعه یک واحد آدیاباتیک هوای فشرده در
آلمان برنامهریزی شده است .در پروژه آدل ،شرکتهای صاحب نامی نظیر ،General Electric ،RWE Power
 Zublinو  DLRبرای توسعه اولین نیروگاه آزمایشی در استاسفورت 360( 2مگاوات ساعت و  90مگاوات) واقع در
منطقهای با تولید انرژی بادی فراوان با یکدیگر همکاری دارند .این پروژه زیر نظر وزارت اقتصاد و فناوری آلمان بوده
و تأمین مالی آن از برنامه  COORETECصورت میگیرد [.]3
با توجه به این که فناوریهای چرخ طیار در کانون توجه کشورهای اروپایی قرار دارد ،چندین پروژه آزمایشی در
این زمینه انجام گرفته است .در پروژه اسپانیایی  ،SA2VEکاربردهای فناوری چرخ طیار در حملونقل قطار،
مدیریت انرژی در ساختمانها ،و کیفیت عرضه توان ،مورد آزمایش قرارگرفته است .همچنین تجهیزات چرخ طیار

Ancillary Services
Stassfurt

1
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در سال  2005در جزیره  Floresمنطقه  Azores Archipelagoبعنوان وسیلهای جهت ترکیب بیشتر انرژی بادی
در سیستم این جزیره نصب گردیده است .یک کمپانی استرالیایی به نام  ،Powercorpاین تجهیزات را با هدف
پیکسایی 1و ذخیره چرخان 2طراحی نموده است.
نتایج مثبت کسب شده در پایداری شبکه ،انگیزه الزم جهت اجرای سامانه مشابه در همسایگی جزیره Graciosa

را ایجاد نموده است .در برخی از موارد ذخیره انرژی در سامانههای حملونقل عمومی متصل به شبکه مانند خط
آهن ،قطار زیرزمینی و هوایی موجب بروز مشکالتی گردیده است .از آنجایی که چرخ طیارها و ابرخازنها دارای
توان خروجی باالیی بوده و از ظرفیت انرژی کافی نیز برخوردارند  ،انتخاب فناوری باید در راستای کاربرد انجام
گیرد .تجهیزات ذخیره انرژی الکتریکی براساس چرخ طیار قبالً در سامانه قطار هوایی شهری هانوفر آلمان نصب
شده است %29 :انرژی مصرف شده برای به حرکت درآوردن قطار در هنگام ترمز گرفتن بازیابی میشود .هر چرخ
طیار قادر به ذخیره بیش از  7/3کیلووات ساعت انرژی بوده که معادل حدود  26لیتر بنزین می باشد [.]3
به نظر میرسد فناوریهای ذخیره الکتروشیمیایی در اروپا جهت حمایت از فعالیتهای شبکه ،از توسعه نسبتاً
محدودی برخوردار بوده و در مقیاسهای بزرگ ذخیره انرژی و حمایت از ترکیب انرژیهای تجدیدپذیر هنوز به
صورت آزمایشی باقی ماندهاند .از این رو گسترش این فناوریها اغلب به انجام برنامههای نمایشی 3وابسته است .در
میان فناوریهای ذخیره انرژی الکتروشیمیایی ،باتریهای سرب-اسیدی به طور متداول با کاربریهای ساکن و
متحرک مورد استفاده قرار میگیرد .قدرت باتریهای سرب-اسیدی بعنوان حمایت کننده سامانههای فتوولتائیک در
پروژه  DEMO-RESTOREمورد بررسی قرار گرفته است .باتریهای نیکل-کادمیومی علیرغم مزایایی که نسبت
به باتریهای سرب-اسیدی دارند کمتر توسعه پیدا کردهاند که این به دلیل سمیت برخی از مواد بکار رفته در این
باتری و چالشهای مربوطه در زمینهی انطباق با قوانین اتحادیه اروپا در حوزه باتری و پسماندها میباشد.
با توجه به فناوری باتریهای پیشرفته ،آلمان سازنده بزرگترین باتری سرامیک-لیتیوم با توان  1مگاوات و
ظرفیت ذخیره  700کیلووات ساعت در جهان است .باتریهای لیتیوم-تیتانات نوع دیگری از فناوریهای نوظهور بر
پایه لیتیوم است .در مقایسه با دیگر باتریهای لیتیومی تجاری موجود ،این نوع باتری از کارآیی باال ،عمر چرخهای
باال ( 10.000چرخه کامل) ،دانسیته توان باال و دانسیته انرژی پایینتری برخوردار میباشد .چندین پروژه آزمایشی
بر روی باتریهای سدیم-سولفور (برلین-آلدرشوف ،4گرن کاناریا ،5و ری یونیون آیلند )1در دست اجراست .تجهیزات
1

Peak shaving
Spinning reserves
3
Demonstration
4
Berlin-Adlershof
5
Gran Canaria
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آزمایشی در Livornoی ایتالیا در حال انجام آزمایشهایی بر روی کاربردهای شبکه باتریهای  ZEBRAمی
باشد .پروژههای آزمایشی باتریهای جریانی هماکنون در تأسیسات  ،La Gomeraمزرعه بادی  Sorne Hillدر
ایرلند و مؤسسه تحقیقاتی  Risoدر دانمارک در دست انجام میباشند [.]3
اسپانیا نیز از جمله کشورهایی است که در انجام پروژههای آزمایشی در حوزه ابر خازنها مشارکت دارد و به-
عنوان یکی از مهمترین پروژههای آزمایشی ابرخازن در این کشور میتوان به پروژه  STOREدر جزایر Canary
اشاره نمود .در پروژه  FP6ابرخازنها بعنوان ابزاری جهت بهینهسازی سامانههای برپایه هیدروژن در نظر گرفته
شده است .همچنین چندین پروژه آزمایشی موفقیتآمیز برای فناوریهای  SEMSبهویژه در آلمان ،فنالند و
فرانسه وجود دارد .در این پروژهها ظرفیت تجهیزات  20 SEMSکیلووات ساعت است .همچنین پروتوتایپهای
تحقیقاتی  SMESدر ایتالیا ،آلمان ،فنالند و اسپانیا توسعه پیدا نموده است .علیرغم تالش ذینفعان متعدد در ارائه
مسیرهایی نوین جهت جایگزین نمودن سامانههای انرژی کم کربن تا سال  ،2050هنوز چشمانداز روشنی در
راستای نقش آتی ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در سامانه توان اروپایی وجود ندارد .در آن دسته از سناریوهایی که
بحث ذخیرهسازی مورد بررسی قرار داده میشود عمده توجه به سمت ذخیرهسازی بزرگ مقیاس و متمرکز معطوف
میباشد .بعنوان مثال در نقشه راه انرژی  2050اتحادیه اروپا  ،تعدیل و اعتمادپذیری در اقدامات مدلسازی شده با
جریانهای صادرات و واردات ،سرمایهگذاری در واحدهای گرمایی انعطافپذیر PHS ،و برخی از ذخیرهسازهای با
پایه هیدروژنی تضمین شده است .ذخیرهسازی غیرمتمرکز و کوچک مقیاس یا ذخیرهسازی حرارتی ،به هیچ عنوان
در نظر گرفته نشده است .اخیراً تعدادی سند چشمانداز ملی (اما هنوز فقط به صورت کیفی) توسعه یافته است.
دولت دانمارک با در نظر گرفتن هدف ملی دستیابی  %100به انرژیهای تجدیدپذیر در بخش انرژی و حملونقل
تا سال  ،2050ذخیرهسازی انرژی همراه با مصرف هوشمندانه الکتریسیته را بعنوان اجزای کلیدی سامانه توان آینده
خود شناسایی کرده است .دولت  UKدرنظر دارد تا سال  2050به هدف ملی کاهش هشتاد درصدی انتشار گازهای
گلخانهای دست یابد و در راستای دستیابی به این هدف سناریوهایی برای سامانه انرژی آینده در برنامه کربن خود
توسعه داده است .تاکنون نقش دقیقی برای ذخیرهسازی برق ملحوظ نگردیده است ،اما به نظر میرسد که توسعه
آن به نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر ،استفاده از برق به منظور اهداف گرمایشی ،نفوذ وسایل نقلیه الکتریکی و تغییر در
دیگر شرایط محتوایی خواهد بود [.]3

Reunion Island
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-3بررسی وضعیت کنونی و تجربه ایاالت متحده آمریکا در زمینه ذخیره سازی انرژی الکتریکی
ایاالت متحده آمریکا در زمینه شبکه برق با چالشهایی مشابه سامانه اروپایی ،شامل رشد پیوسته مصرف
الکتریسیته و تالش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی روبهرو میباشد .تا سال 38 ،2010
ایالت به تدوین استانداردهای انرژی تجدیدپذیر یا اهدف سیاستی مشابه پرداختهاند.
که این امر نیاز روزافزون به انعطافپذیری سامانه انرژی و همچنین نقش مهم و فزایندهای که ذخیرهسازی
الکتریسیته میتواند در سامانه آینده ایفا نماید را نشان میدهد .بعالوه عرضه برق در ایاالت متحده با مشکالت
تراکمی قابلتوجهی روبهروست که باید تدابیری برای آن اندیشیده شود ،از اینرو نیاز مبرمی به گسترش شبکه
وجود دارد ،که در برخی موارد بعنوان پیشرانه دیگری برای سرمایهگذاری در واحدهای ذخیرهسازی الکتریسیته در
راستای اجتناب یا تعویق احداث خطوط جدید بهشمار میرود .در واقع تعویق در گسترش خطوط انتقال و توزیع،1
یک مورد تجاری مناسب برای اپراتورهای ذخیرهسازی الکتریسیته در سامانه توان کنونی ایاالت متحده آمریکا به-
شمار میرود .تاکنون  PHSبا بیش از  22گیگاوات ظرفیت نصب شده ،برجستهترین فناوری ذخیرهسازی به کار
گرفته شده در ایاالت متحده بوده است .در حال حاضر  49پروژه دیگر با ظرفیت کلی  37گیگاوات پیشنهاد شده
است .اگرچه ترکیب عواملی مانند قیمت باالی سرمایهگذاری ،زمان طوالنی اخذ مجوز و زمان ساخت ،ذینفعان را در
معرض ریسکهای باالیی قرار داده و منجر به عدم قطعیت در مورد اجرای نهایی پروژه شده است .یک نیروگاه
سامانه هوای فشرده تجاری توسط  Alabama Electric Corporationدر  McIntoshراهاندازی شده است ،و یک
پروژه سامانه هوای فشرده دیگر نیز در مرحله توسعه پیشرفته خود قرار دارد .همچنین ظرفیتهای قابلتوجهی از
باتریهای مختلف و سایر فناوریهای ذخیرهسازی الکتریسیته تحت عملیات هستند .الگوی گسترش اخیر ،شامل
نصب واحد با ظرفیت اولیه کم ،با حمایتهای مالی دولتی و پس از توسعههای صورت گرفته ،انجام پروژههای
بزرگتر با حمایت مالی عمومی کمتر میباشد .در جدول  2ظرفیت نصب شده فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی
در ایاالت متحده آمریکا در سال  2011فهرست گردیده است [.]3
چارچوب سیاستی جدید در سطح فدرال ،به پشتیبانی وحمایت از توسعه و استقرار ذخیرهسازی الکتریسیته می
پردازد .وزارت نیروی آمریکا« 2سند برنامهریزی ذخیرهسازی انرژی» کوتاه مدت تا سال  2015را منتشر کرده است.
 DOEدر این سند به سه حوزه مهم  ،R&Dبرنامه نمایشی/توسعه و آنالیز سامانهها با هدف کلی کاهش 30

Transmission and distribution deferral
)US Department of Energy (DoE

1
2
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درصدی در قیمت ذخیره انرژی تا سال  2015اشاره نموده است .بودجههای دولتی حاصل از برنامههای سازمان-
یافته ،به وضوح  RD&Dرا در زمینه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی مورد هدف قرار داده است.
جدول  2ظرفیت نصب شده فناوری های ذخیره انرژی الكتریكی در ایاالت متحده در سال 2011

فناوری

ظرفیت نصب شده (مگاوات)

PHS
سامانه هوای فشرده

22.000
115

چرخ طیار

28

باتریهای یون لیتیومی

1.000

باتریهای نیکل-کادمیومی

26

باتریهای سدیم-سولفور

18

دیگر باتریها (باتریهای جریانی ،باتریهای سرب-اسیدی)

10

به خصوص بودجه  DOEبرای فناوریهای مختلف ذخیره انرژی از طریق قانون سرمایهگذاری مجدد و بازیابی
آمریکا 200( 1میلیون دالر آمریکا جهت توسعه سامانههای ذخیره انرژی الکتریکی) و آژانس پروژههای تحقیقاتی
پیشرفته -انرژی (حدود  520میلیون دالر آمریکا در سال  )2011فراهم میشود [.]3
بعالوه تغییرات اخیر در قانونگذاری ،منجر به جذب بیشتر سرمایهگذاریها به سمت تجارت ذخیرهسازی انرژی
شده است .در واقع بیشترین گسترش باتریها و چرخ طیارها در بازارهای بازسازی شده که ذخیره تنظیم فرکانس
را انجام میدهد (مانند پروژه  3مگاوات چرخ طیار در بازار  New York ISOیا باتری  1مگاواتی در  )PJMرخ
میدهد .همچنین تعدادی از ایاالت آمریکای مانند ایالت نیویورک یا ایالت کانزاس ،با سیاستگذاری در سطح فدرال
فعاالنه از توسعه یا گسترش فناوریهای ذخیرهسازی انرژی حمایت میکنند .کالیفرنیا از طریق طرح یکپارچه

 1در فوریه سال  2009در پاسخ به بحران اقتصادی و به پیشنهاد اوباماا رئایس جمهاوری وقات ایااالت متحاده آمریکاا ،کنگاره قاانون بازیاابی و
سرمایهگذاری مجدد  )ARRA("American Reinvestment and Recovery Act"2009را تصویب نمود که معموالً به اختصاار تحات عناوان
محرک یا بسته محرک اقتصادی اشاره میشود .سه هدف فوری قانون  ARRAعبارت از -1ایجاد مشاغل جدید و حفظ مشاغل موجود -2تحریک
فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در رشد طوالنی مدت -3تسریع سطح بیسابقهای از پاسخگویی و شافافیت در هزیناههاای دولتای  .قاانون
بازیابی قصد دستیابی به اهداف مذکور را با فراهم نمودن حمایت مالی برای -1معافیت مالیاتی و مزایا برای میلیونها شغل و حرفه -2حمایت مالی
برای برنامههای برخوداری مانند مزایای بیکاری -3حمایت مالی برای قراردادهای فدرال ،گرانتهااو وامهاا .ایان قاانون دربرگیرناده اقاداماتی در
راستای مدرنیزه نمودن زیرساخت های ارتباطاتی ،انرژی و افزایش استقالل انرژی آمریکا است .براساس اظهارات اوباما "سرمایه گذاریهای انجاام
شده امروز ،منجر به ایجاد شبکه الکتریکی جدیدتر و هوشمندتر شده و امکان استفاده از انرژیهای جایگزین را فراهم خواهد نمود.
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فاز :1تدوين مباني سند

منابع ،1در عرصه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی گام نهاده و در سال  2010به ارائه الیحه ذخیره انرژی پرداخته است
که نیازمند شرکتهای برق و یوتیلیتیهای الکتریکی محلی برای به دست آوردن سامانههای جدید ذخیره انرژی
میباشد .سامانههای مذکور قادر به تأمین درصد خاصی از تقاضای الکتریسیته پیک متوسط یوتیلیتیها با استفاده از
انرژی ذخیره شده با ذخیرهسازی انرژی در دورههای با تقاضای پایین میباشد [.]3

 -4بررسی وضعیت کنونی و تجربیات ژاپن در زمینه ذخیره سازی انرژی الکتریکی
به دلیل وابستگی شدید ژاپن به واردات منابع اولیه انرژی ،صنعت برق این کشور از ساختار عرضه برق بسیار
خاصی برخوردار است و شایان ذکر است این کشور تا مدتها بعد از رخداد فاجعه فوکوشیما ،به منظور تأمین توان
مورد نیاز وابسته به سهم بزرگی از توان هستهای غیرانعطافپذیر ( )%25بود.
انرژیهای تجدیدپذیر همچنان به ایفای نقش فزاینده خود در آینده ادامه خواهند داد ،بهطوریکه استاندارد
انرژیهای تجدیدپذیر در سال  ،2004با هدف تولید  16تراوات ساعت انرژی تجدیدپذیر تا سال  2014پذیرفته شد.
 PHSدر ژاپن به خوبی توسعه پیدا کرده است و در حقیقت ژاپن در زمره کشورهایی قرار دارد که باالترین تعداد
 PHSنصب شده را دارند .ظرفیت واحدهای  PHSنصب شده بیش از  25گیگاوات است که این مقدار معادل
حدوداً  %10تولید کلی کشور است .در حال حاضر سازمان توسعه فناوری صنعتی و انرژی نو ( )NEDOبا تمرکز
بر تحقیق و توسعه مرتبط با فناوریهای انرژی جایگزین نفت ،فناوریهایی جهت استفاده هرچه مؤثرتر از انرژی ،و
فناوریهای صنعتی ،به انجام فعالیتهای مختلف میپردازد .در جدول  3ظرفیت فناوریهای ذخیرهساز انرژی
الکتریکی در ژاپن فهرست گردیده است [:]3
جدول  3ظرفیت فناوری های ذخیره ساز انرژی الكتریكی نصب شده در ژاپن

فناوری
PHS
باتری سدیم سولفور

ظرفیت نصب شده (مگاوات)
25500
270

Integrated Resource Plan

1
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فاز :1تدوين مباني سند

ژاپن در حوزه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی از تجارت جالب توجهی برخوردارست بهگونهایکه توسعه این فن-
آوری نشات گرفته از سیاست صنعتی قوی این کشور میباشد .در واقع پروژه اولیه  Moonlightنهتنها برای توسعه
فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی انجام گردید بلکه به دنبال جستوجوی در پی یافتن راهکارهای جایگزین برای
تضمین استقالل انرژی ژاپن نیز بوده است .به عنوان مثال پروژه  Tepcoبر روی باتریهای سدیم سولفور از جمله
پروژههای جایگزینی بوده است ،که با پشتیبانی صنعتی توسعه یافت.
حتی امروزه در بررسی پروژههای مختلفی که توسط  1NEDOتأمین مالی میگردد ،میتوان اظهار داشت که
پروژهها در جستوجوی راهکاری برای یک مشکل خاص هستند و از اینرو فناوریهای ذخیرهسازی انرژی
الکتریکی بهعنوان بخشی از این راهکارها از این حمایتهای مالی بهرهمند میشوند.
حادثه فوکوشیما اثرات قابل توجهی بر راهبردهای انرژی ژاپن داشته است ،بهگونهایکه دولت ژاپن درصدد
بازنگری برنامه راهبردی انرژی خود بوده و بسیار محتمل است که تدوین سیاستهای انرژی و زیستمحیطی در
راستای توسعه طرح ایجاد سامانههایی با وابستگی کمتر به انرژی هستهای و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در
سبد انرژی این کشور صورت گیرد .این امر باعث معطوف شدن توجه به سمت ذخیرهسازهای انرژی کوچک مقیاس
متصل به مصرفکننده نهایی گردیده و انعطافپذیری در مبحث عرضه انرژی تا سطح منازل شخصی را بهدنبال
داشته است[.]3

 -5فهرست کشورهای منتخب
در بررسیهای مربوط به مطالعات تطبیقی سه گروه از کشورها بعنوان معیار 2بررسی انتخاب گردیدهاند:
کشورهای آسیایی (هند ،ترکیه ،عربستان صعودی ،ژاپن و چین) ،ایاالت متحده آمریکا ،کشورهای پیشروی اروپایی
در زمینه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی (آلمان ،UK ،دانمارک ،سوئیس) .در ذیل به دالیل انتخاب این کشورها به
عنوان معیار پرداخته میشود:
باال بودن سطح تحقیق و توسعه صورت گرفته در این زمینه
توسعه باالی سامانههای تولید الکتریسیته غیرمتمرکز براساس منابع انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها
تعهد این کشورها در بالفعل نمودن حمل و نقل الکتریکی [.]4

)New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO
Benchmark

1
2
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وجود اسناد منتشر شده در زمینه توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
در حالی که دولتهای بسیاری ،گامهای بلندی در جهت پذیرش بیشتر فناوریهای ذخیره انرژی برداشتهاند،
هنوز هم تا گسترش سریع این فناوریها فاصله زیادی وجود دارد .این اقدامات موارد جالبی در شناسایی پیشنهادات
برای اقدامات سیاسی و همکاریهای بینالمللی میباشد .بخصوص اقدام اخیر ایاالت متحده نشان میدهد که چگونه
یک روش بر پایه بازار میتواند گسترش فناوریهای ذخیره انرژی را در مقیاس بزرگ شتاب بخشد .کمیسیون
یوتیلیتی عمومی در کالیفرنیا رسیدن به فناوریهای ذخیره انرژی را اجباری نموده است .کالیفرنیای جنوبی در سال
 ،2013برای پروژه ذخیره  50مگاواتی انرژی نو برای منطقه لسآنجلس مناقصهای برگزار نموده و بیش از 500
پیشنهاد رسمی دریافت کرده است .حمایت دولت آلمان از ذخیرهسازی انرژی در مقیاس کوچک در راستای حمایت
از منابع خورشیدی فتوولتائیک ،نگرشی نوین در خصوص ارزش افزوده ذخیرهسازی پراکنده با سهم باالی انرژیهای
تجدیدپذیر ایجاد نموده است .همچنین تأکید اخیر ژاپن بر جابهجایی زمانی 1حجم باالی تقاضای انرژی با استفاده
از فناوری های ذخیرهسازی ،میتوان قابلیت ذخیره را بعنوان ابزاری جهت پاسخگویی به تقاضای باال در نظر گرفت.
در جدول  4اقدامات دولت کشورهای پیشرو در زمینه حمایت از توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی
الکتریکی ،از طریق اقداماتی مانند حمایت مالی مستقیم پروژههای آزمایشی و اجباری ساختن پروژههای ذخیره
انرژی الکتریکی فهرست گردیده است [.]5

جدول  4اقدامات دولت کشورهای پیشرو در زمینه ذخیره سازی انرژی الكتریكی
کشور

کانادا

چین

نوع حمایت

سازمان و نگرش
وزارت انرژی انتاریو
دولت انتاریو در فرآیند تأمین انرژی خود ،در فناوریهای ذخیره انرژی تا پایان سال  2014وارد خواهد شد .به طور اولیه  50مگاوات
از فناوریهای ذخیره برای کمک به ترکیب تولید انرژی های تجدیدپذیر ناپیوسته ،بهینه کردن عملیات شبکه الکتریکی و حمایت از
اجبار مستقیم ،تکامل بازار
نوآوری در فناوریهای ذخیره انرژی نصب خواهد شد.
استاندارد پیشین پیشنهاد دهنده فرآیند تعرفه های خرید برای پروژه های تولید انرژی های تجدیدپذیر (بیش از  500کیلووات)
با یک مدل خرید رقابتی در انتاریو جایگزین خواهد شد .این فرآیند جدید فرصت هایی برای در نظر گرفتن سامانه هایی که ذخیره
انرژی را با تولید انرژی های تجدیدپذیر ترکیب می کنند ،ایجاد خواهد کرد.
دولت مرکزی
پروژه های آزمایشی ،تست
حمایت مالی پروژه های آزمایشی شامل پروژه  36( Zhangbeiکیلووات ساعت سامانه باتری یون لیتیومی) در
عملکرد
 Hebei،Zhangbeiبرای ارزیابی نمودن ارزش ذخیره انرژی در تأمین انعطاف پذیری شبکه الکتریسیته

Time-shifting

1
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نوع حمایت

اتحادیه اروپا

آلمان

آلمان

ژاپن

کره جنوبی

ایاالت متحده

سازمان و نگرش
برنامه تحقیقاتی کمیسیون اروپایی ()FP7
همکاری بین المللی ،توسعه
حمایت مالی (با برنامه انرژی هوشمند اروپا) پروژه  STOREبا هدف ایجاد چارچوبی که اجازه توسعه زیرساخت های ذخیره انرژی
در حمایت از نفوذ باالتر انرژی های تجدیدپذیر را فراهم خواهد کرد .کشورهای هدف شامل اسپانیا ،آلمان ،دانمارک ،اتریش و ایرلند چارچوب سیاستی
میباشند.
وزارت فدرال محیط زیست ،حفاظت از محیط زیست و ایمنی هسته ای
یارانه مستقیم برای ذخیره
یارانه برای پروژه های ذخیره انرژی در مقیاس کوچک برای تشویق گسترش ذخیره انرژی پراکنده برای تکمیل نفوذ فتوولتائیک در
پراکنده
مقیاس کوچک
حمایت از مستندسازی
دولت فدرال
 ،RD&Dاطالع رسانی
حمایت از  RD&Dدر چارچوب برنامه تحقیق انرژی و در چارچوب حمایت مالی از ذخیره نوآورانه
عمومی
وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت
حمایت از پروژه های
حمایت دولتی از پروژه های ذخیره انرژی برای اثبات توانایی در زمینه تقاضای تغییر زمانی با  %10استفاده از منابع تولید انرژی های
تجدیدپذیر .حمایت مالی  METIتا باالی  %75از قیمت سامانه ذخیره انرژی با هدف کم کردن قیمت کلی  234دالر نمایشی ،مستندسازی عملکرد
آمریکا/کیلووات ساعت در طول هفت سال آینده
وزارت تجارت ،صنعت و انرژی
حمایت مالی دولتی از پروژه آزمایشی  4مگاواتی باتری یون لیتیومی ،تا توسط شرکت Korea Electric Power
حمایت از پروژه های
 Corporationنصب گردد .حمایت مالی دولتی از باتری یون لیتیومی  8مگاواتی برای کنترل فرکانس تا توسط شرکت Korea
نمایشی ،مستندسازی عملکرد
 Power Exchangeنصب گردد.
کمیسیون یوتیلیتی های عمومی کالیفرنیا
نیاز به سه مورد از بزرگترین یوتیلیتی های ایالتی برای سرمایه گذاری بیش از  1/3گیگاوات ظرفیت ذخیره انرژی جدید تا سال
2020
اجبار مستقیم ،تکامل بازار،
FERCها
کاهش قیمت ،همکاری بین
برداشتن گام های فعال برای باز کردن بازارهای الکتریسیته ایاالت متحده برای فناوری های ذخیره انرژی الکتریکی
المللی
دادن مجوز به کمپانی ها بغیر از یوتیلیتی های بزرگ برای فروش خدمات جانبی در بازار الکتریسیته
شناخت ارزش فناوری های با پاسخ فوق سریع شامل ذخیره انرژی.
وزارت انرژی
پایگاه اطالعاتی ذخیره انرژی جهانی

با توجه به سرمایهگذاریهای کالن انجام شده در بخش تحقیق و توسعه که در فوق به بخشی از آنها اشاره
گردیده است ،راهبردهای کشورهای انتخاب شده پیشرو در حوزه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی بعنوان معیار در
بررسیهای مطالعات تطبیقی بعنوان پیشرو در زمینه ذخیره انرژی الکتریکی مطرح میباشند و راهبردهای اخذ شده
توسط آنها در توسعه بیشتر ذخیره سازهای انرژی الکتریکی میتواند بعنوان الگویی برای توسعه ذخیرهسازهای
انرژی الکتریکی کشور مطرح شود.
بطور کلی میتوان گفت ذخیره انرژی الکتریکی با توجه به نقشهراههای در حال تدوین در سطح بینالمللی در
حال کسب جایگاه حائز اهمیت است.
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در جدول  5مثالهایی از برنامهها و اطالعیههای کشورهای مختلف در زمینه ذخیره انرژی الکتریکی خالصه
شده است [: ]2
جدول  5مثال هایی از برنامه ها و اطالعیه های کشورهای مختلف در زمینه ذخیره انرژی الكتریكی

آژانس بین المللی انرژی در فوریه  2012نقشه راه فناوری جدیدی منتشر نمود که در آن جایگاه و اهداف
مورد نظر مبتنی بر سناریوهای کربن زدایی مورد بررسی قرار داده شد.
نقشه راه اتحادیه اروپا به اهمیت ذخیره الکتریسیته تا سال  2050اذعان نموده است .انتظار می رود شفاف
سازی بعنوان بخشی از ادامه مشاوره در چارچوب  2030باشد .انجمن ذخیره انرژی اروپا در آوریل  2013نقشه راه
خود را منتشر نمود.
وزیر نیروی ایاالت متحده آمریکا ارنست مونیز ذخیره الکتریسیته را بعنوان یک اولویت تأیید نمود و متعهد به
تدوین برنامه زمانی رسمی برای ذخیره الکتریسیته گردید.
وزیر دارایی  UKجورج اسبورن تأیید کرد که حوزه ذخیرهسازی الکتریسیته بعنوان یکی از هشت فناوری
است که  UKباید در آن ها پیشرو جهانی باشد .به گفته اسبورن قابلیت ذخیرهسازی باالی الکتریسیته برای
استفاده از منابع ناپیوسته ای مانند انرژی های تجدیدپذیر حیاتی بوده و از قابلیت ذخیره بیش از  10میلیارد پوند
در هر سال تا سال  2050برخوردار است زیرا در صورت استفاده از قابلیت ذخیرهسازهای انرژی ،ظرفیت مازاد بر
اوج بار ضرورت کمتری پیدا میکند.
کره جنوبی در سال  2011اعالم کرد که  5/94میلیارد دالر تا سال  2020در توسعه صنعت ذخیره الکتریسیته
سرمایهگذاری خواهد کرد (یک سوم بر روی تحقیق و توسعه و بقیه بر روی ایجاد زیرساختها) .دولت به صورت
موازی با کمپانیهای خصوصی مشارکت خواهد نمود.

بر خالف حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش انتشار کربن ،فعالیتهای اندکی در زمینه ذخیرهسازی الکتریسته
صورت پذیرفته است .لذا تنها تعداد محدودی نقشهراه و به تبع آن اهداف توسعه یافته در این زمینه موجود است.
پیشرفتهای اخیر در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و دشواریهای موجود در توسعه ذخیرهسازی الکتریسیته در
چارچوب قانونی و اقتصادی ،باعث شده که تدوین نقشه راه در کانون توجه قرار گیرد .برخی از کشورها به ارزش
ذخیره الکتریسیته در بهبود شبکه برق ،افزایش نفوذ تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،و حمایت از صنایع تولیدی و
مهندسی واقف گشتهاند .سیاستهای حمایتی ،اجبارها یا اقدامات مستقیم از سوی دولتها یا آژانسها به منظور
افزایش تعداد پروژهها و فعالیتها در زمینه ذخیرهسازی انرژی مورد استفاده قرار میگیرد .در جدول  6اقدامات
مختلف دولتها در راستای توسعه و حمایت از پروژههای مربوط به ذخیره انرژی الکتریکی خالصه گردیده است
[.]6
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فاز :1تدوين مباني سند

براساس پارامترهای فوقالذکر ،نقشههای راه و اسناد منتشر شده در مورد راهبردهای کشورهای مختلف در
توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی (موجود) ایاالت متحده آمریکا (نیویورک ،کالیفرنیا) ،اروپا ( ،UKدانمارک،
سوئیس ،آلمان) و آسیا (هند ،ترکیه ،عربستان صعودی ،ژاپن ،و چین) برای انجام مطالعات تطبیقی توسعه
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی انتخاب شدند.
جدول  6سیاست های حمایتی ،اجبارها یا اقدامات مستقیم صورت گرفته از سوی دولت ها در راستای توسعه ذخیره
سازهای انرژی الكتریكی
کشور

اقدام

مقیاس زمانی

کالیفرنیا

اجبار ایالتی برای یوتیلیتی ها برای ایجاد 1.325
مگاوات ذخیره الکتریسیته تا سال 2020

اعالم شده در اکتبر 2013

پورتوریکو

تولید انرژی های تجدیدپذیر باید شامل  %30از
ظرفیت ذخیره باشد

اعالم شده در دسامبر 2013

ژاپن

اعالم شده در مارس  2014با هدف  100مگاوات
یارانه های دولتی برای صاحبان خانه و کمپانی ها
برای نصب باتریها و پنل های خورشیدی با ظرفیت نصب شده در سال  2014با قیمت 98
میلیون دالر
پرداخت دو سوم قیمت خرید

چین

برنامه پنج ساله جاری 25 ،گیگاوات ظرفیت ذخیره
برای توان بادی پیش بینی می کند

کره جنوبی

بازنگری نرخ الکتریسیته جهت ترغیب ذخیرهسازی

آلمان

اعالم شده در ماه می  ،2013یارانه کل 25
یارانه برای  %30قیمت ذخیرهسازی مرتبط با
میلیون یورو که هزینه استفاده از شبکه برای ذخیره را
فتوولتائیک
حذف می کند.

ایتالیا

 75مگاوات باتری برای استفاده در انتقال و
توزیع تا سال 2015

اعالم شده در اکتبر سال 2011
اعالم شده در سپتامبر  .2013در صورت لزوم
ذخیره انرژی به صورت اجباری اجرا خواهد شد.

-6چارچوب مطالعات تطبیقی
از آنجاییکه این گزارش در راستای ارائه راهکارهای توسعه ذخیرهسازهای انرژی در کشور میباشد ،صنعت
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی قلمرو تطبیق بوده و از اینرو میتوان صنعت ذخیرهسازی انرژی الکتریکی هر کشوری
را بهعنوان موارد مطالعه مورد بررسی قرار داد .به این منظور در ابتدا لیستی مدون از کشورهای صاحب صنعت
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی تهیه شده و سپس با توجه به دالیل مذکور در بخش  5کشورهای معیار انتخاب
گردیدند .هرچند قلمرو تطبیق این گزارش ،صنعت ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در کشورهای مختلف میباشد اما
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هیچ دو کشور صاحب فنآوری مذکور را نمیتوان یافت که کامالً با هم یکسان باشند ،البته هدف نیز یافتن چنین
کشورهایی نیست .در واقع کشورهای مورد مطالعه در این گزارش مانند دیگر مطالعات تطبیقی حد قابل پذیرشی از
همانندی (دارا بودن صنعت ذخیرهسازی انرژی الکتریکی) را دارا میباشند ،با این تفاوت که از فضاهای فعالیتی
متفاوتی برخوردارند .که این تفاوت امکان کشف و شرح راهکارهای متنوعی را ایجاد نموده و شناخت بهتری از
ویژگیو جایگاه هر یک از این کشورها ایجاد مینماید.
برای مطالعه هر یک از کشورهای منتخب ،نیاز به توسعه چارچوبی مدون میباشد .لذا با توجه به اسناد موجود
در این حوزه ،به ابعاد اصلی کشورهای دارای صنعت ذخیرهسازی انرژی الکتریکی شامل مأموریت ،سبک راهبری،
نوع خدمات ،حوزه فعالیت ،تعامالت با دیگر عناصر مطرح در زمینه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی و تعامالت
بینالمللی پرداخته میشود .پس از تعیین چارچوب ،هر یک از این کشورها مورد مطالعه قرار گرفتهاند .چارچوب
اجرایی مطالعات تطبیقی به صورت خالصه و شماتیک در شکل  4ارائه گردیده است.

شكل  4چارچوب اجرایی مطالعات تطبیقی سند توسعه ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی

-7مطالعات تطبیقی اسناد ذخیرهی انرژی الکتریکی کشورهای منتخب
-1-7بررسی راهبردهای ایاالت متحده ی آمریکا در توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
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فاز :1تدوين مباني سند

دفتر پاسخگویی دولت ایاالت متحده آمریکا 39 1طرح مربوط به ذخیره انرژی و باتری با مشخصههای کلیدی
متنوعی شناسایی نموده است که از طریق شش آژانس اجرایی گردیده است :وزارت انرژی ( )DOEو دفاع

2

( ،)DODمدیریت هوا فضا ،)NASA(3بنیاد علوم ملی ،)NSF( 4آژانس حفاظت از محیط زیست،)EPA( 5
مؤسسه ملی استاندارد و فناوری .)NIST( 6ارزش این طرحها بالغ بر  1/3میلیارد دالر در بازه زمانی  2009تا
 2012بوده است .طرحهای مذکور فناوریها ،کاربردها ،فعالیتهای پیشرفته ،و اهداف متنوعی را در برمیگیرد .از
جمله دریافتکنندههای واجد شرایط حمایتهای مالی شامل صنعت خصوصی ،دانشگاهها ،و آزمایشگاههای فدرال از
طریق قراردادها ،گرانتها و دیگر مکانیسمها میباشد .در جدول  7تعداد طرحها و تعهدات مالی در بازه زمانی
 2009تا  2012آورده شده است [.]6

جدول  7تعداد طرحها و بودجه مالی اختصاص داده شده به باتری و ذخیره انرژی الكتریكی در بازه زمانی  2009تا 2012
در ایاالت متحده آمریكا

آژانس

تعداد طرحها

تعهدات مالی (دالر)

DOE

11

851.994.808

DOD

14

430.274.229

NASA

8

20.811.374

NSF

4

8.582.868

EPA

1

3.258.029

NIST
کل

1

1.375.000

39

1.316.296.308

براساس گزارش آژانسهای درگیر در انجام طرحها 26 ،مورد از این طرحها با هدف مستقیم ارتقای باتریها و
دیگر فناوریهای ذخیره انرژی انجام میگردد .بعنوان مثال ذخیره انرژی ارتش  DODبرای طرح سرباز با هدف
دستیابی به دانسیته انرژی بیشتر و کاهش تجهیزاتی است که نیاز به حمل توسط سرباز دارند ،میباشد 26 .طرح
1

United States Government Accountability Office
Department of Defence
3
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مذکور که براساس گزارش مقامات رسمی آژانسها اهدافی که مستقیماً مربوط به ارتقای باتریها و دیگر ابزارهای
ذخیره انرژی است را دنبال مینمایند .بعنوان مثال برنامه ذخیره انرژی  OEوزارت انرژی آمریکا که در ادامه به
تفصیل به آن اشاره خواهد شد ،برخی از اهداف عملکردی فنی مرتبط با بهبود قیمت ،چرخه عمر ،و بهرهوری انرژی
باتریها ،چرخ طیارها ،ذخیرهساز انرژی هوای فشرده و دیگر فناوریهای ذخیره ساکن مورد استفاده در شبکه برق
در نظر گرفته است .طرح کنترل مومنتوم و ذخیره انرژی چرخ طیار  NASAنیز اهداف عملکردی فنی به منظور
توسعه چرخ طیاری که قادر به آزاد کردن انرژی به مدت  3ساعت باشد ،را در نظر دارد .همچنین ذخیره انرژی
ارتش  DODبرای طرح سرباز یک سری اهداف قیمت ،برای تولید باتریهایی که متناسب با حمل سرباز بوده و
قیمت آن کمتر از  400دالر باشد ،در نظر گرفته است .همانگونه که در جدول نیز نشان داده شده است ،آژانسهای
مذکور گزارش نمودهاند که طرحهای آنها بیش از  10فناوری را حمایت میکند .مخصوصاً 21 ،مورد از  39طرح
حمایتکننده بیش از یک نوع باتری یا دیگر فناوریهای ذخیره انرژی میباشد.

جدول  8تعداد طرحهای فناوری حمایت شده

فناوری

تعداد
طرحها

باتریهای یون لیتیومی

28

باتریهای فلز-هوا

19

خازنها

17

باتریهای لیتیوم-فلز

16

باتریهای سرب-اسیدی پیشرفته

11

باتریهای ردوکس جریانی

9

باتریهای سدیمی

9

ذخیرهساز هوای فشرده

4

چرخ طیارها

4

سایر (ذخیره انرژی ابرهادی مغناطیسی ،ذخیره انرژی حرارتی خورشیدی ،و دیگر انواع باتریهای
جریانی مانند روی-برم)

15

باتریهای یون لیتیومی بیشترین فناوری حمایت شده در میان طرحها میباشد .همچنین بسیاری از طرحها نیز
گزارش شده که از انواع دیگر باتریها مانند باتریهای فلز-هوا ،باتریهای لیتیوم-فلز ،و دیگر فناوریهای ذخیره
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انرژی مانند خازنها ،چرخ طیارها ،و ذخیره انرژی هوای فشرده حمایت نمودهاند .در جدول  8تعداد طرحهای
حمایتکننده هر فناوری فهرست شده است [:]6
در جدول  9تعداد طرحهای واگذار شده به مؤسسات مختلف در بازه زمانی سال  2009تا  2012فهرست شده
است [:]6
جدول  9تعداد طرح های واگذار شده به مؤسسات مختلف واجد شرایط در بازه زمانی سال  2009تا 2012

نوع دریافتکننده

تعداد طرحها

صنعت

32

دانشگاهها

30

آزمایشگاههای DOD

25

آزمایشگاههای ملی DOE

23

سایر آزمایشگاههای دولت فدرال

23

سایر

8

وزارت انرژی آمریکا نقش مهمی در برطرف نمودن چالشها و موانع توسعه ذخیرهسازی انرژی در مقیاس شبکه
داشته و از طریق مشارکت و تعامل با صنعت ،فرمانداریها ،شهرداریها ،دانشگاهیان ،و دیگر آژانسهای فدرال ،به
ابداع فناوریهای نوین در راستای بهبود قیمت و عملکرد ذخیره انرژی در مقیاس شبکه ،کمک به نوآوری ،حذف
موانع غیر ضروری برای گسترش و تسهیل ایجاد استانداردهای صنعتی در راستای توسعه ذخیرهسازی میپردازد.
عالوه بر توسعه در سطح ملی ،ایالتهای کالیفرنیا ،تگزاس ،نیویورک ،هاوایی و واشنگتن سیاستهای قابل
مالحظهای در زمینه ذخیره ارائه نموده اند .کالیفرنیا قوانینی را تصویب نموده است که توسعه ذخیره انرژی را از نظر
قیمت و قانونگذاری امکانپذیرتر نموده و به کمیسیون یوتیلیتیهای دولتی کالیفرنیا قدرت اجباری نمودن سطوح
خاصی از ذخیره انرژی را میدهد CPUC .اخیراً نصب  50مگاوات ذخیرهساز انرژی الکتریکی در لسآنجلس را تا
سال  2020الزامی نموده است و همچنین نصب  1/3گیگاوات ذخیره انرژی در کل ایالت کالیفرنیا را اجباری نموده
است .به موجب قانون مصوب  SB 943در تگزاس ،ذخیره انرژی در زمره تجهیزات تولید طبقهبندی میشود و
کمیسیون یوتیلیتی دولتی تگزاس جنبههای کلیدی الیحه شامل قوانین واضح ،نیازمندیها ،و تعریف ذخیره انرژی
را پذیرفته است .کنسرسیوم باتری و ذخیره انرژی که در سال  2010توسط ایالت نیوریورک تاسیس گردیده است،
حاصل همکاری بخaaش خصوصی و دولتی بوده و در زمینه ساماندهی فعالیتهای ذخیره انرژی ،ذینفعان بالقوه،
دفاع از سیاستها و برنامههای توسعهای ذخیرهسازی انرژی فعالیت مینماید .ایالت واشنگتن نیز قوانینی در راستای
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حمایت از توسعه ذخیره انرژی تصویب نموده است .چندین پروژه نیز در سطح ملی تحت حمایت مالی قانون
 ARRAاز طریق برنامه حمایت مالی برنامه نمایشی شبکه هوشمند در سال  2013عملی شده است و عملکرد
این پروژهها مبنای تصمیمات سرمایهگذاری و طرحهای سیاستی آینده خواهد بود .طبق برآوردهای بعمل آمده
ظرفیت ذخیرهسازی تخمینی در سال  59 ،2013مگاوات بوده است که  7مورد از این  16پروژه تحت حمایت قانون
 ARRAمیباشد.
جدول  10فهرست حمایتهای مالی اختصاص داده شده از طریق قانون  ARRAبه فناوریهای ذخیرهساز انرژی الكتریكی
نوع فناوری
باتری جریانی کلرید-روی

ظرفیت
 25مگاوات ( 75مگاوات ساعت)

بودجه

کاربرد

باتری یون لیتیومی

 8مگاوات

چرخ طیار

 20مگاوات

تنظیم فرکانس

باتری های جریانی وانادیمی

 1مگاوات

باتری یون لیتیومی
ابرخازن/باتری سرب-اسیدی
باتری جریانی روی-برم

 5-500کیلووات ( 6ساعت)

باتری سرب-اسیدی پیشرفته
ذخیرهساز هوای فشرده

 500کیلووات ( 2/5مگاوات ساعت)
 450مگاوات

* ()46.700.000

به کارگیری در نیروگاه زغالسنگ

 25کیلووات ( 20واحد و هر واحد  50تنظیم فرکانس
تجدیدپذیر
کیلووات ساعت)
 3مگاوات

(کل) دالر
14.000.000

انرژیهای تجدیدپذیر
انرژیهای تجدیدپذیر

و

ARRA

انرژیهای

تنظیم فرکانس
انرژیهای تجدیدپذیر و ریز شبکه
انرژیهای تجدیدپذیر
پیکسایی ،انرژیهای تجدیدپذیر و
ذخیره چرخان

24.978.264
()54.856.495
24.063.973
()48.127.957
4.242.570
()9.666.324
4.995.271
()10.887.258
2.543.746
()5.087.269
6.062.552
()12.514.660
2.505.931
()6.313.433
54.561.142
()480.962.403

*اعداد ذکر شده در داخل پرانتز مربوط به جزءهزینه کل میباشد.
در جدول  10فهرست برنامههای نمایشی حمایت شده توسط قانون  ARRAدر مورد فناوریهای ذخیرهساز
انرژی الکتریکی مختلف در کاربرد مورد نظر فهرست شده است [:]6
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 DOEحمایت از پژوهش ،توسعه ،و برنامههای نمایشی ذخیره انرژی را به واسطه چندین اداره انجام میدهد.
اداره علوم/علوم پایه انرژی ،1اداره بهرهوری انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر ،2آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفته
انرژی ،3اداره برقرسانی و امنیت انرژی 4و همچنین اداره معاون وزیر در زمینه علوم و انرژی 5همگی به طور فعال در
برنامههای ذخیره انرژی مشارکت میکنند .در ذخیرهسازی انرژی مانند بسیاری از فناوریهای دیگر با کاهش
ریسک و بلوغ فناوری ،بخشهای خصوصی و دولتی فعال در این حوزه ،نقش مهمی ایفا مینمایند DOE .از فعالیت
در راستای ایجاد پیشرفتهای علمی و فناوری در طول مراحل اولیه توسعه فناوری گرفته تا به صورت یک تحلیلگر
مستقل ،و تسهیلکننده پذیرش فناوری ایفای نقش میکند .نقشهای متفاوت و وظایف ادارات فعال  DOEدر
زمینه توسعه ذخیره انرژی الکتریکی در جدول  11خالصه گردیده است:
جدول  11نقش ادارات  DOEدر توسعه فناوری ،بلوغ و تجاریسازی
اداره

نقش

OE

پژوهش در زمینه فناوری ذخیره انرژی ،توسعه مدلسازی ،برنامه نمایشی ،و فناوریهایی که قادر به
توسعه شبکه الکتریکی از تولیدکننده تا مصرفکننده میشود و امکان ترکیب فناوریهای متنوع را در شبکه
ایجاد میکند .این امر شامل ریزشبکهها نیز میباشد.

EERE

 R&Dو برنامه نمایشی فناوریهای ذخیره انرژی در مکان که امکان نفوذ فناوریهای ( EEREتولید،
بهرهوری ،یا انتقال) به سامانه متداول (شبکه) را میدهد .همچنین ،حذف چالشهای مکانی و مجوز مطرح
در زمینه گسترش تلمبه برق-آبی و ارزیابی این که چگونه سرعتهای متغیر تلمبه برق-آبی قادر به فراهم
آوردن خدمات جانبی و افزودن انعطافپذیری به سامانه است.

ARPA-E

 R&Dبا ریسک باال به منظور اثبات و تحول پروتوتایپ جدید در زمینه فناوریهای ذخیره انرژی

تحقیق بنیادی در زمینه  )1طراحی و توسعه مواد جدید و مفاهیم  )2کاوش در زمینه پدیدههای
SC-BES
فیزیکی و شیمیایی مرتبط با ذخیر انرژی
LPO

تأمین مالی پروژههای تجاری ذخیرهسازی انرژی که دربرگیرنده فناوریهای نوآورانه ذخیره انرژی
میباشند.
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تعامالت درون سازمانی وزارت انرژی آمریکا
در راستای افزایش شناخت چالشها ،تمرکز بر منابع مورد نیاز ،اطمینان از تعامالت پیوسته میان نیازهای
صنعتی و نتایج  R&Dو راهبری فعالیتهای تحقیق و توسعه ،رابطه تنگاتنگی میان ادارات این سازمان برقرار است.
عالوه بر این همکاریهای درون سازمانی  ،انجمنهایی نیز جهت همکاری نظیر تیم فناوری (مدرنسازی) شبکه ،که
برنامهها هماهنگ و بعضاً به طور مشترک تأمین مالی میشود ،وجود دارد .کارگاههای مشترک که امکان تعامل
جامعه تحقیق و توسعه ،صنعت ،ایاالت و قانونگذاران را فراهم مینماید ،به طور دورهای برای پذیرش ذخیرهسازی
انرژی و گسترش چالشها و فرصتها برگزار میشود .همچنین هر اداره نقشهای تعریف شده شفافی در توسعه
سامانهها و اجزای ذخیره انرژی دارد که این نقشها با گذشت زمان در همسویی با صالحیتهای اصلی ادارات
تکامل پیدا نموده است.
بعنوان مثال اداره علوم/علوم پایه انرژی ( ،)SC-BESبه انجام تحقیقات پایهای در زمینه اصول و فرآیندهای
فیزیکی با تکیه بر علم مواد و الکتروشیمی پیشرفته مورد نیاز برای فناوریهای ذخیرهسازی در آینده مبادرت دارد،
که شش پژوهشکده مرکز انرژی متمرکز بر فناوری ذخیرهسازی انرژی و مراکز مشترک پژوهشهای ذخیره انرژی از
پروژههای تحقیقاتی اصلی آن بهشمار میرود.
آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفته انرژی ( )ARPA-Eدر جستوجوی پروژههای ریسکپذیر با نتیجه نهایی
مطلوب بوده که توسعه قابل مالحظه و سریع فناوریهای مرتبط شامل ذخیرهسازی انرژی را در پی داشته باشد.
اداره بهرهوری انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر ( )EEREبه منظور توسعه کاربرد فنآوریهای ذخیرهسازی در
نفوذ باالی تولید انرژیهای تجدیدپذیر (مانند باد ،خورشید) ،حل مسائل مربوط به مکان ،موانع مجوز و محیط-
زیست در گسترش تلمبه برق-آبی ،توسعه مدلهایی به منظور شناسایی صحیح قابلیتهای فناوریهای تلمبهای با
سرعت متغیر وخدماتی که قادر به ارائه آن میباشند ،ارزیابی فرصتهای فناوری-اقتصادی در راستای توسعه ذخیره
تلمبهای برق-آبی مدوالر و توسعه فناوریهای بهرهوری انرژی به خصوص برای ساختمانهای مسکونی و تجاری و
حمل و نقل (شامل خودروهای الکتریکی) ،بر تحلیل فناوریهای ذخیره سازی تمرکز نموده است.
اداره برقرسانی و امنیت انرژی ( )OEبر روی سامانههای ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ که امکان افزایش
انعطافپذیری کلی ،اعتمادپذیری ،مقاومت ،و قابلیت شبکه را دارا بوده و میتوانند انتقال الکتریسیته تولید شده ملی
را امکانپذیر نمایند ،متمرکز است DOE .در نظر دارد با انجام فعالیتهای مرتبط و یکپارچه در زمینه پژوهشهای
علمی ،توسعه فناوری وبرنامههای نمایشی ،ایاالت متحده آمریکا را در توسعه تجاری فناوریهای ذخیرهسازی انرژی
به کشوری پیشرو تبدیل سازد.
همکاری خارجی با مؤسسات و سازمانها
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عالوه بر همکاریهای درون سازمانی  ،DOEاین سازمان رابطه تنگاتنگی با سایر سازمانهای صنعتی،
آژانسهای فدرال و ایالتی داشته و به تنهایی فعالیت نمیکند .هر یک از ادارات  DOEطی تعامالت مکرر و رسمی
خود با صنعت ،دانشگاهیان ،فرمانداریها ،مراجع ذیصالح قانونی ،و انجمنها به منظور اطمینان از لحاظ نمودن
اولویتها و منابع ،بر فوریترین و تأثیرگذارترین زمینهها متمرکز میشوند .تعامل با صنعت DOE ،را به صرف
منابع در راستای مأموریت کلی با لحاظ تولیدکنندگان تجاری و مصرفکنندهها میشود.
ایجاد و حفظ مشارکتهای خصوصی-دولتی یکی از اهداف کلیدی  DOEدر دستیابی به اهداف برنامه ذخیره-
سازی انرژی میباشد .راهبرد مدنظر ،به کار گرفتن متخصصانی از سازمانهای دولتی و خصوصی با ردهبندی جهانی
و حمایت از تحقیق و توسعه در راستای دستیابی به اهداف  DOEو ملی است .مراکز شامل یوتیلیتیهای الکتریکی
و تولیدکنندگان ابزارهای ذخیرهسازی انرژی ،مصرفکنندگان الکتریسیته ،توسعهدهندگان پروژه و آژانسهای
منطقهای و ایالتی میباشد.
مثالهایی از ذینفعان یوتیلیتی الکتریکی شامل یوتیلیتیهای دولتی و خصوصی ،تعاونیهای الکتریکی ،1نهادهای
خبره فدرالی 2مانند سازمان تنس ولی ،3اداره کل توان بونویل ،4اداره کل توان ناحیه غربی 5میباشد .مراکز همچنین
شامل کمیسیون انرژی کالیفرنیا و سازمان تحقیق و توسعه انرژی ایالت نیویورک از شرکاء محسوب میشوند و در
نصب سامانههای ذخیرهساز عمده مشارکت دارند DOE .همکاری تنگاتنگی با شرکای صنعتی خود داشته و بخش
قابل توجهی از هزینه پروژههای آن (همه پروژههای نمایشی قانون بازیابی) بهصورت شراکتی تامین میگردد.
 DOEهمچنین با گروههای ملی و منطقهای عالقهمند به مبحث ذخیرهسازی مانند انجمن ذخیره انرژی ،6انجمن
تعاونی الکتریکی روستایی ملی ،7ائتالف ملی فناوری باتریهای پیشرفته ،8انجمن ذخیره انرژی کالیفرنیا ،9انجمن
ذخیره انرژی تگزاس ،10کنسرسیوم فناوری ذخیره انرژی و باتری نیویورک ،11انجمن ذخیره در ورمونت ،12ائتالف
ذخیره انرژی منطقه اقتصادی شمال غربی اقیانوس آرام 13همکاری مینماید و نیز همکاری گستردهای با انجمن
1

Electric cooperatives
Federally chartered entities
3
Tennessee Valley Authority
4
Bonneville Power Administration
5
Western Area Power Administration
6
Electricity Storage Association
7
)National Rural Electric Cooperative Association (NRECA
8
)National Alliance for Advanced Technology Batteries (NAATBaat
9
)California Energy Storage Association (CESA
10
Texas Energy Storage Association
11
)New York Battery Energy Storage Technology consortium (NYBEST
12
Vermont
13
Pacific Northwest Economic Region Energy Storage Coalition
2
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تولیدکنندگان الکتریکی ملی و گروههای صنعتی مشابه به منظور متناسب کردن توسعه فناوری ذخیره شبکه و
تجاریسازی با استانداردهای صنعتی متناسب و عملکردها دارد.
وزارت انرژی ایاالت متحده آمریکا (اداره برقرسانی و اعتمادپذیری انرژی) برنامه فناوریهای ذخیره انرژی را با
دو هدف پایهگذاری کرده است :بهبود انعطافپذیری ،بهرهوری اقتصادی ،اعتمادپذیری و توانمندی شبکه توان
ایاالت متحده و ایجاد مزایای اقتصادی از طریق انتقال فناوریها به بازار تجاری .اجرای برنامه مذکور توسط
آزمایشگاههای ملی با همکاری دانشگاهها و برخی از شرکای صنعتی (تجارتهای کوچک ،یوتیلیتیها ،و
تولیدکنندگان) انجام میشود .پروژههای نمایشی ذخیرهسازی انرژی همچنین از حمایت  DOEتحت قانون
 ARRAبهرهمند می شود.
هدف برنامه  DOEکاهش  30درصدی قیمت ذخیرهسازی انرژی تا سال  2015با سرمایهگذاری  200میلیون
دالری ( 127میلیون پوند) (در طول دوره  )2011-2015در زمینههای زیر میباشد [4و:]6
تحقیق :با تمرکز بر ذخیره شیمیایی و فناوریهای باتری با سرمایهگذاری در زمینههای دیگر
تثبیت و گسترش در مقیاس تجاری :در محدوده برخی از فناوری های ذخیره انرژی (شامل باتریها ،چرخ
طیار ،و سامانه هوای فشرده)
تجزیه و تحلیل سامانهها :متمرکز بر روی ترکیب مؤثر فناوریهای ذخیره انرژی با شبکه
برای هر یک از زمینههای فوقالذکر اهداف کوتاه مدت (پنج ساله) و اهداف بلند مدت با جایگاههای شناسایی
شده در مسیر حرکت به سمت اهداف کوتاه مدت قرار داده شده است .جایگاههای شناسایی شده که در ذیل به آن
اشاره خواهد گردید ،تکمیل تمرکز بر روی توسعه فناوری را نشان میدهد ،همچنین چشمانداز برنامه شامل توسعه
درک نقش بازارها و مؤسسات در پذیرش فناوریهای ذخیره انرژی و فرصتهای تجاری نوظهور مرتبط با ذخیره
انرژی میباشد [4و:]6
توسعه و تثبیت سامانه پروتوتایپ سدیم بتا آلومینا قادر به عملکرد قابل قبول در کمتر از  250درجه سانتی
گراد
اختصاص  2/8میلیون دالر ( 1/6میلیون پوند) به قراردادهای دانشگاهی برای انجام پژوهش کاربردی در زمینه
ذخیره انرژی
گزارش موانع مؤسساتی در پذیرش گسترده ذخیره انرژی ساکن
انتشار گزارش در زمینه ذخیره انرژی به شبکه یوتیلیتی در زمینه قوانین و ذینفعان قانونی
ارائه گزارش در زمینه طراحی بازار برای حمایت از پذیرش ذخیره انرژی الکتریکی
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همچنین فعالیتهای دولت ایالتی ،نقش بهسزایی در تکمیل فعالیت های دولت ملی (مانند برنامه فوقالذکر
ذخیره انرژی  ، DOEتسهیل انتقال فناوریهای ذخیره انرژی به بازار) ایفا میکند.
بعنوان مثال کمیسیون انرژی کالیفرنیا در راستای اهداف و راهبردهای فناوریهای ذخیره انرژی تا سال 2020
فعالیتهای اجرایی گستردهای در پیش گرفته است که اهم فعالیتهای آن عبارتند از:
تحقق هدف ایالت کالیفرنیا برای تأمین  33درصدی سهم منابع تجدیدپذیر در تولید الکتریسیته این ایالت تا
سال  ، 2020که منجر به ایجاد نیاز جهت توانمندسازی ذخیره انرژی درون شبکه میگردد (به منظور
تسهیل ترکیب منابع انرژیهای تجدیدپذیر)
ارائه برنامههای توسعهای فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی (شامل سامانه ذخیرهساز هوای فشرده،
فناوریهای باتری و هیدوژن) ،وضعیت کنونی فناوریها (مانند سطح آمادگی فناوری) ،محدودیتها و
فرصتهای نوظهور
ترسیم و اجرای سیاستهای که گسترش فناوریهای ذخیرهسازی انرژی در کالیفرنیا را گسترش میدهند.
شناسایی فناوریهای مورد نیاز ،نیازهای پژوهشی و اصالح سیاستهایی در حمایت از انتقال فناوریهای
ذخیره انرژی به بازار توسط سازمانهای قانونگذار نظیر کمیسیون انرژی کالیفرنیا و کمیسیون یوتیلیتی-
های عمومی [4و.]6
کالیفرنیا مشکلی از نظر سوخت و شرایط آب و هوایی ندارد ولی با این وجود ،بخش انرژیهای تجدیدپذیر و
احساس نیاز مبرم به صنعت ذخیره انرژی در این منطقه ،در حال با رشد سریعی روبهرو است .در مارس سال 2012
الیحهای مبنی بر موظف نمودن کمیسیون یوتیلیتیهای عمومی کالیفرنیا ،در رسیدن به سامانههای ذخیره انرژی،
اهداف و سیاستهای کارآمد قیمتی و تجاری تصویب شد .براساس قوانین ،یوتیلیتیها موظف به استفاده از
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی معادل  2/25درصد از توان اوج در طول روز تا سال  2014و  5درصد از توان اوج در
طول روز تا سال  2020میباشند.
توسعه و به کارگیری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در کالیفرنیا ،تحتتأثیر بسیاری از سیاستها و
مقررات موجود به خصوص در سطح ایالتی و فدرال میباشد .سیاستهای مذکور میتوانند منجر به ترغیب و فعال
نمودن بخشهای خصوصی و دولتی ،ارائهدهندگان خدمات الکتریسیته ،کاربران الکتریسیته که از انرژی به عنوان
یک دارایی کلیدی به منظور تأمین نیازهای خود و کاهش گازهای گلخانهای استفاده میکنند ،شود.
در این بخش به طور خاص بر روی چارچوب قانونی و نظارتی و فعالیتهای آژانس به منظور توسعه و بهبود
فناوریهای ذخیره سازی انرژی تمرکز شده است .دولت با حرکت به سمت سال  ،2020منابع انرژی تجدیدپذیر را
افزایش داده و انتشار گازهای گلخانهای را کاهش خواهد داد .در سال  2003کمیسیون انرژی و کمیسیون
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یوتیلیتیهای عمومی کالیفرنیا  )CPUC(1با همکاری یکدیگر ،به نوشتن اولین برنامه عملیاتی انرژی ()EAP

2

مبادرت نمودند .در این برنامه بر ثبات قیمت الکتریسیته با در نظر گرفتن بازده انرژی و تبدیل ،مناسب و قابل
اطمینان بودن آن تمرکز شده است [.]7
در برنامه مذکور ،ابتدا به بازده انرژی و تبدیل آن ،دوم انرژیهای تجدیدپذیر و تولید آن و سوم تولید ایستگاه-
های مرکزی سوخت فسیلی و پاک توجه شده است.
دومین برنامه عملیاتی انرژی که توسط کمیسیون انرژی و  CPUCدر سال  2005با تمرکز بر اجرای هماهنگ
در مناطق عملیاتی خاص به منظور کاهش نقش کالیفرنیا ،بر تغییرات آبوهوایی انجام گردیده است ،برنامهای
کلیدی جهت بیشینه نمودن بازده انرژی ،اجرای راهکارهای پاسخ به تقاضا و افزایش  33درصدی سهم انرژیهای
تجدیدپذیر در سبد انرژی کالیفرنیا تا سال  2020میباشد [4و.]7
سرمایهگذاران آمریکایی نزدیک به  685میلیون دالر در پروژههای ذخیرهی انرژی و شبکههای هوشمند
سرمایهگذاری نمودهاند CPUC .در سال  2008طی اقدامی قانونمند ،بهبود بخشیدن به شبکههای هوشمند را آغاز
کرد و در این راستا کمکهای قابل توجهی از دولت ایالتی و فدرال کمکهای دریافت نمود.
( 3)ARBبه منظور کاهش گازهای گلخانهای ،بهترویج باتریها ،پیلهای سوختی ،و خودروهای الکتریکی
هیبریدی پرداخته است ARB .در سال  2008با استفاده از وسایل نقلیه با خروجی آالینده صفر 4سعی در به صفر
رساندن نشر گازهای گلخانهای داشته است.
چندین برنامه تحقیق و توسعه تحت حمایت  DOEیا کنسرسیومهای صنعتی مانند کنسرسیوم پیشرفته باتری
ایاالت متحده آمریکا 5در دست انجام است .این برنامهها در دو گروه کاربرد ثابت و متحرک دستهبندی میگردند.
قانون  ARRAدر توسعه پروژههای نمایشی و نصب واحدهای تولید سامانههای ذخیره انرژی الکتریکی ایاالت
متحده آمریکا نقش بهسزایی دارد.
در بخش حملونقل ،گروه تحقیقات بنیادی باتریها در زمینه فناوریهای حملونقل پیشرفته به راهبری
آزمایشگاه ملی الرنس برکلی ، 6از سال  2009توسط  DOEحمایت مالی شده و حدودا  30پژوهشگر در آن فعالیت

1

)California Public Utilities Commission (CPUC
)Energy Action Plan (EAP
3
)Air Resources Board (ARB
4
Zero Emission Vehicle
5
)US Advanced Battery Consortium(USABC
6
Lawrence Berkeley National Lab
2
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دارندمطالعات خود را در 6زمینه مرتبط با باتری شامل آند ،کاتد ،الکترولیت ،مدلسازی ،آنالیز الکتروشیمیایی سل و
عیبیابی متمرکز نمودهاند .دولت اوباما به منظور تکمیل این نوآوری ،مکانیسمهای حمایت مالی مختلفی برای
برنامههای تحقیق و توسعه صنعتی و دانشگاهی با هدف توسعه سریع فناوریهای پاک ،جدید و تولید سامانههای
ذخیره انرژی به تصویب رسانده است.
برنامه تولید فناوری وسایل نقلیه پیشرفته  25 :DOEمیلیارد دالر ( 17/5میلیارد یورو) به صورت وامهای غیر
مستقیم
برنامه  DOEدر تولید باتری و سایر اجزای وسایل نقلیه الکتریکی 2/4 :میلیارد دالر ( 1/7میلیارد یورو) به
صورت وام (که  1/2میلیارد دالر آن به واحدهای تولید این باتری اختصاص داده می شود).
کنسرسیوم باتری و فناوری ذخیره انرژی نیویورک بهعنوان اتحادیهای تأثیرگذار بر صنعت هدف خود را ارتقای
توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و تولید باتریهای فوق فناوری در ایالت نیویورک قرار داده است و سازمان
تحقیق و توسعه انرژی ایالت نیویورک در سال  11/5 ،2010میلیون دالر ( 8میلیون یورو) به این بخش تخصیص
داد [4و.]6
برنامه تحقیقاتی سامانههای ذخیره انرژی 1در زمینه ذخیرهسازی ساکن ،زیر نظر بخشی از اداره برقرسانی و
اعتمادپذیری انرژی  DOEانجام میگیرد و اجرای برنامه مذکور به آزمایشگاههای ملی سندیا 2سپرده شده است .از
اهداف برنامه  ESSمیتوان به توسعه سامانههای ذخیره پیشرفته و فناوریها در همکاری با بخش صنعتی و بهبود
اعتمادپذیری ،عملیات و رقابتی بودن سامانه برق و کاربردهای غیرمتصل به شبکه اشاره نمود .عالوه بر بودجه
 144/3میلیون دالری ( 100/5میلیون یورویی) فدرال که به تحقیقات انرژی اختصاص داده شده است 40 ،میلیون
دالر به حوزه ذخیرهسازی تخصیص یافته است .بودجه مذکور میتواند در بخشهای ذیل تفکیک شود:
اعتمادپذیری انرژی پاک و سامانه توان 35 :میلیون دالر ( 25میلیون یورو)
فناوری شبکه هوشمند 39/3 :میلیون دالر ( 27/5میلیون یورو)
امنیت مجازی برای سامانه های توان  30میلیون دالر ( 20میلیون یورو)
ذخیره 40 :میلیون دالر ( 28میلیون یورو) [4و.]7
در حالیکه  DOEبیشترین حمایت مالی از تحقیقات ذخیره انرژی را انجام میدهد ،چندین مؤسسه دیگر نیز
دارای طرحهایی در زمینه باتریها و ذخیره انرژی میباشند که قبالً فهرستی از آنها به همراه تعداد طرحهای در

)The Energy Storage Systems Research Program (ESS
Sandia National Laboratories

1
2
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دست اجرا یا اجرا شده آنها ذکر شد .از برجسته ترین این مؤسساتی که دارای طرحهای قابل توجهی در زمینه
ذخیره انرژی و باتریها میباشد ،وزارت دفاع آمریکا ( )DODاست DOD .ساالنه سرمایهگذاریهای عظیمی به
ارزش تقریبی  145میلیون دالر از سال  2009انجام داده که دربرگیرنده  %21و  %28بودجه تحقیقات انرژی است،
در زمینه تحقیقات ذخیره انرژی انجام میدهد .در حال حاضر DOD ،در حال اجرای چندین پروژه ذخیره انرژی
در مقیاس ریز شبکه شامل فناوری باتری جفت شده با انرژیهای تجدیدپذیر و نیروگاههای گاز طبیعی است .این
آزمایشات بر روی جنبههای مختلف انواع باتری و شیمی ترکیبات به کار رفته در آن ،اندازه باتری (باتریهای بزرگ
در مقایسه با تجهیزات تولید پراکنده) تمرکز میکنند .پروژهها بر روی بهبود خودکفایی ریزشبکهها از طریق بهبود
مدیریت بار و بهرهوری تولید از طریق افزایش ذخیره انرژی تمرکز نمودهاند [.]6
عالوه بر برنامههایی در سطح ریز شبکه ،چندین پروژه ذخیره انرژی در دست اجرا نیز وجود دارند که
فناوریهای سطح شبکه را متأثر خواهند نمود [:]6
پروژه  The Installation Test Bedدر ایستگاه هوایی  Marine Corpsدر  ،Miramarدر حال حاضر
در حال تست فناوری جدید باتری است.
پایگاه نیروی هوایی لسآنجلس 1در حال بهینهسازی ابزار و تأمین زیرساختهای سختافزاری برای شارژ
راهبردی ناوگان وسایل نقلیه الکتریکی پالگین آنها میباشد.
 DODهمچنین پتانسیل  7گیگاواتی تولید انرژی خورشیدی را برای پایگاههای نظامی موجود تعیین کرده
است؛ به منظور استفاده از این پتانسیل به طور کامل نیاز به مقادیر قابلتوجهی از ظرفیت ذخیره انرژی
وجود دارد.
مرکز تحقیق و توسعه مهندسی ( )ERDCشرکت مهندسی ارتش ایاالت متحده آمریکا 2بخشی از برنامه
برنامه تأییدیه امنیت زیستمحیطی فناوری )ESTCP( 3است که درصدد پیشرفت و ارتقای فناوریهای
ذخیره انرژی است.
مرکز نیروی دریایی بخش کرین 4دارای یک برنامه مشترک با دانشگاه پوردو 5است؛ که برای کار در زمینه
ذخیره انرژی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی اعطا مینماید و پژوهش قابلمالحظهای در زمینه
ذخیره انرژی انجام میدهد.
1

Los Angeles Air Force Base
US Army Corp of Engineers
3
Environmental Security Technology Certification Program
4
Naval Surface Warfare Center Crane Division
5
Purdue University
2
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چندین سازمان تحت نظارت فرماندهی تحقیق ،توسعه و مهندسی ارتش 1در حال انجام پژوهش در زمینه
انرژی میباشند:
مرکز مهندسی ،تحقیق و توسعه اتومبیل و تانک )TARDEC( 2چندین برنامه تحقیقاتی در زمینه
عمر باتری ،عملکرد و اطالعات قابل کاربرد در بهینهسازی و توسعه عملکرد تولید پراکنده میباشد.
در حال حاضر مرکز تحقیق ،توسعه و مهندسی تسلیحات نظامی ایاالت متحده

3

( )ARDECبا

آزمایشگاه ملی سندیا و برنامه ذخیره انرژی  DOEبه منظور انجام تحقیقات مشترک شامل ابزارهای
الکترونیکی توان و تریستورها همکاری میکند.
مرکز تحقیق ،توسعه و مهندسی ارتباطات-الکترونیک ارتش ایاالت متحده آمریکا )CERDEC( 4در
زمینه انجام تحقیقاتی در ریز شبکه به منظور فراهم نمودن امنیت شبکه برق در Fort Belvoir
 300ورود نموده است .این کار تحت لوای گروه کاری انرژی ،)EWG( 5کاری مشترک بین  DODو
 DOEانجام میگیرد.
مرکز مهندسی ،تحقیق و توسعه موشک و هواپیما )AMRDEC( 6و  CERDECیک برنامه مشترک
در جهت جمعآوری و ذخیره توان خورشیدی به منظور تأمین انرژی پیوسته برای سامانههای حفاظت
از نیروهای جنگی (ابزاری که انرژی آن از طریق شش باتری قابل شارژ تأمین میشود) دارند.
مرکز مهندسی ،تحقیق و توسعه سرباز ایاالت متحده آمریکا )NSRDEC( 7بر روی بهبود تولید انرژی
و سامانههای ذخیره سبکوزن و قابلحمل کار میکند که قادر به استفاده توسط سربازان در عملیات
رو به جلو است.
آزمایشگاه پژوهشی ارتش )ARL( 8در حال انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی بر روی ذخیره انرژی
به خصوص متمرکز بر نانوکامپوزیتها برای سامانههای ذخیره انرژی فوق سبکوزن با کارکرد
چندگانه است.

1

)Research, Development, & Engineering Command (RDECOM
)The Tank, Automotive Research Development Engineering Center (TARDEC
3
US Army Armament Research, Development & Engineering Center
4
US Army Communications-Electronics Research, Development & Engineering Center
5
Energy Working Group
6
The Aviation & Missile Research, Development, and Engineering Center
7
The US Army Natick Soldier Research, Development, & Engineering Center
8
The Army Research Laboratory
2
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-1-1-7سند برنامهریزی ذخیره انرژی تدوین شده توسط اداره برقرسانی و اعتمادپذیری انرژی
DOE
سند برنامه ذخیرهی انرژی آمریکا توسط ادارهی برق رسانی ( DOE )OEدر سال  2011تدوین شده است .در
این سند به چالشها و نیازمندیها ،تحلیل ،تحقیقات و بهبود برنامهها و از طرفی مدیریت و توسعه اقدامات در
زمینهی ذخیرهی انرژی پرداخته شده است.
چشم انداز برنامههای  OEبر پایهی  4اصل زیر است:
مشخص کردن وضعیتی که بتوان انرژی را به منظور رسیدن به باالترین بازده ذخیره نمود
بهبود و توسعه عملیاتی اهداف برنامهها مانند قیمت ،ایمنی ،طول عمر چرخهای
همکاری به منظور دستیابی به باالترین بازده با استفاده از تحقیقات در راستای درک زنجیرههای ارزش و
سپس استفاده نمودن از دانش کسب شده در راستای بهبود فناوری
متمرکز شدن بر روی مهندسی مورد نیاز برای ساخت
 OEدر سه زمینه اساسی ایفای نقش مینماید:
 پژوهش در زمینه ذخیرهی انرژی الکتریکی در باتریها شامل کاربردهای باتریهای سدیمی و یون لیتیوم
برای سامانههای مقیاس شبکه ،باتریهای سرب-اسیدی پیشرفته ،و باتریهای جریانی و همچنین ذخیرهی
انرژی با استفاده از سیمپیچهای ابررسانا ( ،)SMESابرخازنها ،مواد پیشرفته برای چرخ طیارها و جنبه-
های زمینشناختی سامانههای ذخیرهسازی هوای فشرده ()CAES
برنامههای نمایشی شامل توسعه سامانهها در مقیاس تجاری بر روی پیشرفت در زمینه باتریهای فوقالذکر،
چرخ طیارها ،هوای فشرده و غیره متمرکز
تجزیهوتحلیل سامانهها در راستای ترکیب کارآمد گزینههای ذخیره انرژی با زمینههای باالنس انرژی.]8[ 1
برنامه ذخیرهی انرژی الکتریکی در  OEبه منظور پیشرفت در تمامی زمینهها و فناوریها تدوین شده است .این
برنامه به منظور کاهش  30درصدی در قیمت ذخیرهی انرژی الکتریکی تا سال  2015تدوین شده است .بودجه
تخصیص یافته به این برنامه برای  5سال آتی ( 2011تا  200 )2015میلیون دالر میباشد .در برنامه مذکور،
شماری از اهداف مدنظر در جدول  12فهرست گردیده است [:]8

energy balancing

1
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جدول  12برنامه ذخیرهی انرژی الكتریكی OE

اهداف کوتاه مدت (در طی پنج سال)

اهداف طوالنی مدت

مربوط به تحقیق و توسعه
از اضافه کردن فناوری های کارآمد به منظور تحقیق و بررسی اطمینان حاصل شود
به سطح دستگاه های موجود توجه شود و بررسی شود که چه عناصری به منظور به
کارگیری کامل دستگاه ها موردنیاز می باشد.
با  EFRCs ،SBIRsو  ARPA-Eو دانشگاه ها در مورد ایدهها و نظرات اصلی
وارد بحث و گفتگو شوند .تالشهایی با آنها در زمینه به کارگیری و کشف مواد
جدید در تکنولوژی ذخیره انرژی الکتریکی ( )EESانجام شود.
بهبود بخشیدن و بهینه کردن باتری های جریانی ردوکس  ،EESباتری های
سدیمی ،باتری های سرب-کربن ،باتریهای یون لیتیوم به منظور رسیدن به
اهداف عملکردی زیر:
هزینه سرمایهگذاری  :زیر  250دالر/کیلووات ساعت
هزینه تراز شده زیر  20دالر/کیلووات ساعت به ازای هر چرخه
بازده سیستم :باالتر از 75%
طول عمر سیکلی :بیشتر از  4.000سیکل
توسعه و بهینهسازی فناوریهای توان برای رسیدن به اهداف اقتصادی مدنظر (زیر
 1.750دالر/کیلووات ساعت)


بهبود بخشیدن تکنولوژی های جدید برپایه مواد کشف
شده قبل و رسیدن به اهداف زیر:
هزینه سرمایه گذاری  :زیر  150دالر/کیلووات ساعت

هزینه تراز شده زیر  10دالر/کیلووات ساعت/چرخه
بازده سیستم :باالتر از 80%
طول عمر سیکلی :بیشتر از  5.000سیکل
توسعه و بهینه سازی فناوری های توان برای رسیدن
به اهداف اقتصادی مدنظر (زیر 1.250
دالر/کیلووات ساعت)

مربوط به برنامههای نمایشی فناوری
سرمایهگذاری با سرعت قابلمالحظه بدست آمده از طریق پروژه های نمایشی قانون
بازیابی
کار کردن با یوتیلیتیها ،فراهمکنندگان ذخیره و ترکیبکنندههای انرژیهای
تجدیدپذیر برای هدفگیری پروژه های برنامه نمایشی خاص که دارای قدرت نفوذ
باال خواهند بود
آنالیز پروژههای برنامههای نمایشی قبلی قانون بازیابی برای تفهیم این که چه چیزی
کار میکند و چه چیزی میتواند بهبود داده شود و تزریق اطالعات به
تصمیمگیریهای پروژههای جاری ،منتظر نبودن برای تکمیل پروژههای قانون
بازیابی برای استفاده از نتایج و فیدبک ها

ادامه دادن خطی از پروژههای توانمند که دانش
سامانههای ذخیره را بهبود میبخشد و امتدادپذیری
ذخیره سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی را
تأیید میکند.
گسترش دوباره باتریهای وسایل نقلیه الکتریکی بعد از
عمر مفید آنها در وسایل نقلیه الکتریکی بعنوان
بخشی از سامانه ذخیره شبکه
فراهم کردن بستری برای آزمون سامانههای تولید
پراکنده و خانههای متصل به ذخیرهسازها
فراهم کردن بستری برای آزمونو ذخیرهسازها با پاسخ
تقاضا
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برنامههای اولویتی ذخیرهی انرژی 1در ایاالت متحده آمریکا در طی سالهای  2011تا  2015در جدول 13
فهرست گردیده است [:]8
جدول  13برنامههای اولویتی ذخیرهی انرژی در ایاالت متحده آمریكا در طی سالهای  2011تا 2015
2011
اختصاص دادن 2/5
میلیون دالر به
قراردادهای
برای
دانشگاهی
انجام فعالیتهای
پژوهشی در حوره
ذخیره سازی انرژی

ارزیابی کلی نیازهای
منطقهای برای ذخیره
انرژی
نصب سیستمهای
PV+ PbCباتری
برای متعادل کردن
ولتاژ و جابه جایی
پی ک
بهبود بخشیدن
باتریهای یون لیتیوم
مواد
دارای
که
الکترودی ارزان قیمت
میباشند و از طول
عمر سیکلی باالتر از
 4000برخوردارند.
کردن
آغاز
برنامههای مشترک
بین  SNLو پن شرق
) (East Pennبه
منظور بهبود بخشیدن
به عملکرد باتریهای

2012
•نصب سیستمهای ابر باتری
درمقیاس شبکه-تولیدی پن شرقی
(شرکت تولیدی باتری در آمریکا)
•کامل کردن ساخت و مونتاژ
سامانههای ذخیره انرژی هوای
فشرده ایزوترمال با قدرت 250
کیلووات
•کامل کردن مدل قیمتی
باتریهایجریانی ردوکسی و
باتریهای سدیمی
•آنالیز و بررسی به منظور
مشخص کردن اهداف عمکردی
قیمتی برای ذخیره انرژی
•کامل کردن ساخت چرخ
طیار  20مگاواتی
•تولید جدیدی از باتریهای
جریانی ردوکس که میتوانند
منجر به  250دالر/کیلووات ساعت
شوند
•تولید باتریهای سدیم-
بتاآلومینا که قادرند در دمای
پایینتر از  250درجه سانتی گراد
عمل کنند
•چاپ گزارشی در مورد ارزش
ذخیره انرژی به شبکه در راستای
تسهیل قانونگذاری
•بهبود بخشیدن غشاهای
پیشرفته به منظور کاربرد در

2013
•بهینه کردن طراحی
جریانی
باتریهای
ردوکس جدید و بهبود
توازن دستگاه به منظور
افزایش بازده ( بیشتر از
)75%
•بررسی و آنالیز
شبکه فراگیر  USبا
سناریو تولید کربن
پایینتر در محیط زیست.
قوانین
تدوین کردن
ذخیره سازی انرژی
الکتریکی
•تجاریسازی
سدیم-
باتریهای
بتاآلومینا و طراحی
پکهای کوچک از آنها
•گزارشی در مورد
در
شبکه
تاثیرات
پروژههای انتخاب شده
ARRA
بخشیدن
•بهبود
باتریهای جریانی فلز-هوا
•گزارشی در مورد
طراحی بازار به منظور
حمایت از ذخیرهسازی
انرژی
•کامل کردن ساخت

2014
•تجاری کردن و
بهبود بخشیدن به
باتری
سیستمهای
ردوکس جریانی با
همکاری بخش صنعتی
•گسترش و به کار
انداختن سیستمهایی که
به طور کامل از
سدیم-
باتریهای
استفاده
بتاآلومینا
میشود
کارگیری
•به
باتریهای جریانی جدید
فلز-هوا
کردن
•کامل
ابزارهای موردنیاز برای
توسعه اندازه ،محل و
اعزام ذخیرهسازی انرژی
در سامانههای بزرگ
توان
•کامل کردن سیکل
ثانویه تولید کربن برای
تولید
افزایش
سرب
باتری¬های
اسیدی
ساختن
•مهیا
کریستال  GaNبه
منظور استفاده در

2015
•تست
باتریهای
جریانی ردوکس
جدید با همکاری
صنایع سودمند
در این زمینه
•کامل کردن
ابزارهای برنامه
ریزی برای توسعه
اندازه ،محل و
ذخیره
ارسال
در
انرژی
سیستمهای
توزیع
•توسعه
KW
5
باتریهای سدیم-
بتاآلومینا برای
در
عملکرد
دماهای پایینتر
از  250درجه
سانتی گراد
•تکمیل
تستهای
باتریهای
جریانی بر پایه
MeTILs
•کامل کردن

Energy storage program milestones

1
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سرب اسیدی پیشرفته
کردن
•کامل
رآکتورهای
ساخت
جریانی شعاعی به
سنتز
منظور
الکتروشیمیایی .GaN
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2012

2013

و تست کردن باتریهای
باتریهای جریانی
•سنتز حجم وسیعی از  GaNجریانی بر پایه
MeTILs
در رآکتورهای شعاعی جریانی
در
•تصمیمگیری
•کامپوزیتهایی بر پایه نانو
راستای تولید کربن بیشتر
مواد برای چرخ طیارها
•طراحی سل آزمایشگاهی در داخل به منظور به کار
طراحی
در
باتریهای یون سدیم و تست بردن
باتریهای سرب اسیدی
کردن آن

2015

2014
جریانی

رآکتورهای
شعاعی
•ساخت آزمایشگاهی
به منظور تولید سلهای
باتری سدیم-هوا
ساخت نمونههای
اولیه احیا کننده گرمایی
باتری و آغاز تست

از
تستهایی
نمونههای اولیه
باتریهای سدیم-
برم
•ساخت
آزمایشگاهی برای
باتریهای سدیم-
هوا و آغاز
تستهای اولیه
آنها

 -1-1-1-7راهبرد مشارکتی  DOEدر زمینهی ذخیرهی انرژی الکتریکی
یکی از راهبردهای کلیدی در دست یابی به اهداف  1ESSPحفظ مشارکتهای دولتی و خصوصی میباشد.
همکاران شامل سازندگان ابزارهای ذخیرهی انرژی ،مصرفکنندگان الکتریسیته ،توسعهدهندگان پروژه و سازمان-
های دولتی و خصوصی و شرکتکنندهها شامل اتحادیهی انرژی کالیفرنیا و سازمان توسعه و تحقیقات نیویورک
میباشند ESSP .همکاری نزدیکی با شرکای صنعتی داشته و هزینه بسیاری از پروژهها به صورت میان شرکا
تفکیک میگردد.
شرکای تحقیقاتی شامل موارد زیر میباشد:
.Iدانشگاهها
.IIسازمانهای تحقیقات صنعتی مانند انجمن ذخیره انرژی

2

.IIIآزمایشگاههای ملی مانند  ،PNNLساندیاNETL ،ORNL ،
.IVاداره علوم
.Vبرنامههایی با  DOEمانند مراکز تحقیقاتی انرژی ،برنامه فناوری انرژی خورشیدی ،برنامهی فناوری خودرو،
ARPA-E
.VIتولید کنندگان بالقوه

Energy Storage Systems Program
Electric Storage Association

1
2
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.VIIصنایع همگانی
.VIIIسازمان تحقیق و توسعه انرژی
.IXسازمانهای فدرال مانند:
.1وزارت امنیت کشور
.2وزارت دفاع
.3کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال
.4سازمانهای دیگری که از بهبود و توسعه ذخیره انرژی بهرهمند خواهند گردید
مشارکتهای دولتی و خصوصی به چند شکل وجود دارد:
مبادالت فنی از طریق کنفرانسهای دورهای ،کارگاهها  ،جلسههای برنامهریزی مشترک  ،RD&Dو
جلسههای رسمی
ارتباطات و دسترسی از طریق وبسایتها ،وب پخشها1و انتشار مقاالت در مجالت فنی برای تقویت و تسریع
به اشتراکگذاری اطالعات و انتقال فناوری
در خواست رقابتی برای تعامل با مجریان  RD&Dسطح باالی ملی در پروژههای طراحی ساخت ،تستهای
آزمایشگاهی و آزمایش فناوریهای جدید ،ابزارها و تکنیکهای مورد نیاز در این زمینهها
کمکهای مالی از سوی سازمان فدرال به تحقیقات نوآورانه ،که منجر به پرورش ایدههای خالقانه از
تجارتهای کوچک میشود.
دانشگاهها ،صنعت و آزمایشگاههای ملی نقش کلیدی در فعالیتهای برنامهی  EESایفا میکنند [.]8

 -2-1-1-7چالشها و نیازمندیها
باال رفتن شناخت در زمینهی قوانین ذخیرهی انرژی منجر به افزایش فعالیتهای پژوهشی وتوسعهای در
زمینهی مواد جدید و ارزان قیمت در باتریها و سیستمهای پیشرفته در ذخیرهسازی شبکه می گردد .از جمله
مهمترین چالشها در این زمینه میتوان به قیمت ،اطمینانپذیری ،ارزش ،محیط رقابتی و محیط قانونی اشاره
نمود.

webcasts

1
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قیمتچالشها :بسیاری از فناوریهای  EESبه طور گسترده ،در زمینهی هزینههای سرمایهگذاری و یا طول عمر
چرخهای برای نفوذ در بازار قابل رقابت نیستند .هزینههای سرمایهگذاری برای انرژی  500دالر/کیلووات ساعت و
برای توان در حدود  2500دالر/کیلووات میباشد .هزینه ذخیره انرژی الکتریکی با تلمبه ذخیره برق آبی به انتخاب
محل ،سرمایهگذاری بزرگ ،زمان ساخت طوالنی و مالحظات زیستمحیطی بستگی دارد .در مورد ذخیرهی هوای
فشرده نیز همین موارد مطرح میباشد.
نیازمندیها :عملکرد و قیمت فناوری ذخیرهسازی به طور گستردهای به مواد و اساس سامانههای تشکیل
دهنده بستگی دارد .سامانههای مطلوب متشکل از مواد ارزان قیمت و اجزای قادر به تحقق اهداف مورد نظر می
باشند .به منظور بهینه سازی مواد موجود و اصالح فناوریهای متداول ،کاهش قیمت و بهبود عملکرد فناوریهای
ذخیره ساز انرژی الکتریکی حائز اهمیت است .عالوه بر این نیاز به کشف مواد جدید و اجزایی که میتوانند منجر به
فناوری جدید برای کاربردهای ذخیرهی انرژی گردند ،وجود دارد.
قابلیت اطمینانچالشها :فناوریهای ذخیره انرژی بعنوان یکی از تجهیزات یوتیلیتیها نیاز به طول عمر حداقل  10سال و
اغلب طوالنیتر و به طول عمر چرخهای باالتری (بیشتر از  4.000سیکل) دارند .به طور معمول اطمینانپذیری
طوالنیمدت و دوام فناوریهایی نوظهور در عرصه بازار اثبات شده نیست .الزم به ذکر است که در حال حاضر داده-
های آزمایشگاهی گستردهای برای فناوریهای ذخیرهسازی موجود نمیباشد.
نیازمندیها :تعداد کمی فناوری ذخیرهسازی با قابلیت اطمینان باال در کاربردهای غیر شبکهای ،وجود دارد.
فناوریهایی مانند باتریهای لیتیومی و انواع اصالح شده باتریهای سرب اسیدی (مانند سرب-کربن) بسیار مورد
توجه میباشند ،که هر دو مورد ابتدا برای کاربردهای وسیله نقلیه گسترش پیدا کردندهاند ،اما ممکن است برای
کاربردهای شبکهای نیز مناسب باشند .هماکنون مسأله اصلی ،مناسب بودن این فناوری برای کاربردهای ساکن و
تعیین بازارهایی مناسب فناوری میباشد .ارزیابی های گستردهتر منجر به اصالح بیشتر و بهبود پایداری باتریهای
یون لیتیوم و افزایش طول عمر باتریهای سرب-اسیدی می گردد .این امر یکی از بزرگترین چالشها در زمینهی
کاربردهای ساکن این باتریها میباشد [.]8
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1

چالشها  :ذخیرهی انرژی قادر به فراهم آوردن ارزشهای چندگانه در شبکه که به دلیل طراحی بازارها یا عدم
درک مزایای پاسخدهی سریع جریان الکتریسیته دوسویه به طور کامل آشکار نگردیده است .از اینرو تجزیهوتحلیل
شبکه/ذخیرهسازی به منظور اطمینان از اینکه توسعه فناوری برای کاربردهای با ارزش باال هدف گیری شده ،مورد
نیاز است.
نیازمندیها :نیاز به پروژههای ذخیرهی انرژی طوالنیمدت به منظور تثبیت موفقیت فناوریها مورد نیاز است.
یوتیلیتی ها تا حدودی از پذیرفتن ریسک مربوط به فناوریهای جدید اجتناب مینمایند و تأیید کارکرد فناوریها
قبل از افزودن آنها به سامانههای موجود ،امری ضروری است .بنابراین ،به منظور بهینه کردن اندازه ،گمارش و
راهبردهای کنترل جهت بیشینه کردن مقدار انرژی ذخیره شده ،الزم است که متدولوژیهای جدیدی تدوین گردد.
-محیط رقابتی

2

چالشها :بخش ذخیره ی انرژی به استثنای خودرو هنوز از نظر تجاری به بلوغ نرسیده است .قابلیت تولید به
خصوص در ایاالت متحده برای تحویل مقادیر پیشبینی شده سامانههای ذخیره انرژی الکتریکی به منظور تأمین
تقاضای آینده وجود ندارد .بسیاری از فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی مانند باتریهای یون لیتیوم ،در آمریکا
اختراع شدند ،اما کشورهای دیگر در بهبود و تجاریسازی این فناوری ها پیشرو هستند.
نیازمندیها :اثبات قابلیت اطمینان سامانهها حائز اهمیت میباشد و از اینرو قابلیت اثبات شده این فناوریها تقاضای
قابل مالحظه ای ایجاد خواهد نمود ،که نیازمند قابلیت باالی صنایع تولید در آمریکا بوده و افزایش رقابت بین المللی ایاالت
متحده و اشتغالزایی را در پی خواهد داشت [.]8
-محیط قانونی

3

چالشها :اگرچه در طی دهههای گذشته تغییرات زیادی در بازار یوتیلیتی از جمله حذف مقررات وجود داشته
است ،اما درک تفاوت بازارها هنوز هم بعنوان یک چالش باقی است .ذخیرهسازی میتواند نقشهای بالقوه متعددی

1

value proposition
Competitive environment
3
Regulatory environment
2

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

36
ويرايش اول1394 ،

در شبکهی آینده ایفا نماید ،اما این امر فقط در صورتی امکانپذیر است که فرآیندهای سازمانی به طور مناسب
سهم ذخیره را معین کنند.
نیازمندیها :سهم جهانی ذخیره انرژی در قالب جوامع قانونگذاری و سیاستگذاری درک نشده است .توسعه
براساس پروژههای برنامه نمایشی ،به منظور اطالعرسانی به سیاستگذاران مرتبط با ذخیره انرژی ضروری است.
هم چنین نیاز به رفع عواملی است که مانع از گسترش ذخیره انرژی می شوند و در صورت لزوم باید قانون یا
سیاستهای مرتبط برای تسهیل چنین توسعهای به کار گرفته شود.
برنامههای  R&Dشامل موارد زیر میباشد:
باتریهای جریانی ردوکسی
باتریهای بر پایهی سدیم
باتریهای یون لیتیم
باتریهای پیشرفته سرب اسیدی
سامانههای ذخیرهی هوای فشرده
چرخ طیار
 DOEایاالت متحده آمریکا از طریق قانون  ARRAکه در سال 2009تصویب گردید 620 ،میلیون دالر به
شبکه هوشمند و پروژههای ذخیره انرژی در کشور اختصاص داده است 435 .میلیون دالر از حمایت مالی مذکور به
شبکه هوشمند تخصیص یافت و  185میلیون دالر باقیمانده به  16پروژه ذخیره الکتریسیته در مقیاس یوتیلیتی
تعلق گرفت .در فوریه سال  DOE ،2012اعالم کرد که در طی پنج سال آینده  120میلیون دالر را به تحقیق روی
باتریها و ذخیره الکتریسیته اختصاص خواهد داد [ .]8در شکلهای  5و  6حمایت مالی  DOEو DOE-ARRA
از فناوری های ذخیره الکتریسیته و فناوری های مورد استفاده در مقیاس شبکه در سال  2009به ترتیب نشان داده
شده است:
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شكل  5حمایت مالی  DOEاز ذخیره سازهای انرژی الكتریسیته [.]2

شكل  6حمایت مالی  DOE-ARRAاز ذخیره سازهای انرژی الكتریكی در مقیاس شبكه [.]2

الف) بخش برنامه های نمایشی

1

در گذشته برنامه ذخیره انرژی الکتریکی عمدتا بر برنامههای نمایشی در راستای تجاریسازی فناوریهای
مذکور متمرکز بوده است .پیشرانههای این برنامه بر دو بخش جذب کاربران بالقوه و بودجههای مالی پایین متمرکز
میباشد .در ابتدا صنعت یوتیلیتی و مشتریان بالقوه سامانههای ذخیره انرژی از فناوریهای مربوطه ،قیمت آنها،

Demonstration

1
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اعتمادپذیری و مزایای ناشی از آنها آگاه نبودند .توسعهدهندگان سامانههای مورد نیاز یوتیلیتیها نیز از این موارد
بیاطالع بودند .برای رفع محدودیتهای مذکور ،تشکلهایی شامل مونتاژکنندگان سامانه ،آژانسهای ایالتی مانند
کمیسیون انرژی کالیفرنیا ،1و سازمان تحقیق و توسعه انرژی نیویورک 2عالقهمند به حمایت پروژههای نمایشی
سامانههای ذخیره انرژی در آستانه تجاری شدن و دیگر برنامههای بینالمللی مانند سازمان تحقیقات صنعتی و
علمی 3در استرالیا و برنامههای تحقیقات ذخیره انرژی اسپانیایی شکل گرفت .در این برنامهها  DOEهم حمایت
مالی محدود و هم تخصص فنی و نظارت بر مسئولیتها را بر عهده دارد .به طور عمده آزمایشگاههای ملی سندیا و
 DOEبه حمایت از این برنامهها ادامه میدهند و در زمینههای زیر موفق عمل کردهاند:
ورود فناوریها به بازار
درک ضرورت ذخیره انرژی از سوی شرکای صنعتی یوتیلیتی
مشتریان تجاری و صنعتی ذخیره انرژی ،در حال آغاز گسترش فناوریها ،درک بهتر استفاده و ارزشهای
ذخیره انرژی میباشند و موارد مطلع شده را با هم به اشتراک میگذارند [.]8
به منظور تعامل بیشتر میان  DOEو جامعه ذخیره انرژی DOE ،بر جنبه برنامه نمایشی از طریق ARRA
تمرکز نموده است DOE .به جامعه ذخیره انرژی در افزایش دانش تجمعی سامانههای ذخیره انرژی ،عملیات آنها،
کاربردها ،مزایا و مسائل بالقوه از طریق جمعآوری ،تحلیل و گسترش دادههای مرتبط با سامانهها و پروژههای برنامه
نمایشی سامانههای ذخیره انرژی الکتریکی کمک خواهد کرد .پروژههای برنامه نمایشی مذکور باعث شفافسازی
قیمتهای واقعی تولید و عملیات ابزارهای ذخیره انرژی مربوطه و چالشهای ترکیب آنها با شبکه الکتریکی
میشوند .اطالعات به دست آمده به تعریف بیشتر زمینههای تحقیق که جامعه علمی باید بر روی بهبود بیشتر این
فناوریها تمرکز کند ،کمک میکند.
 DOEبرای اینکه بتواند خأل بین این فناوریها و بازار تا حدی مرتفع سازد ،بخشی از حمایتهای مالی 16
پروژه برنامه نمایشی در رابطه با ذخیره انرژی الکتریکی را بر عهده گرفته است.
در شکل  7مکان جغرافیایی پروژههای ذخیره قانون بازیابی حمایت شده بوسیله  OEنشان داده شده است و در
ادامه اقدامات بعمل آمده در زمینهی ذخیرهسازی انرژی الکتریکی توسط  ARRAدر جدول  14فهرست شده
است [.]8

1

)California Energy Commission (CEC
)New York Energy Research and Development Authority (NYSERDA
3
)Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSRIO
2
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جدول  14فعالیتهای  ARRAدر زمینهی ذخیره سازی انرژی الكتریكی.

بودجه ARRA
(ارزش کلی)

یوتیلیتی

مکان

Tyngsboro,MA, PPL Corp.
Hazle
(PA site): 24.063.978$
 Midwestو Township, PA
(48.127.957
Energy (IL
Chicago
($
)site
Heights, IL

$4.242.570
($9.666.324
)

Painesville,
Parma,
OH, Painesvi
Johnstown, PA,
lle
Alexandria,VA; Municipal
;Evansville;IN
Power
Devens, MA.

توصیف
طراحی ،ساخت و تست
 20MWچرخ طیار در
Tyngsboro,MA, Hazle
Township, PAو Chicago
 Heights, ILانجام شد .این
پروژه دارای فواید تکنیکی ،قیمتی
و محیط زیستی برای مناطق
مذکور میباشد.

کاربرد

مقدار توان

فرکانس

20MW

سامانهی باتری ردوکسی
وانادیوم  1 MWرا در نیروگاه
کارایی
ذغال سنگ  32 MWشهرداری
ذغال سنگ
 Painesvilleقرار داده شد .این
پروژه منجر شد که دادهها و

1 MW

فناوری

چرخ طیار

باتری
وانادیوم

ردوکسی
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بودجه ARRA
(ارزش کلی)

یوتیلیتی
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مکان

توصیف

کاربرد

مقدار توان

فناوری

تجارب به دست آید و از طرفی
توان خروجی روزانه موردنیاز به
طور موثری بیشتر گردد در
حالیکه استفاده از ذغال سنگ
کاهش پیدا کرده است.

$4.995.271
(10.887.258
)$

Detroit
Edison

Wast
Lebanon,
Hanover,
;NH
Saxonville,
MA.

این پروژه از اهداف پژوهشی
زیر تشکیل شده است-1:
اختصاص  20دستگاه ذخیره
انرژی برای کشور  -2نصب و
فرکانس،
استفاده از دستگاهها  -3به کار
و
بردن ذخیرهسازهای انرژی تقاضا
الکتریکی برای انرژیهای تجدید تجدیدپذیر
پذیر  -4ایجاد الگوریتمهایی برای
دستگاههای ذخیرهی انرژی به
منظور همتراز کردن پیک و پاسخ
به تقاضا -5تست کردن باتریهای

25KW

یون لیتیم
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بودجه ARRA
(ارزش کلی)

یوتیلیتی
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مکان

توصیف

کاربرد

مقدار توان

فناوری

ثانویه برای استفاده در تجهیزات
الکتریکی  -6استفاده از دستگاه-
های ذخیرهی انرژی الکتریکی به
منظور مهیا کردن خدمات جانبی
به شبکه توان .

$2.543.746
($5.087.269
)

$ 6.062.552
(12.514.660
)$

Met-Ed

Lyons
Station, PA

استفاده کردن از سامانههای
ذخیرهی انرژی الکتریکی مانند
3MW
فرکانس /
ابر باتریها و باتریهای سرب-
(MWhr
کربن به منظور تنظیم کردن تقاضا
)1-4
فرکانس و اداره کردن تقاضای
انرژی.

استفاده از باتریهای جریانی
North
National
تجدیدپذ
&
 Reading, MA; Gridبا دوام باال و ظرفیت چند مگاوات
یر و میکرو 5
;Syracuse, NY
Sacrame
برای کاربردهای شبکهای ،ساخت
Sacramento,
nto
( 6ساعت)
شبکه
و نصب  500kW/6 hourباتری
Rancho Municipal

باتری
ابرخازن-
سرب اسیدی پیشرفته

-500kW
باتری روی-برم
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بودجه ARRA
(ارزش کلی)

یوتیلیتی
Utility
Dist.

ويرايش اول1394 ،

مکان
Cordova, CA

توصیف

کاربرد

مقدار توان

فناوری

جریانی در نیویورک و کالیفرنیا به
منظور کاهش دادن پیک تقاضا و
قیمت توان موردنیاز

نصب باتریهای جریانی سرب
تجدید
500kW
اسیدی پیشرفته 2/5 MWh
$2.505.931
و
پذیر
(MWhr
 Albuquerque,همراه با سیستم کنترل در
($6.313.433
PNM
NM
مدلینگ
)2/5
PV
سیستمهای500kW
)
کردن
خورشیدی
MW
$29.561.142
Iberdrol
پیکسای 150
احداث سامانهی ذخیرهسازی
Watkins
(
a
(8-2
Glen, NY
ی
انرژی هوای فشرده 150MW
USA
)$125.006.103
ساعت)
MW
تجدیدپذ
25.000.000
احداث سامانهی ذخیرهسازی
Pacific
یر ،ذخیره 300
$
 Kem County,انرژی هوای فشرده  300MWدر
Gas
&
(10
(
CA
چرخان،
Electric
مکانی نزدیک به Bakersfield
)$355.956.300
ساعت)
VARS

باتریهای پیشرفته
سرب اسیدی

سامانههای ذخیره-
سازی هوای فشرده
()CAES

()CAES
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بودجه ARRA
(ارزش کلی)

یوتیلیتی

$5.179.000
AES
(Duke 10.359.827
Energy
)$
$3.694.660
(10.003.015

در خانه
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مکان

Pittsburgh,
PA

Fremont, CA

)$
$4.764.284
($9.528.567

-

$6.196.060
(12.392.120

PG&E

)

)$

Albuquerue,
;NM
Sunnyvale,
Snelling, CA

Berkeley,
Van, Nuys, CA

توصیف

کاربرد

مقدار توان

ساختن سلهای کوچکی از
باتریهای یون سدیم دارای طول
تجدید
عمر باال ،دوستدار محیط زیست،
پذیر
ارزن قیمت و جدید با مشارکت
با دانشگاه mellon

kWhr
10-100

باتری یون سدیم

فناوری چرخ طیار برای
استفاده در شبکه ساخته شد.

50kW
(kWhr
)50

چرخ طیار

فرکانس

در این پروژه از باتریهای
جریانی ردوکسی با عملکرد خوب
تجدیدپذ
به منظور ذخیرهی انرژی برای
یر
توزیع استفاده شد.
سامانههایی از باتریهای
لیتیومی (طول عمر باال ،امنیت
باالو ارزان قیمت)  25 kWhبا

CES

250kW
(MWhr
(1

(kWhr
)25

فناوری

باتریهای جریانی
ردوکسی آهن-کروم

باتری یون لیتیم
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بودجه ARRA
(ارزش کلی)

یوتیلیتی
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مکان

توصیف

کاربرد

مقدار توان

فناوری

الکترولیتهای پلیمری نانوساختار
ساخته شد.
$5.396.023
AES
(10.792.045
Energy
storage
)$

W.Lebanon,
Hanover,
;NH
Saxonville,
MA.

برنامه نمایشی ذخیره انرژی
تجدیدپذ
هوای فشرده ایزوترمال با توان
یک مگاواتی به منظور حمایت یر
تولید انرژی تجدیدپذیر

1MW
(MWhr
)4

CAES
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الف) آنالیز ،تحقیق و توسعه و برنامه نمایشی
برنامه راهبردی پیوسته ( OEکه به صورت شماتیک در شکل  8نشان داده شده است) در راستای انجام توسعه
فناوری پذیرفته شده است .این راهبرد شامل همکاری بین آزمایشگاههای ملی ،دانشگاهها و صنایع است که متشکل
از دو گروه عمده است .تیم تحقیقاتی به راهبری آزمایشگاههای ملی با همکاری دانشگاهها و صنایع بر توسعه مواد
کلیدی و اجزا ،سلها و پروتایپها و انجام تستهای شبکهای تمرکز کرده است .تیم دوم متشکل از تولیدکنندگان
باتری و صنایع یوتیلیتی ،که به طراحی و تثبیت سامانه و همچنین تجاریسازی میپردازد .تیم دوم مسائل و
دغدغههای موجود را به منظور حل مشکالت و بهینهسازی فناوریها به تیم تحقیقاتی گزارش میدهد .تیم
تحقیقاتی مسئولیت پایش  R&Dانجام شده توسط دیگر ادارات  DOEبه منظور اطمینان از تبدیل کارآمد
دستاوردهای علمی و فنی به فناوریهای  ،EESرا بر عهده دارد [.]8

شكل  8اقدامات ترکیبی عمودی برای توسعه و تجاری سازی ذخیره سازهای انرژی الكتریكی (در مورد باتریهای جریانی ردوکس)

 -3-1-1-7سند نقشه راه ذخیره انرژی الکتریکی نیویورک تدوین شده توسط کنسرسیوم
NY-BEST
ایالت نیویورک از بازارهای مهم ذخیرهسازی انرژی الکتریکی محسوب میشود و بزرگترین بخش مهاجرپذیر و
چند ملیتی در ایاالت متحده آمریکا است .شهر نیویورک دارای بیشترین حمل و نقل در ایالت متحده است
بهطوریکه تعداد مسافران حمل شده توسط سامانههای حملونقل ایالت مذکور بیش از مجموع  5سامانه در ایالت
متحده است .ایالت نیویورک دارای زیرساختهای الکتریسیته بزرگ و قدیمی است که بسیاری از خطوط انتقال
ایالت بیش از  50سال پیش ،ساخته شدهاند و دو سوم تجهیزات تولید دارای عمر حدود  30سال میباشند.
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نیویورک دارای منابع تولید پاک در حال رشد و اساسی در شمال ایالت است و تقاضای در حال رشد جنوب ایالت،
فشار خاصی بر روی منابع انتقال قدیمی تحمیل میکند .نیویورک جزء ایالتهایی است که آژانسهای قانونگذاری
ارزش بالقوه ذخیره انرژی را شناختهاند .این ایالت یکی از پیشروهای ملی در آمریکا برای ذخیره انرژی با % 3/6
( 1400مگاوات) ظرفیت آن در  PHSدر مقابل  22500( % 2/2مگاوات) ظرفیت ذخیره ملی آمریکا میباشد.
بیشترین توان تولیدی از منابع  PHSدر نیویورک از تأسیسات  Blenheim-Gilboaدر کوه های Catskill
غرب آلبانی ناشی میشود .سازمان توان نیویورک 1از حیث ظرفیت جزء پنجمین تأسیسات بزرگ در ایاالت متحده
است .عملگر سامانه مستقل نیویورک )NYISO( 2ارزش ترکیب منابع ذخیره انرژی در سامانه الکتریسیته ایالتی را
شناخته است و همچنین کمیسیون خدمات عمومی 3و کمیسیون قانونگذاری انرژی فدرال 4نقشهای مهمی برای
ذخیره انرژی در شبکه مدرن در نظر گرفتهاند .در سال  NYISO ،2009بعنوان اولین عملگر شبکه ملی آمریکا در
اجرای قوانین ،با وارد نمودن سامانههای ذخیره در بازار بعنوان فراهمکننده تنظیم فرکانس و ظرفیت ذخیره مازاد

5

عملگرهای شبکه شناخته شد .به منظور فراهم نمودن دسترسی این سامانهها به بازار ،نوع جدیدی از فراهمکننده
خدمات قانونگذاری تعریف گردید :منبع ذخیره انرژی محدود.]9[ .6
سازمان تحقیق و توسعه انرژی نیویورک ( 7)NYSERDAحمایت پیوسته و طوالنیمدت از خودروهای
الکتریکی و پروژههای شبکه الکتریکی با بیش از  100پروژه ذخیره انرژی از باتریها و ابرخازن ها گرفته تا چرخ
طیار و سامانه هوای فشرده را فراهم نموده است .در چنین شرایط حمایتی ،آژانس و کمپانیهای بخش خصوصی
پروژههای ذخیره شبکه چندگانه در ایالت را آغاز کردهاند .برای مثال ،در اواخر سال  ،2010سازمان ذخیره انرژی
 AESدر سامانه ذخیره بر پایه باتری  8مگاواتی واقع در جانسون سیتی نیویورک سرمایهگذاری نمود .سامانه باتری
یون لیتیومی مذکور اولین سامانه ذخیرهای بر پایه باتری در مقیاس شبکه برای عملیات بعنوان ژنراتور در ایاالت
متحده است .در سال  2011سازمان توان النگ آیلند 8درخواست برای پروپوزالهایی به منظور افزایش 2500
مگاوات ظرفیت شبکه خود صادر کرد .در پاسخ به این درخواست AES ،یک سامانه باتری  400مگاواتی پیشنهاد
نمود که قادر به فراهم نمودن ظرفیت مورد نظر بدون خروجی ،بدون استفاده از آب ،خطوط سوخت و هیچ گونه

1

)New York Power Authority (NYPA
)New York Independent System Operator (NYISO
3
)New York Public Service Commission (PSC
4
)Federal Energy Regulatory Commission (FERC
5
reserve capacity
6
)Limited Energy Storage Resource (LESR
7
)New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA
8
)Long Island Power Authority (LIPA
2

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

48
ويرايش اول1394 ،

صدایی میباشد .همچنین در سال  2011شرکت  Beacon Powerیک سامانه ذخیره انرژی چرخ طیار 20
مگاواتی در نیروگاه تنظیم فرکانس خود در استفن تاون 1نیویورک ساخت و گسترش داد .این اولین تأسیسات
ذخیره انرژی چرخ طیار برای ارائه خدمات تنظیم فرکانس در شبکه الکتریسیته آمریکا بود .در سال  ،2012فرماندار
اندرو ام .کوامو ،2طرحهای دولتی-خصوصی وسیعی برای بروزرسانی و مدرن کردن سامانه توان الکتریکی ایالت
نیویورک اعالم کرد .این پروپوزال در راستای یک "بزرگراه انرژی" در جستوجوی اطمینان از قابل اعتماد و
مقرونبهصرفه بودن توان در ایالت نیویورک در  50سال آینده و در ضمن اشتغالزایی ،تحریک سرمایهگذاری بخش
خصوصی و محافظت از محیط زیست و سالمتی شهروندان ایالت است .در حال حاضر تأکید بر توسعه پتانسیل
منابع انرژی پاکتر در شمال ایالت نیویورک به منظور تأمین تقاضای رو به رشد انرژی در جنوب ایالت وجود دارد.
از آغاز سال  ،2007بیش از  1.200مگاوات ظرفیت بادی به شبکه نیویورک افزوده شده است NYISO .برای
پروژه اتصال  7.000مگاوات توان بادی بالقوه برنامهریزی نموده ،که بیشتر پروژهها در انتهای شمالی ایالت انجام
میگیرد .بهمنظور استفاده از چنین منابع جدیدی الزم است سامانههای قدیمی انتقال ،ارتقاء یابند .فناوریهای
کارآمد ذخیرهسازی انرژی  ،راهکاری برای حل این مشکل ارائه میدهند .اگر انرژی پاک با قابل تولید قیمت پایینتر
در شمال ایالت نیویورک در اوقات غیراوج قابل انتقال به جنوب ایالت در مواقع استفاده پایین از خطوط باشد ،نقاط
کور و ضعفهای موجود در سامانه به حداقل مقدار خود خواهد رسید [.]9
همچنین نیویورک دارای جایگاه مناسبی برای پیشروی در استفاده از ذخیره انرژی در بخش حملونقل است.
نیویورکسیتی در گسترش اتوبوسهای الکتریکی هیبریدی از کشورهای پیشرو در جهان است .سازمان حملونقل
نیویورکسیتی ( 3)MTAاز خودروهای هیبریدی برای  %30از  6.000ناوگان اتوبوس استفاده میکند .همچنین
 MTAدر آزمایشی دیگر ،در مورد کاربردهای ذخیره شامل یک سامانه ذخیره باتری قادر به دشارژ و دریافت انرژی
ترمز از ماشینهای مترو فعالیت دارد .برقی کردن کامیونها و وسایل نقلیه تجاری نیز همان سیر تکاملی وسایل
نقلیه مسافربری را دنبال مینماید .اتوبوسهای هیبریدی در مناطق شهری کاربرد وسیعی دارد.
نیویورک عالوه بر پیشرو بودن در گسترش ذخیره انرژی ،تعداد زیادی انستیتو تحقیقاتی در حوزه فناوریهای
ذخیرهسازی انرژی در این ایالت فعالیت دارند .این انستیتوها شامل انستیتو تحصیالت عالی خصوصی و عمومی
مختلف ،امکانات پژوهشی صنعتی و شرکتهای با ردهبندی جهانی ،DOE ،پژوهشکدههای انرژی متمرکز بر ذخیره
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انرژی و یک آزمایشگاه ملی است .بهطور کلی این شرکتها در محدوده پژوهشی وسیعی از نانومواد و فناوریهای
انرژی گرفته تا فناوری و علوم اطالعات ،از معدود قطبهای علمی جهانی بهشمار میروند .بیش از دهها کالج و
دانشگاه ایالتی دارای برنامههای تحقیقاتی فعال در فناوریهای ذخیره انرژی میباشند .تواناییهای پژوهشی شرکتی
و صنعتی ،کمپانیهایی جهانی مانند جنرال الکتریک ،جنرال موتورز ،Corning ،BAE Systems ،و  Xeroxتا
کمپانی های کوچک و متوسط را در برمیگیرد [.]9
هر ساله حدود  16.000نفر از فارغالتحصیالن علوم ،مهندسی و فناری از دانشگاههای خصوصی و دولتی و
دانشگاههای کل ایالت وارد بازار کار نیویورک میگردند .همچنین مراکز آموزش نیروی کار و کالجهای
مشارکت کننده در تربیت منابع نیروی انسانی نیز وجود دارد .عمده مطالعات بازار ،نیویورک را به عنوان پیشرو ملی
در دو زیر شاخه مهم تثبیت شده صنعت ذخیره انرژی شناختهاند :باتریها و خازنهای الکترونیکی .زمینه مذکور
موجود ،پایه محکمی برای توسعه صنایع ذخیره انرژی جدیدتر فراهم میکند .انستیتوهای تحقیقاتی نیویورک در
میان پیشروهای ملی در بسیاری از جنبههای علوم ذخیره انرژی و فناوری میباشند .بعنوان مثال ،برنامههای فعالی
با هدف تحقیق و توسعه در دانشگاه آلفرد ،بینگهامتون ،کالرکسون ،کرنل CNSE ،Cuny ،در آلبانی،RPI ،RIT،
استونی بروک ،دانشگاه بوفالو و آزمایشگاه ملی بروکهاون وجود دارد .پژوهشها بر بهبود مواد باتریها در
بینگهامتون ،کالرکسون ،کرنل CNSE ،در آلبانی ،RPI ،RIT ،استونی بروک ،بوفالو و بروکهاون متمرکز است.
پژوهشهای سامانه ذخیره انرژی در  Cunyو  PRIبرجسته است .پروژههایی بر روی ابرخازنهای بهبود یافته در
کرنل و  CNSEدر حال انجام است .کالرکسون و  RPIبر روی سامانههای کنترلی و الکترونیک کار میکنند.
 RITبر روی تولید و بازیافت باتری و اجزای آن متمرکز شده است .در بسیاری از موارد انستیتوهای تحقیقاتی
مکانیسمهای موفقی برای همکاری با شرکای صنعتی در راستای بهرهمندی از تجارتهای نیویورک تثبیت کردهاند.
پژوهشکدههای پیشرو انرژی )EFRC( 1واقع در نیویورک بر ذخیرهسازی انرژی متمرکز شدهاند46 DOE .
نمونه از این مراکز را در کل کشور در سال  2009به منظور انجام تحقیقات بنیادی بر روی چالشهای بزرگ و
نیازهای پژوهشی پایهای برگرفته از کاربرد را ایجاد نمود .مرکز الکتروکاتالیست ،پدیدههای انتقال ،و ماده برای
ذخیره انرژی نوآورانه توسط بخش پژوهشهای جهانی جنرال الکتریک 2هدایت میشود .مرکز مواد انرژی در کرنل
بر روی پیشرفت علوم تبدیل انرژی کار میکند .مرکز شمال شرقی ذخیره انرژی شیمیایی توسط استونی بروک
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هدایت میشود .هدف این FERCها جمعآوری تحقیقات پیشرفته و پایهای در تالش برای تثبیت پایه علمی
اقتصاد انرژی جدید در ایاالت متحده آمریکا میباشد.
جنرال الکتریک یکی از بزرگترین شرکتهای نیویورک میباشد که در زمینهی ذخیرهسازی انرژی فعالیت می-
کند .یکی از سرمایهگذاریهای عظیم آن در زمینهی ساخت کارخانه برای خط تولید باتری فلز هالید سدیم است.
بیش از  100میلیون دالر برای خرید دستگاه و استخدام  350نفر تا سال  2015میالدی از جمله برنامههای این
شرکت میباشد [.]9
در ماه می سال  ،2009دیوید پاترسون( 1فرماندار نیویورک) دستور تشکیل و تأسیس کنسرسیوم فناوری
ذخیرهی انرژی و باتری نیویورک ( )NY BESTرا صادر کرد .نزدیک به  25میلیون دالر در بحث ذخیرهسازی
انرژی الکتریکی و باتری در این کنسرسیوم سرمایهگذاری گردید.
در دولت نیویورک نزدیک به  10میلیون دالر به تحقیقات آزمایشگاهی به منظور تبدیل کردن خودروها به
خودروهای هیبریدی اختصاص داده شد .برنامهی این دولت آغاز به کار  20خودرو تا سال  2009میالدی بوده است.
عالوه بر این  5 NYSERDAمیلیون دالر را به منظور حمایت از ساخت و طراحی اجزای خودروهای هیبریدی در
دولت نیویورک اختصاص داد [.]9

 -4-1-1-7راهبردهای ایالت نیویورک در راستای توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
نیویورک به منظور حفظ جایگاه خود به عنوان کشوری پیشرو در ذخیرهسازی انرژی متعهد به انجام اقدامات
کلیدی در توسعه فناوری ،توسعه تجارت و سیاستهایی در مسیر  10سال آینده میباشد .از اینرو ذینفعان کلیدی
در نیویورک شامل صنعت ،تجارتهای کوچک ،جامعه مالی ،دولت ،دانشگاهیان ،پژوهشکدهها و دیگر گروههای
عالقهمند جهت نیل به سه هدف اساسی ذیل با یکدیگر همکاری مینمایند:
ایجاد بازارهای قدرتمند در نیویورک از طریق استفاده از فناوریهای مناسب ،سیاستها و مشوقها
ایجاد خوشههای زنجیره ارزش که توانایی تولید برای رشد صنعت ذخیرهسازی انرژی الکتریکی را فراهم خواهد
کرد.
تداوم پیشروی در فناوری و ترغیب تجاریسازی فناوریهای پیشرفته از طریق حمایت مالی  ،R&Dهمکاری،
اعمال نفوذ منابع.

David Paterson
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برای رسیدن به اهداف خاص در این نقشهراه ،اقدامات بسیاری وجود دارد که باید توسط ذینفعان ،شامل
توسعهدهندگان فناوری ،تولیدکنندگان ،و سیاستگذاران اتخاذ گردد .وابستگی بسیاری بین توسعه فناوری ،رشد
اکوسیستم اقتصادی ،و تأثیر سیاستهای تشویقی وجود دارد (شکل .]9[ ) 9

شكل 9ارتباط سیاستهای تشویقی ،اکوسیستم اقتصادی و توسعه فناوری ذخیره سازهای انرژی الكتریكی در نیویورک

ایجاد یک اکوسیستم :نیویورک مرکز کمپانیهایی است که در کلیه جنبههای ذخیرهسازی انرژی مشارکت
دارند .این جنبهها شامل تولیدکنندگان ابزارهای ذخیرهسازی مستقیم انرژی الکتریکی مانند باتریها و ابرخازنها،
اجزای این فناوریها و سامانهها یا محصوالتی که این فناوری ها را در کل زنجیره ارزش وارد میکنند ،میباشد .این
ایالت از طریق برنامه فناوری ذخیره انرژی و باتری نیویورک ( )NY-BESTدارای ائتالف راهبری شده از طریق
صنعت است و مأموریت آن تبدیل نیویورک به کشوری پیشرو در سطح جهانی در ذخیرهسازی انرژی برای
کاربردهای شبکه و حملونقل است .صنعت نیویورک باید عهدهدار رهبری در دستیابی به این هدف گردد [.]9
تمرکز بر روی نقاط قوت و فرصت ها :ذینفعان نیویورک باید بر روی نقاط قوت و بزرگترین فرصتهای ایالت
متمرکز شوند .برای مثال ،یک بازار عمده برای برقی کردن وسایل نقلیه ،نیویورک باید نقش قدرتمند خود را در این
بخش با ایجاد کمپانی هایی از قبیل  ،BAE Systemsجنرال الکتریک ،و Smith Electric Vehicles
گسترش دهد .نیویورک بعنوان تولیدکننده در حال رشد انرژیهای تجدیدپذیر ،باید بر روی توسعه فناوریهای
ذخیره الکتریسیته ،حمایتکننده و پیوستهکننده منابع بادی و خورشیدی که ارزش منابع مذکور را هم در منبع و
هم در مکان تحویل افزایش می دهند ،متمرکز کند [.]9

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

52
ويرايش اول1394 ،

ایجاد خوشههای زنجیره ارزش :به منظور تثبیت قویترین مکان در بخشهای منتخب صنعت ذخیره انرژی،
ذینفعان باید ایجاد خوشههایی از کمپانیهای قبل و بعد از زنجیره ارزش را ترغیب کنند .این امر باید شامل
ابزارهای ذخیره و اجزا و همچنین دیگر عناصر مانند الکترونیک توان ،بستهبندی مکانیکی ،سیستمهای سرمایش،
کنترلها ،ارتباطات ،و طراحی و مونتاژ سیستم باشد .خوشههای زنجیره ارزش منجر به نیروی کار پایدار ،پایه دانش
محلی قوی ،توانایی همکاری و به اشتراک گذاشتن منابع و جذب قوی مشتریان میشود .کمپانیهای نیویورکی
نیازمند درک همه نیازهای این صنعت در حال رشد میباشند .داشتن تولید تقریباً نزدیک به توسعه فناوری دارای
ارزش قابل مالحظهای میباشد NY-BEST .میتواند شبکه درون شرکتی ایجاد کرده و جریان اطالعات را در این
خوشهها هدایت نماید [.]9
استفاده از مشوقهای توسعه اقتصادی /ایجاد سرمایهگذاری :مشوقهای توسعه اقتصادی باید در راستای
ترغیب تولید در ایالت نیویورک مورد استفاده قرار گیرد .با شناخت بازار در حال رشد سریع ،صنعت باید
سرمایهگذاری های مناسب را در نیویورک برای حمایت رشد صنعت انجام دهد .این مشوقها و سرمایهگذاریها باید
در راستای کمک به تولید محصوالت تقریباً نزدیک به اهداف بازار و توسعه فناوری سازماندهی شود .مثال موفق
شامل تولید باتری  GEدر اسکنکتادی نزدیک توسعه فناوری میباشد [.]9
تثبیت مرکز تجاری سازی NY-BEST :در حقیقت طرف سوم برنامه توسعه فناوری برای ایالت است و
همچنین میتواند خدمات مهم دیگری برای صنعت فراهم کند .این خدمات شامل عیبیابیهای پیشرفته ،تحلیل
حالت خرابی ،توسعه فرآیند تولید و حتی تولید پایلوت میباشد .چنین امکاناتی منجر به جذب کمپانیهایی برای در
نظر گرفتن تولید در ایالت نیویورک خواهد شد [.]9
توسعه و جذب نیروی کار ماهر :نیویورک دارای شبکه گستردهای از دانشگاههای با شهرت جهانی و دیگر
انستیتوهای آموزشی است که رشد آینده صنعت ذخیره انرژی را تسریع خواهد نمود .این انستیتوها نیازمند ادامه
گسترش برنامههای آنها در زمینهی باتری و ذخیره انرژی ،شبکه هوشمند ،و دیگر زمینههای مرتبط میباشند.
کمپانیهای ذخیره انرژی الکتریکی ،گروههای انرژی پاک و محیطزیست و دیگر گروههای مرتبط نیازمند مورد
توجه واقع شدن در انستیتوهای آموزشی و برجسته ساختن کمپانیهایی با نیازهای فنی خاص هستند [.]9
اعمال نفوذ بر روی منابع :انستیتوهای آموزشی نیویورک باید برای بهبود فناوریهای ذخیره انرژی
پژوهشهای کاربردی و پایهای انجام دهند .این امر شامل افزایش دانسیته انرژی ابزارهای ذخیره انرژی ،و بهبود
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فنون تولید می باشد .بنابراین فناوریها میتواند مقیاسافزایی 1شده و قیمت آنها کاهش یابد ،الکترونیک کنترل و
مدیریت آنها بهبود یابد ،مهندسی سامانهها به منظور بهینهسازی حرارتی ،الکتریکی ،مکانیکی و جنبههای ایمنی
سامانههای ذخیره انرژی الکتریکی بهبود یابد .مالکیت فکری نیویورک میتواند دارایی عظیمی در تثبیت نقش ایالت
در این صنایع جدید باشد .انستیتوهای آموزشی نیویورک به تنهایی قادر به حل همه این مسائل نخواهند بود و باید
توانایی متمرکز شده همه ایالت برای تضمین بهترین فرصت به منظور موفقیت صنعت مورد نظر ،به کار گرفته شود
[.]9
تمرکز بر نیازمندیها :پایه فناوری نیویورک نیازمند متمرکز نمودن تالشها در راستای شناخت نیازمندیهای
عملکردی مورد استفاده در کاربردهای دنیای واقعی میباشد .برای رسیدن به این مهم کاهش اساسی در قیمتها در
راستای دستیابی به اهداف اقتصادی جذاب بسیار حیاتی میباشد .انستیتوهای تحقیق و توسعه ،برای شناخت
کامل آنچه مورد نیاز است ،نیازمند تعامل در همه سطوح هم با مشتریان و هم با عرضهکنندگان میباشند .باید
جلسههای مشتری ،پژوهشهای بازار و اطالعات در مورد فرآیند تولید در میان همه ذینفعان در نیویورک وجود
داشته باشد [.]9
افزایش همکاریها :دانشگاه و دیگر مؤسسات پژوهشی با همکاری همدیگر میتوانند بر روی مسائل قابل تأمل
و موانع فنی تمرکز کنند .از اینرو همه گروهها از تشکیل تیمهایی با روشها ،مهارتها ،و ابزارهای مختلف بهرهمند
خواهند شد .مؤسسات نیویورک از افزایش انتشار اطالعات حاصل از شبکهای شدن ،فرومها (جشنوارهها) و تیمهای
فکری ،بسیار بهرهمند خواهند شد NY-BEST .بعنوان یک سازمان مشترک ،متشکل از اعضا و نمایندگان همه
بخشها و شرکتکنندگان بازار بوده در راستای کمک به ارتقای همکاریها در ایالت فعالیت مینماید [.]9
حمایت مالی از پژوهشهای مهم :حمایت مالی از زمینههایی که در صنعت ذخیره انرژی تاثیر بهسزایی دارند،
باید تداوم یابد .سازمان های ایالت نیویورک-شامل آژانس های دولتی مانند  NYSERDAو صنایع خصوصی-باید
به حمایت مالی پژوهشها و فعالیتهای توسعهای ایالت ادامه دهند NY-BEST .به طور منحصربفردی برای
تسریع توسعه محصول از طریق کمکرسانی به آژانسهای حمایت مالی ایالتی و فدرال ،همگام با مراکز تحقیقاتی
شرکتی برای شناسایی زمینههای بحرانی  R&Dمورد نیاز صنعت ،تأسیس شده است [.]9
فراهم نمودن مشوقها :ایالت ملزم به ایجاد مشوقهای مالیاتی و دیگر مشوقها به منظور ترغیب
سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه ،پایین آوردن قیمت فناوریهای ذخیره انرژی ،جذب تولیدکنندگان ذخیره

Scaled up
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انرژی به ایالت ،تشویق توسعه مراحل اولیه در ایالت ،و کمک به پیشرفت صنعت تا نقطهای که دیگر نیازی به
مشوقهای دولتی برای توسعه گسترده فناوریهای ذخیره انرژی در بازار نباشد ،است .مشوقها مشابه موارد
پیشنهادی در سطح فدرال در ) STORAGE ACT (H.R.که در مارس سال  2012به کنگره داده شد ،برای
استفادهکنندگان بالقوه ذخیره انرژی ،در راستای رشد و توسعه صنعت در ایالت نیویورک حیاتی هستند .قانونگذاری
مذکور ،اعتبارهای مالیاتی را فراهم نموده و دستیابی به حمایت مالی را در صورت سرمایهگذاری در تأسیسات
ذخیره انرژی متصل به شبکه امکانپذیر خواهد کرد .قانونگذاری پیشنهاد شده در نیویورک ،اعتبارهای مالیاتی
مختلفی برای تولیدکنندگان ذخیره انرژی فراهم خواهد کرد .روش دیگر ،دادن مجوز به ذخیره انرژی جهت واجد
شرایط بودن برای اعتبارات انرژیهای تجدیدپذیر است [.]9
حذف موانع قانونگذاری :آژانس های قانونگذاری نیازمند شناخت ارزش ذخیره انرژی و حفظ تعادل آن با دیگر
منابع انرژی میباشند .قانونگذاریهای اخیر  NYISOدر LESRها و در نظر گرفتن فناوری  PHSبه عنوان
ظرفیت  ELRمثالهایی از این امر بوده که چگونه قانونگذاریها برای وارد کردن موفقیت آمیز فناوریهای ذخیره
انرژی در سامانه انرژی کمک کردهاند [.]9
قرار دادن ذخیره بعنوان سیاست انرژی ایالت :اهداف ذخیره انرژی باید بعنوان بخشی از استاندارد
انرژیهای تجدیدپذیر مطرح شود .اسناد راهبردی عمده ،باید به وضوح ذخیره انرژی الکتریکی را در میان
فناوریهای بحرانی قرار دهد [.]9
ایجاد سیاستهای طوالنی مدت :سیاستهایی که توسعه و گسترش ذخیره انرژی را ترغیب میکنند ،نیاز به
سازماندهی در طول دوره چندین ساله دارند .سیاستهای طوالنی مدت و پایدار در جذب سرمایه گذاریها ضروری
هستند ،زیرا جامعه سرمایهگذاری تمایلی به حمایت مالی پروژههایی که قادر به فراهم کردن امنیت سرمایهگذاری
نیستند ،ندارد [.]9
توسعه متدولوژیهای قیمت-مزیت :1ذینفعان باید از متدولوژی قیمت-مزیت (فرآیندی سیستماتیک که در
طی آن ارتباط بین قیمت و مزایای یک پروژه ارزیابی میشود) ،برای توسعه ذخیره انرژی یوتیلیتی و تولیدکننده
مستقل توان که دربرگیرنده محدوده کاملی از قیمتهای ذخیره انرژی و مزایا است ،حمایت نمایند .ذخیره انرژی
باید بعنوان عاملی ،در هر گونه بازنگری یا مالحظه برای توسعه تولید پراکنده ،مکانیسمهای پاسخ تقاضا و
متدولوژیهای قیمت-مزیت مطرح باشد [.]9

Cost-benefit
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هدایت دولت و صنعت :آژانسهای دولتی میتوانند با راهبری در میسر نمودن و ترغیب پذیرش فناوریهای
ذخیره انرژی به تحریک این صنعت کمک کنند .بعنوان مثال ناوگان وسایل نقلیه دولتی بایستی تا حد امکان وسایل
نقلیه الکتریکی را وارد ناوگان نماید .به طور مشابه ،صنعت باید فناوریهای ذخیره را در ناوگان خود بپذیرد .بعالوه
زیرساختهای شارژ برای این ناوگانها توسط دولت و بخش خصوصی برای عموم باید در دسترس باشد ،تا پذیرش
فناوری را برای مشتری جالبتر نماید .این مؤسسات میتوانند با فراهمکنندگان ذخیره انرژی برای ظرفیت ،انرژی و
خدمات جانبی ،قرارداد ببندند [.]9
مشارکت همه ذینفعان :ضروری است که ارزش ذخیره انرژی بین عرضهکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر،
مونتاژکنندگان سیستم ،قانونگذاران ،پژوهشگران و توسعهدهندگان تجهیزات ،دیگر اعضای صنعت توان الکتریکی،
آژانسهای دولتی ،و جامعه عمومی روشن شود و سازمانهای مذکور با یکدیگر در ارتباط باشند .از آن جایی که
قانونگذاران و سیاستگذاران ،تعرفهها و قوانینی را توسعه میدهند که بازار ذخیره انرژی را شکل خواهد داد،
ضروری است که آنها کامالً اطالع رسانی شده و به طور فعال در فرآیند شرکت کنند .آموزش دادن به همه
ذینفعان در مورد این که در ذخیره انرژی چه اتفاقی میافتد و تأثیر مثبت آن در استاندارد زندگی مردم فعالیتی
مهم است .هر چقدر که تعداد ذینفعان بیشتری در این زمینه وارد عرصه شوند ،نتایج بهتری کسب خواهد گردید
[.]9
استفاده از مزایای منحصربفرد  NY-BEST :NY-BESTباید بعنوان مرکزی برای ارتباط ،آموزش ،و
تعامل بین ذینفعان باشد .این کنسرسیوم باید همکاریها را ارتقا دهد و به اشتراکگذاری اطالعات را در بین اعضا
تسریع کند [.]9

 -5-1-1-7استخراج تشکیالت سازمانی توسعه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در آمریکا از
اسناد موجود
با توجه به مطالعه اسناد منتشر شده از سوی ایاالت متحده آمریکا تشکیالت سازمانی مربوط به برنامه توسعه
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی و راهبر این تشکیالت استخراج و در شکل  10جمعبندی و خالصه گردیده است:
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شكل 10تشكیالت سازمانی و راهبر برنامه توسعه ذخیرهسازی انرژی الكتریكی در ایاالت متحده آمریكا

 -2-7راهبردهای اروپا در جهت توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
ذخیره الکتریسیته فقط در سالهای اخیر توجه یوتیلیتیها ،تولیدکنندگان ،محققان و سیاستگذاران را به
خود جلب نموده است .در پروژه  FP7درخواست عظیمی برای پروپوزالها صادر شد ،انجمن اروپایی
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فاز :1تدوين مباني سند

ذخیره انرژی 1در سال  2011تشکیل شد و کنفرانسها و کارگاهها در کل اروپا حداقل به صورت ماهیانه
سازماندهی میشود و در مقاالت دانشگاهی و گزارشهای مختلف ،نقش آینده ذخیره انرژی الکتریکی
بعنوان یک فناوری کلیدی توانا در کربنزدایی بحث میشود .در  27سپتامبر سال  2011گروهی از
بازیگران پیشرو در بخش انرژی شامل تولیدکنندگان ،یوتیلیتیها ،اپراتورهای شبکه ،گروههای دانشگاهی و
مشاور در بروکسل گرد هم آمدند تا اساسنامه رسمی به منظور ایجاد انجمن ذخیره انرژی اروپا را امضا
نمایند .این انجمن بینالمللی غیر انتفاعی درصدد ارتقای نقش ذخیره انرژی بعنوان فناوری کلیدی ،در
گذار اروپا به سامانه انرژی پایدار ،دائمی و انعطافپذیر میباشد 13 .عضو حمایت کننده  EASEشامل
Hitachi Power ،GDF Suez ،Enel ،EnBW ،EDF ،E.ON ،DONG Energy ،Alstom

 Saft ،RWE ،RISOE ،KEMA ،Europeو  Siemensمیباشند .در جدول  15اهداف و مأموریت
تعیین شده برای انجمن اروپایی ذخیره انرژی فهرست گردیده است:
جدول 15معرفی اهداف انجمن اروپایی ذخیره انرژی
انجمن اروپایی ذخیره انرژی
اهداف

مأموریت

حمایت از توسعه ذخیره انرژی الکتریکی بعنوان ابزار اجتناب ناپذیر در
بهبود انعطاف پذیری و خدمات رسانی به سامانه انرژی در راستای
سیاستهای اقلیم و انرژی اتحادیه اروپا

ارتقای استفاده از ذخیره انرژی در اروپا و
سرتاسر جهان بعنوان نماینده جامعه
ذخیره انرژی
ایجاد جایگاهی در اروپا برای به
اشتراکگذاری اطالعات در زمینه ذخیره
انرژی
حمایت از گذار به سامانه انرژی پایدار ،و
انعطافپذیر در اروپا

(European Association for Storage of Energy )EASE

1
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فاز :1تدوين مباني سند

ساختار تشکیالتی انجمن اروپایی ذخیره انرژی به منظور رسیدن به راهبردهای توسعه ذخیره انرژی الکتریکی و
رسیدن به اهداف تعیین شده در شکل  11نشان داده شده است:

شكل  11ساختار تشكیالتی انجمن اروپایی ذخیره انرژی

اتحادیه اروپا متعهد به کاهش  80تا  95درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال  2050شده است .رسیدن به
اهداف سال  ،2020دستیابی به نیمی از هدف کربنزدایی سال  2050را تسریع خواهد نمود .از اینرو ،اقدامات
مؤثرتری مورد نیاز است .در واقع همه سناریوهای نقشه راه انرژی  2050نشان میدهند که الکتریسیته با مشارکت
پایدار در کربنزدایی بخش حملونقل و افزایش  36تا  39درصدی سهم آن در سبد تقاضای انرژی نهایی تا سال
 2050نقش بسیار مهمتری ایفا خواهد نمود .در تمامی سناریوها تقاضای نهایی الکتریسیته افزایش می یابد .بنابراین
انتظار میرود سامانه توان در همه سطوح ،تحت تغییرات ساختاری قرار بگیرد و با  57-65درصد تقاضای
الکتریسیته ،سطح قابل مالحظهای از کربنزدایی تولید الکتریسیته در سال  2030به دست خواهد آمد .براساس
برخی از سناریوها ،سهم انرژیهای تجدیدپذیر به  %55تا حتی ( %97سناریوی سهم باالی انرژیهای تجدیدپذیر)
میرسد [2و.]6
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برنامه فناوری راهبردی انرژی اروپا ( 1)SET-Planبه منظور بهبود بخشیدن به فناوریهای کلیدی انرژی در
سطح اروپا طراحی شده است .بخشی از فعالیتهای موجود در  SET-Planشامل طرح آموزشی با هدف تعیین
نیازهای منابع انسانی در فناوریهای مختلف از جمله ذخیرهسازی انرژی در سال  ،2012آغاز شد .نقشه راه انرژی
 2050در قالب چارچوبهای اروپایی طوالنی مدت همراه با شرکت همه ذینفعان تهیه شد.
در راستای هدف شبکه صنعتی اروپایی ،بخشی از برنامه  SETتسهیل پیوستهسازی بیش از  %35الکتریسیته از
منابع انرژیهای تجدیدپذیر پراکنده و متمرکز تا سال  2020و کربنزدایی کامل تولید الکتریسیته تا سال 2050
میباشد.
در حال حاضر انگیزه توجه به توسعه ذخیره انرژی و گسترش آن نشأت گرفته از مشخصههای خاص سامانه
انرژی اروپایی و تغییرات ایجاد شده در اقتصاد ذخیره ،میباشد[2و:]6
مشخصههای جدید سامانه توان اروپایی :بخش عرضه با نوسان تقاضا و ناپیوستگی تولید مواجه است .منابع انرژی
بادی و خورشیدی در کل غیرقابل توزیع (به غیر از واحدهای گرمایی خورشیدی) و غیرقابل پیشبینی میباشند.
منابع انرژیهای تجدیدپذیر بزرگ مقیاس که عموماً در مناطق خاص و دور از مصرفکنندگان متمرکز شدهاند،
مسئول سهم قابل مالحظهای از تولید الکتریسیته در سال  2020و  2050خواهند بود و تولید پراکنده در مقیاس-
های کوچک نیز همچنان از اهمیت خاص خود برخوردار میباشد .در حال حاضر رویکردی به سمت شبکههای
هوشمند وجود دارد و انتظار میرود استفاده ابزارهای هوشمند و پاسخ به تقاضای فعال رو به افزایش است .وسایل
نقلیه الکتریکی ممکن است نفوذ قابل توجه و اساسی در بازار داشته باشند.
اتحادیه اروپا پژوهش بر روی فناوریهای ذخیره انرژی برای کاربردهای ساکن و حملونقل را از اواسط سال
 1980از طریق چارچوب برنامههایی مانند  FP2حمایت مالی نموده است .در گذشته این امر شامل تحقیق و
توسعه بر روی مواد ،فرآیندها ،و اجزا و مونتاژ سامانههای ذخیره انرژی بوده است .اروپا امروزه دارای جایگاه قوی در
فناوریهای ذخیره انرژی بزرگ مقیاس مانند  PHSو ( CAESشامل فعالیتهای جاری با هدف توسعه مفاهیمی
مانند سامانه ذخیرهساز انرژی هوای فشرده آدیاباتیک) است .با این وجود ،رقابتکنندگان بینالمللی با سرعت بسیار

 )European Strategic Energy Technology Plan( SET-Plan 1تثبیت کننده یک سیاست فناوری انرژی بارای اروپاا اسات و یاک برناماه
راهبردی برای شتاب بخشیدن به توسعه و گسترش فناوریهای با تولید کربن کم و کارآیی قیمت باال است .برنامه ماذکور از اقادامات مرباوط باه
برنامهریزی ،منابع و همکاری بینالمللی در زمینه فناوری انرژی تشکیل شده است SETIS .سامانه اطالعات کمیسیون اروپایی تحت راهبری مرکز
پژوهشهای مشترک برای  SET-Planاست و برنامهریزی راهبردی و اجرای  SET-Planرا میسر میسازد .ساامانه ماذکور بررسای گزیناههاای
فناوری و اولویتها ،پایش و بازبینی اجرا ،ارزیابی تأثیر سیاستها ،و شناسایی اقدامات صحیح مورد نیاز را انجام میدهد.
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وارد بازار میشوند و در زمینه فناوریهای ذخیره انرژی کوچک مقیاس ،جایگاه تولیدکنندگان اروپایی نسبتاً ضعیف
بوده وکمپانیهای آسیایی بازار باتری را تسخیر نمودهاند [2و.]6
فعالیتهای  RD&Dدر کلیه مجموعه فناوریهای ذخیرهسازی و نوآوریهای بخش خصوصی و دولتی مهم و
کلیدی است .بعنوان نمونه انجمن تولیدکنندگان باتری صنعتی و اتومبیل 1بیش از  %85از بازیگران صنعتی در این
زمینه را گرد هم آوردهاند .تالشهای  RD&Dزمینههایی مانند وسایل نقلیه الکتریکی و ذخیره انرژیهای
تجدیدپذیر را هدف قرار دادهاند .پروژههای برنامهریزی شده جاری  FP6و  FP7هدف تثبیت جایگاه پژوهش اروپا
در زمینههای خاص مانند ) ALISTORE88” (FP6که متشکل از  23مؤسسه تحقیقاتی اروپایی جهت آنالیز
سامانههای لیتیومی و ارتقای نانومواد است را دنبال مینمایند MESSIB89” (FP7) .در میان فناوریهای دیگر
بر روی چرخ طیار و باتری ردوکس وانادیومی تمرکز نموده و “) HESCAP90” (FP7به دنبال دستیابی به
سامانه ابرخازن با انرژی باال میباشد.
در چارچوب برنامه  ،SETذخیره انرژی بعنوان یکی از فناوریهای کلیدی در چندین زمینه شناخته شده است.
این مسئله شامل توسعه ذخیرهسازهای انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین ذخیره الکتریسیته بعنوان بخشی از
فناوریهای شبکه پیشرفته برای بهبود انعطافپذیری و امنیت شبکه میباشد .در دسامبر سال  2011نقشهراه مواد
فناوریهای انرژی کمکربن پیشنهادی برای فعالیتهای  RD&Dبرای دهه آینده منتشر گردید .نقشهراه مواد برای
ذخیره انرژی ،کاهش قیمت و نوآوری در زمینه فناوریهای با عملکرد باال در کاربردهای انرژی و توان را هدفگیری
میکند .یک برنامه الحاقی در زمینه ذخیره انرژی در کنفرانس برنامه  SETدر  Warsawدر نوامبر  2011آغاز
گردیده است 26 .شریک از  12ایالت عضو با هدف انجام فعالیتهای  R&Dهمکاری میکنند.
بعالوه با ایجاد انجمن اروپایی ذخیره انرژی در سال  ،2011سکوی جدیدی با هدف ایجاد دیدگاه صنعتی و به
اشتراکگذاری اطالعات در همکاری با انجمنهای مشابه در آسیا ،استرالیا ،و ایاالت متحده ایجاد گردید .برنامه
کاری این انجمن شامل آمادهسازی برگههای اطالعاتی فناوری ذخیره و بحث درباره کاربردهای ممکن ،توسعه شکل
ارزیابی اقتصادی ،بحث درباره مسائل قانونگذاری مانند هزینههای دستیابی به شبکه ،و توصیههایی برای تحقیق و
توسعه و تکامل سامانه انرژی میباشد [2و.]6

Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers
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انجمن انرژی طبق سند تنظیم مقررات اروپا و چارچوب بازار ،1اولویتهای انرژی به منظور ذخیرهسازی
الکتریسیته را تا سال  2020پیشنهاد میکند .در آوریل  2009بیان شد که در سال  2020منابع تجدیدپذیر به
میزان  20%میرسد .همچنین ترویج چارچوب قانونی به منظور بهبود بخشیدن به انرژیهای تجدیدپذیر ،و تدوین
برنامههای عملیاتی ملی که مسیرها را برای بهبود منابع برگشتپذیر مشخص میکند ،از دیگر اقدامات انجام شده
است .برای اولین بار تولید الکتریسیته با استفاده از تلمبه ذخیرهی برق آبی در سال  2001به عنوان انرژی
تجدیدپذیر مطرح گردید.
انرژی تجدیدپذیر نقشی کلیدی در بازار انرژی اروپا بازی میکند .به طور کلی میتوان بیان نمود که ذخیره
انرژی الکتریکی به عنوان یکی از فناوریهای کلیدی در توسعه سامانههای توان اروپا میباشد .به طوریکه در اهداف
انرژی اتحادیه اروپا از سال  2020تا  2050اهمیت بسیار باالیی به این موضوع داده خواهد شد .ذخیره توان با
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر یکی از سیاستهای مورد توجه در زمینهی کاهش نشر دیاکسیدکربن و بهبود
پایداری شبکه و کنترل نوسانات مربوط به منابع تولیدکننده است [2و.]6
برنامه فناوری انرژی راهبردی ) EC (SET-Planاولین گام در توسعه و اجرای سیاست فناوری انرژی اروپا
است .برنامه مذکور در سال  2007با هدف تغییر بنیادی روش  ECبرای سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق،
توسعه و برنامه نمایشی و رسیدن به اهداف اقتصادی کمکربن آغاز گردید .برنامه  SETچارچوبی را ایجاد میکند
که به واسطه آن سرمایهگذاری بخش دولتی-خصوصی میتواند توسعه و گسترش فناوریهای کمکربن را شتاب
بخشد .برنامه  SETبا تمرکز بر دستیابی به اهداف اقتصادی کمکربن سال  2020برای تعدادی از فناوریهای
کمکربن ،نقشهراههایی ارائه میدهد .فناوریهای ذخیره انرژی ،در چشم انداز نقشهراه شبکههای الکتریکی قرار
میگیرد و همسو با نقشهراههای فناوریهای باد و خورشید قرار میگیرند ( به واسطه نقش بالقوه ذخیره انرژی در
ترکیب منابع انرژی های تجدیدپذیر).

 1تادوین ساند " "European Regulatory and Market Framework fot Electricity Storage Infrastructureباا هادف شناساایی
عناصرکلیدی چارچوب بازار اروپا که به طور بالقوه شرایط نامطلوب در جهت توسعه و عملیات زیرساخت ذخیره الکتریسایته ایجااد نماوده و فاراهم
نمودن سیاستهایی که منجر به بهبودهای امکانپذیر میگردند ،بوده است .تجزیه و تحلیل بسیار جزئی در سطح ملی برای کشورهای هدف پروژه
( stoREاسترالیا ،دانمارک ،آلمان ،یونان ،ایرلند و اسپانیا) انجام شده است .پروژه مذکوربه طور عمده بار روی فنااوریهاای ذخیاره الکتریسایته در
مقیاس بزرگ تمرکز می نماید ،با این وجود شرایط چارچوب مورد نظر بسیار مشابه فناوریهای ذخیره در مقیاس کوچک است .بنابراین توصیههاای
مطرح شده در این سند طیف وسیعی از فناوریهای ذخیره انرژی را پوشش میدهد.
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نقشهراههای سطح باالی ارائه شده در برنامه  SETبوسیله نقشه راه تحقیق ،توسعه و برنامه نمایشی مواد تکمیل
شده و گسترش پیدا کرده است .نقشهراه مواد مذکور ،یک برنامه تحقیق و نوآوری برای دوره زمانی  2012-2022با
هدف حمایت توسعه اقتصاد کمکربن دانشبنیان پیشنهاد میکند [2و.]6
مسائل عمده مربوط به پذیرش فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی که در حال حاضر عبارت است از قیمت
باالی فناوریها و عملکرد فنی ناکافی  ،در نقشه راه مواد مورد استفاده در ذخیرهسازی الکتریسته مورد بررسی قرار
گرفته است .چشمانداز نقشهراه مذکور شامل تحقیق و برنامه نمایشی صنعتی ،و فناوریهای جهتگیریکننده انرژی
(باتریها و سامانه ذخیرهساز هوای فشرده) و فناوریهای جهتگیریکننده توان (ابرخازنها و چرخ طیارها)
میباشد .اهداف عملکردی فنی خاصی برای فناوریهای ذخیره انرژی ارائه شده است (مانند کاهش قیمت
باتریهای یون لیتیومی به تقریباً  200یورو 167/پوند بر کیلووات ساعت که از طریق پیشرفت در مواد (مانند
الکترولیت ها و مواد ساختاری) انجام میشود.
فعالیتهای مرتبط در برنامه  ،SETبرنامههای مشترکی در زمینه ذخیره انرژی (با تمرکز بر قابلیتهای قدرتمند
برای پژوهش بر روی فناوریهای ذخیره انرژی) و ابتکار شبکه الکتریسیته اروپا (با تمرکز بر روی نوآوری سامانه و
یکپارچهسازی و تثبیت فعالیت ها) میباشند .برنامه مشترک ذخیره انرژی الکتریکی  1EERAدر اواخر سال 2011
آغاز شد و بوسیله ائتالف پژوهش انرژی اروپا ( 2)EERAمدیریت میشود .هدف برنامه مذکور شتاب بخشیدن به
توسعه محدوده فناوریهای ذخیره انرژی است .بنابراین منجر به ورود فناوریهای مذکور در صنعت از طریق
برنامههای  RD&Dمیشود (مانند برنامه نوآورانه شبکه الکتریسیته اروپا).
برنامه مشترک نقشهراههای فناوری با جزئیات براساس چهار فناوری ذخیره الکتروشیمیایی ،ذخیره شیمیایی،
ذخیره حرارتی و ذخیره انرژی مغناطیسی ابرهادی در راستای کار بر روی موضوع فنی-اقتصادی میباشدEERA .
به ترتیب بوسیله مجمع عمومی 3متشکل از نمایندگان همه اعضا و کمیته اجرایی 4اداره میشود.
هر یک از نمایندگان حق سخنرانی در مجمع عمومی را داراست اما فقط اعضای کامل حق شرکت در رأیگیری
را دارند .مجمع عمومی سالیانه حداقل یکبار تشکیل جلسه میدهد و بخش اصلی اداره کننده  EERAبه خصوص
در اتخاذ تصمیمات برای تأیید بودجه ،هزینه عضویت ،گزارش سالیانه فعالیتها ،تعیین کمیته اجرایی ،تغییر قوانین
داخلی ،و غیره میباشد .کمیته اجرایی بخش اصلی اداره کننده  EERAمیباشد و راهبری ائتالف ،اتخاذ تصمیمات
1
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به منظور کارآیی ،و تأیید برنامههای مشترک را بر عهده دارد .کمیته اجرایی توسط نمایندههای شخصی و دبیرخانه
 EERAحمایت میشود .نمایندگان شخصی قبل از جلسات کمیته اجرایی در راستای تأمین این موارد جلساتی
برگزار میکنند .دبیرخانه به عنوان نقطه تالقی بین کمیته اجرایی و برنامههای مشترک  EERAعمل کرده و
همچنین کمیته اجرایی را حمایت میکند .در شکل  12ساختار تشکیالتی  EERAنشان داده شده است:

شكل  :12ساختار تشكیالتی EERA

برنامههای مشترک  EERAمحققان سازمانهای شرکتکننده را گرد هم میآورد .هر برنامه مشترک EERA
دارای یک کمیته راهبری است که بخش تصمیمگیری برنامه مشترک محسوب میشود .کمیته راهبری متشکل از
نمایندگان هر سازمان شرکتکننده است .برنامه مشترک توسط هماهنگکننده راهبری میشود و با همکاری
راهبران برنامه فرعی هیئت مدیره برنامه مشترک تشکیل میشود .هیئت مدیره مسئول جنبههای مدیریتی برنامه
مشترک است .در شکل  13ساختار تشکیالتی راهبری برنامههای مشترک  EERAخالصه گردیده است:

شكل 13ساختار تشكیالتی راهبری برنامههای مشترک EERA

برنامه مشترک ذخیره انرژی ( )JPESاولین برنامه در سراسر اروپا به منظور گردهمایی همه زمینههای عمده
تحقیقات ذخیره انرژی است.
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بنابراین  JPESیک فرصت منحصربفرد به منظور همسو نمودن فعالیتهای تحقیق و توسعه در زمینه ذخیره
انرژی است و به طور عمده در این برنامه هدف یکپارچهسازی و اجرایی نمودن پروژهها و برنامههای تحقیقاتی
اروپایی و ملی در راستای بهینهسازی منابع و تالشها دنبال میشود .برنامه مذکور اهداف و اولویتهای SET-
 Planرا با متحد نمودن شرکای بینالمللی در همه سطوح زنجیره ارزش شامل  )1مواد )2 ،خط فرآیند )3 ،طراحی
اجزا و سامانه )4 ،مونتاژ سامانه برای کاربرد خاص و  )5مونتاژ کل سامانه حمایت مینماید JPES .همچنین
نقشهراههای عمومی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی برای افق  2020و ماورای آن را تدوین مینماید و
کنسرسیومهای بهبود یافته برای همکاری با صنعت در پروژههای هدفمند و چالشبرانگیز ایجاد مینماید .در شکل
 14برنامههای فرعی تنظیم شده در راستای اجرای برنامه مشترک ذخیره انرژی  EERAنشان داده شده است:

شكل  14برنامههای فرعی در نظر گرفته در قالب برنامه مشترک ذخیره انرژی

از جمله اقدامات انجام شده یا برنامهریزی شده در راستای رسیدن به اهداف برنامه مشترک بازبینی فعالیتها،
ارزیابی جدیدترین وضعیت و تعریف نیازمندیها برای برداشتن گام بعدی ،تدوین نقشهراهها و توسعه مفاهیم
طراحی مهندسی برای دورههای کوتاهمدت ،میانمدت و طوالنی مدت ،و انتشار نتایج در گزارشها و کارگاههای
مشترک (در همکاری با صنعت) میباشد .از اقدامات انجام شده در قالب برنامه مشترک  EERAدر همکاری با
انجمن اروپایی ذخیره انرژی ،تدوین نقشهراه " European Energy Storage Technology
 "Development Roadmap Towards 2030میباشد.
هدف برنامه نوآورانه شبکه الکتریسیته اروپا قادر ساختن تحویل شبکه هوشمند (برنامهریزی شده در SET-
 )Planدر طول دوره  2020-2030با ایجاد شراکت بین بخشهای عمومی-خصوصی برای به اشتراکگذاری ریسک
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مربوط به توسعه سریع فناوریهای شبکه الکتریسیته میباشد .در طول دوره  2010-2018گروه مذکور  60میلیون
یورو ( 50میلیون پوند) در پروژه های  RD&Dذخیره انرژی سرمایهگذاری خواهد نمود [2و.]6
براساس اطالعات استخراج شده از اسناد مربوط به توسعه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در اروپا مدل توسعه
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در اروپا به صورت شکل  15ترسیم طراحی گردیده است.

شكل 15مدل توسعه ذخیرهسازی انرژی الكتریكی در اروپا

 -1-2-7اهداف فنی در نظر گرفته شده برای توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی در اروپا
در اروپا ظرفیت نصب شده پمپهای برق آبی در حدود  40گیگاوات است که برآورد شده است تا سال ، 2030
 50%از آنها به علت فرسودگی نیاز به تعمیرات خواهند داشت .برخی از پروژههای مربوط به پمپهای برق آبی نیز
شروع شدهاند .در این پروژهها بر روی بهینهسازی قدرت پمپ و توربین به منظور افزایش ظرفیت انرژی تولید شده
کار شده است .به عنوان مثال در منطقهی آلپ به حوضچههای ذخیرهسازی موجود واحدهای جدیدتری اضافه
نمودهانند .در اروپا عمدتاً در سوئیس ،پرتغال ،آلمان و اسپانیا ظرفیت تولید و برنامهریزی در زمینهی پمپهای برق
آبی در حدود  7گیگاوات تا سال  2020برآورد شده است .قابل ذکر است که بزرگترین پتانسیل ذخیرهسازی با
استفاده از پمپهای برق آبی در نروژ در حدود  10تا  25گیگاوات گزارش شده است که میتوان بااستفاده از نصب
توربینهای بادی در شمال دریا ظرفیت آن را افزایش داد .بیشتر پیشرفتها در این زمینه مربوط به فناوری پمپ
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برق آبی با استفاده از آب دریا میباشد .در حال حاضر تنها یک مورد از پمپهای برق آبی وجود دارد که از آب دریا
به عنوان مخزن پایینی استفاده میکند .این مورد مربوط به  Okinanvaدر ژاپن است .در دستگاههای قبلی پمپ-
های برق آبی از مخازن زیرزمینی مخصوصاً معادن باز استفاده میشده است .از جمله میتوان به معدن گرانیت در
 Estoniaو معدن زغال سنگ در آلمان اشاره نمود.
سامانههای ذخیرهسازی انرژی هوای فشرده در آمریکا با ظرفیت  500مگاوات ،آلمان با  300مگاوات ،ایتالیا با
 25مگاوات ،اسرائیل با  300گیگاوات ،کره جنوبی با  300مگاوات Morocco ،با  400مگاوات ،ژاپن و آفریقای
جنوبی برنامهریزی و یا ساخته شدهاند [.]10
بهبود در عملکرد سامانههای ذخیرهسازی هوای فشرده با تحقیق بر روی مکانهای جدید در زیرزمین به منظور
ذخیرهسازی هوا امکانپذیر است .بخصوص تحقیقات اخیر بر روی فرآیندهای آدیاباتیک متمرکز شده است ،به
عنوان مثال پروژه آدل در آلمان با تولید  300مگاوات و ظرفیت ذخیرهسازی  1000مگاوات ساعت برای شارژ و
دشارژ میباشد.
پروژهای تحت عنوان  FP6اروپا  DEMO-RESTOREجهت بهکارگیری باتریهای سرب اسیدی در
سیستمهای  PVتصویبشده است .باتری لیتیومی با توان  1مگاوات و ظرفیت ذخیرهسازی در حدود  700کیلووات
ساعت و سرعت بازده در حدود  96%و سرعت دشارژ خود به خودی پایین در آلمان توسعه یافته است.
تحقیقات اخیر بر روی توسعه و بهبود مواد کاتدی ،آندی و غیرقابل اشتعال کردن الکترولیت باتریهای یون
لیتیوم و از طرفی طراحی خاص سلهای آنها و بهبود بخشیدن به افزایش دانسیته انرژی در اندازه و وزن پایین
متمرکز شده است.
بزرگترین سازنده باتریهای یون سدیم  NGK Insulatorsدر ژاپن میباشد .بخش بازار انتظار دارد که تا
سال  2020مقدار  316مگاوات از باتریهای سدیمی را به  1گیگاوات برسانند .در اروپا چندین پروژه درزمینهی
باتریهای سدیمی انجامشده است که ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود :آلمان (برلین،)Adlershof -
اسپانیا ( )Gran Canaria Facilityو فرانسه (.)Reunion Islands
تحقیقات اخیر در باتریهای سدیمی بر روی غشای بتا آلومینای الکترولیتهای جدید بهمنظور جلوگیری از
خوردگی مواد سازنده ظرف آنها متمرکز شده است [.]10
باتریهای روی-برم ارزانقیمتتر از باتریهای ردوکس وانادیومی میباشند ،درحالیکه باتریهای ردوکس
وانادیومی نیز مؤثرتر و دارای طول عمر باالتری میباشند .شرکتهای اروپایی سازنده باتریهای وانادیومی شامل
( Cellstromاسترالیا) و  REDTدر  UKو ایرلند میباشد .از طرفی مؤسسه ملی توان  UKسیستمهای بر پایه-
ی پلی سولفید-بروماید را در سال  1990گسترش دادند .پروژههایی که در این زمینه به تصویب رسیدهاند در اروپا
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شامل اسپانیا ( ،)La Gomera Facilityایرلند ( )Sorne Hill Wind farmو دانمارک ( Riso Research
 )Instituteمیباشند .تحقیقات در زمینه افزایش دانسیته انرژی ،بهبود بخشیدن عملکرد غشا ،طراحی جدید سل و
از طرفی کاهش قیمت متمرکز شده است .بهعنوان مثال با جایگزین کردن فیلم وانادیوم با وانادیوم برومید ،نسل
جدیدی از باتریهای جریانی ردوکس وانادیومی بهمنظور افزایش دانسیته انرژی برای کاربرد در دستگاههای
متحرک به وجود آمدهاند .در اسپانیا پروژهای در مورد ابرخازنها در جزیره قناری تصویب شد .تحقیقات در این
زمینه بر روی مواد نانوکربنی که منجر به افزایش دانسیتهی انرژی و توان میشوند ،متمرکز گردیده است .تالشهای
بسیار گستردهای بر روی کنترل اندازه ذرات و ظرفیت و افزایش دادن طول عمر و عملکرد شارژ و دشارژ آنها انجام
شده است .این تحقیقات توسط کمیسیون انرژی در سال  2011میالدی انجام شده است [.]10
بر طبق آمارٍ EERAتا سال  2011ظرفیت نصبشده از  SMESدر جهان در حدود  100مگاوات میباشد .این
ذخیره ساز در حدود  1مگاوات در ایتالیا ،آلمان ،فنالند و اسپانیا توسعه پیداکرده است .تا سال  2008پروژههای
موفقیتآمیزی در حدود  20کیلووات در آلمان ،فنالند ،فرانسه ،آمریکا و کره جنوبی به تصویب رسیده است .صنایع
اروپا دارای بزرگترین بازار مربوط به فناوریهای مرتبط با سامانههای ذخیرهی انرژی الکتریکی میباشد .سه شرکت
معتبر تخصصی در زمینهی پمپهای برقآبی در اروپا وجود دارد .یکی از این شرکتها نزدیک به  40%از بازار پمپ-
های برقآبی جهان را در دست دارد 50% .از سامانههای ذخیرهسازی هوای فشرده با استفاده از فناوری اروپا ساخته
شدهاند .قابل ذکر است که  6پروژه بر روی سامانههای هوای فشرده پیشرفته در آمریکا تحت ساخت و یا برنامهریزی
است .برنامههای  R&Dبر روی ذخیرهسازی باتریهای لیتیومی پیشرفته مانند پروژههای  SOLIONصنعتی
فرانسه-آلمان صورت گرفته است که بیانگر این مطلب است که اروپا نقش کلیدی در این زمینه بازی میکند.
پیشنهادات دو مؤسسه  EASE/EERAبرای فناوریهای ذخیره انرژی اروپا و نقشه راه آنها تا سال  2030در
ادامه بیانشده است:
ظرفیت ذخیرهی انرژی الکتریکی جهان در شبکههای الکتریکی در حدود  127.000مگاوات میباشد که 99%
آن توسط سامانههای پمپ برقآبی تأمین میگردد .سامانههای الکتروشیمیایی در حدود  446مگاوات میباشد که
تشکیلشده از باتری سدیم سولفور ( ،)365سرب اسیدی ( ،)35نیکل-کادمیوم ( ،)27یون لیتیوم ( )16و باتری
ردوکس جریانی ( )3میباشد.
باتریها از اجزای راهبردی مهم در جامعه مدرن میباشد ،زیرا دارای کاربردهای گستردهای از جمله صنایع
ارتباطی ،دفاع و غیره میباشند .بخش صنعتی و تحقیقاتی اروپا در این سالها به شدت بر روی بهبود باتریها
متمرکز شده است .پتانسیل صنعتی و اقتصادی در اروپا در زمینهی باتریها بسیار زیاد است .بخش صنعتی باتری
در اروپا شامل  40.000کارمند میباشد .بازار باتریهای مورداستفاده در خودروهای الکتریکی هیبریدی و
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خودروهای الکتریکی پالگین نزدیک به  1/4میلیارد دالر در سال  2012میباشند که انتظار میرود تا سال 2017
به میزان  5/2میلیارد دالر برسد [.]10
در اروپا گروههای زیادی بر روی پتانسیلهای تجاری و فنی سامانههای ذخیرهسازی هوای فشرده مشغول به کار
هستند .از طرفی چندین کارپرداز مانند  SUEZ ،GDF ،GE ،RWEو غیره در این زمینه مشغول هستند.
قابلذکر است که سیاستهای حمایتی آلمان با رویکرد ذخیرهسازی انرژی در رقابت با چین ،ایاالت متحده
آمریکا و ژاپن میباشد .یکی از همکاریهای اخیر در این رابطه بین شرکتهای  ،RWEجنرال الکتریک (،)GE
مرکز هوافضای آلمان و زوبلین 1بهمنظور ساخت و بهبود دستگاه پروژه آدل تا سال  2013میباشد .این دستگاه
ظرفیت ذخیرهسازی در حدود  1گیگاوات ساعت و تولید انرژی به میزان  200مگاوات به مدت  5ساعت را دارا
میباشد .وزارت اقتصاد فدرال آلمان حدود  10میلیون یورو در پروژه آدل سرمایهگذاری نموده است .در پنجمین
برنامه ( ،2)FP5اتحادیه اروپا در حدود  50%از  4/7میلیون یوروی پروژه را در رابطه با  AA-CAESاز سال 2003
تا  2006تحت حمایت مالی قرارداد.
در اروپا در حال حاضر مخازن زیر زمینی ذخیرهسازی گاز در شش کشور وجود دارد .آنها در  28مکان مختلف
وجود دارند ( 34مخزن) که  17مکان ( 23مخزن) در آلمان وجود دارد .حجم گاز ذخیرهسازی در اروپا در حدود 9
میلیارد مترمکعب میباشد که نزدیک به  6/8میلیارد ( )75%آن در آلمان نهفته است .عالوه بر این ارتباط
جغرافیایی خوبی بین در دسترس بودن مخزن نمکی برای ذخیرهسازی گاز با فشار باال و نصب و راهاندازی محل
نیروگاههای بادی دریایی در شمال آلمان وجود دارد [.]10
الکتریکی کردن حملونقل جادهای در اروپا نیز مطرح میباشد .خطمشی اروپا به منظور بهبود بخشیدن به
الکتریکی کردن حملونقل جادهای در شکل  16نشان داده شده است [ .]11همانگونه که در برنامه زمانی شکل
 16مالحظه میشود ،سال  2012به معرفی محصول اختصاص داده شده ،سال  2016به عنوان میان دوره در توسعه
حمل و نقل الکتریکی ،سال  2020به تولید انبوه محصول با محوریت خودروهای تمام الکتریکی مجموعاً  5میلیون
و سال  2025به تولید انبوه خودروهای تمام الکتریکی نسل سوم در نظر گرفته شده است.

Zublin
Fifth Framework Programme

1
2

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

69
ويرايش اول1394 ،

فاز :1تدوين مباني سند

شكل 16خطی مشی اروپا بهمنظور الكتریكی کردن حملونقل جادهای

در شکل  16محور افقی مربوط به برنامه زمانی اهداف پیش بینی شده و محور عمودی به مجموع تعداد
خودروهای تمام الکتریکی/پالگین در جادهها در اتحادیه اروپا میباشد.
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شكل 17چشمانداز مربوط به توسعهی سامانههای ذخیرهی انرژی الكتریكی (در اینجا بحث باتری مطرح است).

در شکل  17برنامه زمانی توسعه باتریها از سال  2010تا  2026براساس فعالیتهای تحقیق و توسعه ،بازار ،و
چارچوب قانونگذاری ترسیم شده است [.]11
در حال حاضر سامانههای انرژی  EUبا محدودیت ذخیرهسازی رو به رو میباشند .ظرفیت نصبشده در حدود
 5%است .که این مقدار مربوط به ذخیرهی پمپی در مناطق کوهستانی مانند آلپScottish ،pyrenees ،
 Carpathians ،Ardennes ،Highlandsمیباشد.
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 -2-2-7قانون ذخیرهی انرژی در سامانههای انرژی کنونی و آینده
شهرهای هوشمند از اهداف سیاسی کلیدی در زمینهی ذخیره انرژی میباشند .سامانههای پمپ برق آبی نزدیک
به  99%از ظرفیت ذخیرهسازی انرژی را به خود اختصاص دادهاند .چالش بزرگ در زمینهی ذخیرهی انرژی مربوط
به افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و افزایش راندمان ذخیرهسازی است [.]10
افق زمانی بهمنظور بهبود در ذخیرهسازی انرژی طبق جدول  16است:
جدول  16افق زمانی بهبود ذخیرهسازی انرژی.
حال و گذشته

کوتاهمدت

میان/طوالنیمدت

تلمبه ذخیره برقآبی تلمبه برقآبی نوآورانه تلمبه ذخیره برقآبی پیشرفته
باتریها

باتریها

هیدروژن

-

-

باتریهای پیشرفته

 -3-2-7بررسی سند توسعه ذخیره الکتریسیته در سطح ملی تدوینشده برای UK

سند ذخیرهسازی انرژی  UK1نگاه راهبردی به فرصتهای ذخیرهسازی گرمایی و الکتریکی و از طرفی چالش-
های موجود در این زمینه دارد .قوانین موجود در زمینهی ذخیرهسازی انرژی الکتریکی بهطور گستردهای بهمنظور
کاهش مقدار دیاکسیدکربن موجود در هوا میباشد .در  UKاماکن محدودی بهمنظور استفاده از تلمبه برقآبی
وجود دارد ،به همین منظور باید از فناوریهای دیگر بهمنظور ذخیرهسازی استفاده شود .در سند مذکور
تصمیمگیری در موارد ذیل به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی حائز
اهمیت است:
مکانی که دستگاههای ذخیرهی انرژی باید در سامانه تعبیه شوند
خصوصیات و ویژگیهای ذخیرهی انرژی که مورد نیاز در اماکن مختلف
بهینهسازی در سه پارامتر :فناوری ذخیرهی انرژی ،تولید و طرف تقاضا
زمینههایی که تقویت زیرساخت مورد نیاز میباشد.

United kingdom

1
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 UKدارای مجموعهای از تجارب در زمینهی فناوری ذخیرهسازی انرژی در دانشگاهها و کمپانیها استUK .
انرژی خود را با استفاده از سامانههای تلمبه برقآبی ،آب داغ ،هیترهای ذخیرهی الکتریکی و سوختهای فسیلی در
مقیاس بزرگ ذخیره میکند .هدف  UKکاهش  80درصدی انتشارگازهای گلخانهای تا سال  2050است .تحقیقات
دانشگاهی زیادی در حوزه ذخیرهسازی انرژی در  UKانجامشده است که ازجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 59پروژه  R&Dدر مورد ذخیرهسازی انرژی به میزان  50میلیون پوند در حال انجام میباشد .یکسوم از این
پروژههای تحقیقاتی مربوط به باتریهای لیتیومی میباشد (جدول .]12[ )17
جدول 17شمار پروژههای تحقیقاتی در .UK
زمینه

تعداد

باتریهای بر پایه لیتیومی

7

ابر خازنها

4

مواد جدید برای باتریها

3

حمایت شبکه

2

مواد جدید برای حاملهای انرژی

2

پروژههای منفردی نیز در زمینهی ذخیرهی هیدروژن ،SMES ،مواد تغییر فاز و سامانههای هوای فشرده انجام
شده است و بیش از  250.000پوند برای تحقیقات  9دانشگاه اختصاص داده شده است .نگاهی به سالهای گذشته
نشان میدهد که حمایتهای مالی تخصیص یافته به ذخیره انرژی به طور قابلمالحظهای از نزدیک صفر در آغاز
دهه تا بیش از  3میلیون پوند افزایش داشته و سهم کل هزینه پروژههای ذخیرهای از  %0/5تا تقریباً %2
افزایشیافته است (شکل  .)18در این زمینه  9دانشگاه ذیل حمایت مالی دریافت کردهاند :کاردیف ،1امپریال،2
آکسفورد ،3ساسمپتون ،4سنت اندروس ،5استراتکلید ،6سوری 7و وارویک .8تحقیق بر روی فناوریهایی مانند

1

Cardiff
Imperial
3
Oxford
4
Southampton
5
St Andrews
6
Strathclyde
7
Surrey
8
Warwick
2
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باتریهای لیتیوم-هوا (با هدف دستیابی به افزایش  8-10برابری در دانسیته ذخیره انرژی باتریهای لیتیومی رایج)،
باتریهای جریانی و ابر خازنها متمرکز میباشد [.]12

شكل 18ارزش حمایتهای مالی اختصاص دادهشده سالیانه به ذخیره انرژی

برخی از کمپانیهای ذخیره انرژی فعال در  UKوجود دارد:
 :Atraverdaتوسعه باتریهای سرب-اسیدی
 :Plurionتوسعه باتریهای جریانی روی-سریم
 :Oxisباتریهای پلیمری لیتیوم-سولفور
 :Nexeonباتریهای یون لیتیومی
 :ABSLتولیدکننده باتری یون لیتیومی
از کمپانیهای دیگری در توسعه ذخیره انرژی مشارکت دارند میتوان به  ،Tata Steelانجمن پژوهشی کربن
کم ،1و مجمع دولتی اشاره نمود .اخیراً شبکه ذخیره الکتریسیته 2که نماینده توسعهدهندگان ،محققان ،سازمانها،
مصرفکنندگان و غیره میباشد ،به منظور بحث در موضوعات کلیدی شامل بررسی موارد مطرح درزمینه گسترش
بیشتر ذخیره انرژی الکتریکی و فراهم نمودن شبکه تشکیل شد.
همچنین برخی از یوتیلیتیها عالقهمند به شرکت در پروژههای ذخیره انرژی الکتریکی میباشند:
 SSEدارای برخی از آزمایشهای ذخیره انرژی میباشد

Low Carbon Research Institution
Electricity Storage Network

1
2
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 ABB ،Edfو دانشگاه  Durhamبر روی واحد ذخیره باتری لیتیومی با دشارژ  200کیلووات ساعت1/
ساعت در یک سامانه توزیع  11کیلوولتی در  Norfolkبرای کنترل ولتاژ دینامیکی و ذخیره انرژی بادی
مازاد تولید شده محلی
 E.ONبرخی از پروژهها در سال  2008بر روی ذخیره انرژی در  UKبر روی استفاده از باتریهای وسایل
نقلیه الکتریکی برای عرضه خانگی و هیبرید ابر خازن/باتری
همچنین شایان ذکر است که نمایشگاههای باتری جریانی بینالمللی که سالیانه در  UKبرگزار میشود ،به
اشاعه استانداردها و اقدامات برای توسعهدهندگان ،عرضهکنندگان ،و استفادهکنندگان در راستای حمایت توسعه
باتریهای جریانی میپردازد[.]12
نیاز به تجزیهوتحلیل بیشتر برای درک اینکه چه مشخصههایی از ذخیره انرژی بیشترین تناسب را در  UKدارد،
نباید به عنوان مانعی برای توسعه برخی از فناوریهای مناسب باشد .افزایش دانش درزمینه تواناییهای عملیاتی و
قیمتها به آنالیز نقش ذخیره انرژی کمک خواهد نمود.
پروژههای نمایشی درزمینه آنالیز نقش ذخیره انرژی به موازات فعالیتهای مشابه برای شبکههای هوشمند ،و
فناوریها ی نسل جدید خواهد بود .پایه تحقیق و توسعه نیازمند حمایت فرآیندهای نوآوری و تداوم پژوهش برای
تغییر و بهبود در فناوریهای موجود است UK .در برخی از زمینهها و بهطور قابلمالحظهای در باتریهای لیتیومی
و باتریهای جریانی متخصص است .مؤسسات تحقیقاتی ،باتریهای یون لیتیومی و ابر خازنها را هدفگیری
کردهاند و چنین روش متمرکزی تنها راه رقابت در سطح جهانی است .با وجود این مجموع هزینههای اختصاص
دادهشده نسبتاً در مقایسه با استانداردهای بینالمللی متوسط است [.]13

-1-3-2-7دیدگاه  UKبرای توسعه فناوری ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
در سال  2013هدف  2.000مگاواتی ذخیره الکتریسیته جدید-متشکل از واحدهای با اندازه متغیر و با
ظرفیتهای انرژی متغیر-پیشنهاد گردید .رسیدن به هدف  2.000مگاوات ذخیره انرژی الکتریکی قابل دسترسی تا
سال  2020میباشد .در جدول  18برنامه توسعه ذخیره انرژی الکتریکی تا سال  2020خالصهشده است:

جدول  18برنامههای توسعه ذخیره انرژی تا سال ( 2020نشانگر توان نصبشده برحسب مگاوات)
سال

مصرفکننده پراکنده

متمرکز

سالیانه کل جمع کل

2013

2

5

-

7

7

2014

8

10

-

18

25
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سال

مصرفکننده پراکنده

متمرکز

سالیانه کل جمع کل

2015

20

25

10

55

80

2016

30

60

50

140

220

2017

60

90

50

200

420

2018

100

150

100

350

770

2019

150

250

150

550

1320

2020

180

300

200

660

2000

هدف  2.000مگاوات ذخیره انرژی تا سال  2020منجر بهصرفه جویی در  120میلیون پوند/سال خواهد شد و
اگر ظرفیت ذخیره نصبشده به  10.000مگاوات افزایش یابد ،این مقدار به  10میلیارد پوند/سال افزایش خواهد
یافت.
بعالوه نصب  2.000مگاوات ذخیره تا سال  2020فرصتهای اشتغال جدید برای بیش از  10.000نفر ایجاد
خواهد کرد .در شکل  19وضعیت کنونی و برنامهریزیشده ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در  UKنشان دادهشده
است.

شكل 19وضعیت کنونی و برنامهریزی برای آینده  UKبرای توسعه ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی
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در بخشهای دولتی برای ذخیره انرژی هیچ نقطه تمرکزی وجود ندارد .فناوریهای ذخیره انرژی به دلیل بین
بخشی بودن نیازمند اداره یا نمایندهای است که فعالیتهای ذخیره انرژی را بین دپارتمان انرژی و تغییرات آبوهوا
و دپارتمان نوآوری تجاری و مهارتها هماهنگ نماید .حمایت از توسعه فناوری باید با فعالیت برای توسعه بازار
ذخیره انرژی در  UKو جستوجوی فرصتهایی برای تجارت بینالمللی در این زمینه مهم همسو شود .برنامه
نوآوری  DECCاز توسعه و تثبیت فناوری حمایت میکند ،اما نیازمند مرتبط شدن با بازار الکتریسیته است .در
حال حاضر برنامههایی در  DECCبرای توسعه توان خورشیدی ،توان بادی ،وسایل نقلیه الکتریکی و همچنین
توسعه شبکه آینده و یک رویکرد پیوسته در مورد نقش ذخیره الکتریسیته وجود دارد.
دولت باید راهبرد خود را برای ذخیره انرژی منتشر نماید که شامل اهداف پذیرش ذخیره الکتریسیته در روشی
مشابه با راهبردها و اهداف تنظیمشده برای گسترش فناوریهای دیگر مانند انرژی خورشیدی ،بادی ،و وسایل نقلیه
الکتریکی میباشد.
شبکه ذخیره الکتریسیته ،از دولت برای پذیرش هدف  2.000مگاوات ذخیره انرژی الکتریکی تا سال 2020
نه ذخیره الکتریسیته در ضمن کاهش یا تعویق هزینه تقویت
درخواست نموده است .سرمایهگذاری در زمی ٔ
زیرساختهای شبکه ،بهینه کردن عملکرد تولید انرژیهای تجدید پذیر و متداول موجود و برنامهریزیشده ،مزایای
عمدهای را برای سامانه به ارمغان خواهد آورد .در حال حاضر به منظور تضمین ظرفیت ذخیره کافی برای تأمین
نیازهای افزایشیافته با انعطافپذیری مورد انتظار ناشی از افزایش سهم تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،قانون و
اقدامات خاصی مورد نیاز است .تثبیت ذخیره انرژی الکتریکی به صورت بومی ،ویترینی برای کمپانیهای بریتانیایی
برای توسعه فعالیتهای خود در خارج از مرزها فراهم میکند .سفارشهای قدرتمند و پایدار برای ذخیره
الکتریسیته به مهارتهای پایهای و فرصتهای اشتغال در  UKمنجر میشود .هدفگذاری در این زمینه ،منجر به
ارسال یک سیگنال قدرتمند به توسعهدهندگان ،برای ورود در بازار میشود [.]13
فعالیتهای جاری در بازسازی و فعالیت در توسعه بازار الکتریسیته در ایرلند شمالی شامل اقداماتی برای
اطمینان از اینکه پذیرش ذخیره الکتریسیته حداقل مانند سایر فناوریهای انرژی خواهد بود ،میباشد.
ذخیره الکتریسیته یک مسیر با کربن کمتر و انعطافپذیر برای فراهم نمودن ظرفیت پیک در مقایسه با تولید
متداول ارائه میکند .باوجود این پروفایل قیمت یک نیروگاه ذخیره الکتریسیته از پروفایل قیمت تولید متداول
متفاوت است و یک مدل تجاری به منظور توضیح این مطلب که آیا ذخیره الکتریسیته به اندازه کافی در برابر طول
عمر آن دارای مزیت میباشد ،مورد نیاز است .اگرچه از نظر تئوری شرکت پروژههای ذخیره الکتریسیته در بازار
برنامهریزیشده امکانپذیر است ،اما فراهم کردن مشوق کافی برای تأمین هدف  2.000مگاوات تا سال 2020
غیرمحتمل است .در شکل  20نحوه اجرای برنامه  2.000مگاواتی در  UKنشان داده شده است [:]13
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شكل  20نحوه اجرای برنامه  2000مگاواتی در UK

الزم است تمهیدات لیسانس و قانونگذاری برای ذخیره الکتریسیته ارزیابی و برای حذف ابهام و ترغیب گسترش
ذخیره الکتریسیته سادهسازی شود [:]13
قانون الکتریسیته سال  1989و اصالحات متعاقب آن و قانونگذاری حمایتی ،مشخصههای خاص ذخیره
الکتریسیته را نمیشناسد .تمهیدات لیسانس برای پروژههای ذخیره آینده واضح نیستند که این امر منجر به انحراف
در بازار ،وابستگی به اندازه ،افزایش قیمت و عدم قطعیت میگردد.
حمایت از پروژههای برنامه نمایشی ذخیره الکتریسیته در مقیاس بزرگ باید بهطور موقت حفظ شوند تا بازسازی
بازار بهطور قابل قبولی تصویب شود و گسترش تجاری امکانپذیر گردد.
حمایت توسعه فناوری ذخیره الکتریسیته نیازمند تداوم از طریق حمایت فناوریها در همه مراحل توسعه به
منظور حفظ جایگاه ملی در این فناوری کلیدی است [5و.]13

 -4-2-7بررسی سند وضعیت و توصیهها برای  RD&Dبر روی ذخیرهسازی انرژی در دانمارک
سیاست انرژی دانمارک تا سال  2050سامانههای حملونقل و انرژی بر پایه  %100انرژیهای تجدیدپذیر را
بهعنوان هدف عمده دولت شناسایی کرده است .در مسیر رسیدن به این هدف - ،تمرکز بر روی بهکارگیری منابع
توان بادی ( %50تقاضای الکتریسیته تأمینشده بهوسیله باد تا سال  -)2020مسیرهایی شناسایی شده است .ذخیره
انرژی جزء اصلی چشمانداز سامانه انرژی دانمارک در سال  2050با محدودهای از روشهای امکانپذیر میباشد.
از چشمانداز بینالمللی ،دانمارک به واسطه موقعیتهای پیشتاز صنعتی و همچنین تحقیق و توسعه در
فناوریهای ذخیره جدید در همکاری بین جامعه پژوهشی دانمارک و صنعت ،پایگاهی قدرتمند در ذخیره انرژی به-
شمار میرود.
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دانمارک در زمینه باتریها مانند بسیاری از کشورهای اروپایی از صنعت تولید برخوردار نیست .با وجود این
رقابتهای فراوانی در کنترل ،تست ،و شناسایی باتریها در محیطزیست دارد که بسیار مرتبط با صنعت تولید انرژی
بادی و سامانه انرژی در دانمارک است .بخصوص دانمارک فعالیتهای جالبی بر روی سامانههای کنترلی ایمنی و
عملیات مقرونبهصرفه باتریها و بعالوه توسعههایی بر روی مواد پیشرفته الکترودی و مواد مورد استفاده در
باتریهای آینده از نظر بینالمللی انجام داده است .میزان انتشارات علمی ،نشانگر نقش دانمارک در چشمانداز
بینالمللی است.
درزمینه ذخیره انرژی ترمومکانیکی ،دانمارک کار تجربی بسیاری انجام نداده است .با وجود این ،رقابت تئورتیکی
فراوانی در گروههایی متشکل از صنعت ،دانشگاهها ،و مؤسسات فناوری دانمارکی ایجاد شده است .همچنین این
رقابتها از ارزش بینالمللی برخوردار است و بعالوه دانمارک دارای تجربه همراه با دانش در مورد استفاده و ساخت
مخازن بزرگ در گنبدهای نمکی میباشد .این رقابت یک دارایی ارزشمند در چشمانداز ملی و بینالمللی است.
دانمارک بهواسطه شرایط جغرافیایی و توپولوژیکی در زمینه استفاده از ذخیره انرژی  PHSمحدودیت دارد [.]14

-1-4-2-7توصیههایی برای تالشهای ملی دانمارک
بهطورکلی دانمارک بهعنوان یک کشور پیشرو در فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر شناخته میشود و اهداف
وضع شده توسط پارلمان دانمارک اعتبار کافی برای این نقطهنظر را فراهم میکند .با وجود این ،منابع حمایت مالی
 ،FU&Dاهداف مشابه در زمینه تعهدات جدید در سامانه انرژی و شبکههای هوشمند ،بهرهوری انرژی در
ساختمانها و ذخیره انرژی ،را بهعنوان فناوریهای حیاتی شناسایی کرده است که باید در مسیر تسهیل رسیدن به
اهداف توسعه یابد [.]14
گروههای مسئول انجام این پروژه تخمین میزنند که ذخیره انرژی قسمت ضروری بخشهای چندگانه سامانه
انرژی پایدار خواهد شد :حملونقل ،الکتریسیته ،گاز و گرما .ذخیره انرژی حتی برای فراهم نمودن ارتباط بین
بخشهای مختلف مناسب است .با وجود این ،دانمارک نهتنها یک جزیره منزوی در جهان نیست ،بلکه بخشی
یکپارچه از اروپا است و بهطور گسترده وارد بازارهای اروپایی و جهانی شده است .بنابراین برای اینکه فناوریهای
ذخیره انرژی بتواند در آینده نهچندان دور در دسترس ،رقابتی و مقرونبهصرفه باشد ،اقدامات ملی متمرکز در
همکاری نزدیک با شرکای بینالمللی در راستای توسعه فناوریها هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی مورد نیاز
است .بهخصوص فعالیتهای  RD&Dباید در همکاری با فعالیتهای قابلمقایسه و مشابه انجامشده توسط
سازمانهای اتحادیه اروپا انجام شود .به همین دلیل ،گروه پروژه از توصیههای مشترک اروپا در جهت توسعه
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فناوریهای ذخیره انرژی با تأکید بر برنامه کاری اخیراً منتشرشده برنامه افق  2020الهام گرفته است .البته ،هدف
برنامههای حمایتی اروپایی و برنامههای ملی دانمارک باید بیشینه ساختن رشد دوجانبه باشد.
پروژههای پایلوت یا دمو بر روی ذخیره انرژی :پروژههای برنامه نمایشی و مقیاس پایلوت اغلب فعالیتهای
گرانقیمتی هستند و باید در چنین پروژههایی ،تعادل محتاطانه بین حمایت مالی خصوصی و دولتی در چارچوب
زمانی ،برای مدلهای تجاری بر پایه فناوری تثبیت نشده اعمال شود .بنابراین گروه پروژه پیشنهاد میکند که
سازمانهای حمایت کننده مالی مرتبط ،به یکدیگر ملحق شده و فراخوان پروژه های مقیاس پایلوت برای ذخیره
انرژی که براساس مشارکتهای مالی از بیش از یک منبع حمایت مالی دولتی است ،را در نظر بگیرند.
چنین اقدام خالقانهای منجر به فعالیتهای بزرگ و یک رقابت مثمر ثمر بین فناوریهای ذخیره انرژی بر اساس
سطح آمادگی فناوری ،ارتباط بین بلوغ و فناوری در سامانه انرژی دانمارک خواهد گردید [.]14

-2-4-2-7باتریها
باتریها دارای خواص ذخیرهای جذاب در موارد نرخ توان باال و زمان واکنش کوچک در پاسخ به تغییر ولتاژ در
الکترودها میباشند .بنابراین باتریها فناوریهای مهم و با تقاضای باال در سیستم انرژی آینده میباشند .باتریها
ممکن است در شبکه الکتریسیته موجود در بسیاری از مکانها بدون نیاز به تقویت شبکه وارد شوند و حتی در
برخی موارد نیازهای موجود برای تقویت شبکه را به تعویق بیاندازند .باتریها در شبکه الکتریسیته آینده ،توزیع و
انتقال ،و در حملونقل در باتریهای وسایل نقلیه الکتریکی یا در انواع فناوریهای هیبریدی (مانند پیلهای
سوختی در ترکیب با باتریها) بهطور اجتنابناپذیری نقش مهمی ایفا خواهند کرد .صنعت و مؤسسات دانمارکی در
فناوری باتریهای مختلف رقابت میکنند .به دالیل زیر حمایت از  RD&Dباتری توصیه میشود [:]14
در نظر گرفتن حمایت از پژوهشهای پایهای در توسعه انواع جدید باتریها با قابلیت دانسیته انرژی باالتر
تمرکز بر فعالیتهای خوشآتیه با هدف توسعه مواد برای باتریهای کارآمدتر و باتریهای مقرونبهصرفه
حمایت از فعالیتهای انجام شده در راستای شناخت بهتر و ممانعت از مکانیسمهای تخریب جدی بعدی در
باتریها
دادن مجوز برای فعالیتهایی با هدف ترکیب باتریها با تولید انرژی بادی .این امر هم صنعت توان بادی و هم
سیستم الکتریسیته را بهرهمند خواهد کرد.
تسهیل نمودن آزمایش و شناسایی باتریها در مکانهای مختلف سامانه الکتریسیته
تحقیقات در زمینه باتری در دانشگاههای دانمارکی در حال رشد است و تعدادی از کمپانیهای دانمارکی در
حال استفاده یا برنامهریزی برای استفاده از باتریها در محصوالت صنعتی میباشند .انجمن باتری دانمارکی توسط
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 4دانشگاه و  10کمپانی حرفهای برای به اشتراکگذاری دانش در پژوهش و کاربرد باتریها تشکیل شده است.
پژوهش باتری در دانمارک در سطح بینالمللی به طور عمدهای به صورت گروههای کوچک با دانش عمیق شناخته
میشود .انجمن باتری دانمارک نیاز به ملحق شدن نیروها برای رقابت در سطح بینالمللی دارد .دانشگاههای
دانمارک هم بر روی مواد انرژی و هم فرآیند مواد تحقیق میکنند .ترکیب پژوهش باتری با پژوهش فرآیند نانو
پتانسیل جالبی را نشان داده است .در دانمارک پژوهشها هم در فناوریهای باتری کالسیکی مانند کبالت ،نیکل
منگنز کبالت ،آهن یا باتریهای یون لیتیومی بر اساس تیتانیوم و همچنین بر روی باتریهای لیتیوم سولفور و
لیتیوم اکسید و اکسید روی در حال انجام میباشد .پژوهش بر روی شیمی سل نوعاً در دانشگاهها انجام میشود
درحالیکه مدلسازی ،شناسایی و تست طول عمر همچنین در مکانهای دیگری مانند مؤسسه فناوری دانمارک نیز
انجام میشود .مونتاژ کنندگان باتریها میتوانند از دانشگاهها ،مؤسسه فناوری دانمارک و عرضهکنندگان باتری
کمک بگیرند [.]14

 -3-4-2-7وضعیت باتریها در دیگر کشورهای اروپایی (کاربردهای صنعتی ،برنامههای
نمایشی ،تحقیق و توسعه)
تولیدکنندگان باتری لیتیومی معدودی در اروپا وجود دارد ،و تقریباً نزدیک به تمام تولید در مقیاس بزرگ در
آسیا (ژاپن ،کره و چین) و ایاالتمتحده آمریکا قرارگرفته است .چندین کمپانی اروپایی و مؤسسات پروتوتایپ
سریهای کوچک برای اهداف برنامه نمایشی یا  R&Dمیسازند .مواد ،اجزا و تجهیزات برای تولید سل باتری یک
تجارت قابلمالحظه در کل اروپا میباشد .مونتاژ سلها به پک باتریها شامل سامانههای مدیریت باتری در همه
کشورهای اروپایی انجام میشود .فعالیتهای تحقیق و توسعه در آلمان و فرانسه بسیار شدید است که ممکن است
به دلیل تولید وسایل نقلیه الکتریکی در این کشورها باشد [.]14

-4-4-2-7بازیگران در فعالیتهای مرتبط باتری در دانمارک
دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی یکی از بازیگران مهم در زمینه باتریها میباشند که در ذیل به عنوان
مؤسسه و اقدامات انجام شده توسط آن ها اشاره گردیده است [:]13
نه فرآیندهای تولید نانو  )2شناسایی باتری،
مؤسسه فناوری دانمارکی که در موارد  )1پژوهش درزمی ٔ
تخریب و مدلسازی در سطح سل و یک باتری و  )3حمایت کاربرد فعالیت می کند.
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دانشگاه  Aarhusکه در موارد  )1پژوهش در فناوریهای یون لیتیومی مختلف کالسیکی بهبودیافته توسط
نانو فرآیندها  )2تولید دستی سلهای باتری دکمهای پیشرفته برای شناسایی  )3انواع جدید باتریهای با
ظرفیت باال با مواد نانو-انرژی فعالیت می کند.
دانشگاه  Aalborgکه در موارد  )1شناسایی ،شناسایی مکانیسم های تخریب و مدلسازی در سطح سل و
پک باتری  )2سامانههای مدیریت باتری ،عیبیابی و مفاهیم مانیتورینگ  )3مدلسازی و مدیریت حرارتی
 )4الکترونیک توان و فناوریهای شارژ فعالیت می کند.
نه فناوریهای یون لیتیومی کالسیک بهبودیافته
دانشگاه فنی دانمارک که در موارد  )1پژوهش درزمی ٔ
توسط فرآیندهای نانو  )2شناسایی ،تخریب ،و مدلسازی باتری در سطح سل و پکیج باتری  )3پژوهش
درزمینه مواد پر انرژی جدید فعالیت میکند.
کمپانیها از دیگر بازیگران در زمینه باتریها در دانمارک میباشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده
است:
 Haldor Topsøeکه در زمینه تولید مواد کاتالیست برای تولید الکترود فعالیت می کند.
 DONG Energyکه کمپانی انرژی کامل از نفت فسیلی و باد تا مصرفکننده نهایی می باشد.
 Lithium Balanceکه در زمینه سامانههای مدیریت باتری فعالیت می کند.
Resound
AtoZelectronic
GMR Maskiner
 Transliftکه در زمینه وسایل نقلیه الکتریکی برای حملونقل داخلی فعالیت می کند.
 AF trucksکه در زمینه وسایل نقلیه الکتریکی برای حملونقل داخلی فعالیت می کند.
 LeanEcoکه در زمینه سامانههای توان اضطراری بر اساس باتری فعالیت می کند.
 IPUکه در زمینه خدمات نوآوری فعالیت می کند.
DFM

-5-4-2-7توصیههای خاص برای فناوری باتری در دانمارک
باید برنامههای نمایشی و پژوهش مرتبط در دسترس بر روی مواد ،فرآیندها و سامانههای باتری برای تبلیغ
دانش خاص و بروز کردن آن وجود داشته باشد.
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دانمارک به احتمال زیاد شاهد افزایش نیاز به ذخیره انرژی الکتریکی خواهد بود که میتواند تولید باتری یا
مونتاژکنندگان باتری را جذب کند .سامانههای ذخیره انرژی کارآمد و با قیمت مناسب میتواند دارای آینده خوب
در محصوالت دانمارکی باشد .برای حمایت از چنین توسعهای و کاربردهای پیشرفته آینده ،پژوهش دانمارکی باید
جدیدترین دانش را در همه زمینههای مونتاژ باتری در رقابت و همکاری بینالمللی را توسعه داده و تثبیت نماید.
برنامههای پژوهشی و نمایشی که هم سامانههای ذخیره انرژی کارآمد و فناوریهای مرتبط خاص را حل میکنند،
به توسعه دانمارک در زمینه فناوری باتری کمک خواهد کرد [.]14

-6-4-2-7ذخیره مکانیکی
دانمارک دارای پیششرطهای جغرافیایی خوبی برای ایجاد گودالهای عظیم در ساختارهای زیرزمینی مانند
ذخایر نمکی است و بعالوه دانمارک دارای رقابت و دانش ساخت و عملیات گودالهای تحتفشار زیرزمینی میباشد.
سامانه ذخیره هوای فشرده دارای خواص ذخیره جالبی است که باید برای استفاده در سیستم انرژی آینده دانمارک
در نظر گرفته شود .دانمارک همچنین دارای رقابت در صنعت و پژوهش است که میتواند فعال شود و برای ارزیابی
و ایجاد سامانه هوای فشرده در دانمارک مورد استفاده واقع شود .بنابراین برای توسعه سامانه ذخیرهساز هوای
فشرده و هوای فشرده آدیاباتیک موارد ذیل در نظر گرفته شود:
مشاهده نوآوری در کشورهای خارجی به خصوص دنبال کردن نوآوریهای در حال اجرا توسط Gaelectric
ایرلندی
ترغیب مطالعات ارزیابی برای سامانههای هوای فشرده تحت قوانین دانمارک
حمایت از در نظر گرفتن توسعه فنون ذخیره گرما برای استفاده در سامانه ذخیرهساز هوای فشرده آدیاباتیکی
اجازه دادن مطالعات ارزیابی انواع فناوریهای ترمومکانیکی [.]14

-7-4-2-7وضعیت فناوری سامانه ذخیرهساز هوای فشرده در جامعه پژوهشی و صنعتی
دانمارک
تعدادی از پروژههای تحقیقاتی بر روی سامانه ذخیرهساز هوای فشرده در دانمارک توسط گروههای مختلف
شامل  ،Rambøll ،DONG Energyدانشگاه فنی  DTUدانمارک ،دانشگاه  ،Aalborgمؤسسه فنی دانمارک
در همکاری با متخصصان خارجی انجام شده است .در دانمارک تجربیات فراوانی در مورد ساخت و عملیات منابع
ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی وجود دارد .استفاده از این تجربه برای عملیات بهینه تأسیسات ذخیرهساز هوای
فشرده برای مدیریت نمودن ناپیوستگی انرژیهای تجدیدپذیر بهطور عمده انرژی بادی ،منجر به برخی از پروژههای
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پژوهشی گردیده است .هیچیک از این پروژهها هنوز منجر به پیشنهاد تجهیزات مقرونبهصرفه برای سامانه انرژی
جاری نشدهاند ،باوجوداین چندین گزینه برای اجرا در آینده براساس مفاهیم ذخیرهساز هوای فشرده متداول و
بهینه مستند گردیده است [.]14
بازیگران دانمارک در موضوع فناوری
 ،Rambøll ،DONG Energyدانشگاه فنی  ،DTUدانشگاه  ،Aalborgو مؤسسه فنی دانمارک در مورد
فناوریهای ذخیره انرژی ترمومکانیکی کارکردهاند.
توصیههای خاص برای فناوری در دانمارک
هیچ راهکاری برای ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ مستند نشده است .متدهای متداول در دانمارک قابل کاربرد
نیست ( ،)PHSو یا کارآیی کم و همراه با مصرف قابلمالحظه سوختهای فسیلی ( )CAESاستALP- .
 CAESبرای استفاده در دانمارک امکانپذیر است .توسعه بیشتر فناوری باکارآیی و انعطافپذیری باال موردنیاز
است [.]14

-5-2-7بررسی سند  AlpStoreتدوینشده برای کشور سوئیس
-1-5-2-7وضعیت ذخیره انرژی الکتریکی در سوئیس
سامانه ذخیرهساز هوای فشرده
کمپانی  Brown Boveriتقریباً  35سال قدمت دارد و اولین پایگاه هوایی در جهان بودALACAES SA .
با هدف ساخت نیروگاههای ذخیره الکتریسیته از هوای فشرده (سامانه ذخیرهساز هوای فشرده آدیاباتیک پیشرفته)1
احداث شد که از سه کمپانی (،Amberg Engineering AG

Lombardi SA - Ingegneri

 ،Consulentiو  )AIRLIGHT ENERGY Holding SAتشکیلشده و راهکارهای فناوری را برای ذخیره
مقادیر باالیی از الکتریسیته را ارائه میدهد .پروژه توسعهیافته توسط  ALACAESاز دیگر فناوریهای ذخیره
متفاوت است که در آن بر روی تضمین بهرهوری بیشتر ،زمان کار طوالنی (باالی دهها ساعت) ،و عمل در مقیاس
بزرگ (از  100تا  1000مگاوات) در قیمتهای رقابتی متمرکزشده است ALACAES .با  Alp Transitو

AA - CAES - Advanced Adiabatic Compressed Air Energy Storage

1
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مقامات استانی سوئیس مذاکره میکنند که مجوز اولین پایلوت پلنت در  Pollegioتا اواسط سال  2013بهمنظور
تأیید توانمندی اقتصادی و تکنولوژیکی را صادر کنند [.]15
تلمبه ذخیره برق-آبی
سوئیس دارای پتانسیل بالقوه درزمینه ذخیره  PHSاست و آنها بیشترین ظرفیت ذخیره الکتریسیته را در
کشور تشکیل میدهند و دربرگیرنده  8/5ترا واتساعت میباشند .در کل  22پمپ ذخیره تحت عملیات (بهره کلی
 %80در بسیاری از موارد به دست میآید) وجود دارد و چهار نیروگاه دیگر در سالهای آینده بهرهبرداری میشود
[.]15
چرخ طیار
اگرچه کاربرد چرخ طیار دارای پیشینه طوالنی در سوئیس (اولین اتوبوس توان دهی شده با چرخ طیار در زوریخ
در سال  1950مورداستفاده قرار گرفت) اما پروژههای چرخ طیار و توسعه آن نادر است .کمپانی  Drivetekپروژه
ذخیره چرخ طیار را برای  )Porsche 911 GT3 R Hybrid( Porsche Hybrid Sportscarکه به ماشین
توان مازاد  60کیلووات برای شتاب گرفتن فراهم میکند را اجرا میکند.
در حال حاضر دانشگاه علوم کاربردی در زوریخ بر روی پروژه ذخیره چرخ طیار ( )GyroPکار میکندABB .
 Switzerlandفناوری مدرن برای چرخ بهکاربرده است که مزایای بسیاری از سامانه انرژی چرخ طیار را به دست
میدهد ABB .میتواند برای سامانه ذخیره انرژی استفادهکننده از ذخیره انرژی چرخ طیار در محصول PCS
100 ESSمزایای بسیاری ارائه کند .با توجه به اطالعیه  Swisscomدر آگوست  ،2012کاربر روی ساخت
مدرنترین و کارآمدترین مراکز داده در پارک تجاری در  Berne-Wankdorfآغاز شده است .یک سامانه ارائه
توان اضطراری چرخ طیار در یک مرکز داده در  Benتوسط کمپانی اتریشی  Hitzingerبا توان  6مگاولت آمپر
نصب گردید .اجرای چندین فناوری چرخ طیار برای قطارهای هوایی (در زوریخ) و قطارها و اتوبوسها بخشی از
برنامههای عملی در سوئیس میباشند.
با تخمین  130.000وسیله نقلیه الکتریکی تا سال  2020در سوئیس ،زیرساخت شارژ قابلاعتماد مورد نیاز
است .در نتیجه انجمن حملونقل الکتریکی سوئیس پروژه  eViteرا آغاز نمود .پروژه مورد نظر هدف توسعه
زیرساخت شارژ سریع را با شروع از  150محل شارژ و بعالوه گسترش آن به سیستم ملی را دنبال میکند .یک
روش بسیار نزدیکتر پروژه پایلوت توسط  IBM Researchو  EKZفراهمکننده یوتلیتی الکتریسیته استان
زوریخ در سوئیس که به مشتریان اجازه شارژ وسایل نقلیه الکتریکی و پایش قیمتهای انرژی را با استفاده از
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ابزارهای متحرک خواهد داد .این اطالعات همچنین به فراهمکنندگان یوتیلیتی امکان مدیریت بهتر بار شبکه توان
را در طول اوقات شارژ اوج میدهد.
پروژههای پایلوت شامل کاربرد درگوشیهای هوشمند و جعبه سیاه با دادههای سلولی مدرن است که در طول
شارژ اطالعات اتومبیل  ،مکان وسیله نقلیه ،و نوع منبع توان که به آن متصل است را جمعآوری میکند.
مطابق گفته  Peter Frankenرئیس دپارتمان توزیع انرژی  ،EKZوسایل نقلیه الکتریکی میتوانند در
جلوگیری از تولید نامنظم الکتریسیته از منابع انرژیهای تجدید پذیر آینده نقش داشته باشند ،که در تثبیت کلی
شبکه الکتریسیته مشارکت خواهد نمود [.]15
باتریهای ساکن
در مارس  2012کمپانی یوتیلیتی استان زوریخ و  ABBبزرگترین تجهیزات ذخیره باتری سوئیس در نیروگاه
 Dietikonرا نصب کردند .تجهیزات باتری دارای ظرفیت  1مگاوات است و به ذخیره  500کیلووات ساعت انرژی
کمک خواهد نمود .باتریهای مورد استفاده از نوع یون لیتیومی پلیمری تولیدی شرکت  LG chemمیباشند.
سامانه مذکور به شبکه ولتاژ متوسط  EKZمتصل شده است ،که  EKZو  ABBرا به پایش نزدیکتر رفتار
ذخیره باتری مجاز خواهد کرد که منجر به کسب تجربه در کاربرد شبکه شده و دانش ارزشمندی برای نصبهای
آینده فراهم میکند [.]15

-2-5-2-7اقدامات سوئیس برای توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
چارچوب مؤسسهای انرژی سوئیس متشکل از تعدادی از ادارات فدرال ،سازمانها قانونگذاری و آژانسهای
خاص است .اداره فدرال انرژی سوئیس 1مسئول همه مسائل مرتبط باعرضه و مصرف انرژی است .این اداره تحت
نظر  DETECاست که مسئول تضمین توسعه پایدار عرضه و مصرف انرژی و تأمین خدمات عمومی پایه مورد
توجه جامعه ،محیطزیست و اقتصاد است .برخی از کمیسیونها اداره  SFOEرا حمایت مینمایند که شامل

)’Swiss Federal Office of Energy (‘the SFOE

1
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کمیسیون تحقیقات انرژی  ،1کمیسیون دفع پسماندهای رادیواکتیو ،2صندوق انهدام و صندوق دفع برای تأسیسات
هستهای ،3کمیسیون ایمنی هستهای ،4و کمیسیون شرایط اتصال انرژیهای تجدید پذیر 5میباشند [.]15

-3-5-2-7دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی
مهمترین مؤسسات دانشگاهی شامل مؤسسات فناوری فدرال سوئیس در زوریخ و السان 6و همچنین
آزمایشگاههای فدرال علوم و فناوری  EMPAدر میان مؤسسات پژوهشی پیشرو در سوئیس میباشند .این
مؤسسات درزمینه بهرهوری انرژی ،منابع انرژیهای تجدیدپذیر ،ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی پژوهش میکنند.
در جدول  19لیستی از موضوعات موردپژوهش در این مؤسسات ،فعالیتهای توسعه و گسترش پایلوت مرتبط با
ذخیره انرژی شامل سامانههای ذخیره در شبکه آورده شده است [:]15
جدول  19موضوعات موردپژوهش در این مؤسسات ،فعالیتهای توسعه و گسترش پایلوت مرتبط با ذخیره انرژی شامل
سامانههای ذخیره در شبكه در سوئیس
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-3-5-2-7سیاستهای نوآوری و برنامهها
در ذیل سیاستهای عمومی عمده مرتبط با ذخیره انرژی فهرست و توصیفشده است:
برخی از نوآوریها ،برنامهها ،انجمنها و پلتفرمها برای حمایت از جنبههای مختلف بهرهوری انرژی و تولید
انرژیهای تجدید پذیر ایجاد گردیدهاند .این موارد شامل [:]15
SwissEnergy
 1SwissEnergyسکویی است که همه فعالیتهای انجامشده درزمینه انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری
انرژی جمعبندی میشود .این امر بهصورت همکاری نزدیک و شراکتی بین دولت ،استانها ،شهرداریها و برخی از
شرکای صنعتی ،سازمانها محیط زیستی و مصرفکننده ،و آژانسهای بخش خصوصی انجام میشود .فعالیتهای
سوئیس انرژی با هدف افزایش آگاهی ،اطالعات ،پیشنهادها ،آموزشوپرورش نیروی انسانی ،اطمینان از کیفیت ،و
ارتقای پروژههای پیشرفته میباشد.
انجمن انرژی خورشیدی سوئیس
این انجمن 2با بیش از  400عضو نماینده صنعت خورشیدی سوئیس ،و سازمانهای سیاستگذاری و
قانونگذاری میباشند.
Swiss eole
این انجمن سوئیسی به منظور ارتقای انرژی بادی در سوئیس تأسیس گردیده است.
Swiss CleanTech
برنامه اصلی  CleanTechتجزیهوتحلیل شرایط است و باید به سمت بهرهوری بیشتر انرژی و منابع انرژیهای
تجدید پذیر حرکت نماید .با ترکیب نیروهای دولتی فدرال ،استانها ،بخش خصوصی و بخشهای دانشگاهی،
سوئیس باید یک مکان تجاری پیشرو برای محصوالت کارآمد ،خدمات و انرژیهای تجدید پذیر تا سال  2020باشد
[.]15

www.energischweiz.ch
www.swissolar.ch

1
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-6-2-7راهبردهای اسکاتلند در توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
هدف اصلی در برنامههای انرژی اسکاتلند کاهش نشر دیاکسید کربن تا سال  2020به میزان  42%نسبت به
سال 1990است .راهبرد اصلی در این زمینه کربنزدایی فرآیند تولید الکتریسیته میباشد .دولت اسکاتلند تا سال
 2011دستیابی به  %31تولید انرژیهای تجدیدپذیر را هدف قرار داده بود .همچنین دولت اسکاتلند هدف تولید
 %50از الکتریسیته مصرفی از انرژیهای تجدیدپذیر را تا سال  2020دنبال میکند .بیشک اسکاتلند اکنون در
موضع تغییر بخش انرژی است .دولت انتظار دارد انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری  30میلیارد پوندی و 40.000
شغل ایجاد کند .چنین تبدیلی امنیت انرژی بیشتری فراهم خواهد نمود و خروجی گازهای گلخانهای را کاهش داد.
با وجود این ،چالش اصلی در قابلیت اسکاتلند ،ایجاد تغییرات و برداشتن گامهای الزامی در راستای این تغییر
است .موضوع مهمتر تغییرات بنیادی در بازسازی بخش انرژی و روشهای پذیرش فناوریهای جدید است .هدف
کیوتو کاهش  80درصدی در خروجی گازهای گلخانهای تا سال  2050و کاهش تقریباً  10تن خروجی
دیاکسیدکربن به ازای هر شخص در سال به دو تن است .اجرای چنین اهداف بلندپروازانهای ،نیازمند برداشتن
گامهای بلند در راستای پذیرش فناوریهای کلیدی است .اسکاتلند دارای تأسیسات ذخیره  PHSدر Ben
 Cruachan Foyersاست که به بهینهسازی سامانه شبکه توان کمک میکند .در گزارش منتشرشده در می
 2013در دانشگاه  ،Strathclydeاین کشور نیاز به  1.750مگاوات در سال  2015و  3.086مگاوات در سال
 2020را شناسایی کرده است .اسکاتلند میتواند برای تثبیت روش عملکرد در مورد بازارهای نوظهور برای ذخیره
انرژی درسهایی از همسایگان اسکاندیناوی خود بیاموزد [.]16
فناوریهای ذخیرهی انرژی الکتریکی از جمله  ،PHSسامانهی ذخیرهی انرژی هوای فشرده ،هیدروژن ،باتری-
های پیشرفته و چرخ طیارها اولویت خاصی تا سال  2030میالدی در دولت اسکاتلند خواهند داشت .سناریوهایی
که در مبحث ذخیرهسازی انرژی الکتریکی وجود دارد بیانگر این مطلب است که دولت اسکاتلند به دنبال ذخیرهی
انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع میباشد .بهطورکلی میتوان بیان نمود که فناوریهای ذخیرهی انرژی الکتریکی
که بیشتر از سایر موارد در دولت اسکاتلند مطرح میباشند شامل موارد زیر هستند [:]16
پمپ برقآبی :تجارب ارزندهای درزمینهی عملکرد پمپهای برقآبی و پایداری آنها در مقیاس وسیع وجود
دارد.
سامانههای ذخیرهسازی انرژی هوای فشرده
باتریهای جریانی :بهطور خیلی گستردهای قادر هستند که بدون اینکه تخریبی در آنها صورت گیرد در
دفعات متعدد شارژ و دشارژ گردند .برخی از پروژههای پژوهشی در زمینه باتریهای جریانی در  UKدر
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حال انجام است .در اسکاتلند یک پروژه در زمینه باتریهای جریانی توسط  ESD Ltdو پروژه دیگری
توسط  C-Tec Ltdدر حال انجام است .هر دوی این پروژهها به صورت آزمایشی در مقیاس کوچک
میباشند اما اگر موفقیتآمیز باشند به صورت مقیاسهای بزرگ توسعه خواهند یافت.
در شکل  21فناوریهای که مناسب با ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در اسکاتلند میباشند نشان داده شده است
[:]16

شكل  21فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الكتریكی در اسكاتلند

بهطور جزئیتر میتوان بیان نمود که در اسکاتلند به منظور ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در مقیاس خیلی وسیع
از پمپهای برقآبی و سامانههای ذخیرهسازی انرژی هوای فشرده استفاده میگردد.
پمپهای برقآبی :دو نوع در اسکاتلند وجود دارد که دارای خروجیهایی به میزان  300و  400مگاوات می-
باشند و انتظار می رود تا سال  2020مقدار  2/8گیگاوات و تا سال  2030به میزان  7/5گیگاوات برسد.
استفاده از پمپهای برقآبی با استفاده از آب دریا فرصتی مناسب برای کشورهایی است که دارای مساحت
زمینی کم میباشند .بهعنوانمثال کشور ژاپن از طریق پمپهای برقآبی به میزان  30مگاوات انرژی تولید
میکند.
سامانههای ذخیرهسازی انرژی هوای فشرده :برای تأسیس سامانههای مذکور نیازمند به مخازن زیرزمینی
هستند .این امر در کشور اسکاتلند در مقیاس گسترده امکانپذیر نمیباشد به همین منظور از پمپهای
برق /آبی به میزان بیشتری در این کشور استفاده میگردد.
قیمت ذخیرهسازی انرژی الکتریکی با استفاده از پمپهای برقآبی بر طبق دو روش صورت گرفته است [:]16
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.1مطالعات دولت آمریکا درزمینهی ذخیرهی انرژی الکتریکی با استفاده از پمپ برقآبی برآورد کرده است
که قیمت انرژی الکتریکی با استفاده از پمپهای برقآبی در هرسال به میزان  400دالر در هر کیلووات
ظرفیت از آنها میباشد.
.2بررسی بازار انرژی ( UKاسکاتلند بخشی از  )UKمشخص کرده است که  400مگاوات ذخیرهی انرژی
پمپی قیمتی در حدود  93میلیون دالر در هرسال دارد.
یک پمپ  400مگاواتی میتواند انرژی در حدود  911.000مگاوات ساعت را در هرسال ذخیره کند .که این
مقدار بیانگر  91میلیون یورو در هر سال میباشد.
بر طبق برنامه ذخیرهی انرژی الکتریکی تا سال  50% ،2020از انرژی الکتریکی موردنیاز کشور باید از انرژیهای
تجدید پذیر تأمین گردد .کمیتههایی در  UKبه منظور بهبود بخشیدن شبکههای هوشمند برای ذخیرهی انرژی
الکتریکی اختصاص داده شد که نقش شبکههای هوشمند را در پاسخدهی به طرف تقاضا بیان مینماید .در جدول
 20پتانسیل ایجاد ذخیرهی پمپی را برای کشور اسکاتلند نشان دادهشده است [:]16

جدول  20پتانسیل ایجاد ذخیرهی پمپی در اسكاتلند مربوط به سال .2010
ظرفیت (مگاوات) خروجی سالیانه (گیگاوات ساعت)

تلمبه ذخیره برقآبی موجود

1/2

700

660
تلمبه ذخیره برقآبی برنامهریزیشده
1260

تا

1.34
1.960

تا

پیشبینیشده کل

1/1
2/3

تا سال  2009میالدی نزدیک به  100گیگاوات مربوط به ظرفیت ذخیرهسازی با استفاده از پمپهای برقی آبی
میباشد .در سال  2008حدود  2/2%یا  1091گیگاوات ساعت تولید انرژی الکتریکی با استفاده از پمپهای برقآبی
صورت گرفته است .بخش پمپهای برقآبی اسکاتلند در حال گسترش است .سازمان انرژی جنوبی و اسکاتلند
( 1)SSEدارای برنامههای زیادی بهمنظور افزایش ظرفیت در این زمینه به میزان  1/3گیگاوات میباشد .پروپوزال-

)Scottish & Southern Energy (SSE
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های  SSEشامل احداث پمپ برقآبی با ظرفیت  300تا  600مگاوات در بالماکان 300 ،1تا  600مگاوات در کویر
گالس 2و  72مگاوات در اسلوی 3میباشد [.]16
یکی از مکانهایی که اخیراً بهمنظور احداث سامانههای ذخیرهسازی هوای فشرده مورد توجه قرارگرفته است
ایرلند شمالی میباشد .احداث سامانههای ذخیرهسازی هوای فشرده مانند پمپهای برقآبی نیازمند به شرایط
جغرافیای خاصی در منطقه میباشد .بهعنوانمثال به معادن سنگ ،غارهای نمکی ،آبخوانها و رشتههای تخلیهی
گاز بستگی دارد .تحقیقات نشان میدهد که اسکاتلند همانند انگلستان دارای غارهای نمکی طبیعی نمیباشد.
قابلذکر است که اسکاتلند دارای معادن زغالسنگ عمیق ،غارهای بسیار سخت سنگی و آبخوانهای عمیق میباشد
که آنها را میتوان بهعنوان گزینههایی بهمنظور احداث سامانههای ذخیرهسازی هوای فشرده در نظر گرفت .در
فوریه سال  2010میالدی دانشگاه ادینبورگ 4عالقهمندی خود را در مورد بررسی سامانههای ذخیرهسازی هوای
فشرده در اسکاتلند بیان نمود [.]16
باتریهای جریانی :بیشتر تحقیقات در اسکاتلند در زمینهی باتریهای جریانی بهوسیلهی  UKانجامشده است.
پروژهای با عنوان "توسعه باتری های ردوکس جریانی برای ذخیره انرژی یوتیلیتی "5انجامشده است .در ایرلند از
باتریهای ردوکسی وانادیوم همراه با مزرعه بادی به کار گرفتهشده است [.]16
باتریهای سدیم سولفور NGK :در حدود  300مگاوات باتریهای سدیم سولفور را نصب کردند ،که قسمت
اعظم از آن در ژاپن میباشد .یکی از بزرگترین مراکز  8مگاواتی هیتاچی در ژاپن بوده است .در سال 2009
 NGKدر حدود  34مگاوات از باتری را با مزرعهی بادی  51مگاواتی در روکاشو به یکدیگر متصل کردند که
بزرگترین ذخیرهسازی را در ژاپن انجام میدهد [.]16
مثالهای کمی از این نظر در اسکاتلند و  UKوجود دارد Enercon .در آلمان سامانههای باتری سدیم سولفور
را با متصل کردن با توربینهای بادی  6مگاواتی بهمنظور ذخیرهسازی انرژی الکتریکی مورداستفاده قرار میدهند.
Yonicosدر آلمان باتری سدیم سولفور  1مگاواتی  NGKرا در مکانهای دیگر در برلین مورد آزمایش قراردادند.
باتریهای یون لیتیوم :اسکاتلند دارای شرکتهای زیادی در زمینهی بازار باتریهای یون لیتیوم میباشد.
 Axeonدر  Dundeeباتریهای یون لیتیوم را برای استفاده در خودروهای الکتریکی و ابزار توان میسازند.

1

Balmacaan
Coire Glas
3
Sloy
4
Edinburg University
5
Development of redox flow battery for utility energy storage
2
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 ABSLدر  Thursoباتریهای یون لیتیوم را برای صنایع دفاعی ،هوافضا و کاربردهای دیگر بهبود بخشیدند و
ساختند.
باتریهای سرب-اسیدی :این نوع باتری ها با قابلیت کاربرد محدود در اسکاتلند ،بازار بر روی کیفیت توان ،و
سامانه های توان اضطراری متمرکز شده است [.]16
باتری نیکلی :یکی از بزرگترین در این زمینه مربوط به باتری  27مگاواتی در  Fairbanksدر آالسکا
است .قابلذکر است که در اسکاتلند استفاده از باتریهای نیکل-کادمیوم به علت سمیت ممنوع است و
در آینده قصد استفاده از باتریهای نیکل-هیدرید فلز رادارند.
چرخ طیارها :در ژاپن شرکت الکتریکی  Okinawaو  Toshibaسامانههای ابر خازن  23مگاوات را بهمنظور
مرتب کردن فرکانس شبکه مرود نصب قراردادند .تحقیقات گستردهای درزمینهی چرخ طیارها در اسکاتلند و یا
 UKگزارششده است.
ذخیره ی انرژی مغناطیسی با استفاده از ابررسانا :در شکل کنونی آن به منظور کاربرد کیفیت توان در کاربردهای
صنعتی مفید است .فناوری مذکور می تواند در آینده بسیار مفید باشد اما احتماالً تا  30-40سال آینده این امر
محقق نخواهد شد.
قابلذکر است که بهطور کلی سه فناوری برتری که در اسکاتلند مطرح میباشد شامل پمپهای برقآبی ،سامانه-
های ذخیرهسازی هوای فشرده و باتریهای جریانی میباشد [.]16

-7-2-7راهبردهای ذخیرهی انرژی الکتریکی در آلمان
ذخیره انرژی بهعنوان عاملی کلیدی در راهبرد دولت آلمان برای گذار به عرضه انرژی قابلاعتماد ،مقرونبهصرفه
و دوستدار محیطزیست تا سال  2050شناخته شده است .انتظار میرود نیاز به ترکیب منابع انرژیهای
تجدیدپذیر در شبکه آلمان بهعنوان پیشرانهای برای مدرنسازی زیرساخت انرژی ،شامل گسترش قابل مالحظه
نقش ذخیره انرژی باشد .در سال  2050انرژی خورشیدی و باد دو منبع اصلی به منظور تأمینکنندهی انرژی در
بین منابع مؤثر دیگر در آلمان مطرح است.
در زمانی که وزش باد قوی است ،میتوان از انرژی آن بهمنظور شارژ کردن باتری استفاده نمود .مفهوم انرژی تا
سال  2050میالدی بهطور موفقیتآمیزی به انرژیهای تجدیدپذیر تغییر خواهد یافت .در شکل  22افزایش تقاضای
انرژی تجدید پذیر و تقاضای انرژی نهایی در آلمان تا سال  2050میالدی را نشان میدهد [.]17
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شكل  22تقاضای انرژی تجدیدپذیر و تقاضای انرژی نهایی در آلمان تا سال  2050میالدی.

دو چالش کلیدی برای ذخیره انرژی الکتریکی شناسایی شده است :اوالً ،توسعه و ارتقای پذیرش فناوریهای
ذخیره انرژی و دوماً بازسازی بازار (درزمینه افزایش آزادی بازار و رقابت) برای توانمند نمودن ترکیب فناوریهای
ذخیره انرژی به سامانه راهبرد انرژی .دولت آلمان برخی از اقدامات را برای حمایت توسعه ظرفیت ذخیره انرژی
ملی شناسایی کرده است که در ذیل به آنها اشاره میشود:
اقدامات فوری :بهروزرسانی قوانین برای تأیید سامانههای ذخیره انرژی بهمنظور استفاده در بازار انرژی و
توسعه معافیت از پرداخت هزینه شبکه برای نیروگاههای ذخیره جدید (بهخصوص تلمبه ذخیره برقآبی)
کوتاهمدت :بررسی مشوقهای مناسب برای ترغیب پذیرش زیستتوده بهعنوان وسیلهای برای پیوسته کردن
انرژیهای تجدیدپذیر (مانند باد و خورشید) ،معلق نمودن توسعه ظرفیت ذخیره انرژی در میانمدت تا
طوالنیمدت
میانمدت :به کارگیری همه مکانهای امکانپذیر فنی و اقتصادی برای ذخیره تلمبه برق-آبی در آلمان
بلندمدت :شراکت با کشورهای دیگر (مانند نروژ) برای کسب ظرفیت ذخیره تلمبه برق-آبی در بیرون از آلمان
در می سال  ،2011وزارتهای فدرال -وزارت اقتصاد و فناوری ،وزارت محیطزیست ،تغییر طبیعت و ایمنی
هستهای 1و وزارت آموزش و پژوهش درخواستی برای پیشنهادهای پژوهش در مورد تحقیق و توسعه و برنامههای
نمایشی فناوریهای ذخیره انرژی ساکن اعالم کردند .بودجه  200میلیون یورویی ( 167میلیون پوند) اختصاص

Ministry for the Environment, nature Conversion and nuclear Safety
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دادهشده و اولین گروه پروژهها آغاز گردیدهاند .برنامههای نمایشی بزرگتر مانند نیروگاههای باد-هیدروژن یا
سامانههای ذخیره آدیاباتیک آماده شدهاند و براساس گزارش منتشر شده باید در بهار سال  2012مورد بهرهبرداری
قرار میگرفتند .فعالیتهای تحقیق ،توسعه و برنامه نمایشی برای حمایت از انتقال فناوریهای ذخیره انرژی به بازار
در حال حاضر از حمایتهای مالی مستقیم اساسی ( 12/2میلیون یورو 10/2 -میلیون پوند) و حمایت مالی بر روی
موضوعات مرتبط ( 20/7میلیون یورو 17/3 -میلیون پوند در حمایت مالی فناوریهای هیدروژن /پیل سوختی،
 16/8میلیون یورو 14 -میلیون پوند درزمینه وسایل نقلیه الکتریکی ،و  12/3میلیون یورو 10/3 -میلیون پوند بر
روی شبکههای هوشمند در سال  )2010بهره میبرد .برای حمایت از فعالیتهای تحقیق ،توسعه و برنامه نمایشی
که در باال ذکر شد ،پژوهشهای بنیادی مورد نیاز در مواد و علم فیزیک بهعنوان زمینه ارجح برای سرمایهگذاری در
برنامه پژوهش انرژی  2020شناختهشده است .جزئیات حمایت از پژوهشهای مربوط به ذخیره انرژی در این برنامه
هنوز مورد تأیید قرار نگرفته اما فعالیتهای بالقوه شامل توسعه ائتالفهای راهبردی بین بازیگران بخش دولتی و
خصوصی برای شتاب بخشیدن به انتقال فناوریها به بازار میباشد .ذخیره انرژی یکی از سه زمینه مورد حمایت
توسط دولت تحت ششمین برنامه پژوهش انرژی دولت فدرال ( )2011-2014میباشد .دو زمینه مهم دیگر
شبکههای الکتریسیته و شهرهای بهرهور انرژی میباشند .این نوآوریها در جستوجوی تضمین رویکردی هماهنگ
برای پژوهش ،توسعه و گسترش میباشند.
پنجمین برنامه تحقیق انرژی دولت فدرال آلمان در زمینه نوآوری و فناوریهای انرژی نو  ،بخشی از برنامه
یکپارچه انرژی و آبوهوا ،به راهبری وزارت اقتصاد و فناوری آلمان ،است .به دلیل مشارکت عمده حملونقل در
تعادل انرژی کلی در آلمان ،فعالیتهای تحقیق و توسعه بر این بخش متمرکز شده است .با در نظر گرفتن ذخیره
انرژی ،هماهنگی بین دولت و صنعت در قالب ائتالفهایی که صنایع را متعهد به سرمایهگذاری در بخش تحقیق و
توسعه میگرداند ،انجام میشود .در چشمانداز ائتالف باتری یون لیتیومی ( )LIB 2015که در سال  2008آغاز
شد ،دولت فدرال آلمان بودجه  60میلیون یورویی فراهم نموده که با مشارکت صنعت به بیش از  360میلیون یورو
میرسد .به نظر میرسد در کوتاهمدت و میانمدت سامانههای الکتروشیمیایی مناسبترین گزینه برای وسایل نقلیه
الکتریکی و هیبریدی باشند .در حال حاضر فناوری یون لیتیوم بهخوبی چالشهای موجود را حل کرده است .در
بلندمدت باتریهای منیزیمی و باتریهای فلز-هوا ممکن است هم ازنظر فنی و هم اقتصادی سودآور باشند .مفهوم
تحقیق و توسعه برای باتریهای ذخیره متحرک و ساکن تدوینشده توسط  BMWiمنتشرشده در سال ،2008
هدف حمایت مالی منسجم و پیوسته صنعت از ساخت باتریها را دنبال نموده است.
در رابطه با بهبود برنامهی ملی دولت فدرال در زمینهی حملونقل الکتریکی که در آگوست سال  2009به
تصویب رسید ،برآورد شده است تا سال  2020میالدی در حدود یک میلیون ماشین الکتریکی و تا سال  2030در
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حدود  5میلیون ماشین مورداستفاده قرار خواهد گرفت .اهمیت حملونقل الکتریکی در آلمان تحت بررسی است .از
اجزای اصلی موجود در ماشینهای الکتریکی باتریها هستند که در آلمان مورد توجه قرار گرفتهاند .شرکتهای
آلمانی در این زمینه نسبت به سرپرستهای آسیایی مانند آسیا ،ژاپن ،چین و کرهی جنوبی دارای معایبی میباشند.
به همین منظور تالشها و تحقیقات گستردهای در این زمینه در آلمان مورد نیاز میباشد [4و.]6

-3-7بررسی اسناد موجود درزمینه راهبردهای توسعه ذخیره انرژی الکتریکی در آسیا
-1-3-7راهبردهای هند در توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
رشد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ،تقاضای کاربردهای ذخیره انرژی الکتریکی را شتاب خواهد بخشید .در حال
حاضر ،متداولترین فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی مورد استفاده در هند فناوریهای الکتروشیمیایی میباشند.
در ذخیره الکتروشیمیایی متداولترین فناوری مورد استفاده باتریهای سرب-اسیدی است .در مورد ذخیره متصل
به شبکه ،متداولترین فناوری مورداستفاده فناوری تلمبه برق-آبی است .متأسفانه هر دو فناوری معایبی دارند.
باتریهای سرب-اسیدی بهعنوان مثال دارای دورهی عمر محدود و عمق شارژ و کارآیی کمی است ،در حالیکه
تلمبه برق-آبی به وسیله مکان محدود میشود و نیازمند ایجاد سدهایی با مساحتهای بزرگ است .بنابراین نیاز به
 )1شناسایی ،ارزیابی ،و پایلوت فناوریهای ذخیره جدید و  )2توسعه تقاضا برای این فناوریها از طریق طراحی و
گسترش مدلهای تجاری وجود دارد .برخی از فناوریهای ذخیرهای با هزینه سرمایهگذاری کمتر از  500دالر
آمریکا بر کیلووات و کمتر از  0/1دالر آمریکا بر کیلووات ساعت/چرخه دشارژ (ذخیره الکتریسیته) در دسترس
هستند و میتوانند در هند به کار گرفته شوند.
اگرچه واضح است که فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی دارای تقاضای قابلمالحظهای در هند میباشند ،و این
تقاضا در حال افزایش است (با در نظر گرفتن اهداف بلندپروازانه برای افزودن ظرفیت ذخیره انرژیهای
تجدیدپذیر) ،اما تجزیهوتحلیل عمیقتر و ارزیابی فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی برای رسیدن به پتانسیل
تقاضای واقعی مورد نیاز است.
بهمنظور حرکت به جلو و توسعه نقشهراهی برای کاربردهای ذخیره انرژی ،نیاز به شناسایی ،ارزیابی و
فناوریهای پایلوت بالقوه و توسعه تقاضای مصرفکننده نهایی این فناوریها و کاربردهای آنها وجود دارد .در ادامه
به زمینههای پژوهش بیشتر و اقدامات کلیدی که برای توسعه نقشهراه منسجم برای ذخیره انرژی الکتریکی در هند
باید انجام شوند ،پرداخته میشود [:]18
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فاز :1تدوين مباني سند

آ) زمینههای تحقیق بیشتر
نیاز به پژوهشهای عمیقتر بر روی عوامل کلیدی برای شتاب بخشیدن توسعه فناوریهای انرژیهای
تجدیدپذیر در طول چهار تا پنج سال آینده وجود دارد .این عوامل همچنین انگیزه توسعه بخش ذخیره انرژی
الکتریکی و ساختار آن را فراهم میکنند .در شکل  23به عوامل مؤثر در استفاده گسترده از ذخیرهسازهای
الکتریسیته در هند اشاره شده است [:]18

شكل  23عوامل نوظهور برای استفاده گسترده از ذخیره انرژی الكتریكی در هند

طراحی نقشه راهی برای بخش ذخیره انرژی شامل تجزیهوتحلیل جزئیاتی موارد ذیل خواهد بود [:]18
 )1ارزیابی تقاضا بهصورت جزئی و تخمین ارزش اقتصادی کاربردهای ذخیره انرژی
این مورد همچنین مدلهای تجاری فراهم کننده تجمیع درآمدها از طریق کاربردهای مصرف نهایی ذخیرهسازها
را پوشش میدهد .این دانش میتواند در توسعه یک جریان سیاستی برای ذخیره انرژی در هند مورد استفاده قرار
بگیرد .تخمین ارزشهای اقتصادی در اولویتبندی کاربردهای مصرف نهایی متنوع کمک خواهد کرد .اصول کلیدی
که در تخمین تقاضا به کار گرفته میشوند بر اساس:
ارزیابی نیازهای ذخیره و ارزشها بر اساس مکان منابع ذخیره در شبکه
اجتناب از تکرار مزایا و تمایز قائل شدن بین مزایا/خدمات دارای قابلیت کسب درآمد و مزایای
غیرمستقیم/فاقد قابلیت کسب درآمد
استفاده از شبیهسازیهای امکانسنجی فنی پس از شناسایی و تثبیت موارد استفاده کارآمد قیمتی
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تثبیت موارد استفاده کارآمد با تأثیرات برای طراحی و توسعه گزینههای سیاستی [.]18
 )2تثبیت ارزش تجهیزات ذخیره انرژی الکتریکی
گامهای کلیدی در مدلسازی ارزش ذخیره انرژی باید شامل:
شناسایی نیازهای شبکه ،مکان و پتانسیل استفاده از ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی برای تأمین نیازمندیها
شناسایی نیازهای شبکه برای ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و تعریف ارزش بالقوه تجهیزات
توسعه موارد استفاده امکانپذیر (امکانسنجی فنی و خدمات کسب درآمد).
توسعه تجارت و اجرای مدلهای ذخیره انرژی الکتریکی
نه ذخیرهسازهای
ارزیابی تأثیرات شبکه (سناریوی پایه) و مزایا و توسعه یک مورد تجاری برای ذینفعان درزمی ٔ
انرژی الکتریکی [.]18
)3توسعه ابزارهای کنترلی ،تجزیهوتحلیلی ،شبیهسازی برای طراحی ،زمانبندی و توزیع ابزارهای ذخیره انرژی
در هند .برخی از انواع مهم ابزارها/مدلها توسط  EPRIدر هندبوک ذخیره انرژی شناسایی شده است.
)4تثبیت استانداردها برای تجهیزات ذخیره انرژی و کاربردها /موارد استفاده (مانند استانداردهایی برای منابع
تولید پراکنده پیوسته مانند میکرو شبکهها ،مزرعههای انرژیهای تجدیدپذیر ،پیشبینی و زمانبندی استانداردها و
غیره)
)5مدلسازی سناریوهای نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر ( %)50/30/20نفوذ و تأثیر آنها بر روی شبکه با تمرکز بر
نیاز به ذخیره انرژی .این امر دارای نقش بحرانی در توسعه نقشه راه راهبردی برای ذخیره انرژی در هند میباشد.
)6تسهیل توسعه برنامه تحقیق و توسعه برای ذخیره انرژی با استفاده از قابلیتهای داخلی هند و همچنین از
طریق پژوهش با دیگر کشورها .برنامهها بر روی بهبود قیمتها ،بهرهوری ،محدودههای زمانی ،دانسیته انرژی ،و
دیگر پارامترهای مشابه برای فناوریهای ذخیره انرژی تمرکز خواهند کرد و به توسعه سامانههای حمایتی (مانند
سامانههای مدیریت باتری ،سامانههای مدیریت انرژی) برای واردکردن تجهیزات ذخیره در شبکه کمک خواهند
نمود [.]18
)7شناسایی پایلوتها برای کاربردهای مهم
الف -پایلوتها این کاربردهای نهایی خاص را پوشش خواهند داد:
پیوسته سازی انرژیهای تجدیدپذیر در شبکه و بهینهسازی آنها
مزرعههای انرژیهای تجدیدپذیر در مقیاس یوتیلیتی
تولید پراکنده (پشتبام و دیگر سامانههای در محل)
میکرو شبکههای روستایی
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سامانههای مدیریت انرژی ( )EMSبرای مصرفکنندگان در مقیاس بزرگ
مدیریت سامانههای ذخیرهای تجمعی در شبکه هوشمند [.]18
ب)استفاده از نتایج حاصل از پایلوت ها در سیاستهای موردنیاز برای شتاب بخشیدن به پذیرش فناوریهای
ذخیره  .طراحی پایلوت ها شامل [:]18
اهداف هر پایلوت ،مشخص کردن نقش نهاد میزبان و حمایت مالی
تثبیت در مذاکره با عرضه کنندگان فناوری ،مدلهای عملکردی و اقتصادی برای پایلوت شامل مدلهای
درآمدی که سرمایهگذاری در پایلوت را توجیه خواهد نمود.
معتبر سازی فرضیههای مدل تقاضا برای کاربرد
پایش و تأیید پروتکل معتبر سازی و عملکرد ،مزایا و تأثیرات کاربردهای ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی [.]18
)8توسعه قوانین جدید و سیاستهای ترکیب تجهیزات ذخیره انرژی:
الف -سیاستهای حمایتی
سیاستهای سامانههای ذخیره انرژی پراکنده در شبکهها هم بهعنوان بار و ژنراتورها ،ساختارهای مالکیتی
مرتبط که اجازه استفاده از چنین تجهیزات ذخیره انرژی الکتریکی را میدهد.
استانداردهایی برای اتصال به شبکه نیروگاههای خورشیدی و بادی در مقیاس یوتیلیتی
قوانین فراهم نمودن خدمات چندگانه با استفاده از ظرفیت ذخیره مشابه بهعنوان ژنراتور/بار
قوانینی برای تجمیع ظرفیتهای ذخیره و مشارکت در فراهم نمودن خدماتی برای وسیله نقلیه به شبکه
(.]18[ )V2G
ب)سیاستهای مرتبط با عملیات ذخیره انرژی
قوانین مشارکت فراهمکنندگان خدمات ذخیره در بازارهای ظرفیت ذخیره انرژی ،خدمات جانبی شامل
مکانیسمهای پرداخت
قیمتگذاری دینامیکی برای بارهای اوج ،مدیریت بار اوج با استفاده ذخیره
سیاستهایی برای ترغیب یوتیلیتی ها و کمپانیهای انتقال برای استفاده از ذخیره [.]18
ج)مزایا و مشوقهای مالی
د)برنامههایی برای حمایت از پروژههای نمایشی درزمینههای پژوهش مهم (مانند حمایتهای مالی
سرمایهگذاری ،برنامههای توسعه فناوری).
ث) برنامههایی برای تثبیت پتانسیل کمپانیهای تولید ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی بهطور محلی [.]18
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-1-1-3-7آمادهسازی نقشه راهی برای تالشهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در هند
ایاالت متحده آمریکا (کالیفرنیا) ،اتحادیه اروپا و ژاپن نقشه راههایی با جزئیات کامل برای کاربردهای ذخیره
انرژی توسعه دادهاند .هند همچنین نیازمند یک نقشه راه با جزئیات کامل برای کاربردهای ذخیره انرژی بهخصوص
بهعنوان ورود به توسعه سامانههای انرژی آینده کشور و بهعنوان یک جزء کلیدی در راهبرد گسترش انرژیهای
تجدیدپذیر در هند و نقشه راه شبکه هوشمند است .گامهای بلند تدوین یک نقشه راه در شکل  24برجسته شده
است [.]18

شكل  24راهبردهای توسعه بخش ذخیره انرژی الكتریكی در هند

همانگونه که در شکل  25نشان دادهشده است ،هنوز قبل از اینکه هند بتواند بهطور قابلمالحظهای در زنجیره
ارزش ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی حرکت یابد ،باید برخی از اقدامات انجام گیرند [.]18

شكل  25برنامه راهبردی و ترسیم نقشه راه ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در هند
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-2-1-3-7فروم (جشنواره) ذخیره انرژی الکتریکی
در هند برای توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی ،نیاز به ایجاد نمایشگاههای صنعتی برای ذخیره انرژی
الکتریکی با عضویت عرضهکنندگان خدمات الکتریسیته ،یوتیلیتیها ،تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر،
آزمایشگاههای پژوهشی ،قانونگذاران و عرضهکنندگان سامانههای ذخیره وجود دارد .وظیفه این نمایشگاهها ایجاد
نقشه راه مشترک برای بخش ذخیره انرژی الکتریکی و تسهیل توسعه اهداف ،شناسایی زمینههای پژوهشی ،تعقیب
حمایتهای مالی از پژوهشها ،طراحی پایلوتها ،به اشتراک گذاشتن دانش فنی ،توسعه سیاستها و اجرای نقشه
راه تجهیزات ذخیره انرژی در هند خواهد بود .این نمایشگاهها همچنین میتواند ارتباط و همکاری بین گروههای
متخصص با کشورهای ایاالتمتحده ،اروپا و ژاپن را تثبیت کند [.]18

-2-3-7راهبردهای ژاپن در توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
برنامه ابتکاری فناوری انرژی زمین خنک 21 )2008 ،METI(1فناوری را شناسایی نموده است و دولت ژاپن
بهمنظور کاهش  50درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال  2050و حفظ یا بهبود رقابت اقتصادی به حمایت از
آن میپردازد .فناوریهای شناساییشده شامل ذخیره توان با عملکرد باال و ذخیره هیدروژن بوده اما فناوریهای
ذخیرهسازی حرارتی را شامل نمیشوند .نقشه راه فناوری ( )2008 ،METIبرای ذخیره الکتریسیته (توان) با
عملکرد باال بر روی فناوریهای باتری و خازن بهعنوان نقاط قوت صنعت و بخش پژوهش ژاپن در ذخیره مقیاس
کوچک (مانند باتریها برای ابزارهای متحرک) تمرکز نموده و تصور میشود که این بخش بتواند مزایای رقابتی در
بازارهای نوظهور برای کاربردهای ذخیره باتری در مقیاس بزرگتر (مانند ترکیب انرژیهای تجدید پذیر) فراهم
نماید .نقشه راه مذکور مسیر نفوذ فناوری را شناسایی کرده که فناوریهای ذخیره انرژی برای حمایت دو کاربرد
توسعه پیدا میکنند [:]19
کاربردهای وسایل نقلیه/متحرک (مسیر از سال  2010تا  :)2050از وسایل نقلیه الکتریکی عمومی تا وسایل
نقلیه الکتریکی خصوصی
کاربردهای ساکن (مسیر از سال  2010تا  :)2050از بهبود کیفیت توان با ترکیب انرژی خورشیدی و
فتوولتائیک تا حمایت از تولید انرژی پراکنده

Cool Earth Innovative Energy Technology Programme

1
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برای مسیر هر کاربرد ،اهداف عملکرد فناوری مربوطه شناساییشده است ،برای مثال اهداف برای سال 2030
عبارتاند از :کاربردهای متحرک-دانسیته انرژی  500واتساعت/کیلوگرم و قیمت  5000واحد ین ژاپن/کیلووات
ساعت ( 42پوند/کیلووات ساعت) ،و کاربردهای ساکن-طول عمر  20سال و  15000واحد ین ژاپن/کیلووات ساعت
( 125پوند/کیلووات ساعت).
بعد از زلزله مهیب شرق ژاپن و فاجعه نیروگاه هستهای فوکوشیما در مارس سال  ،2011دولت ژاپن وادار به
انجام دو دسته فعالیت برای حل مسائل فوریتی (اقداماتی برای تثبیت عرضه و تقاضای فوری انرژی) و مسائل
طوالنیمدتتر (یک راهبرد نوآورانه برای انرژی و محیطزیست) گردید .گزارش موقت رویکرد حل مسائل بلندمدت
(دولت ژاپن در سال  )2011بیان میکند که همه راهبردهای انرژی و محیطزیست (شامل برنامه راهبردی انرژی
ژاپن) با توجه به فاجعه فوکوشیما بازنگری خواهد شد .اگرچه اشاره به نقش ذخیره انرژی در گزارش موقت محدود
است ،اما جهت حرکت شناساییشده (کاهش وابستگی به نیروگاههای هستهای و سرمایهگذاری در منابع انرژیهای
تجدیدپذیر توزیعی) نقش بالقوه ذخیره انرژی را در سامانه انرژی ژاپن در میانمدت نشان میدهد .مسائل مربوط به
عرضه بعد از فاجعه فوکوشیما همچنین توجهها را به ذخیره انرژی مسکونی جلب نموده است [.]19
در ژاپن ذخیره الکتریسیته برای هم ترازی بار و بهبود اعتمادپذیری/کیفیت حائز اهمیت است .ایستگاه تلمبه
برق-آبی در عمل برای ذخیره در مقیاس شبکه در ژاپن مورد استفاده قرار میگیرد و دارای ظرفیت  26گیگاوات
است .ساخت ایستگاههای جدید  PHSبه دلیل کمبود مکانهای مناسب و نگرانیهای زیستمحیطی ،بعید به نظر
میرسد .برعکس باتریها بدون محدودیت ،در هر مکانی قابلیت نصب دارند ،بنابراین ژاپن بر روی تحقیق و توسعه
نه باتریها تمرکز نموده است .در شکل  26ظرفیت تولید انرژی در ژاپن بر اساس منبع تولید به تصویر
درزمی ٔ
کشیده شده است [:]19

شكل  26ظرفیت تولید انرژی در ژاپن بر اساس منبع تولید (گیگاوات) مربوط به پایان سال 2011
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سازمان انرژیهای نو و توسعه فناوری صنعتی ( )NEDOاز زمان ایجاد آن ،برنامههای تحقیقاتی درزمینه
ذخیره انرژی ساکن را اجرا نموده است .ده سال بعد از اجرای این برنامهها تحقیقات در زمینه کاربردهای وسایل
نقلیه با فناوری باتری لیتیومی آغاز شده و در کانون توجه قرار گرفته است.
نقش سازمان  NEDOبعنوان بزرگترین سازمان دولتی تحقیق و توسعه دولتی ژاپن ،ایجاد هماهنگی و ارتباط
مؤثر بین دانشگاه ،صنعت و بخش دولتی است .در شکل  27نقش  NEDOبه عنوان رابط بین سه بازیگر مذکور
نشان داده شده است:

شكل  27نقش سازمان  NEDOبعنوان رابط بین دانشگاه ،صنعت و بخش دولتی

اولین برنامه تحقیقاتی انجامشده در سال  1992هدف توسعه پکهای باتری لیتیومی  3کیلووات ساعت با
خصوصیات زیر را دنبال مینمود:
دانسیته انرژی 140 :واتساعت/کیلوگرم
دانسیته توان 400 :وات/کیلوگرم
عمر بیش از  1000چرخه
در سال  ،2002برنامه دیگری به وسایل نقلیه پیلهای سوختی اختصاص داده شد که شامل همان فناوری
لیتیومی (کاتد نیکل ،کبالت و منگنز) با هدف دستیابی به بازه عمر طوالنی بالغ بر  15سال بود .برنامه سوم تحت
عنوان سامانههای باتری با عملکرد باال برای وسایل نقلیه نسل بعدی آغاز شده در سال  2007و پایان یافته در سال
 2011بود .این برنامه همچنین شامل باتریهای لیتیومی با اهداف زیر بوده است:
دانسیته انرژی 100 :واتساعت/کیلوگرم
دانسیته توان 2000 :وات/کیلوگرم
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عمر بیش از  10سال
قیمت  360 :2015یورو/کیلووات ساعت
برنامه تحقیق و توسعه نوآورانه برای نوآوری علمی درزمینه باتریهای نسل بعدی در سال  2009آغاز گردید .با
بودجه سالیانه  30میلیارد ین ( 260میلیون یورو) تا سال  2015و عالوه بر اهداف بهبود عملیات و اعتمادپذیری
باتریهای لیتیومی ،این پروژه اهداف زیر را در برمیگیرد:
دانسیته انرژی 300 :واتساعت/کیلوگرم
دانسیته توان 500 :وات/کیلوگرم
عمر بیش از  10سال
قیمت  360 :2015یورو/کیلووات ساعت
در سال  2010به منظور به دست آوردن زمینههایی برای دستیابی به این اهداف NEDO ،برنامهای تحت
عنوان تحقیق و توسعه برای ترکیب کارآمد سامانههای ذخیره انرژی برنامهریزی کرد .با این زمینه قطب علمی در
تحقیقات باتری در توکیو ایجاد گردید [4و6و.]19

-1-2-3-7سیاستها و اقدامات برای توسعه ذخیره باتری در ژاپن
دولت ژاپن در حال حاضر بعد از زلزله بزرگ شرق ژاپن در حال طراحی مجدد سیاست انرژی خود است.
ذخیرهساز انرژی باتری ،فناوری اصلی ،تحت شرایط عرضه و تقاضای سخت الکتریسیته امروزی است .انتظار میرود
ذخیرهسازی توسط باتری از پتانسیل رشد و توسعه بازار برخوردار باشد.
دولت به منظور توسعه این پتانسیل به یک صنعت راهبردی ،پذیرش ،کاهش قیمت و استفاده گسترده از
ذخیرهسازی توسط باتری را از طریق دادن یارانه به پروژههای نصب و برنامه نمایشی در مقیاس بزرگ و حمایت
مالی برای تحقیق و توسعه شتاب خواهد بخشید .قوانین موجود نیز بهمنظور توسعه بازارهای باتری تسهیل میشوند.
در شکل  28راهبرد ذخیره باتری در ژاپن در سال  2012نشان دادهشده است [.]19
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شكل  28تیم راهبری باتری در ژاپن در سال 2012

هدف گروه مذکور فرموله کردن و اجرای سیاستهای راهبردی پیوسته برای باتریها ،شامل ایجاد بازارهای
باتری ذخیره آینده ،افزایش رقابت صنعتی و استانداردسازی بینالمللی فناوریهای مربوطه است .دولت همچنین
یک سیستم صدور گواهینامه ایجاد خواهد نمود [:]19
فرموله کردن موارد خاص و ارتقای استانداردهای بینالمللی برای باتریهای یون لیتیومی بزرگ و ابزارهایدیگر برای اطمینان از ایمنی آنها

-2-2-3-7اهداف نصب ذخیرهساز باتری
 METIراهبرد خود را در مورد باتریها در جوالی سال  2012اعالم نمود .راهبرد مذکور دارای هدف کسب
حدود نیمی از سهم بازار باتریهای ذخیره تا سال  2020توسط کمپانیهای ژاپنی میباشد (شکل  .)29کمی بیش-
تر از یکسوم این سهم برای باتریهای ذخیرهای در مقیاس بزرگ پیشبینیشده است [.]19

شكل  29حجم بازار باتریها در جهان و ژاپن برحسب تریلیون ین ژاپن
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 NEDOنقشه راه تدوینشده در سال  2010را در جوالی  2013مورد بازبینی قرارداد که در شکل  30نشان
دادهشده است [.]19

شكل  30نقشه راه فناوریهای ذخیره باتری در ژاپن

چالشهای مطرح در تحقیق و توسعه باتریها در ژاپن در جدول  21خالصه گردیده است [:]19
جدول  21چالشهای مطرح در تحقیق و توسعه باتریها در ژاپن
باتری

مشخصات کنونی

چالشها

تولیدکننده عمده

یون لیتیوم

 200واتساعت/لیتر
 80واتساعت/کیلوگرم
 100واتساعت/کیلوگرم

GS Yuasa ،Hitachi،
Hitachi
Maxell ،Mitsubishi Heavy
کاهش قیمت ،افزایش ایمنی ،اورشارژ،
)Industry ،NEC ،Panasonic (Sanyo
فناوری بازیافت
،Toshiba etc

سرب-اسیدی

 40واتساعت/لیتر
 10واتساعت/کیلوگرم
 300وات/کیلوگرم

بازدهی دشارژ/شارژ ،تخریب چرخهای،
خوردگی ،تعمیر و نگهداری

GS Yuasa, Shin-kobe
Electric Machinery etc.

نیکل متال هیدرید

 160واتساعت/لیتر

افزایش ایمنی ،کاهش قیمت ،بهرهوری
انرژی ،فناوری بازیافت

NGK Insulators

ردوکس جریانی

 8/5واتساعت/لیتر

پذیرش زیستمحیطی ،کاهش قیمت،
دوام ،دانسیته انرژی ،محدودیت در
منابع

Sumitomo Electric
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برنامههای یارانهای عمده در بازه زمانی  2012-2013در جدول  22خالصه گردیده است [:]19

جدول  22برنامههای یارانهای عمده در بازه زمانی 2012-2013

نام برنامه

بخش مربوطه

باتری یون لیتیومی ساکن
( METIوزارت اقتصاد ،باتری در مقیاس بزرگ
تجارت و صنعت)
تولید انرژیهای تجدید پذیر مستقل با
باتریها
MOE
محیطزیست)
MOE

(وزارت

بیشینه یارانه
یکسوم

کل  21میلیارد ین ژاپنی

در حال برنامهریزی
یکدوم

توضیحات
کمتر از  30میلیون ین
ژاپنی

سامانه انرژی هوشمند

یکسوم

ذخیره باتری برای تولید انرژیهای
تجدیدپذیر

یکدوم

بیش از یک مگاوات

انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه محلی

یکدوم

در کل یک میلیارد ین
ژاپنی

قوانین ذخیره الکتریسیته در ژاپن در مورد نصب ،کاربردها و مجوزها موردنیاز است .برخی از عملیات سادهسازی
شدهاند یا برای ارتقای باتریها حذفشدهاند (جدول .]19[ )23
جدول  23قوانین ذخیره الكتریسیته در ژاپن در مورد نصب ،کاربردها و مجوزها

نوع
راهنما
(نیازمندی فنی)

قوانین

سازمان موردنظر

وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت
راهنمای نیازهای فنی اتصال به شبکه برای تأمین
()METI
کیفیت الکتریسیته
کد اتصال به شبکه ()JEAC 9701-2006
().superseded by JEAC 9701-2012

انجمن الکتریکی ژاپن ()JEA

وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت
قانون تجارت الکتریسیته مورد نیاز برای تأیید سامانه
()METI
ذخیره الکتریسیته بیش از  80.000کیلووات ساعت
قوانین

آژانس مدیریت فاجعه و
قانون خدمات آتشنشانی مواد خطرناک برای بیش از
آتشنشانی ،وزارت امور داخلی و
 1000لیتر محلول الکترولیت آلی
ارتباطات
قانون استانداردهای ساخت کاربرد در ساخت برای
جلوگیری از اشتعال
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در شکل  31پروژه نیروگاه  5مگاواتی خورشیدی با باتری  1/5مگاواتی سدیم سولفور در توکیو نشان دادهشده
است [:]19

شكل  31پروژه نیروگاه  5مگاواتی خورشیدی با باتری  1/5مگاواتی سدیم سولفور در توکیو

-3-3-7راهبردهای کشور چین برای توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
حمایت از توسعه و گسترش فناوریهای ذخیره انرژی در چین از ترکیب سیاستهای دولتی استانی/منطقهای و
ملی فراهم میشود .در سطح ملی کاتالوگ هدایتکننده تنظیم ساختار صنعتی (تولید شده به وسیله کمیسیونهای
توسعه و بازسازی ملی) و هم سو شده با دوازدهمین برنامه پنجساله چین ،سیاست صنعتی چین را برای دوره
 2011-2015شکل میدهد .در این کاتالوگ ،ذخیره انرژی بهعنوان صنعت حمایتکننده راهبردی شناختهشده،
بنابراین استانداریها را قادر به فراهم نمودن یارانهها و حمایت در سطح منطقهای میکند .مثالی از فعالیت تحقیق،
توسعه و برنامه نمایشی بر روی ذخیره انرژی ،حمایت شده توسط استانداری ،همکاری بین شهرداری شانگهای و
شبکه ایالتی چین برای تحویل پروژه شبکه هوشمند شانگهای است .فعالیتهای  RD&Dدر این پروژه بر روی
استفاده و ترکیب فناوریهای باتری (شامل سدیم سولفور ،ردوکس وانادیومی ،و یون لیتیومی در یک شبکه
هوشمند با مقیاس شهری متمرکز است [4و.]6
شکل و سرعت توسعه بازار خانگی چین برای ذخیره انرژی با فراوانی منابع بادی و توسعه سریع تالشها برای
بهکارگیری آنها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .عدم تطبیق جغرافیایی موجود بین مناطق دارای باد فراوان و
تقاضای انرژی ،نقش بالقوهای برای ذخیره انرژی یا دیگر فناوریهای رقابتی برای توانمند کردن ترکیب باد در شبکه
ایجاد میکند .بهدنبال اهداف منتشرشده و شفاف استقالل انرژی و پیشروی تجاری و فنی ،وزارت علوم و فناوری،

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

108
ويرايش اول1394 ،

وزارت صنعت و فناوری اطالعات و کمیسیون توسعه و نوسازی ملی به مدیریت پروژههای پایلوت برای توسعه
فناوریهای ذخیره بهمنظور استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی میپردازند .بعالوه چین به منابع قابلمالحظهای از
مواد بهخصوص لیتیوم ( %22لیتیوم جهانی و  %12تولید اکسید لیتیوم) و خاکهای نادر ،که برای طراحی این
سامانههای نوآورانه ضروری هستند ،دسترسی دارد .چین در سال  2009تولیدکننده تراز اول باتریهای
الکتروشیمیایی و وسایل نقلیه الکتریکی بوده است .در سال  2009چین بزرگترین بازار اتومبیل در جهان بوده
است .در همان سال  13/6میلیون ماشین فروخته شد که این آمار باالتر از آمار مربوط به ایاالت متحده آمریکا
میباشد .هرچند این امر با ایجاد آلودگی فراوان در شهرهای چین به وقوع پیوسته است .برنامه صرفهجویی در انرژی
و توسعه وسایل نقلیه انرژی جدید )2011-2020( 1با هدف کاهش آلودگی زیستمحیطی ایجاد شده در اثر
استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه به طور رسمی در ژانویه سال  2011آغاز شد .این برنامه صنعتیسازی وسایل
نقلیه هیبریدی قابل شارژ و وسایل نقلیه الکتریکی مجهز به باتریهای لیتیومی را ترغیب میکند .توسعه وسایل
نقلیه الکتریکی همچنین اولویت دوازدهمین برنامه پنج ساله ( )2011-2015میباشد .چین در صدد تولید یک
میلیون وسایل نقلیه الکتریکی با منبع انرژی جدید تا سال  2015میباشد .معاون صنعتی و تجهیزات وزارت صنعت
و فناوری اطالعات ( )MIITبیان کرده است که پژوهش و توسعه درزمینه فناوری باتری وسایل نقلیه الکتریکی در
این کشور از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردارست.
چین در حال سازماندهی برای تبدیلشدن به پیشرو جهانی در این زمینه تا ده سال آینده است MIIT .در
نوامبر سال  2010اعالم نمود که بیش از  100میلیارد یوآن ( 11میلیارد یورو) در طول دهه آینده برای حمایت
تولید وسایل نقلیه الکتریکی سرمایهگذاری خواهد نمود .معاونت دپارتمان فناوریهای پیشرفته وزارت علوم و
فناوری پیشنهاد  8/5میلیارد یوآن ( 930میلیون یورو) سرمایهگذاری درزمینه وسایل نقلیه الکتریکی و  2میلیارد
یوآن ( 220میلیون یورو) درزمینه وسایل نقلیه با منبع انرژی جدید در طول یازدهمین برنامه پنجساله (-2010
 )2006را مطرح نمود .با در نظر گرفتن زیرساختها 150 ،ایستگاه شارژ وسیله نقلیه الکتریکی باید تا سال 2011
در شهرهای پکن ،2تیانجین ،3هفی ،4و نانچانگ 5ساخته میشد .در سال  2010شرکت شبکه ایالتی چین

1
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توافقنامههای همکاری با شهرهایی در  26استان امضا کرد و شروع به ساخت  75ایستگاه شارژ و  6.209شارژ
کننده نمود [4و.]6

-4-3-7راهبردهای کشور ترکیه در راستای توسعه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
یکی از اسناد موجود در زمینه توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در ترکیه ،راهبردهای منتشر شده به منظور
توسعه حملونقل الکتریکی میباشد.
ترکیه اهداف بلندپروازانهای تا رسیدن به سال  2023که صدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه است،
برنامهریزی نموده است .یکی از این اهداف ایجاد برند محلی اتومبیل خود قبل از سال  2023میباشد و اخیراً
مشخص شده که این برند مربوط به خودروی الکتریکی خواهد بود.
ترکیه از یک اقتصاد در حال رشد با پتانسیل باال برخوردار است ،با این حال با کمبود بودجه مواجه است22 .
درصد 54-میلیارد دالر آمریکا در سال  -2011از واردات ترکیه به بخش تقاضای انرژی مربوط بوده است 62 .درصد
واردات انرژی 33/6-میلیارد دالر آمریکا -در بخش حملونقل مورد استفاده قرار گرفته است .از اینرو توسعه حمل
و نقل الکتریکی منجر به کاهش وابستگی به واردات سوخت خواهد شد .همچنین با در نظر گرفتن شارژ خودروهای
الکتریکی به احتمال زیاد در شب -زمانی که تعرفههای الکتریسیته پایینتر است -فشار مازاد بر روی ساختار
الکتریسیته تحمیل نخواهد شد؛ بالعکس ظرفیت الکتریکی غیرفعال در شب به صورت کارآمد از طریق خودروهای
الکتریکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
چارچوب قانونی و سازمانی
چارچوب قانونی
وزارت توسعه ،1وزارت محیط زیست و شهرنشینی ،2و وزارت علوم ،صنعت و فناوری چارچوبی به منظور توسعه
حمل و نقل الکتریکی در ترکیه تنظیم نموده است .سازمانهای کلیدی در ذیل فهرست گردیده است:
وزارت توسعهوزارت محیط زیست و برنامهریزی شهری-وزارت علوم ،صنعت و فناوری

The Ministry of Development
Ministry of Environment and Urbanisation

1
2
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خودروهای الکتریکی در سال  2012وارد بازار فروش در ترکیه گردیدند .براساس آمار اعالمی از سوی انجمن
توزیع خودرو ،در سال  184 ،2012خودروهای الکتریکی فروخته شده و تا پایان مارس  16 ،2013خودروی
الکتریکی به فروش رفته است .به طور کلی  200خودروی الکتریکی از زمان ورود خودروهای الکتریکی در بازار
ترکیه فروخته شده است.
ترکیه در پی تبدیل شدن به کشور پیشرو تولیدکننده خودروی الکتریکی است و از همه منابع خود در راستای
دستیابی به این هدف استفاده خواهد کرد [.]20
راهبردهای کشور ترکیه در راستای قرار گرفتن در بین فهرست تولیدکنندگان پیشرو خودرو و وسایل نقلیه
الکتریکی
-1بهبود زیرساختهای تحقیق و توسعه
-2ارتقای کمپانیهای طراحی ،تولید ،مهارتها و قابلیتهای برند
-3توسعه بازارهای محلی و خارجی در بخش اتومبیل
-4بهبود موارد قانونی و مدیریتی
-5افزایش زیرساختهای فیزیکی
در این بخش بر روی انتقال سیاستهای صنایع خودرو به فعالیتهایی از منظر حملونقل الکتریکی تمرکز شده
است [:]20

-1-4-3-7امتحان کردن زیرساختها
آزمودن زیرساختهای موجود برای صنعت اتومبیل ،و همچنین ارزیابی نیازهای زیرساختی کنونی و آینده در
راستای توسعه برند اتومبیل محلی شناسایی شده است .فهرست آزمایشهای مورد نیاز و نوع تأییدیههایی که در
ترکیه باید انجام گیرد مشخص شده است و به زودی بر روی وبسایت وزارت علوم ،صنعت و فناوری منتشر خواهد
گردید .یک مرکز تست اتومبیل )ATC( 1راهاندازی خواهد شد که شهرهای بورسا ،ساکاریا و آنتالیا جزء شهرهای
کاندیدای تأسیس این مرکز میباشد ATC .در مساحت سه میلیون متر مربعی احداث خواهد گردید و در سال
 2014عملیاتی خواهد شد .وسایل نقلیه تولید شده در ترکیه غالباً به خارج از کشور مانند فرانسه ،اسپانیا یا ژاپن به
منظور اهداف آزمایشی فرستاده میشوند که هزینه آن حدود سالیانه  35میلیون یورو میباشد ATC .قصد ارائه

)Automotive Testing Centre (ATC

1
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فاز :1تدوين مباني سند

خدمات به همه وسایل نقلیه ترکیهای و خارجی را دارد .همزمان ،انجمن استانداردهای ترکیه منتظر تجزیه و تحلیل
نیازهای بخش اتومبیل به منظور شناسایی نیازهای آزمایشی نهایی میباشد [.]20
پیشنویس قانون توسعه "مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی" بعالوه قانون  Nr. 5746دربرگیرنده ترغیب
فعالیتهای تحقیق و توسعه تحت تهیه است .تصمیمات اتخاذ شده در راستای در نظر گرفتن پروژههای تحقیق و
توسعه فناوریهای وسیله نقلیه محلی در قالب وسایل نقلیه الکتریکی تحت همکاری با ( 1TÜBITAKمرکز
تحقیقات فناوری و علمی ترکیه) است .وزارت علوم ،صنعت و فناوری درخواست تولید وسایل نقلیه الکتریکی محلی
و توسعه فناوریهای وسایل نقلیه الکتریکی محلی را به گروه حمایت تحقیقات عمومی  TÜBITAKداده است.
براین اساس ،درخواستی برای دریافت پروپوزالهایی در فوریه سال  2013تحت " 1007برنامه حمایتی پروژههای
تحقیق و توسعه ستادهای دولتی" صادر نمود .در این برنامه دانشگاهها ،و انجمنهای بخش خصوصی و دولتی به
عنوان سازمانهای همکار پروژه به منظور توسعه اجزای وسایل نقلیه الکتریکی مانند باتریها ،موتورهای الکتریکی،
یا سامانههای کنترل وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است .انتظار میرود سازمانهای تولید وسایل نقلیه الکتریکی با
استفاده از اجزای طراحی شده توسط سازمانهای همکار پروژه ،وسایل نقلیه الکتریکی تولید نمایند .سازمانهای
همکار پروژه و سازمانهای تولید کننده وسایل نقلیه الکتریکی درخواستهای خود را به صورت مشترک به گروه
حمایت تحقیقات عمومی  TÜBITAKارسال مینمایند .پروژههای منتخب به مدت  4سال مورد حمایت قرار
خواهند گرفت .وزارت علوم ،صنعت و فناوری متعهد به تولید  200وسیله نقلیه الکتریکی تحت این برنامه در یک
دوره پنج ساله گردیده است.
براساس راهبرد علوم ملی ،نوآوری و فناوری  TÜBITAK 2011-2016بخش اتومبیل بعنوان یک حوزه با
پتانسیل و ظرفیت باالی تحقیق و توسعه و نوآوری شناخته شده است TÜBITAK .همچنین مسائل فناوری
مربوط به حوزهها/بخشهای مرتبط را اولویتبندی نموده است.
 TÜBITAKجلسهای در مورد وسایل نقلیه الکتریکی در  27نوامبر سال  2012با هدف برداشتن گامهایی در
ایجاد سکوی توسعه وسایل نقلیه الکتریکی برگزار نمود .با انجام اقداماتی از این قبیل ترکیه در پی رسیدن به جایگاه
بازار وسایل نقلیه نوظهور میباشد .این جلسه با حضور تنوع گستردهای از ذینفعان مانند وزارت علوم ،صنعت و
فناوری ،انجمن انرژی ،دانشگاهیان ،نمایندگان صنعت برگزار گردید و مطالعات در این زمینه در سال  2013نیز
پیگیری گردید.

The Scientific and Technological Research Council of Turkey
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به منظور ترغیب مردم به استفاده از وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست ،موافقت شده است که سازمانهای
بخش مربوطه و سازمانهای غیردولتی مطالعات عمومی را انجام داده و آن را به وزارت علوم ،صنعت و فناوری ارائه
دهند [.]20

-2-4-3-7مالیات وسایل نقلیه الکتریکی
براساس تصمیم شورای وزیران در تاریخ فوریه  ،2011سه گروه مختلف از مالیات مصارف خاص برای وسایل
نقلیه الکتریکی براساس توان موتور آنها  ،%7 ،%3و  %15معرفی گردید و مالیات مصارف خاص بر روی ماشینهای
هیبریدی ،و دیگر وسایل نقلیه موتوری  %38در نظر گرفته شد .اتومبیلهای الکتریکی از پایینترین نرخ مالیات
موتور وسیله نقلیه بهرهمند خواهند شد.

-3-4-3-7زیرساختهای شارژ
با توجه به گسترش ایستگاههای شارژ الکتریکی ،تصمیمات ذیل اتخاذ گردیدهاند:
شهرداریهای محلی مسئول حمایت خواهند بود .در این راستا ،وزارت کشور ،اداره کل ادارات محلی مسئولهدایت خواهند بود.
ارزیابی اینکه آیا اقداماتی که در کشورهای دیگر انجام میشود قابلیت تحقق پیدا نمودن در ترکیه را داراست:به طور مثال احداث ایستگاههای شارژ در ایاالت عضو اتحادیه اروپا توسط ادارات محلی انجام گردید .طبقات طراحی
شده برای شارژ وسایل نقلیه الکتریکی در پارکینگهای ماشین وجود دارد و وسایل نقلیه میتوانند با استفاده از
کارت یا بلیط شارژ گردند .ساختمان آپارتمانهای جدید نیازمند دارا بودن یک واحد شارژ برای کسب مجوز اقامت
در هلند و یا کشورهای دیگر میباشند.
اداره استاندارسازی باید استانداردهای دربرگیرنده قوانینی که ایستگاههای شارژ ملزم به رعایت آنها میباشندرا تدوین نماید.
 ایستگاههای شارژ الکتریکی بعنوان بخشی از جایگاههای سوخت ،به احتمال زیاد دارای نیازمندیهایی برایمکان کار ،و مجوز و لیسانس خواهند بود .مطالعهای در این زمینه باید انجام شود.
ذینفعان مرتبط باید به منظور احداث ایستگاههای شارژ در اماکن عمومی پر ازدحام مانند مراکز خرید،پارکینگها و غیره باید مورد شناسایی قرار گیرند.
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تولیدکننده ترکیهای به منظور تولید باتریهای مورد استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی به طور محلیبرنامهریزی نموده است .بنابراین وزارت علوم ،صنعت و فناوری نیازمند ارزیابی چشمانداز تولید وسیله نقلیه
الکتریکی برند محلی میباشد [.]20
انرژیهای تجدیدپذیر یکی از موضوعات داغ در دستور کار انرژی ترکیه است .از زمان شروع زمینه انرژیهای
تجدیدپذیر در ترکیه از سال  ،2005بعد از تصویب قانون استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر به منظور تولید
انرژی الکتریکی پیشرفت قابل مالحظهای به وجود آمده است .در شکل  32ظرفیت نصب شده و بالقوه انرژیهای
تجدیدپذیر در سال  2012در ترکیه نشان داده شده است [:]21

شكل  32ظرفیت نصب شده و بالقوه انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیه در سال 2012

به تبع سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر ،انتظار گسترش ذخیرهسازهای انرژی وجود دارد .پایداری شبکه
بخش ضروری عملگر سامانه ترکیه است و دستیابی به شبکه پایدار به دلیل منابع انرژی ناپیوسته مانند انرژی بادی
و خورشیدی امری چالش برانگیز است .انرژیهای تجدیدپذیر در طول ساعات اوج همیشه در دسترس نمیباشند و
وجود فناوریهای ذخیره انرژی مانند تلمبه برق-آبی مورد نیاز است .ترکیه دارای اهداف بلندپروازانهای در زمینه
انرژیهای تجدیدپذیر است و استفاده از منابع مذکور باعث ایجاد محدودیتهایی در شبکه میشود که برای مرتفع
نمودن این موانع از سامانههای ذخیره تلمبه برق-آبی استفاده میشود .توان آبی در ترکیه  %34کل ظرفیت نصب
شده را دربرمیگیرد و دارای منابع فراوانی برای تولید الکتریسیته است .براساس یک مطالعه انجام شده در سال
 2012توسط تحقیق مشترک کمیسیون اروپایی ،ترکیه دارای قابلیت تولید  3.800گیگاوات ساعت از سدهای غیر
توان آبی و منابع را دارا میباشد .پژوهش در زمینه ذخیرهساز تلمبه برق-آبی در ترکیه اولین بار توسط  EIEآغاز
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گردید .تجربیات ژاپن در تولید همزمان تلمبه ذخیره برق-آبی با انرژی بادی مورد استفاده قرار گرفت .طراحیهای
مفهومی برای  Gökçekayaو  Altinkayaبا ظرفیت  1.400و  1.800مگاوات به ترتیب اجرا گردیده است .در
حال حاضر یک پروژه تحت پیشرفت با در نظر گرفتن حذف تأثیرات تولید انرژی بادی بر روی شبکه با استفاده
سامانههای تلمبه ذخیره برق-آبی وجود دارد .پروژه مورد نظر  4مگاوات تلمبه ذخیره برق-آبی و  10مگاوات توربین
بادی را به هم متصل خواهد نمود .ترکیه اهمیت ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ در راستای رسیدن به یک شبکه
قابل اعتماد را درک کرده است .بنابراین ،چندین مطالعه توسط سازمانهای دولتی انجام شده است .همچنین دولت
ترکیه مزایای بسیاری به سرمایهگذارانی که از منابع فراوان توان آبی استفاده مینمایند ،ارائه میکند [.]21

-5-3-7راهبردهای کشور عربستان در راستای توسعه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
فناوریهای انرژی دارای اهمیت ویژهای برای پادشاهی عربستان صعودی هستند .انرژی یکی از محرکهای
کلیدی توسعه کشور و رشد اقتصادی عربستان در نظر گرفته میشود .بعالوه بخش الکتریسیته کشور عربستان با
چالشهای جدی و مهمی در زمینه تأمین تقاضای فزاینده مصرف برق ،که پایه و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی
است ،مواجه است .رشد ساالنه مصرف برق در عربستان  6/4درصد برآورد میشود .برای برآورده کردن این تقاضا،
ساخت و توسعه نیروگاههای جدید و تقویت سامانههای انتقال و توزیع ،الزم است .در مقایسه با تولید 25.000
مگاواتی برق در سال  ،2001تولید برق در سال  ،2023در حدود  59.000مگاوات برآورد میشود .تالش به منظور
یافتن راهکارهای علمی برای همگامی با این تقاضای رو به رشد ،انتقال فناوری و توسعه فناوریهایی که تولید،
انتقال ،توزیع و استفاده الکتریسیته را بهبود بخشند ،ضروری است [.]22
انرژیهای تجدیدپذیر نیز پتانسیل خوبی برای کسب سهم بیشتری از تولید انرژی در آینده دارند .هنوز هم
مسائلی همچون هزینه باال و مشکالت فنی این فناوریها ،باید به منظور تسهیل استفاده گسترده از آنها حل شوند.
به کارگیری و توسعه این فناوریها در عربستان نیازمند توسعه مستمر این حوزه به ویژه در مناطق دورافتاده
میباشد .در شکل  33نقشهراه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی ،بادی ،زمین گرمایی و زیست توده)
آورده شده است [.]22
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شكل  33نقشهراه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در عربستان صعودی

به منظور تعیین زمینههای فناوری اولویتدار ،فرآیندهای برنامهریزی به شرح زیر میباشد:
شناسایی نیازهای کلیدی کشور عربستان در زمینه پژوهش و نوآوری در حوزه انرژی
بررسی نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهای برنامه-شامل تحلیل مقاالت و ثبت اختراعات در حوزه
انرژی کشور عربستان و ارزیابی مؤسسات پژوهشی بینالمللی
تعریف مأموریت و چشمانداز برای برنامه انرژی عربستان
تعریف فناوریهای کلیدی و دیگر حوزههای مورد نیاز برنامه برای شناسایی نیازهای عربستان در زمینه
پژوهش و نوآوری در حوزه انرژی
عالوه بر نیازهای فنی ،حوزههای بسیار دیگری هم شناسایی گردیده که سیاستهای اعمالی در این حوزهها
بایستی تحت بازنگری قرار گیرد یا موانع موجود به منظور تسهیل نوآوری در فناوریهای انرژی از میان برداشته
شوند .این حوزهها عبارتند از:
اعمال سیاستهایی در جهت تسهیل همکاریهای تحقیق و توسعه بین شهر علم و فناوری ،دانشگاهها و
صنعت
تغییرات سیاستی و سازمانی در دانشگاهها برای ارتقای توانایی اساتید در هدایت پژوهشها
گسترش منابع انسانی مناسب برای انجام تحقیق و توسعه در بخش انرژی
بهبود تبادل دانش با توجه به پیشرفتهای بینالمللی در زمینه فناوری
گسترش همکاری بینالمللی و از جمله همکاری بین دانشگاه عربستان و دانشگاههای بینالمللی
مشارکت عربستان در نهادهای بینالمللی استانداردسازی
در اولویت قرار دادن انعقاد قرارداد با شرکتها و بنگاههای کوچک در جهت حمایت از شرکتهای کارآفرین
تازهتأسیس
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با توجه به فرآیندهای برنامهریزی فوق ،فناوریهای اولویت دار انتخاب شدهاند که از جمله این فناوریها تولید
انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی خورشیدی ،انرژی بادی ،انتقال و توزیع برق ،شبکههای برق ،و ذخیرهسازهای انرژی از
جمله ابرخازنها ،چرخ طیارهای سرعت باال ،مواد مغناطیسی ابررسانا ،باتریهای پیشرفته ،ذخیرهساز تلمبه برق-آبی
و ذخیرهساز انرژی حرارتی میباشد.
کار در حوزههای فناوری اولویتدار مذکور که ذخیرهسازی انرژی در میان این حوزهها است ،از طریق ساختار
برنامهای که اهداف ویژه اجرایی را در سه بخش یا جنبه اصلی برنامه (یعنی زیرساخت ،فعالیتهای اصلی و ایجاد
ارزش) تعریف میکند ،محقق میشود .شاخصهای عملکردی برای هر هدف تعریف شده و سپس پروژههای الزم
برای رسیدن به شاخصهای مناسب ،شناسایی میشوند .ذینفعان در سرتاسر فرآیند تعریف اهداف ،شاخصها و
پروژهها مشارکت دارند [.]22
برای تحقق راهبرد و اهداف راهبردی برنامه ،اهداف زیر توسط ذینفعان تعریف شدهاند [:]22
اهداف زیرساختی
توسعه منابع انسانی
توسعه فرهنگ سازمانی
توسعه مدیریت مالی اثربخش
توسعه فرآیندها و سامانههای کاری
تأمین البراتوارها و تجهیزات
ایجاد نظام مدیریت دانش
اهداف فعالیتهای اصلی
انتخاب فناوریها
ایجاد همکاریهای راهبردی
توسعه فناوریها
هدایت پژوهشهای بنیادین
ساخت واحدهای پایلوت
بومیسازی فناوری
هدایت فرآیند بومیسازی پژوهشها و مطالعات
ساخت واحد پایلوت بومیسازی
انتقال فناوری
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ارزیابی فناوریهای در دسترس
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اهداف ایجاد ارزش
همکاری با مراکز رشد
همکاری با مراکز نوآوری فناوری
همکاری با ذینفعان برنامه
باال بردن کارآیی هزینه/ارزش
ایجاد فرصتهای شغلی
ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری
حمایت از حفاظت از محیطزیست
استفاده مؤثر از منابع ملی
حمایت از اهداف ملی
خودکفایی و امنیت ملی
توسعه مستمر
رشد اقتصادی
شاخصهای عملکردی برای هر یک از اهداف فوقالذکر برنامه ،توسط ذینفعان تعریف شدهاند که عبارتند از:
تأمین و استخدام منابع انسانی مورد نیاز
بازگشت سرمایه برنامه
سطح تحقق اهداف راهبردی توسط پروژهها و فرآیندهای کاری
حجم استفاده از سرمایههای فکری مستند شده و اکتسابی
سطح تحقق اهداف راهبردی توسط فناوریهای منتخب
درصد همکاریهای راهبردی فعال شده به کل میزان مورد نیاز
تعداد نوآوریهای منجر به کاربردهای جدید از طریق پژوهشهای بنیادین
درصد پژوهشهای کاربردی که منجر به ساخت پروتوتایپ ،ایجاد واحدهای پایلوت یا راهکارهای کاربردی
گردیدهاند

Access ready technologies

1

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

118
ويرايش اول1394 ،

درصدی از واحدهای پایلوت که منجر به احداث خط تولید و یا راهکارهای بهبود وضع موجود شدهاند.
درصد پژوهشهای کاربردی که منجر به فناوریهای پذیرفته شده از طرف صنعت میگردند.
درصد فناوریهای جانبی که از فناوریهای پذیرفته شده از طرف صنعت حاصل شدهاند
درصد فناوریهای در دسترس که منجر به احداث خط تولید جدید و یا ارائه راهکارهای وضع موجود شدهاند.
تعداد فناوریهای در دسترس که به مرحله پذیرش و توسعه برسند.
درصد فناوریها ،نمونهها و واحدهای پایلوت پیشنهادی که توسط صنعت مورد پذیرش قرار گرفتهاند.
درصدی از کل نمونههای اولیه پیش از طراحی و تولید پیشنهادی که توسط مراکز نوآوری فناوری توسعه داده
شود.
به منظور کسب موفقیت در تحقق اهداف برنامه ،اقدامات ذیل انجام میشود [:]22
.1دستیابی به سطح تکامل مورد نیاز برنامه در مدیریت و تحویل پروژهها به گونهای که با استانداردهای
بینالمللی ارزیابی میشود.
.2تأسیس یک دفتر مدیریت پروژه با چندین سطح شامل سطح برنامه ،سطح سازمان (ذینفعان/مجریان) و دفاتر
مدیریت پروژه در سطح پروژه
.3توسعه یک فرآیند یکپارچه اثربخش برای مدیریت پروژه در پروژهها .این فرآیند میتواند براساس ضروریات
هر پروژه ویژهسازی شود ،ولی به طور کلی با این استاندارد پذیرفته شده انطباق داشته باشد .این فرآیند
یکپارچه کلیه کارکردهای اصلی پروژه شامل :شرح کار ،زمان ،هزینه ،مدیریت کیفیت و همچنین
کارکردهای تسهیلکننده پروژه همچون منابع انسانی ،ریسک ،ارتباطات و مدیریت خریدها را پوشش
خواهد داد.
.4ظرفیتسازی برای مدیران پروژه و حمایت از آنها با اجرای کارکردهای مدیریت پروژه
.5حصول اطمینان از این که کارکرد مدیریت دانش که در اهداف زیرساختی برنامه تعریف شده بود ،آموزش و
ایجاد سرمایههای فکری را در پروژهها ،هم به صورت متوالی و هم به صورت موازی و در هر دو حوزه فنی و
مدیریت پروژه ،مدنظر قرار داده است.
.6تدارک کارآیی استفاده از منابع ،مانند ادغام و مشارکت بین پروژهها ،شامل منابع انسانی ،تسهیالت،
تجهیزات ،آزمایشگاهها و ابزارهای خودکار.
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فاز :1تدوين مباني سند

در ذیل فهرستی از ذینفعان مشارکتکننده در حوزه فناورهای اولویتدار انرژی از جمله ذخیرهسازی انرژی
آورده شده است [:]22
دانشگاه شاه سعود

1

دانشگاه شاه عبدالعزیز

2

دانشگاه نفت و مواد معدنی شاه فهد

3

دانشگاه شاه فیصل

4

شرکت برق صعودی

5

اداره تنظیم مقررات برق و تولید همزمان

6

وزارت آب و برق
شهر علم و فناوری شاه عبدالعزیز

1

King Saud University
King Abulaziz University
3
King Fahd University for Petroleum and Minerals
4
King Faisal University
5
Saudi Electricity Company
6
Electricity and Co-generation Regulatory Authority
2
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-8بررسی اسناد درزمینه راهبردهای ایاالت متحده آمریكا ،آژانس بین المللی انرژی و کانادا در
زمینه حملونقل الكتریكی
براساس سند منتشر شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی چشمانداز توسعه حمل و نقل الکتریکی در کشورهای
پیشرو بسیار قابل مالحظه بوده و دارای شیب صعودی چشمگیری میباشد که نشان از اولویت حمل و نقل
الکتریکی برای دولتها دارد (شکل :)34

شكل 34چشم انداز توسعه حمل و نقل الكتریكی اعالم شده توسط دولت ها تا سال 2020

علیرغم چشماندازهای بلندپروازانه ترسیم شده توسط دولتها ،در صورت عدم اتخاذ سیاستهای حمایتی قوی
به خصوص در دو زمینه رقابتپذیر نمودن قیمت حمل و نقل الکتریکی با حمل و نقل متداول و فراهم نمودن
زیرساختهای شارژ کافی در  5-10سال آینده شاهد توسعه حمل و نقل الکتریکی نخواهیم بود .در ادامه به اهداف،
راهبردها و اقدامات برخی از مؤسسات و کشورهای پیشرو در زمینه حمل و نقل الکتریکی پرداخته خواهد شد.
نه ذخیره انرژی الکتریکی منتشر نموده است .گروه
گروه فنی ذخیرهی انرژی الکتروشیمیایی سندی درزمی ٔ
مذکور شامل  12تیم فنی میباشد که مأموریت دارند تا توسعه فناوریهای نوآورانه را در زمینهی وسایل نقلیه
بهخصوص خودروهای هیبریدی پالگین 1سرعت ببخشند.
در سال  2012نزدیک به  400.000باتری خودروهای هیبریدی الکتریکی در ایاالت متحده آمریکا به فروش
رسید .فعالیتهای  R&Dگروه در جهت کاهش قیمت باتریها از  500-600دالر/کیلووات ساعت به 125

Plug-in electric vehicles

1

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

121
ويرايش اول1394 ،

دالر/کیلووات ساعت بوده است .عالوه بر این بهینه کردن طراحی و اندازهی باتری نیز مطرح بوده است .در
کوتاهمدت ( 2012تا  )2017با پیشرفت باتریهای یون لیتیم ،میتوان ذخیرهی انرژی را از  100 Wh/Kgبه
 250 Wh/kgرساند .در بلندمدت ( 2017تا  )2027عالوه بر باتریهای یون لیتیم ،باتریهای لیتیم-سولفور،
روی-هوا ،لیتیم-هوا که دارای چگالی انرژی باالتری از باتریهای یون لیتیوم میباشند ،مطرح میشوند.
مسائل و چالشهای مربوط به باتریها در خودروهای هیبریدی شامل :قیمت ،عملکرد ،قابلیت اطمینان،
استحکام و دوام است.
ازجمله راهکارهایی که برای این چالشها مطرحشده است میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تحقیق بر روی مواد الکترودی پیشرفته با مشارکت آزمایشگاههای ملی و دانشگاههای کشور
تحقیق و بررسی با استفاده از توسعهدهندگان تجاری و آزمایشگاههای ملی بر روی نحوهی ساخت سلهای
باتری بهطوریکه کمترین قیمت به دست بیاید.
پیشنهادات سیاسی انرژی ملی آمریکا در سال  2013شامل موارد زیر بوده است [23و:]24
آموزش و آگاهی دادن به کاربران و مدیریت انرژی
بهبود بخشیدن و اجرایی کردن روشها و استانداردها بهمنظور تولید محصوالت مفید که سازگار با چرخه
زندگی و آسایش مشتری باشد
مجهز کردن مشتریان و مدیران انرژی با سیستمها ،دادهها و روشهای موردنیاز بهوسیلهی الکترونیک قدرت،
کنترل تطبیقی ،هوش کامپیوتری
بهبود بخشیدن ،تجاری کردن  ،استفاده کردن از فناوریهای الکتریکی مؤثر در سامانههای انتقال
حمایت کردن از  R&Dفرآیندهای صنعتی جدید که میتوانند محصوالت ،کیفیت محصول و استفاده انرژی
را تحت تأثیر قرار دهند.
بهبود بخشیدن طراحیهای سامانههای مؤثر ،فناوری و فرآیندهایی که اتالف انرژی را کاهش میدهند و
عملکرد تولید ،انتقال و توزیع توان الکتریکی را بهبود میبخشند.
امروزه بیشتر از  96%از انرژی موردنیاز حملونقل از سوختهای فسیلی تأمین میشود .در ایالت متحده نزدیک
به یکسوم از نفت در حملونقل مورداستفاده قرار میگیرد .بنابراین یک تحول اساسی در بخش مربوط به
حملونقل موردنیاز است .درواقع باید میزان وابستگی به نفت را کاهش داد ،اما امنیت را برای سامانههای حمل و
نقل افزایش داد و از طرفی میزان انتشار گازها را در شهرهای بزرگ به طور قابل توجهی کاهش داد [23و.]24
 IEEE-USAتالشهای دو جانبهای را در این زمینه پیشنهاد دادند که ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
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بهمنظور الکتریکی کردن مکانیسم حملونقل ،بر روی خودروهای الکتریکی و فناوری خودروهای هیبریدی
تمرکز شود
جایگزین کردن سوختهای معمولی با سوختهای مایع و گسترده کردن استفاده از گاز طبیعی برای
خودروهای سنگین
در ذیل به راهبردهای توصیهشده جهت الکتریکی نمودن حملونقل اشاره میشود [23و:]24

-1-8الکتریکی کردن حملونقل :خودروهای هیبریدی پالگین
الکتریکی کردن وسایل نقلیه میتواند یک جایگزین مستقیم و فوری برای سوختهای فسیلی باشد و منافعی را
برای امنیت ملی و محیط زیست ایجاد کند .موتورهای الکتریکی مؤثرتر از موتورهای احتراقی هستند .موتورهای
الکتریکی در زمانی که خودروها در ترافیک به صورت ساکن هستند ،انرژی مصرف نمیکنند .از طرفی این نوع
موتورها را میتوان با باتریها جفت نمود .الکتریکی کردن بخش حملونقل منجر به افزایش بازده انرژی حملونقل و
کاهش گازهای گلخانهای و دیگر خروجیهای ناشی از سوختهای فسیلی میگردد.
 IEEE-USAتوصیه میکند که دولتهای فدرال ،ایالتی و محلی با همکاری سازمانهای خصوصی ،به منظور
الکتریکی کردن حملونقل ،شامل حملونقل عمومی ،وسایل نقلیه سواری و تجاری ،اتوبوسها و راهآهنهای کوتاه و
یا کنترل از راه دور ،راهبردهای خود را با عملیات زیر بهبود ببخشند:
افزایش دادن بازده انتقال و بهبود بخشیدن به گسترش سریع  PEVو  HEVاز طریق اقداماتی مانند:
الف-باال بردن استانداردهای  CAFEبا اقتصادهای توسعهیافتهی دیگر
ب-ارائه مشوقهایی مانند تخفیف مالیاتی ،فرصتهای رانندگی خط رفت و آمد ،امتیازات پارکینگ ویژه برای
مشتریانی خریداری کننده  PEVو HEV
ج-شتاب دادن به توسعه فناوری  HEVو  PEVبرای کاربردهای نظامی
ترویج توسعه و بهکارگیری زیرساختهای شارژ باتری
افزایش سرعت و تنوع اهداف  R&Dدر بهبود بخشیدن فناوری باتری شامل [23و:]24
افزایش دادن چگالی ذخیرهی انرژی ،کاهش دادن قیمت ،افزایش دادن طول عمر ،اطمینان یافتن از ایمنی،
پیادهسازی سریع شارژ باتری و یا تغییر راهبرد و درنهایت شناسایی بازار ثانویه برای باتریهای مورداستفاده
ترویج پژوهش در ادغام PEVها بر روی شبکههای الکتریکی و بهبود و اجرای استانداردهای صنعت برای
تحقق بخشیدن به منافع بالقوه آنها
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شناسایی هزینهها و مزایای استفاده از الکتریسیته و جایگزینهای دیگر برای سوختهای فسیلی در صنعت
حملونقل
افزایش دادن سرعت و تنوع بخشیدن به اهداف  R&Dبهمنظور کاهش دادن وزن ،حجم و قیمت الکترونیک-
های توان 1برای PEVها .

-2-8ایجاد کردن زیرساختهای قویتر و هوشمندتر برای انرژی الکتریکی
شبکهی الکتریکی در آمریکا ،از تقریباً 10.000دستگاه توان و  170.000مایل مربوط به خطوط انتقال ولتاژ
باال (بیشتر از  230کیلوولت) 6 ،میلیون مایل خطوط توزیع ولتاژ پایین و بیش از  15.000ایستگاه فرعی
تشکیلشده است .بیشتر تالشهای فدرال بر روی انتقال متمرکزشده است.
تبدیل کردن شبکه به یک شبکهی هوشمند:
دولت فدرال در این زمینه کارهای ارزشمندی را انجام داده است .ازجمله مدرنیزه کردن و بهبود بخشیدن
زیرساختهای مربوط به اجزای موجود در سامانههای توان الکتریکی .درواقع در مورد نیازهایی مانند انتقال ،توزیع،
خانه به شبکه ،صنعت به شبکه ،ساختمان به شبکه ،خودرو به شبکه ،اضافه کردن منابع انرژیهای تجدید پذیر
(مانند باد و نور خورشید) و پاسخ به تقاضا اهمیت شبکههای هوشمند و نقش آنها در این موارد حائز اهمیت است
و فعالیتهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
 IEEE-USAپیشنهاداتی در این زمینه ارائه کرده است که شامل موارد زیر است [23و:]24
ادامه حمایت دولت فدرال از شبکههای هوشمند
کار کردن با انجمنهای استاندارد  IEEEو سازمانهای استاندارد دیگر بهمنظور بهبود بخشیدن به شبکههای
هوشمند و ارتقا دادن همهجانبه آنها.
توسعه بخشیدن زیرساختهای بنیادی بهمنظور آزمون و صدور گواهینامه برای محصوالتی که ادعای سازگار با
شبکههای هوشمند را دارند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی و بخش دولتی درزمینهی فعالیتهای  R&Dمربوط به شبکههای هوشمند
همکاری با دولت ،کمیسیون انرژی فدرال ،کمیسیون ملی تنظیم مقررات سودمند ،و پیوست آنها به حل
مشکالت مربوط به شبکههای هوشمند و در نهایت انجام فعالیتهایی در زمینهی تأمین امنیت ملی در
بحث انرژی با استفاده از شبکههای هوشمند
)Power electronics (PE
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حمایت کردن از پیشرفت و بهکارگیری وسیعتر از فناوریهای ارتباطی دیگر به منظور کمک کردن به حداکثر
رساندن مزایای شبکههای هوشمند.
گسترده کردن سیستمهای انتقال
بیشتر پتانسیلهای مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر و گازهای طبیعی در آمریکا در مناطقی وجود دارد که دور
از مرکز شهر و مناطق پرجمعیت میباشند .توسعههای اخیر در تولید گاز طبیعی در ایاالت متحده بر روی توسعهی
شبکههای هوشمند تأثیرگذار بوده است .ازجمله پیشنهادات  IEEE-USAمیتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 DOEباید حمایتها را بهمنظور بهبود بخشیدن به برنامههای منطقهای که شامل سیاستهای دولت و
فدرال مانند پروژههای  MISOمیباشند ،را افزایش دهد.
 ISOs/RTOsو صنعت باید اهداف را بهمنظور یکپارچه کردن ،منطقهای و برنامهریزی سیستمهای
انتقال محلی بهمنظور افزایش دادن بازده سیستم و رسیدن به سیاستهای اتخاذ شده و ادامه دادن به
استفاده از استانداردها تحت حمایت قرار دهد.
فراهم کردن انواع جدید از تولید و استفادههای جدید از الکتریسیته
انواع جدید از تولید و استفادههای جدید از الکتریسیته منجر به ایجاد چالشها و فرصتهای زیادی در این زمینه
میگردد.
 IEEE-USAپیشنهادهایی را در این زمینه ارائه کرد:
حل مسائل فنی مرتبط با دستگاهها مانند ذخیرهسازی باتری و پشتبام خورشیدی که بهطور همزمان در
خدمت هر دو بخش توزیع و انتقال شبکه میباشند
همکاری میان دولت ،صنعت و کاربران بهمنظور بهبود پیشبینی آبوهوا و عوامل دیگر مربوط به
مدیریت و تولید انرژیهای تجدیدپذیر
شفافسازی ،بحث و گفتگو و همکاری میان دولتهای فدرال و ایالتی و صاحبان بخشهای اداری مربوط
به بخشهای انتقال و توزیع RTOs/ISOs ،و اعضای آنها و حمایت کردن از آنها بهمنظور بهبود
بخشیدن به درک اثر متقابل ،برهمکنشها و منافعی که ممکن است از این تالش به دست آید.
افزایش تحقیق و توسعهی فدرال برای فناوریهای در حال ظهور که ممکن است شبکههای توزیع و
انتقال شبکه را تحت تأثیر خود قرار دهند .ازجمله فناوریها میتوان به انواع جدید از تولید ،استفاده-
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های جدید از الکتریسیته ،ذخیرهی انرژی با تمرکز بر استقرار و ادغام فناوری در جهت بهبود قابلیت
اطمینان ،کارایی و مدیریت شبکه اشاره نمود.
امنیت زیرساختهای مربوط به انرژی ،توان بحرانی و فضای مجازی

1

چالشهایی که در بخش امنیت زیرساختهای الکتریکی وجود دارد شامل موارد زیر میباشد:
امنیت فیزیکی :در حال حاضر در حدود  450.000مایل  100کیلوولتی یا خطوط انتقال باالتر و یا هزاران مایل
از خطوط انتقال پایینتر در این زمینه وجود دارد .افزایش دادن مقدار الکتریسیته که از منابع تجدیدپذیر تولید می-
شود ،یکی از مشکالتی است که باید حل گردد.
امنیت فضای مجازی :تهدیدها از فضای مجازی به شبکهی الکتریکی بهسرعت در حال افزایش است .درحالیکه
هیچگونه توزیع توان بزرگی به علت حملههای مجازی ،افشای عمومی آسیبپذیری که این سامانهها را بهعنوان
اهداف ارزشمند و قابلتوجه مینمایند ،وجود ندارد.
انجمن حملونقل خودروهای الکتریکی ( ،)EDTA2و اعضای آن سیاستهای بزرگی را در الکتریکی کردن
صنعت انتقال و حملونقل و از طرفی امنیت ملی انرژی تدوین نمودهاند .اعضای  EDTAشامل بزرگترین تولید
خودکار ،باتری و تجهیزات اتوماتیک است.
از برنامهها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
شتاب دادن به بهبود و گسترش دادن فناوری .ازجمله توصیهها در این موضع شامل موارد زیر میباشد:
اختصاص دادن حمایت مالی کامل در بودجهی  FY 10و مهمتر از آن الکتریکی کردن حملونقل و
برنامههای ذخیرهی انرژی در  EISAسال  ،2007که شامل بخش  641ذخیرهی انرژی میشود .انجام
دادن کارکردهایی در زمینهی بهبود ،توسعه و تحقیق در خودروهای الکتریکی ،کاربردهای ساکن،
توزیع و انتقال الکتریسیته شامل تحقیقات اساسی و سامانههای ذخیرهی انرژی میباشد.
افزایش دادن سرمایهگذاری در مقولهی برنامههای  DOEو اختصاص دادن حمایت مالی به حوزه
خودروهای هیبریدی.
گسترش دادن ظرفیت ساخت

Cyber
Electric Drive Transpotation Association

1
2
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سرمایهگذاریهای عظیم در خصوص تولید نسل جدید خودروهای هیبریدی ،باتری ،خودروهای پالگین و پیل
سوختی باید انجام پذیرد .ایاالت متحده آمریکا یکی از مهمترین کشورها در زمینهی فناوری خودروهای الکتریکی و
ساخت آنها در جهان است [.]24
افزایش دادن سرمایهگذاری برای بخش  EISAدر برنامه ساخت خودروهای پیشرفته .بهطوریکه  30%از
این حمایت مالی را به سرمایه گذاری در بخشهای ساخت و مهندسی اختصاص داده شود.
اعمال سیاستهای خاص بهمنظور سرمایهگذاری در ایاالت متحده آمریکا بهمنظور ساخت خودروهای
هیبریدی ،باتریها و دیگر اجزای مورد نیاز در این زمینه.
سازماندهی برنامههای حمایتی  DOEدر زمینهی ساخت خودروهای سنگینوزن
تهیه کردن حمایتهای مالی و گسترش دادن فعالیتها درزمینهی خودروهای الکتریکی و اجزای آن.
گسترش دادن پیشرفت درزمینهی خودروها و زیرساختهای آن
دولت فدرال میتواند در ورودیهای بخشهای خصوصی و دولتی در زمینهی حل مسائل مربوط به خودروها و
زیرساختهای آن کمک کند و به سؤال" جوجه یا تخممرغ" پاسخ دهد .راههای جدیدی درزمینهی شیوهی به کار
بردن بخش خصوصی و دولتی مورد نیاز است.
تهیه کردن حمایت مالی کامل اختصاص دادهشده به برنامه خودرو الکتریکی پالگین  131برای پروژههای
الکتریکی کردن حملونقل در بودجهی  FY10و بعد از آن.
گسترش دادن برنامه شهر پاک بهمنظور بهبود بخشیدن به حمایتهای مالی بزرگتر برای پروژههای
خودروهای الکتریکی و زیرساختهای آن
کسب اطمینان از تمرکز حمایتهای مالی دپارتمان انتقال بر قادرسازی خودروها در انتقال بخصوص سرویسها
و اتوبوسهای مدرسه  .دولت ایاالت متحده آمریکا دارای ناوگان  600.000خودرو میباشد که میتواند استفاده از
خودروهای الکتریکی را بهطور قابل مالحظهای گسترش دهد [.]24
حمایتهای مالی اختصاص دادهشده به بخش  R&Dسامانههای باتری از سوی ایاالت متحده آمریکا در سال-
های اخیر در جدول  24بیانشده است.
جدول  24حمایتهای مالی اختصاص دادهشده در تحقیق و توسعه ذخیرهسازی انرژی الكتریكی در ایاالتمتحده آمریكا.

سال

میزان بودجه

سال مالی 2012

 90میلیون دالر

سال مالی 2013

 88میلیون دالر

سال مالی 2014

 170/5میلیون دالر
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بودجههای اختصاص داده شده به بخشهای مختلف مربوط به توسعه باتری در سال  2013در شکل  35نشان
دادهشده است [.]25

شكل  35بودجههای اختصاص دادهشده به بخشهای مختلف توسعه باتری

پیشرفت مربوط به پروژههای توسعه باتری در شکل  36نشان دادهشده است [:]25

شكل  36روند پیشرفت سرمایهگذاری در توسعه باتری
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فناوری ذخیرهی انرژی الکتریکی در مؤسسه  1PNNLبر روی باتریهای جریانی ردوکسی جدید ،نسل جدید
باتریهای سدیمی و بر روی ارزان قیمت کردن و کوچک کردن اندازهی باتریهای یون لیتیوم انجام شده است.
سندی نیز درزمینهی راه فناوری مربوط به خودروهای الکتریکی هیبریدی پالگین و الکتریکی ()IEA
تدوینشده است که در آن اقدامات زیر مدنظر بوده است:
-1دستیابی به فروشهای ترکیبشدهی  EV/PHEVدر کمتر از  50%فروشهای  LDVدر سرتاسر دنیا تا
سال 2050
-2دستیابی به حداقل  5میلیون فروش جهانی  EVو  PHEVدر هرسال و یا در صورت امکان بیشتر از این
مقدار تا سال 2020
-3فروش اولیه مربوط به  EV/PHEVدر مناطق شهری که از بهترین فرصت برای ارسال زیرساختها و
الکتریسیته پاک (خروج کمتر گازهای گلخانهای در فرآیند تولید الکتریسیته) برخوردار بوده و از طرفی
دارای حمایت مناسب دولت و برنامهریزی میباشند تا سال .]26[ 2020
این نقشه راه ،راهکارها و عملیات را تا سال  2015بهصورت زیر بیان میکند:
-1کاهش قیمت باتری همزمان با افزایش تولید آنها در مقیاس وسیع ،بهینهسازی و بهبود تدارکات
-2توسعه و بهبود نوآورانه مربوط به ارزش خودرو/باتریها و مدلهای مالی برای مالکیت خودرو
-3توسعه و بهینهسازی زنجیرهی تأمین و اطمینان از باتریهای هیبریدی به منظور عرضه در سیستمهای
الکتریکی
-4تدوین راهبرد به منظور استفاده دوباره باتریهای موجود در خودرو (بهعنوانمثال برنامههای بازیافت و
استفاده ثانویه از باتریها)
-5حمایت و سرعت بخشیدن به پژوهش نوآورانه درزمینهی ذخیرهی انرژی
-6توسعه استانداردهایی برای ساختوساز باتری با تأکید بر بازیافت آنها برای استفاده در سراسر جهان [.]26
طرح ملی سیاست کنونی مربوط به کشورهای مختلف در مورد خودروهای الکتریکی در جدول  25بیانشده
است [.]26

Pacific Northwest Nationa Labororatory

1
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جدول  25طرح ملی سیاست کشورهای مختلف درزمینهی خودروهای الكتریكی.
اعضای EVI
چین
دانمارک

مالی
خرید یارانهای وسایل نقلیه تا
باالتر از 60.000 RMB
معافیت از مالیات ثبت و جادهای

زیرساخت
-

RD&D
 6/95میلیارد
پروژههای نمایشی

RMB

برای

تمرکز بر روی ترکیب وسایل نقلیه
 70میلیون  DKKبرای توسعه
الکتریکی به شبکه هوشمند
زیرساختهای شارژ

فنالند

 5میلیون یورو اختصاص داده شده به
 5میلیون یورو اختصاص داده
شده به وسایل نقلیه شرکتکننده در زیرساخت بهعنوان بخشی از برنامه توسعه
برنامه توسعه ملی پایانیافته در سال ملی وسایل نقلیه الکتریکی پایانیافته در
سال 2013
2013

فرانسه

 450میلیون یورو تخفیف به
مشتریان خریداری کننده وسایل
بودجه  140میلیون یورویی با
 50میلیون یورو برای پوشش  %50از
نقلیه کارآمد بهاندازه  %90هزینههای
تمرکز بر روی  RD&Dوسایل نقلیه
قیمت ( EVSEتجهیزات و نصب)
وسایل نقلیه ناکارآمد  %10باقیمانده
( 45میلیون یورو یارانه مستقیم

-

آلمان

معافیت از مالیات جادهای

حمایت مالی اختصاص دادهشده
چهار منطقه انتخابشده بهعنوان ویترین برای تحقیق و توسعه درزمی ٔ
نه
برای وسایل نقلیه تمام الکتریکی و وسایل خودروهای الکتریکی و بهینهسازی
زنجیره ارزش ،فناوری اطالعات و
نقلیه هیبریدی
ارتباطات و پژوهشهای باتری

هند

 %20هزینه وسیله نقلیه

ایجاد قابلیت تحقیق و توسعه از
مأموریت ملی برای حملونقل الکتریکی
که منجر به تسهیل نصب زیرساختهای طریق تالشهای مشترک بین دولت،
صنعت ،و دانشگاهها با تمرکز بر روی
شارژ خواهد شد.
سلهای باتری و سامانههای مدیریت

ایتالیا

 1/5میلیون یورو برای تشویق
مشتری پایانیافته در سال 2014

ژاپن

حمایت برای پرداخت نیمی از
مابهالتفاوت قیمت بین وسیله نقلیه
تمرکز عمده بر روی فعالیتهای
حمایت پرداخت نیمی از قیمت EVSE
الکتریکی و وسیله نقلیه احتراق
 RD&Dزیرساخت
داخلی مربوطه تا بیش از ( 1بیش از  1/5میلیون ین به ازای هر شارژر
یکمیلیون ین به ازای هر وسیله
نقلیه

هلند

تمرکز بر روی  RD&Dباتری
 400نقطه شارژ حمایتشده از طریق
کاهش وسایل نقلیه تا %10-12
( %30هزینههای سال )2012
مشوقها
میزان خالص سرمایهگذاری

اسپانیا

پنج برنامه  RD&Dبا مشوق
مشوقهای عمومی برای پروژههای تثبیت
مشوقها تا بالغبر  %25قیمت
خرید وسایل نقلیه قبل از مالیات ،تا پایلوت .مشوقها برای زیرساختهای شارژ در عملیاتی است

-

-
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مالی

زیرساخت

RD&D

بالغ بر  6.000یورو .مشوقهای افزوده همکاری بین دولت ملی و مدیران منطقهای
تا بیش از  2.000یورو به ازای هر
 EV/PHEVامکانپذیر
سوئد

 4.500یورو برای وسایل نقلیه
 2/5میلیون یورو برای RD&D
بدون هیچ حمایت مالی دولتی برای
الکتریکی با خروجی کمتر از 50
باتری
مکانهای شارژ
گرم/کیلومتر

UK

راهبردهای فناوری  60 UKپروژه
 37میلیون  GDPبرای هزاران مکان
شارژ در خیابانهای مسکونی ،راهآهنها ،و مشترک تحقیق و توسعه برای وسایل
مکانهای عمومی در دسترس تا سال  2015نقلیه کمکربن شناسایی کرده است.

-

-3-8راهبردهای کانادا برای باتریهای پرتوان ،خودروهای الکتریکی هیبریدی و خودروهای
پالگین
کانادا یکی از نادرترین کشورها در زمینهی رسیدن به مزایای صنعتی ،اجتماعی و زیستمحیطی خودروهای
الکتریکی است .مزایای بیان شده این اهمیت را ایجاد میکند که عملکردهای فوریتی و سرمایهگذاریهای کالن در
بخش دولتی و صنعتی درزمینهی خودروهای هیبریدی ایجاد گردد تا بتوان در سال  2018به 500.000
خودروالکتریکی در جادههای کانادا دست یافت .چهار جنبه مرتبط به حملونقل الکتریکی در این نقشهراه توجه
شده است که شامل موارد زیر است:
ارتباط با شبکه توان الکتریکی
باتریها و ذخیرهی انرژی بهطورکلی
اجزای خودروهای الکتریکی
بهینهسازی خودروها
اولین کارگاه در سال  2008در اتاوا 1بهمنظور گسترش چشمانداز در زمینهی حملونقل الکتریکی در کانادا تا
سال  2018برگزار شد .دومین کارگاه در مونترال 2در سپتامبر  2008با تمرکز بر روی استفادههای تجاری و

Ottawa
Montreal

1
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اختصاصی خودروهای الکتریکی برگزار شد .سومین کارگاه در ونکوور 1در نوامبر سال  2008با رویکرد تناوبهای
موجود در فناوری عنوان شد .چهارمین کارگاه در تورنتو 2در نوامبر سال  2008برگزار شد .موضوع سمینار چهارم
درزمینهی نتیجهگیری در مورد سه سمینار قبلی بوده است و همانطور که قبالً اشاره شد هدف از این نقشه راه
بهکارگیری  500.000خودروی الکتریکی در جادههای کانادا تا سال  2018میالدی است .در این برنامه هیچ
تمایزی بین خودروهای BEVها و  PHEVها نمیباشد .بهبود بخشیدن و تجاریسازی هر دو عنصر اصلی
بهمنظور تحرک الکتریکی در کانادا است .در سال  2008هیچگونه خودروی  BEVو  PHEVها در جادههای
کانادا وجود نداشت .درحالیکه در حال حاضر نزدیک به  50.000تا HEV 100.000ها در جادهها وجود دارد که
معادل با  0/5از تمام خودروهای موجود در کانادا میباشد [.]27
همانطور که میدانیم خودروهای با موتور احتراق داخلی در حدود  95%از حمل و نقل ماشینی جهان را تحت
پوشش خود قرار میدهد.
خودروهای الکتریکی از یکی از چهار مسیر زیر میتوانند انرژی خود را تأمین کنند:
با استفاده سامانههای ذخیرهی انرژی الکتریکی مانند باتریها و ابرخازنها
ژنراتورها (معموالً از موتورهای احتراق داخلی استفاده میشود)
تجهیزات تبدیل انرژی الکتروشیمیایی مانند پیلهای سوختی
مستقیماً از شبکه
در این قسمت بیشترین تمرکز بر روی باتریهای یون لیتیوم و ابر خازنها میباشد .باتری یکی از عناصر کلیدی
در صنعت  EVاست .پیشرفت غیرمنتظره در فناوری باتریها در سال  1980میالدی با معرفی باتریهای نیکل فلز
هیدرید ( )NiMHو ظهور آنها در خودروهای هیبریدی الکتریکی به وقوع پیوست .باگذشت زمان باتریهای سرب
اسیدی و سپس باتریهای یون لیتیوم در خودروهای هیبریدی مطرح گردیدند ،بهطوریکه یکی از اهداف تا سال
 2018دستیابی کامل به باتریهای یون لیتیوم در خودروهای هیبریدی میباشد .چالشهای زیادی در زمینهی
استفاده از باتریهای یون لیتیوم در خودروهای هیبریدی وجود دارد که مواردی از آنها در جدول 26بیانشده است
[:]27

Vancouver
Toronto

1
2
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جدول  26چالشهای مربوط به باتریهای لیتیومی در خودروهای هیبریدی.
هدف

چالش
عملکرد
بهبودیافته

دانسیته انرژی  300واتساعت/کیلوگرم

قیمت

کاهش به حدی که اجازه رقابت به وسایل نقلیه الکتریکی را بدهد

عمر خدمات

 10-15سال 2500 ،چرخه شارژ-دشارژ (برای وسایل )BEV

ذخیره
واسطه

انرژی

بیشینه نمودن ذخیره انرژی در زمان ترمز

ایمنی

بهبود مدیریت حرارتی/مدیریت باتری

بازیافت

اطمینان از وجود تأسیسات کافی

استفاده مجدد

شناسایی گزینهها ی استفاده مجدد مانند استفاده در خودروهای دیگر یا ذخیره انرژی
پشتیبان

بهطورکلی میتوان بیان نمود که بهبود عملکرد باتری یون لیتیوم مستلزم بهبود علم مواد برای بهبود بخشیدن
به الکترودها و الکترولیتهای باتری میباشد .چگالی انرژی یکی از مهمترین پارامترها در عملکرد باتری میباشد.
چگالی انرژی در گسترهی  75تا  200واتساعت/کیلوگرم است .در بحث باتری افزایش دادن چگالی انرژی ،کاهش
دادن اندازهی آن و درنهایت کاهش دادن قیمت آن مطرح است .چگالی انرژی معموالً یکی از پارامترهایی است که
بر روی کاربردهای  EVتاثیرگزار است .در سیستمهای مدیریت باتری در کاربردهای  EVبحث امنیت باتری از نظر
انفجارپذیری و غیره مطرح میباشد .اگر حجم باتری تولیدشده افزایش یابد به دنبال آن قیمت باتری کاهش مییابد
و در گستره  800تا  1200دالر در کیلووات ساعت باقی میماند .کنسرسیوم باتری پیشرفته و مؤسسه تحقیقات
توان الکتریکی هدف تولید باتری را در مقیاس  400تا  500دالر در هر کیلووات ساعت مدنظر دارند.
کانادا دارای ظرفیت و توانمندیهای بسیار زیادی درزمینهی حملونقل الکتریکی است .بیشتر تواناییهای آن بر
روی باتری ،سیستمهای  EVبخصوص برای خودروهای با سرعت کم و مدیریت باتری متمرکزشده است .کانادا
دارای شرایط آب و هوایی خاصی است ازجمله اینکه دمای آن در محدودهی  -40تا  +40درجه سانتیگراد متغیر
است .هر دو دمای باال و پایین منجر به آسیب رسیدن به عملکرد باتری میگردد .در زمستان در خودروهای
هیبریدی پالگین از گرمکننده بهمنظور جلوگیری از آسیب رسیدن به باتریها استفاده میکنند .اگرچه باتریهای
یون لیتیوم کلیدیترین باتریها در عرصه ذخیرهی انرژی الکتریکی در کانادا میباشند اما باتریهای دیگری مانند
سرب اسیدی و نیکل هیدرید فلز و کمتر نیکل-روی و روی-هوا در کانادا مطرح میباشند [.]27
خودروهای الکتریکی که در آنها از باتریهای یون لیتیوم استفاده شده است یکی از مهمترین عناصر در بخش
حملونقل زمینی میباشند .در جهان بیش از  60شرکت وجود دارد که انواع مختلفی از خودروهای الکتریکی،
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هیبریدی و هیبریدی پالگین یا خودروهای الکتریکی باتری تا سال  2018به بازار ارائه خواهند نمود .ساخت EV
ها ،باتریها و اجزای سازندهی آنها در هر جای جهان مورد حمایت قرار میگیرد .مخصوصاً در ایاالت متحده
آمریکا ،دولت فدرال نزدیک به  25میلیون دالر در همهی انواع  ، EVبهبود دادن باتری و زیرساختهای انتقال
الکتریکی سرمایه گذاری نمود .شرکتهای کانادایی اخیراً در این زمینه حضور یافتهاند .اهداف فنی در مورد
خودروهای الکتریکی در جدول  27نشان دادهشده است [:]27

جدول  27اهداف فنی در خودروهای هیبریدی.

قیمت هدف گذاری
شده (دالر/کیلووات)
توان
کیلووات/گرم

مخصوص

2010

2015

2020

کمتر از 19

کمتر از 12

کمتر از 8

بیش از 1/06

بیش از 1/2

بیش از 1/4

کانادا دارای شرکتهای بسیار زیادی در مورد ساخت EVها میباشد .در سال  2008شرکتهای مختلفی در
این زمینه در کانادا تأسیس شد که بهطورکلی میتوان به موارد زیر اشاره نمود [:]27
 29شرکت درزمینهی ساخت و مونتاژ کردن خودروها
 25شرکت درزمینهی ساخت اجزای EVها
 7توزیعکننده درزمینهی EV
 3تبدیلکننده
 24مرکز مشاوره درزمینهی کار کردن بر روی EVها
 5مرکز تحقیقاتی در خصوص تهیه الکتریسیته برای  ،EVبهبود آنها و تصویب پروژههایی در این زمینه
 22مرکز تحقیقاتی درزمینهی سازماندهی پروژههای مرتبط با EV
 16سازمان بهمنظور اصالح و حمایت کردن از استفادهی آنها [.]26
سیاستهای دولت و خطمشی آن درزمینهی خودروهای الکتریکی شامل موارد زیر است:
پروژههایی درزمینهی بهبود و تحقیقات بخصوص  AUT021و شبکهی تحقیقاتی در بخش صنعت-آکادمیک
در حدود  2میلیون دالر در سال را به اقداماتی در مورد خودروهای الکتریکی اختصاص داده است
حمایت دولت از طرحهای و مطالعات دانشگاهی در این زمینه
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نه تحقیقات ،بهبود و تصویب فعالیتهایی بهمنظور تجاری کردن محصوالت
حمایت کردن از صنعت در زمی ٔ
تصویب برنامههای انگیزشی در زمینهی خرید خودروها که دوستدار محیطزیست هستند
پیدا کردن زیرساختهایی که اولویت دارند
سیاستهای خریداری خودرو
سازماندهی قیمت سوخت
مشخصههای مالی مانند مالیاتها و وظایف
راهبرد دولت به منظور رسیدن خودروهای هیبریدی پالگین در جدول  28بیان شده است [:]27

جدول  28راهبرد دولت کانادا در خودروهای هیبریدی پالگین
ذینفعان

رهبر پروژه اختصاص دادهشده

عوامل موردنیاز
تثبیت یک:
برنامه زیرساخت شارژ عمومی
برنامه مشوقهای استانی/محلی
برنامه آموزشی و بازاریابی
فراهم کردن اعتبار مالیاتی برای مشتری  PHEVکه بهموازات آنچه در آمریکا تثبیتشده
میباشد حداقل  2500دالر برای وسایل نقلیه با باتری  4کیلووات ساعت بااعتبار
افزایشی  417دالر برای هر کیلووات افزایش ظرفیت باتری تا حداکثر  7500دالر

دولت فدرال

فراهم نمودن اعتبار مالیاتی برای تجهیزات شارژ /نصب در منازل /منازل چند خانوادهای/
محل کار /اماکن عمومی تا بیش از  3000دالر /منازل  30000دالر /مکانی با حداقل
 10پورت شارژ (تأمینکننده استاندارد  SAE J1772سطح  240( 2ولت) و
استاندارد J2836
تعهد و حمایت مالی دولت برای خرید ناوگان ( 300وسیله نقلیه)

فراهم نمودن اعتبار مالیاتی  PHEVبیش از  2500دالر برای وسایل نقلیه با یک باتری
 16کیلووات ساعت (قرار دادن مشوق بر اساس ظرفیت شارژ باتری)
دولت استانی

فراهم نمودن اعتبار مالیاتی برای نصب/زیرساخت شارژ در منازل/منازل چند
خانوادهای/محل کار/اماکن عمومی بیش از  30.000دالر به ازای هر خانه/مکانی با
حداقل  10پورت شارژ (تأمینکننده  SAE J1772سطح  240( 2ولت) و )J2836
حذف مالیات فروش بر روی خرید وسایل نقلیه

تعهد دولت برای خرید ناوگان با  100وسیله نقلیه
شهر/شهرداریها/سازمانهای
شهر پاک

 فراهم نمودن مشوق برای خرید وسایل نقلیه و تجهیزات شارژ و نصب در همکاری با
استانها
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عوامل موردنیاز

ذینفعان

نصب ایستگاههای شارژ عمومی در مکانهای کلیدی ( 30مکان پراکنده ،تأمینکننده
استاندارد  SAE J1772سطح  240( 2ولت) و )J2836

احداث مکانهای پارک و شارژ رایگان (بهطور ایده آل مکانهای زیرزمینی و بسته و
اجتناب از مکانهای بیرونی
تعهد شهر/شهرداری برای خرید ناوگان

فراهم نمودن دسترسی به خط  HOVبرای وسایل نقلیه PHEV

وزارت حملونقل

حذف هزینههای ثبت و مجوز وسیله نقلیه برای PHEVها

سازمانهای مجوز دهنده و کد
دهنده

یوتیلیتیها
منطقهای)

(شهری

و

آمادهشده برای مجوز دهی آسان/سریع/خودکار برای نصب شارژ در منازل و اماکن عمومی
فراهم نمودن مشوقها و خدمات برای نصب شارژ در منازل و بهصورت تجاری (مانند فراهم
کردن رایگان یا قیمت پایین نصب تأمین مالی از طریق صورتحساب یوتیلیتی ماهانه)
فراهم نمودن شارژ رایگان یا باقیمت کم برای PHEVها

فراهم نمودن گزینههای سبز الکتریسیته باانرژی های تجدید پذیر
تعهد برای خرید ناوگان

کارفرمایان محلی بزرگ
(بهعنوان پذیرش کنندگان
اولیه)
دانشگاهها

شرکتهای بزرگ امکان شارژ در محل کار را فراهم میکنند ( 25پارک/مکان شارژ) و
مشوقها ی خرید وسیله نقلیه برای کارکنان و تعهد برای خرید ناوگان ( 20وسیله
نقلیهای)
فراهم نمودن محل شارژ و پارک رایگان ( 10مکان شارژ پراکنده) و تعهد و حمایت مالی
خرید ناوگان
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-9جمع بندی
به منظور بررسیهای مطالعات تطبیقی ،سه گروه از کشورها به عنوان معیار بررسی انتخاب شدند :ایاالت متحده
آمریکا ،برخی از کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای پیشرو در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و کشورهای
آسیایی (توسعه یافته و در حال توسعه) .در انتخاب کشورها به پارامترهایی همانند میزان باالی تحقیق و توسعه در
زمینه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی ،توسعه باالی سامانههای تولید الکتریسیته غیرمتمرکز براساس انرژی های
تجدیدپذیر ،تعهد باال در بالفعل نمودن حمل و نقل الکتریکی ،و وجود اسناد منتشر شده در زمینه راهکارهای
توسعه ذخیره انرژی الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است.

 -1-9راهبردهای ایاالت متحده آمریکا در راستای توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی:
برنامههای توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی با دو هدف بهبود عملکرد شبکه توان الکتریکی و
منافع اقتصادی حاصل از تجاریسازی فناوریها ،توسط آمریکا دنبال میشود.
رسیدن به دو هدف مذکور از طریق همکاری آزمایشگاههای ملی با دانشگاهها و برخی از شرکای صنعتی
(تجارتهای کوچک ،یوتیلیتیها ،و تولیدکنندگان)
هدف برنامه  DOEکاهش قیمت ذخیره انرژی تا  %30تا سال  2015با سرمایهگذاری  200میلیون دالری
( 127میلیون پوند) (در طول دوره  )2011-2015در زمینههای تحقیق به ویژه بر روی باتریها،
تجاریسازی فناوریهایی مانند باتریها ،چرخ طیار و هوای فشرده ،تجزیه و تحلیل سامانههای دارای
قابلیت ترکیب با شبکه میباشد .برای هر یک از زمینههای فوقالذکر اهداف کوتاه مدت (پنج ساله) و
اهداف بلند مدت با جایگاههای شناسایی شده در مسیر حرکت به سمت اهداف کوتاه مدت قرار داده شده
است.
ایفای نقش برجسته فعالیتهای دولت ایالتی در تکمیل نمودن فعالیت های دولت ملی (مانند برنامه
فوقالذکر ذخیره انرژی  ، DOEتسهیل انتقال فناوریهای ذخیره انرژی به بازار)
کالیفرنیا بعنوان مثالی از ایفای نقش دولت ایالتی ،کمیسیون انرژی کالیفرنیا به منظور اجرایی نمودن
فناوریهای ذخیره انرژی تا سال  2020اقداماتی از قبیل تعیین هدف تولید  %33الکتریسیته از منابع
انرژی تجدیدپذیر (منجر منجر به ایجاد نیاز برای توانمندیهای ذخیره انرژی بیشتر ،کارآمدتر و بزرگتر
درون شبکه به منظور تسهیل ترکیب منابع انرژیهای تجدیدپذیر) ،شناسایی وضعیت کنونی
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی ،محدودیتها و فرصتهای نوظهور ،شناسایی ابزارهای سیاسی متأثرکننده
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توسعه فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی ،حمایت از تجاریسازی فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی از
طریق شناسایی خأل فناوری ،نیازهای پژوهشی ،و اصالحات سیاسی را انجام میدهد .از دیگر اقدامات ایالت
کالیفرنیا تصویب قوانینی است که به موجب آنها ،کمیسیون یوتیلیتیهای عمومی موظف به استفاده از
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی معادل  2/25درصد از توان اوج در طول روز تا سال  2014و  5درصد از
توان اوج در طول روز تا سال  2020میباشند.
اتخاذ سیاست های مشوق بخشهای خصوصی و دولتی ،ارائهدهندگان خدمات الکتریسیته ،کاربران
الکتریسیته
تمرکز بر روی چارچوب قانونی و نظارتی به منظور توسعه و بهبود فناوریهای ذخیرهی انرژی
افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر توسط دولت با حرکت به سمت سال  2020و کاهش انتشار گازهای گلخانه-
ای
نوشتن اولین برنامه عملیاتی انرژی توسط کمیسیون انرژی و  CPUCبا تمرکز بر روی ثبات قیمت
الکتریسیته با در نظر گرفتن بازده انرژی ،و اعتمادپذیری با توجه به به بازده انرژی و تبدیل آن ،انرژیهای
تجدیدپذیر و تولید آن و تولید ایستگاههای مرکزی سوخت فسیلی و پاک
انجام دومین برنامه عملیاتی انرژی توسط کمیسیون انرژی و  UPUCدر سال  2005با تمرکز بر روی
اجرای هماهنگ در مناطق عملیاتی خاص به منظور کاهش نقش کالیفرنیا بر روی تغییرات آبوهوایی
انجام برنامه عملیاتی دوم ،برنامهای کلیدی به منظور بیشینه نمودن بازده انرژی ،اجرای راهکارهای پاسخ به
تقاضا و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به میزان  17%تا سال  2010و به میزان  33%تا سال 2020
سرمایهگذاری نزدیک به  685میلیون دالر در پروژههای ذخیرهی انرژی و شبکههای هوشمند
اقدام قانونمند  CPUCدر سال  2008در بهبود بخشیدن به شبکههای هوشمند و کمکهای قابل مالحظه
دولت ملی و فدرال در این عرصه به CPUC
ترویج باتریها ،پیلهای سوختی ،و خودروهای الکتریکی هیبریدی توسط  ARBبه منظور کاهش گازهای
گلخانهای
انجام چندین برنامه تحقیق و توسعه تحت حمایت وزارت نیروی آمریکا ( )DOEیا کنسرسیوم های صنعتی
مانند کنسرسیوم باتری پیشرفته ایاالت متحده آمریکا
ترغیب توسعه پروژههای نمایشی و نصب واحدهای تولید سامانههای ذخیره انرژی الکتریکی در ایاالت متحده
آمریکا توسط قانون  ARRAآمریکا
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تصویب مکانیسمهای حمایت مالی مختلف برای برنامههای تحقیق و توسعه صنعتی و دانشگاهی با هدف
توسعه سریع فناوریهای پاک ،جدید و تولید سامانههای ذخیره انرژی به منظور تکمیل این نوآوری توسط
دولت اوباما
برنامه تولید فناوری وسایل نقلیه پیشرفته  25 :DOEمیلیارد ( 17/5میلیارد یورو) به صورت وامهای غیر
مستقیم
برنامه  DOEدر تولید باتری وسایل نقلیه الکتریکی 2/4 :میلیارد دالر ( 1/7میلیارد یورو) به صورت وام (که
 1/2میلیارد دالر آن به واحدهای تولید این باتری اختصاص داده می شود).
تمرکز کنسرسیوم باتری و فناوری ذخیره انرژی بر روی هدف ارتقای توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و
تولید باتریهای فوق فناوری در ایالت نیویورک
مقرر نمودن  11/5میلیون دالر ( 8میلیون یورو) توسط سازمان تحقیق و توسعه انرژی ایالت نیویورک در
سال  ،2010برای حمایت در زمینه توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و تولید باتریهای فوق فناوری
اجرای برنامه تحقیقاتی سامانههای ذخیره انرژی توسط آزمایشگاههای ملی سندیا با هدف توسعه سامانههای
ذخیره پیشرفته و فناوریها در همکاری با بخش صنعتی و بهبود اعتمادپذیری ،عملیات و رقابتی بودن
سامانه توان و کاربردهای غیرمتصل به شبکه
اختصاص  40میلیون دالر به زمینه تحقیقات ذخیره انرژی عالوه بر بودجه  144/3میلیون دالری (100/5
میلیون یورویی) فدرال
از اسناد موجود در زمینه راهبردهای ایالت متحده آمریکا به منظور توسعه ذخیره سازی انرژی الکتریکی سند
" "Energy Storage Program Planning Documentتدوین شده توسط اداره برقرسانی و اعتمادپذیری
 DOEمیباشد .در ذیل راهبردها و برنامههای اشاره شده در سند مذکور به طور اجمالی ذکر شده است:

-1-1-9چشم اندازهای تعیین شده
مشخص کردن وضعیتی که بتوان انرژی را به منظور رسیدن به باالترین بازده ذخیره نمود
بهبود و توسعه عملیاتی اهداف برنامهها مانند قیمت ،امنیت ،طول عمر چرخهای
همکاری به منظور دستیابی به باالترین بازده با استفاده از تحقیقات در راستای درک زنجیرههای ارزش و
سپس استفاده نمودن از دانش کسب شده برای بهبود فناوری
متمرکز شدن بر روی مهندسی مورد نیاز برای ساخت
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هدف از تدوین سند مورد نظر ارائه نقشهراهی در راستای دستیابی به هدف کاهش  30درصدی در قیمت ذخیره
انرژی الکتریکی تا سال  2015میباشد .سطح بودجه به طور تقریبی  200میلیون دالر برای  5سال آینده ( 2011تا
 )2015فرض شده است.

-2-1-9اهداف کوتاه مدت
بهبود امکانات و زیرساختهای تحقیق و توسعه
همکاری با دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی در راستای رسیدن به ایدههای نوآورانه
بهینه سازی خصوصیات فناوری های باتری پیشرفته (باتری های جریانی ردوکس  ،EESباتری های سدیمی،
باتری های سرب-کربن ،باتریهای یون لیتیوم) در راستای توسعه و بهینهسازی فناوریهای توان برای
رسیدن به اهداف اقتصادی مدنظر (زیر  1750دالر/کیلووات ساعت)
سرمایهگذاری بر روی پروژههای برنامههای نمایشی ،کار با یوتیلیتیها ،تولیدکنندگان ذخیرهسازها و
تولیدکنندههای انرژی های تجدیدپذیر در راستای انجام پروژههای برنامههای نمایشی

-3-1-9اهداف بلند مدت
بهبود امکانات و زیرساختهای تحقیق و توسعه در راستای توسعه و بهینه سازی فناوری های توان برای
رسیدن به اهداف اقتصادی مدنظر (زیر  1.250دالر/کیلووات ساعت)
تداوم برنامههای نمایشی در جهت بهبود دانش سامانههای ذخیره انرژی
مشارکتهای دولتی و خصوصی بین سازندگان ابزارهای ذخیرهی انرژی ،مصرفکنندگان الکتریسیته،
توسعهدهندگان پروژه و سازمانهای دولتی و خصوصی یکی از راهبردهای کلیدی در دست یابی به اهداف
برنامه ذخیره انرژی الکتریکی
مشارکتهای دولتی و خصوصی به چند شکل وجود دارد:
الف) مبادالت فنی به دست آمده از طریق کنفرانسهای دورهای ،کارگاهها  ،جلسههای برنامهریزی مشترک
 ،RD&Dو جلسههای رسمی
ب) ارتباطات و دسترسی از طریق وبسایتها ،وب پخشها و انتشار مقاالت در مجالت فنی برای تقویت و
تسریع به اشتراکگذاری اطالعات و انتقال فناوری
پ) در خواست رقابتی برای تعامل با مجریان  RD&Dسطح باالی ملی در پروژههای طراحی ساخت ،تستهای
آزمایشگاهی و آزمایش فناوریهای جدید ،ابزارها و تکنیکهای مورد نیاز در این زمینهها
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ت)کمکهای مالی به تحقیقات نوآروانه توسط سازمان فدرال ،که منجر به پرورش ایدههای خالقانه از
تجارتهای کوچک میشود.
ایفای دانشگاهها نقش کلیدی صنعت و آزمایشگاههای ملی در فعالیتهای برنامهی ذخیره انرژی الکتریکی
اختصاص  620میلیون دالر به شبکه هوشمند و پروژههای ذخیره انرژی در کشور ایاالت متحده آمریکا
توسط  DOEاز طریق قانون  ARRAتصویب شده در سال 2009
اعالم اختصاص بودجه  120میلیون دالر برای تحقیق بر روی باتریها و ذخیره الکتریسیته توسط  DOEدر
طول پنج سال آینده (اعالم در سال )2012
شکلگیری تشکلهایی متشکل از مونتاژکنندگان سامانه ،آژانسهای ایالتی مانند کمیسیون انرژی کالیفرنیا و
سازمان تحقیق و توسعه انرژی نیویورک در راستای حمایت از پروژههای برنامههای نمایشی سامانههای
ذخیره انرژی در آستانه تجاری شدن
کمک به جامعه ذخیره انرژی در افزایش دانش تجمعی سامانههای ذخیره انرژی ،عملیات آنها ،استفادهها،
مزایا و مسائل بالقوه توسط  DOEاز طریق جمعآوری ،تحلیل و گسترش دادههای مرتبط با سامانههای
ذخیره انرژی ،و پروژههای برنامه نمایشی سامانههای ذخیره انرژی الکتریکی
تأمین بخشی از حمایتهای مالی  16پروژه برنامه نمایشی در رابطه با ذخیره انرژی الکتریکی را در تالش
برای مرتفع ساختن خأل بین این فناوریها و بازار توسط DOE
برنامه راهبردی پیوسته  OEبرای انجام توسعه فناوری شامل همکاری بین آزمایشگاههای ملی ،دانشگاهها و
صنایع
تخصیص بودجه به پروژههای پژوهشی ذخیره سازی انرژی تحت حمایت قانون ARRA
از دیگر اسناد موجود که راهبردهایی در راستای توسعه ذخیره سازی انرژی الکتریکی در آمریکا (ایالت نیویورک)
منتشر نموده است ،سند " "New York Energy Storage Roadmapاست .
ایالت نیویورک یکی از پیشروهای ملی ذخیره انرژی در آمریکا با  1400( % 3/6مگاوات) ظرفیت آن در
 PHSدر مقابل  22500( % 2/2مگاوات) ظرفیت ذخیره ملی آمریکا
شناخت ارزش ترکیب منابع ذخیره انرژی در سامانه الکتریسیته ایالتی توسط عملگر سامانه مستقل
نیویورک ()NYISO
قائل شدن نقشهای اساسی برای ذخیره انرژی در شبکه مدرن توسط کمیسیون خدمات عمومی و
کمیسیون قانونگذاری انرژی فدرال
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فراهم کردن حمایت پیوسته و طوالنیمدت هم از خودروهای الکتریکی و هم پروژههای شبکه الکتریکی با
بیش از  100پروژه ذخیره انرژی از باتریها و ابرخازن ها گرفته تا چرخ طیار و سامانه هوای فشرده
توسط NYSERDA
نیویورک دارای جایگاهی مناسب در استفاده از ذخیره انرژی در بخش حملونقل
استفاده از خودروهای هیبریدی برای نزدیک  %30از  6.000ناوگان اتوبوس سازمان حملونقل
نیویورکسیتی
وجود انستیتوهای تحقیقاتی شامل انستیتوهای تحصیالت عالی خصوصی و عمومی مختلف ،امکانات
پژوهشی صنعتی و شرکتهای با کالس جهانی ،دپارتمان انرژی ( ،)DOEپژوهشکدههای انرژی
متمرکز بر ذخیره انرژی و یک آزمایشگاه ملی دارای برنامههای تحقیقاتی فعال در فناوریهای ذخیره
انرژی
تشکیل و تأسیس کنسرسیوم فناوری ذخیرهی انرژی و باتری نیویورک ( )NY BESTبه دستور دیوید
پاترسون (فرماندار نیویورک) در سال  2009و سرمایهگذاری نزدیک به  25میلیون دالر در بحث
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی و باتری در این کنسرسیوم
اختصاص نزدیک به  10میلیون دالر به تحقیقات آزمایشگاهی به منظور تبدیل کردن خودروها به
خودروهای هیبریدی در دولت نیویورک
اختصاص  5میلیون دالر به منظور حمایت از ساخت و طراحی اجزای خودروهای هیبریدی در دولت
نیویورک توسط NYSERDA

-4-1-9اهداف ذکر شده در سند به منظور تثبیت یک نقش پیشرو در ذخیره انرژی
ایجاد بازارهای قدرتمند در نیویورک از طریق استفاده از فناوریهای مناسب ،سیاستها و مشوقها
ایجاد خوشههای زنجیره ارزش که توانایی تولید را برای رشد صنعت ذخیرهسازی انرژی الکتریکی فراهم خواهد
کرد.
تداوم پیشروی در فناوری و تحریک تجاریسازی فناوریهای پیشرفته از طریق حمایت مالی  ،R&Dهمکاری،
اعمال نفوذ منابع
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-5-1-9راهبردهای مورد نیاز در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر
همکاری کنسرسیوم  NY-BESTو صنعت در جهت ایجاد اکوسیستم مناسب برای توسعه ذخیره سازی
انرژی الکتریکی با ایفای نقش صنعت بعنوان راهبر
تمرکز بر روی نقاط قوت و فرصتها بعنوان مثال تمرکز بر روی فناوریهای ذخیره مورد استفاده در تولید
انرژی حاصل از منابع خورشیدی و بادی بعنوان ایالت تولیدکننده در حال رشد انرژیهای تجدیدپذیر
ترغیب ایجاد خوشههایی از کمپانیهای باال و پایین زنجیره ارزش شامل ابزارهای ذخیره و اجزا و
همچنین دیگر عناصر مانند الکترونیک توان ،بستهبندی مکانیکی ،سیستمهای سرمایش ،کنترلها،
ارتباطات ،و طراحی و مونتاژ سیستم از طریق ایجاد شبکه درون شرکتی توسط  NY-BESTو
هدایت جریان اطالعات در این خوشهها
فراهم نمودن مشوقهای اقتصادی و سرمایهگذاری در راستای کمک به تولید محصوالت تقریباً نزدیک به
اهداف بازار و توسعه فناوری مانند تولید باتری  GEدر اسکنکتادی نزدیک توسعه فناوری
ایجاد مراکز تجاریسازی بعنوان طرف سوم تثبیت برنامه توسعه فناوری برای ایالت مانند NY-BEST
به منظور فعالیت در جهت جذب کمپانیهایی برای در نظر گرفتن تولید در ایالت نیویورک
تسریع رشد آینده صنعت ذخیره انرژی توسط دانشگاهها و دیگر انستیتوهای آموزشی از طریق گسترش
برنامههای آنها در زمینهی باتری و ذخیره انرژی ،شبکه هوشمند ،و دیگر زمینههای مرتبط
به کارگیری توانایی متمرکز شده همه ایالت برای تضمین بهترین فرصت برای موفقیت صنعت مورد نظر
همگام با انجام پژوهشهای کاربردی و پایهای برای بهبود فناوریهای ذخیره انرژی توسط انستیتوهای
آموزشی نیویورک
تعامل در همه سطوح هم با مشتریان و هم با عرضهکنندگان در راستای فهم نیازمندیهای عملکردی
مورد استفاده در کاربردهای دنیای واقع و کاهش اساسی در قیمت فناوریها
ارتقای همکاریها بین دانشگاه و دیگر مؤسسات پژوهشی به منظور تمرکز بر روی مسائل چشمگیر و
موانع فنی از طریق  NY-BESTبعنوان سازمان مشترک تشکیل شده ،متشکل از اعضا و نمایندگان
همه بخشها و شرکتکنندگان بازار
تداوم حمایت مالی زمینههای با تأثیر باال در صنعت ذخیره انرژی توسط سازمان های ایالت نیویورک-
شامل آژانس های دولتی مانند  NYSEDAو صنایع خصوصی از طریق  NY-BESTبا کمک به
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آژانسهای حمایت مالی ایالتی و فدرال همگام با مراکز تحقیقاتی شرکتی برای شناسایی زمینههای
بحرانی  R&Dمورد نیاز صنعت برای شتاب بخشیدن به توسعه محصول
فراهم نمودن مشوقهای مالیاتی به منظور ترغیب سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه ،پایین آوردن
قیمت فناوریهای ذخیره انرژی ،جذب تولیدکنندگان ذخیره انرژی به ایالت ،تشویق توسعه مراحل
اولیه در ایالت ،و کمک به پیشرفت صنعت تا نقطهای که دیگر نیازی به مشوقهای دولتی برای توسعه
گسترده فناوریهای ذخیره انرژی در بازار نباشد
حذف موانع قانونگذاری برای وارد کردن موفقیت آمیز فناوریهای ذخیره انرژی در سامانه انرژی
قرار دادن ذخیره انرژی الکتریکی در اسناد راهبردی عمده و مطرح نمودن اهداف ذخیره انرژی بعنوان
بخشی از استاندارد انرژیهای تجدیدپذیر
ایجاد سیاستهای طوالنی مدت و پایدار در جذب سرمایه گذاریها
مطرح بودن ذخیره انرژی الکتریکی بعنوان عاملی در هر گونه بازنگری یا مالحظه برای توسعه تولید
پراکنده ،مکانیسمهای پاسخ تقاضا و متدولوژیهای قیمت-مزیت
تحریک رشد صنعت ذخیره سازی انرژی الکتریکی با راهبری در میسر نمودن و ترغیب پذیرش فناوریها
توسط آژانسهای دولتی
مشارکت همه ذینفعان اعم از عرضهکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر ،مونتاژکنندگان سیستم ،قانونگذاران،
پژوهشگران و توسعهدهندگان تجهیزات ،دیگر اعضای صنعت توان الکتریکی ،آژانسهای دولتی در آگاه
شدن از ارزش ذخیره انرژی الکتریکی و تأثیرات مثبت آن در جنبههای متنوع
استفاده از مزایای منحصربفرد  NY-BESTبعنوان مرکزی برای ارتباط ،آموزش ،و تعامل بین ذینفعان
در راستای ارتقای همکاریها و به اشتراکگذاری اطالعات در بین اعضا

-2-9راهبردهای اروپا در راستای توسعه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
تشکیل انجمن اروپایی ذخیره انرژی در سال  ،2011سازماندهی کنفرانسها و کارگاهها در کل اروپا حداقل به
صورت ماهیانه و بحث در مورد نقش ذخیره انرژی الکتریکی در آینده در مقاالت دانشگاهی و گزارشهای
مختلف ،بعنوان یک فناوری کلیدی توانا در کربنزدایی
تنظیم برنامه فناوری راهبردی انرژی اروپا ( )SET-Planبه منظور بهبود بخشیدن به فناوریهای کلیدی
انرژی در سطح اروپا
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راهاندازی بخشی از فعالیتهای موجود در  SET-Planشامل طرح آموزشی با هدف تعیین نیازهای منابع
انسانی در فناوریهای مختلف از جمله ذخیرهسازی انرژی
تهیه نقشه راه انرژی  2050در قالب چارچوبهای اروپایی طوالنی مدت همراه با شرکت همه ذینفعان
تسهیل پیوستهسازی بیش از  %35از الکتریسیته از منابع انرژیهای تجدیدپذیر پراکنده و متمرکز تا سال
 2020و کربنزدایی کامل تولید الکتریسیته تا سال  2050بعنوان بخشی از برنامه SET
مشخصههای خاص سامانه انرژی اروپایی و تغییرات در اقتصاد انگیزه توجه به توسعه ذخیره انرژی و گسترش
آن
 جایگاه قوی اروپا در فناوریهای ذخیره انرژی بزرگ مقیاس مانند  PHSو  CAESو جایگاه نسبتاً ضعیف
در فناوری های ذخیره ساز انرژی الکتریکی با مقیاس کوچک مانند باتری ها
هدفگیری همه مجموعه فناوریهای ذخیرهای و نوآوریهای متعهد شده توسط بخش خصوصی و عمومی
توسط فعالیتهای  RD&Dبعنوان مثال گردهمایی بیش از  %85از بازیگران صنعتی در این زمینه توسط
انجمن تولیدکنندگان باتری صنعتی و اتومبیل
تمرکز تالشهای  RD&Dدر زمینههایی مانند وسایل نقلیه الکتریکی و ذخیره انرژیهای تجدیدپذیر
پروژههای برنامهریزی شده  FP6و  FP7با هدف تثبیت نمودن جایگاه پژوهش اروپا در زمینههای خاص
مانند سامانههای لیتیومی ،چرخ طیار ،باتری ردوکس وانادیومی ،و توسعه سامانه ابرخازن با انرژی باال
آغاز یک برنامه الحاقی در زمینه ذخیره انرژی در کنفرانس برنامه  SETدر  Warsawدر نوامبر  2011با
همکاری  26شریک از  12ایالت عضو با هدف انجام فعالیتهای R&D
ایجاد انجمن اروپایی ذخیره انرژی در سال  2011بعنوان سکوی جدیدی با هدف ایجاد دیدگاه صنعتی و به
اشتراکگذاری اطالعات در همکاری با انجمنهای مشابه در آسیا ،استرالیا ،و ایاالت متحده
ارائه نقشهراههایی برای محدودهای از فناوریهای کمکربن با تمرکز بر دستیابی به اهداف اقتصادی کمکربن تا
سال  2020توسط برنامه راهبردی SET
قرار دادن فناوریهای ذخیره انرژی در چشم انداز نقشه راه شبکههای الکتریکی و همسو با نقشهراههای
فناوریهای باد و خورشید ( به واسطه نقش بالقوه ذخیره انرژی در ترکیب منابع انرژی های تجدیدپذیر)
تدوین نقشهراهی برای مواد مورد استفاده در ذخیره الکتریسیته ،و مسائل عمده مربوط به پذیرش فناوریهای
ذخیره انرژی الکتریکی (ناکافی بودن قیمت فناوریها و عملکرد فنی در حال حاضر) شامل تحقیق و
تثبیت صنعتی ،و فناوریهای جهتگیریکننده انرژی (باتریها و سامانه ذخیرهساز هوای فشرده) و
فناوریهای جهتگیریکننده توان (ابرخازنها و چرخ طیارها)
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آغاز برنامه مشترک ذخیره انرژی الکتریکی در اواخر سال  2011و مدیریت آن بوسیله ائتالف پژوهش انرژی
اروپا ( )EERAبا هدف شتاب بخشیدن به توسعه محدوده فناوریهای ذخیره انرژی
انجام برنامه نوآورانه شبکه الکتریسیته اروپا با هدف تحویل شبکه هوشمند (برنامهریزی شده در )SET-Plan
در طول دوره  2020-2030با ایجاد شراکت بین بخشهای عمومی-خصوصی برای به اشتراکگذاری
ریسک مربوط به توسعه سریع فناوریهای شبکه الکتریسیته
سرمایهگذاری  60میلیون یورو ( 50میلیون پوند)در طول دوره  2010-2018در پروژه های  RD&Dذخیره
انرژی توسط برنامه نوآورانه شبکه الکتریسیته اروپا

-1-2-9بررسی راهبردهای ارائه شده برای توسعه ذخیره انرژی الکتریکی تدوین شده برای
UK
تصمیمگیری در موارد زیر به منظور ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در  UKقابل اهمیت است:
مکانی که دستگاههای ذخیرهی انرژی باید در سیستم تعبیه شوند
خصوصیات و ویژگیهای ذخیرهی انرژی که در مکانهای مختلف موردنیاز است
بهینهسازی در سه پارامتر :فناوری ذخیرهی انرژی ،تولید و طرف تقاضا
زمینههایی که تقویت زیرساخت مورد نیاز میباشد.
oدارا بودن مجموعهای از تجارب در زمینهی فناوری ذخیرهسازی انرژی در دانشگاهها و شرکتها
oهدف کاهش گازهای گلخانهای به میزان  80%تا سال  2050میالدی
oانجام تحقیقات دانشگاهی زیاد بهمنظور ذخیرهسازی انرژی شامل  59پروژه  R&Dدر مورد ذخیرهسازی
انرژی در حال انجام به میزان  50میلیون پوند (یکسوم از پروژههای تحقیقاتی مربوط به باتریهای
لیتیومی)
oاختصاص بیش از  250.000پوند برای تحقیقات  9دانشگاه کاردیف ،امپریال ،آکسفورد ،ساسمپتون،
سنت اندروس ،استراتکلید ،سوری و وارویک با تمرکز تحقیق بر روی فناوریهایی مانند باتریهای
لیتیوم-هوا (باهدف دستیابی به افزایش  8-10برابری در دانسیته ذخیره انرژی باتریهای لیتیومی
رایج) ،باتریهای جریانی و ابر خازنها
oافزایش حمایتهای مالی تخصیصیافته به ذخیره انرژی بهطور قابلمالحظهای از نزدیک صفر در آغاز
دهه تا بیش از  3میلیون پوند و افزایش سهم کل هزینه پروژههای ذخیرهای از  %0/5تا تقریباً %2
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وجود کمپانیهای ذخیره انرژی فعال در  UKمانند  Atraverdaدر زمینه باتری های سرب-اسیدی،کمپانی
 Nexeonدر زمینه باتریهای یون لیتیومی و غیره
oمشارکت کمپانیهای دیگر به صورتی فعال در توسعه ذخیره انرژی مانند شراکت بین ،Tata Steel
انجمن تحقیق کربن کم ،و مجمع دولتی
oتشکیل شبکه ذخیره الکتریسیته بعنوان نماینده توسعهدهندگان ،محققان ،سازمانها ،مصرفکنندگان و
نه گسترش بیشتر ذخیره
غیره به منظور بحث در موضوعات کلیدی شامل بررسی موارد مطرح درزمی ٔ
انرژی الکتریکی و فراهم نمودن شبکه
oعالقهمندی برخی از یوتیلیتیها به شرکت در پروژههای ذخیره انرژی الکتریکی
oبرگزاری نمایشگاههای باتری جریانی بینالمللی سالیانه در  UKو پوشش استانداردها و اقدامات برای
توسعهدهندگان ،عرضهکنندگان ،و استفادهکنندگان در راستای حمایت توسعه باتریهای جریانی
هدف  UKرسیدن به  2.000مگاوات ذخیره انرژی الکتریکی قابل دسترسی تا سال 2020
صرفه جویی در  120میلیون پوند/سال با دستیابی به هدف  2.000مگاوات ذخیره انرژی تا سال و افزایش
این مقدار به  10میلیارد پوند/سال با رسیدن به ظرفیت ذخیره نصبشده به  10.000مگاوات و ایجاد
فرصتهای اشتغال جدید برای بیش از  10.000نفر
نیاز به تأسیس اداره یا نمایندهای به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای ذخیره انرژی بین بخشهای دولتی
متفاوت به دلیل ماهیت بین بخشی بودن ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
همسو نمودن حمایت از توسعه فناوری با فعالیت توسعه بازار ذخیره انرژی در  UKو جستوجوی
فرصتهایی برای تجارت بینالمللی در این زمینه مهم
منتشر نمودن راهبرد دولت برای ذخیره انرژی شامل اهداف پذیرش ذخیره الکتریسیته در روشی مشابه با
راهبردها و اهداف تنظیمشده برای گسترش فناوریهای دیگر مانند انرژی خورشیدی ،بادی ،و وسایل نقلیه
الکتریکی
انجام فعالیتهایی در بازسازی و توسعه بازار الکتریسیته در ایرلند شمالی شامل اقداماتی برای اطمینان از
پذیرش ذخیره الکتریسیته حداقل مانند سایر فناوریهای انرژی
ارائه یک مدل تجاری به منظور توجیه مزایای کافی ذخیره الکتریسیته در برابر طول عمر آن (توجیه پروفایل
قیمت متفاوت یک نیروگاه ذخیره الکتریسیته از قیمت تولید متداول)
ارزیابی تمهیدات لیسانس و قانونگذاری برای ذخیره الکتریسیته و سادهسازی برای حذف ابهام و ترغیب
گسترش ذخیره الکتریسیته

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :1تدوين مباني سند

147
ويرايش اول1394 ،

حفظ حمایت از پروژههای برنامه نمایشی ذخیره الکتریسیته در مقیاس بزرگ بهطور موقت به منظور بازسازی
قابل قبول بازار و امکانپذیری گسترش تجاری
تداوم حمایت توسعه فناوری ذخیره الکتریسیته از طریق حمایت فناوریها در همه مراحل توسعه به منظور
حفظ جایگاه ملی در این فناوری کلیدی

-2-2-9بررسی راهبردهای دانمارک
هدف :سیاست انرژی دانمارک ،سامانههای حملونقل و انرژی بر پایه  %100انرژیهای تجدید پذیر تا سال
 2050را بهعنوان هدف عمده دولت شناسایی کرده است.
ذخیره انرژی جزء اصلی چشمانداز سامانه انرژی دانمارک در سال 2050
دانمارک دارای پایگاه قدرتمندی در ذخیره انرژی هم بر اساس موقعیتهای پیشتاز صنعتی و هم تحقیق و
توسعه در فناوریهای ذخیره جدید در همکاری بین جامعه پژوهشی دانمارک و صنعت از یکچشمانداز
بینالمللی
محدودیت استفاده از تلمبه برق-آبی به دالیل جغرافیایی و توپولوژیکی
کشوری پیشرفته در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و وضع اهداف بلندپروازانه توسط پارلمان دانمارک در این
زمینه
انجام اقدامات ملی متمرکز در همکاری نزدیک با شرکای بینالمللی برای توسعه فناوریها هم ازنظر فنی و هم
ازنظر اقتصادی برای در دسترس ،رقابتی و مقرونبهصرفه نمودن فناوریهای ذخیره انرژی در آینده
نهچندان دور
انجام فعالیتهای  RD&Dدر همکاری با فعالیتهای قابلمقایسه و مشابه انجامشده توسط سازمانهای
اتحادیه اروپا
الهام گروه پروژه از توصیههای مشترک اروپا برای توسعه فناوریهای ذخیره انرژی با تأکید بر برنامه کاری
اخیراً منتشرشده برنامه افق 2020
اعمال تعادل محتاطانه بین حمایت مالی خصوصی و عمومی در چارچوب زمانی ،برای مدلهای تجاری بر پایه
فناوری تثبیت نشده
ملحق شدن سازمانهای حمایتکننده مالی مرتبط ،به یکدیگر و در نظر گرفتن فراخوان پروژههای مقیاس
پایلوت برای ذخیره انرژی براساس مشارکتهای مالی از بیش از یک منبع حمایت مالی عمومی نظر
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تشکیل انجمن باتری دانمارکی توسط  4دانشگاه و  10کمپانی حرفهای برای به اشتراکگذاری دانش در
پژوهش و کاربرد باتریها
ایفای نقش دانشگاهها ،کمپانیهای تولید و مؤسسات پژوهشی در زمینه تحقیق و توسعه باتریها
انجام برنامههای نمایشی و پژوهشی مرتبط در دسترس بر روی مواد ،فرآیندها و سامانههای باتری برای تبلیغ
دانش خاص و بروز کردن آن
توسعه جدیدترین دانش در همه زمینههای مونتاژ باتری در رقابت و همکاری بینالمللی توسط پژوهش
دانمارکی

-3-2-9راهبردهای سوئیس در راستای توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
oانجام برنامههای نمایشی و پروژههای پایلوت به طور گسترده در زمینه ذخیره انرژی الکتریکی ساکن و
متحرک به خصوص باتریهای لیتیومی و چرخ طیارها در راستای اثبات مزایای متنوع ذخیره انرژی
الکتریکی به ذینفعان و جامعه عمومی
oفعالیت مؤسسات پژوهشی پیشرو شامل مؤسسات فناوری فدرال سوئیس در زوریخ و السان و همچنین
نه بهرهوری انرژی ،منابع انرژیهای تجدیدپذیر،
آزمایشگاههای فدرال علوم و فناوری  EMPAدرزمی ٔ
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
oایجاد برخی از نوآوریها ،برنامهها ،انجمنها و پلتفرمها برای حمایت از جنبههای مختلف بهرهوری انرژی و
تولید انرژیهای تجدید پذیر

-4-2-9راهبردهای اسکاتلند
هدف اصلی در برنامههای انرژی اسکاتلند کاهش نشر دیاکسید کربن تا سال  2020به میزان  42%نسبت به
سال 1990و دستیابی به  %31تولید انرژیهای تجدیدپذیر تا سال 2011
بازسازی بخش انرژی و پذیرش فناوریهای جدید
شناسایی نیاز به  1.750مگاوات در سال  2015و  3.086مگاوات در سال  2020در گزارش منتشرشده در می
 2013در دانشگاه Strathclyde
شناسایی فناوریهای ذخیرهی انرژی الکتریکی از جمله  ،PHSسامانهی ذخیرهی انرژی هوای فشرده،
هیدروژن ،باتریهای پیشرفته و چرخ طیارها بعنوان فناوریهای اولویتدار تا سال  2030در دولت
اسکاتلند
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تمایل دولت اسکاتلند به ذخیرهی انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع

-5-2-9راهبردهای آلمان
oشناخت ذخیره انرژی بهعنوان عاملی کلیدی در راهبرد دولت آلمان برای گذار به عرضه انرژی قابلاعتماد،
مقرونبهصرفه و دوستدار محیطزیست تا سال 2050
oتغییر مفهوم انرژی تا سال  2050میالدی بهطور موفقیتآمیزی به انرژیهای تجدیدپذیر
oتصویب اقدامات فوری ،کوتاهمدت ،میان مدت و بلندمدت در راستای توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
oاختصاص بودجه  200میلیون یورویی ( 167میلیون پوند) به پروپوزالهای پژوهشی ذخیره انرژی در سال
 2011توسط وزارتخانههای فدرال
oبهرهبرداری از برنامههای نمایشی بزرگتر مانند نیروگاههای باد-هیدروژن یا سامانههای ذخیره آدیاباتیک
oبهرهمندی فعالیتهای تحقیق ،توسعه و برنامه نمایشی از حمایتهای مالی مستقیم اساسی ( 12/2میلیون
یورو 10/2 -میلیون پوند) برای حمایت از انتقال فناوریهای ذخیره انرژی به بازار
oحمایت مالی  20/7میلیون یورو 17/3 -میلیون پوند از فناوریهای هیدروژن /پیل سوختی 16/8 ،میلیون
نه وسایل نقلیه الکتریکی ،و  12/3میلیون یورو 10/3 -میلیون پوند بر روی
یورو 14 -میلیون پوند درزمی ٔ
شبکههای هوشمند در سال 2010
oذخیره انرژی یکی از سه زمینه مورد حمایت توسط دولت تحت ششمین برنامه پژوهش انرژی دولت فدرال
()2011-2014
oهماهنگی بین دولت و صنعت در قالب ائتالفهایی که صنایع متعهد به سرمایهگذاری در بخش تحقیق و
توسعه در راستای توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی میگردند
oفراهم نمودن بودجه  60میلیون یورویی توسط دولت فدرال آلمان (که با مشارکت صنعت به بیش از 360
میلیون یورو میرسد) در چشمانداز ائتالف باتری یون لیتیومی
oبرآورد استفاده از حدود یک میلیون ماشین الکتریکی تا سال  2020میالدی و در حدود  5میلیون ماشین تا
سال 2030
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 -3-9بررسی راهبردهای کشورهای آسیایی در راستای توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
-1-3-9بررسی راهبردهای هند بعنوان کشوری در حال توسعه در راستای توسعه ذخیره
سازهای انرژی الکتریکی
افزایش توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ،تقاضای کاربردهای ذخیره انرژی الکتریکی را شتاب خواهد بخشید
فناوریهای الکتروشیمیایی )باتریهای سرب-اسیدی( متداولترین فناوریهای ذخیره انرژی الکتریکی مورد
استفاده در هند
نیاز به شناسایی ،ارزیابی و فناوریهای پایلوت بالقوه و توسعه تقاضای مصرفکننده نهایی فناوریهای ذخیره
انرژی و کاربردهای آنها
نیاز به پژوهشهای عمیقتر بر روی عوامل کلیدی برای شتاب بخشیدن توسعه فناوریهای انرژیهای
تجدیدپذیر در طول چهار تا پنج سال آینده بعنوان انگیزهای توسعه بخش ذخیره انرژی الکتریکی و ساختار
آن
ارزیابی تقاضا بهصورت جزئی و تخمین ارزش اقتصادی کاربردهای ذخیره انرژی
تثبیت ارزش تجهیزات ذخیره انرژی الکتریکی
تثبیت استانداردها برای تجهیزات ذخیره انرژی و کاربردها /موارد استفاده (مانند استانداردهایی برای منابع
تولید پراکنده پیوسته مانند میکرو شبکهها ،مزرعههای انرژیهای تجدیدپذیر ،پیشبینی و زمانبندی
استانداردها و غیره)
مدلسازی سناریوهای نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر ( %)50/30/20نفوذ و تأثیر آنها بر روی شبکه با تمرکز بر
نیاز به ذخیره انرژی .این امر دارای نقش بحرانی در توسعه نقشه راه راهبردی برای ذخیره انرژی در هند
میباشد
تسهیل توسعه برنامه تحقیق و توسعه برای ذخیره انرژی با استفاده از قابلیتهای داخلی هند و همچنین از
طریق پژوهش با دیگر کشورها
شناسایی پایلوتها برای کاربردهای مهم و استفاده از نتایج حاصل از پایلوت ها در سیاستهای موردنیاز برای
شتاب بخشیدن به پذیرش فناوریهای ذخیره
توسعه قوانین جدید و سیاستهای ترکیب تجهیزات ذخیره انرژی
مزایا و مشوقهای مالی
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تدوین نقشه راهی برای تالشهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در هند
فروم (نمایشگاه) ذخیره انرژی الکتریکی

-2-3-9بررسی راهبردهای ژاپن
شناسایی  21فناوری که دولت ژاپن بر روی حمایت از آنها برای کاهش  %50در خروج گازهای گلخانهای تا
سال  2050و حفظ یا بهبود رقابت اقتصادی تمرکز خواهد کرد.
بازنگری همه راهبردهای انرژی و محیطزیست (شامل برنامه راهبردی انرژی ژاپن) بعد از فاجعه فوکوشیما
نقش بالقوه ذخیره انرژی در سامانه انرژی ژاپن در میانمدت به منظور کاهش وابستگی به نیروگاههای
هستهای و سرمایهگذاری در منابع انرژیهای تجدیدپذیر توزیعی
توجه به ذخیره انرژی مسکونی بعد از مسائل مربوط به عرضه پس از فاجعه فوکوشیما
تمرکز ژاپن بر روی تحقیق و توسعه باتریها به دلیل عدم ساخت ایستگاههای تلمبه برق-آبی ناشی از کمبود
مکانهای مناسب و نگرانیهای زیستمحیطی
نه باتریهای نسل بعدی در سال  2009با
آغاز برنامه تحقیق و توسعه نوآورانه برای نوآوری علمی درزمی ٔ
اختصاص بودجه سالیانه  30میلیارد ین ( 260میلیون یورو) تا سال  2015در راستای بهبود عملیات و
اعتمادپذیری باتریهای لیتیومی
ایجاد برنامهای تحت عنوان تحقیق و توسعه برای ترکیب کارآمد سامانههای ذخیره انرژی در سال  2010به
منظور به دست آوردن زمینههایی برای دستیابی به اهداف بهبود عملیات و اعتمادپذیری توسط NEDO
ایجاد قطب علمی در تحقیقات باتری در توکیو
شتاب دادن دولت به رشد ذخیرهساز باتریها به یک صنعت راهبردی ،پذیرش ،کاهش قیمت و استفاده
گسترده از آن به روش دادن یارانه به پروژههای نصب و برنامه نمایشی در مقیاس بزرگ و حمایت مالی
برای تحقیق و توسعه
تسهیل قوانین موجود به منظور توسعه بازارهای باتری
ایجاد تیم راهبری باتری در ژاپن در سال  2012با هدف فرموله کردن و اجرای سیاستهای راهبردی پیوسته
برای باتریها ،شامل ایجاد بازارهای باتری ذخیره آینده ،افزایش رقابت صنعتی و استانداردسازی بینالمللی
فناوریهای مربوطه
راهبرد  METIبا هدف کسب حدود نیمی از سهم بازار باتریهای ذخیره تا سال  2020توسط کمپانیهای
ژاپنی
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بازبینی نقشه راه ذخیره باتری تدوینشده در سال  2010در جوالی  2013توسط NEDO
اختصاص برنامههای یارانه ای به پروژههای ذخیره انرژی باتری در موضوعات انرژیهای تجدیدپذیر ،و
سامانههای انرژی هوشمند

-3-3-9راهبردهای کشور چین
حمایت از توسعه و گسترش فناوریهای ذخیره انرژی در چین با ترکیب سیاستهای دولتی
استانی/منطقهای و ملی
شناختن ذخیره انرژی بهعنوان صنعت حمایتکننده راهبردی در کاتالوگ هدایتکننده تنظیم ساختار
صنعتی (تولید شده به وسیله کمیسیونهای توسعه و بازسازی ملی) و هم سو شده با دوازدهمین برنامه
پنجساله چین
تخصیص یارانهها و حمایت در سطح منطقهای توسط دولتهای استانی
حمایت فعالیتهای تحقیق و توسعه توسط دولتهای استانی مانند همکاری بین دولت شهری شانگهای و
شبکه ایالتی چین برای تحویل پروژه شبکه هوشمند شانگهای
وجود نقش بالقوه برای ذخیره انرژی الکتریکی به دلیل عدم تطبیق جغرافیایی موجود بین مناطق دارای باد
فراوان و تقاضای انرژی
مدیریت پروژههای پایلوت برای توسعه فناوریهای ذخیره بهمنظور استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی توسط
وزارت علوم و فناوری ،وزارت صنعت و فناوری اطالعات و کمیسیون توسعه و نوسازی ملی
آغاز برنامه صرفهجویی در انرژی و توسعه وسایل نقلیه انرژی جدید ( )2011-2020با هدف کاهش آلودگی
زیستمحیطی ایجادشده توسط استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه در سال  2011و ترغیب صنعتیسازی
وسایل نقلیه هیبریدی قابل شارژ و وسایل نقلیه الکتریکی مجهز به باتریهای لیتیومی توسط این برنامه
توسعه وسایل نقلیه الکتریکی بعنوان اولویت مطرح شده در دوازدهمین برنامه پنج ساله ()2011-2015
نه وسایل نقلیه الکتریکی
نه فناوری باتری درزمی ٔ
قائل بودن اهمیت بسیار برای پژوهش و توسعه درزمی ٔ
نه وسایل نقلیه
چین در حال سازماندهی برای تبدیلشدن به پیشرو جهانی در زمینه ٔ فناوری باتری درزمی ٔ
الکتریکی تا ده سال آینده
اعالم سرمایهگذاری بیش از  100میلیارد یوآن ( 11میلیارد یورو) در طول دهه آینده برای حمایت تولید
وسایل نقلیه الکتریکی توسط  MIITدر نوامبر سال 2010
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نه وسایل نقلیه الکتریکی و  2میلیارد یوآن
مطرح نمودن پیشنهاد سرمایهگذاری  8/5میلیارد یوآن درزمی ٔ
نه وسایل نقلیه با منبع انرژی جدید در طول یازدهمین برنامه پنجساله (-2010
( 220میلیون یورو) درزمی ٔ
 )2006توسط معاونت دپارتمان فناوریهای پیشرفته وزارت علوم و فناوری
ساخت 150ایستگاه شارژ وسیله نقلیه الکتریکی در شهرهای پکن ،تیانجین ،هفی ،و نانچانگ در سال 2011
امضای توافقنامههای همکاری شرکت شبکه ایالتی چین با شهرهایی در  26استان و شروع به ساخت 75
ایستگاه شارژ و  6209شارژ کننده

-4-3-9راهبردهای ترکیه
برنامهریزی ترکیه در راستای دستیابی به اهداف بلندپروازانه تا رسیدن به سال ( 2023صدمین سالگرد
تأسیس جمهوری ترکیه) از جمله ایجاد برند محلی خودروی الکتریکی قبل از سال 2023
توسعه حمل و نقل الکتریکی به منظور کاهش واردات سوخت و استفاده بهینه از الکتریسیته ارزان در طول
شب
تنظیم چارچوب قانونی برای توسعه حمل و نقل الکتریکی و مشخص نمودن دست اندرکاران و ذینفعان از
جمله وزارت توسعه ،وزارت محیط زیست و شهرنشینی ،و وزارت علوم ،صنعت و فناوری
فروش  200خودروی الکتریکی از زمان ورود خودروهای الکتریکی در بازار ترکیه از سال 2012
برنامهریزی برای بهبود زیرساختهای تحقیق و توسعه
ارتقای کمپانیهای طراحی ،تولید ،مهارتها و قابلیتهای برند
توسعه بازارهای محلی و خارجی در بخش اتومبیل
بهبود موارد قانونی و مدیریتی
آزمودن زیرساختهای موجود برای صنعت اتومبیل ،و همچنین ارزیابی نیازهای زیرساختی کنونی و آینده در
راستای توسعه برند اتومبیل محلی و تعیین فهرست آزمایشهای مورد نیاز و نوع تأییدیههایی که در ترکیه
باید انجام گیرد و انتشار آن بر روی وبسایت وزارت علوم ،صنعت و فناوری
راهاندازی مرکز تست اتومبیل ( )ATCدر شهرهای بورسا ،ساکاریا و آنتالیا به عنوان شهرهای کاندیدا
انجام مطالعات در راستای ترغیب مردم به استفاده از وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست
تعیین پایینترین نرخ مالیات موتور وسیله نقلیه برای اتومبیلهای الکتریکی
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پیشبینی تمهیداتی برای فراهم نمودن زیرساختهای شارژ در اماکن عمومی توسط ذینفعان و الهام گرفتن
از کشورهای دیگر به منظور تجهیز آپارتمانهای مسکونی نوساخت به شارژرهای الکتریکی وسایل نقلیه
الکتریکی
درک اهمیت استفاده از ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی به خصوص تلمبه برق-آبی در راستای رسیدن به
حجم باالیی از تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر

-5-3-9راهبردهای عربستان صعودی
شناسایی فناوریهای اولویتدار در زمینه انرژی با توجه به عواملی مانند نیازهای کلیدی در زمینه پژوهش و
نوآوری ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای برنامه و چشمانداز انرژی
اعمال سیاستهایی در جهت تسهیل همکاریهای تحقیق و توسعه بین شهر علم و فناوری ،دانشگاهها و
صنعت
بهبود تبادل دانش با توجه به پیشرفتهای بینالمللی در زمینه فناوری
گسترش همکاری بینالمللی و از جمله همکاری بین دانشگاه عربستان و دانشگاههای بینالمللی
مشارکت عربستان در نهادهای بینالمللی استانداردسازی
در اولویت قرار دادن انعقاد قرارداد با شرکتها و بنگاههای کوچک در جهت حمایت از شرکتهای کارآفرین
تازهتأسیس
تعریف اهداف زیرساختی و اهداف فعالیتهای اصلی به منظور تحقق راهبردها و اهداف توسط ذینفعان
تعریف اقدماتی برای برای موفقیت در تحقق اهداف برنامه مانند تأسیس دفتر مدیریت پروژه،
ظرفیتسازی برای مدیران پروژه و حمایت از آنها با اجرای کارکردهای مدیریت پروژه و تدارک
کارآیی استفاده از منابع ،مانند ادغام و مشارکت بین پروژهها ،شامل منابع انسانی ،تسهیالت،
تجهیزات ،آزمایشگاهها و ابزارهای خودکار

-4-9راهبردهای کشورهای پیشرو در راستای توسعه حمل و نقل الکتریکی
گسترش دادن ظرفیت ساخت (افزایش سرمایهگذاریها در برنامه ساخت خودروهای پیشرفته ،اعمال
سیاستهای خاص به منظور سرمایهگذاری در خودروهای هیبریدی ،باتریها و دیگر اجزای مورد نیاز در
این زمینه ،سازماندهی برنامههای حمایتی  DOEدر زمینهی ساخت خودروهای سنگینوزن)
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گسترش پیشرفت در زمینهی خودروها و زیرساختهای آن (تهیه کردن حمایت مالی کامل اختصاص
دادهشده به برنامه خودرو الکتریکی پالگین  131برای پروژههای الکتریکی کردن حملونقل در بودجهی
 FY10و بعد از آن ،گسترش دادن برنامه شهر پاک بهمنظور بهبود بخشیدن به حمایتهای مالی بزرگتر
برای پروژههای خودروهای الکتریکی و زیرساختهای آن)
اعطای کمکهای مالی مستقیم به صورت یارانه در راستای کمک به خرید مشتریان ،معافیت مالیاتی و
حمایت مالی در بخشهای تحقیق و توسعه توسط دولت
کمکهای مالی دولت در جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز به منظور گسترش استفاده از وسایل نقلیه
الکتریکی و هیبریدی

-5-9ایدههای استخراج شده از مطالعات تطبیقی توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در
جهان
-1-5-9سیاستها و مشوقهای حمایتی دولتی
تصویب قوانینی در راستای اجباری نمودن استفاده از ذخیره سازهای انرژی الکتریکی توسط نیروگاهها
تصویب قوانینی در راستای رفع محدودیتها و موانع توسعه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
تصویب قوانینی در راستای حمایت مالی و تخصیص یارانه در راستای کاهش قیمت ذخیره سازهای
انرژی الکتریکی و تجاریسازی آنها مانند قانون  ARRAدر ایاالت متحده آمریکا
سیاستگذاریهای تشویقی به عنوان مشوق های بخش های خصوصی در راستای توسعه ذخیره
سازهای انرژی الکتریکی
تصویب قوانین جهت کاهش آالیندهها و گازهای گلخانه ای در واحدهای صنعتی و وسایل نقلیه
حمایت مالی از پروژه های RD&Dصنعتی و دانشگاهی با هدف توسعه سریع فناوریها
حمایت از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در زمینه های
تحقیق و توسعه ،تولید و توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
مشوق های مالیاتی به منظور ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی
درنظر گرفتن ذخیره ساز های انرژی الکتریکی بعنوان الزام در توسعه انرژی های تجدیدپذیر
ترغیب پذیرش فناوری های ذخیره انرژی از طریق فراهم نمودن زیرساخت ها و استفاده از آن ها در
بخش های دولتی بعنوان مثال وارد کردن وسایل نقلیه الکتریکی در ناوگان وسایل نقلیه دولتی
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تأسیس اداره ای برای هماهنگ نمودن فعالیت های توسعه ذخیره انرژی الکتریکی بین بخش های
دولتی مختلف بعنوان مثال در UK
تشکیل کمیته راهبردی ذخیره سازهای انرژی الکتریکی در وزارتخانه های دولتی
فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
شناسایی ذینفعان مرتبط به منظور احداث ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی در اماکن عمومی پرازدحام
مانند مراکز خرید ،پارکینگها و غیره
تخصیص حمایت های مالی برای توسعه حمل و نقل الکتریکی در جاده ها
اعطای وام به ذینفعان مرتبط جهت تسهیل احداث ایستگاه های شارژ
اعطای یارانه خرید به مشتریان خودروهای الکتریکی (بعنوان مثال پرداخت نیمی از مابهالتفاوت قیمت بین
وسایل نقلیه الکتریکی و وسایل نقلیه احتراق داخلی در ژاپن)
در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای صاحبان خودروهای الکتریکی ،احداثکنندگان ایستگاه های شارژ
فراهم نمودن مشوق و خدمات برای نصب رایگان تجهیزات شارژ در منازل و ساختمان های تجاری
فراهم نمودن اماکن شارژ رایگان در مراکز پرازدحام مانند مراکز خرید ،دانشگاهها و غیره
تشکیل ائتالفها و کنسرسیومهایی برای فعالیت در زمینه توسعه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
تشکیل کنسرسیوم ها یا ستادهایی در همکاری با بخش خصوصی با تمرکز بر صنعت به منظور حمایت مالی
پروژه های ذخیره انرژی و تصویب سیاست های تسهیل کننده توسعه ذخیره سازی انرژی الکتریکی مانند
 NYBESTدر نیویورک
همکاری بخشهای تحقیقاتی دولتی (دانشگاه ها و آزمایشگاه های ملی) با صنعت در راستای شناسایی
نیازهای بخش تحقیق و توسعه و انجام برنامه های نمایشی
تشکیل ائتالف مستقل متشکل از دانشگاه ها و پژوهشکدههای دولتی به منظور انجام برنامه مشترک های
ذخیره سازهای انرژی الکتریکی در قالب فعالیت های تحقیق و توسعه و برنامه نمایشی و همسو نمودن
فعالیت های پژوهشی انجام شده
تشکیل سازمان دولتی برای مدیریت فعالیت های تحقیق و توسعه و هماهنگی بین دولت ،صنعت و دانشگاه
ها مانند سازمان  NEDOدر ژاپن
تشکیل انجمن های غیردولتی به منظور گردهمایی تولیدکنندگان ،مراکز تحقیق و توسعه ،و سایر اعضای
همکار به منظور همکاری با ذینفعان در جهت ارتقای سامانه های ذخیره سازی انرژی الکتریکی مانند
انجمن خودرو و تولیدکنندگان باتری در اروپا)(EuroBat
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تشکیل کمیته راهبردی ذخیره سازهای انرژی الکتریکی در وزارتخانه های دولتی
برخی از برجستهترین حمایتهای مالی اختصاص داده شده به بحث توسعه ذخیرهسازهای انرژی
الکتریکی از سوی دولتها
در جدول  29برخی از برجستهترین حمایتهای مالی اختصاص داده شده از سوی دولتها به بحث توسعه
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی خالصه گردیده است:

جدول  29برخی از برجستهترین حمایتهای مالی اختصاص داده شده به توسعه ذخیرهسازی انرژی الكتریكی در جهان
بودجه اختصاص داده شده
 5/94میلیارد دالر تا سال ( 2020یک سوم بر روی تحقیق و توسعه و بقیه بر روی
ایجاد زیرساختها)

کشور
کره جنوبی

سرمایهگذاری  200میلیون دالری ( 127میلیون پوند) (در طول دوره )2011-2015
برنامه تولید فناوری وسایل نقلیه پیشرفته  25 :DOEمیلیارد ( 17/5میلیارد یورو)
به صورت وامهای غیر مستقیم

ایاالت
 2/4میلیارد دالر ( 1/7میلیارد یورو) به صورت وام (که  1/2میلیارد دالر آن به
آمریکا ()DOE
واحدهای تولید این باتری اختصاص داده می شود) در تولید باتری و سایر اجزای وسایل
نقلیه الکتریکی

متحده

اختصاص بودجه  348/5میلیون دالر به بخش تحقیق و توسعه باتری های لیتیومی
وسایل نقلیه الکتریکی
 11/5میلیون دالر
 50میلیون پوند در زمینه تحقیق و توسعه در دانشگاهها
حمایتهای مالی مستقیم  12/2میلیون یورو از فعالیت های تحقیق و توسعه و برنامه
نمایشی
 16/8میلیون یورودرزمینهوسایل نقلیه الکتریکی ،و  12/3میلیون یورو بر روی
شبکههای هوشمند در سال 2010

سازمان تحقیق و
توسعه انرژی نیویورک
UK

آلمان

اختصاص  60میلیون یورو از طرف دولت فدرال به انتالف باتری لیتیومی
اختصاص  30میلیارد ین به برنامه تحقیق و توسعه نوآورانه در زمینه باتری های نسل
بعدی تا سال 2015

ژاپن

اختصاص بیش از  22میلیارد ین ژاپنی به عنوان یارانه به برنامه نمایشی و نصب
باتری های لیتیومی و انرژیهای تجدیدپذیر
اعالم سرمایهگذاری بیش از  100میلیارد یوآن ( 11میلیارد یورو) در طول دهه آینده
برای حمایت از توسعه وسایل نقلیه الکتریکی توسط وزارت صنعت و فناوری اطالعات
مطرح نمودن پیشنهاد سرمایهگذاری  8/5میلیارد یوآن ( 930میلیون یورو) در زمینه

چین
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بودجه اختصاص داده شده

کشور

وسایل نقلیه الکتریکی توسط دپارتمان فناوریهای پیشرفته وزارت علوم و فناوری

به طور کلی با توجه به مطالب عنوان شده در گزارش و نقشهراه منتشر شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی
[ ،]28راهبردهای اتخاذ شده توسط بازیگران اصلی توسعه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در جدول  30فهرست
گردیده است:
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جدول 30راهبردهای اتخاذ شده توسط بازیگران اصلی توسعه ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی

بازیگر

راهبردها
ایجاد مجموعه اطالعات در دسترس به صورت جهانی در مورد پروژههای فناوری ذخیره انرژی شامل
اطالعات در زمینه مشخصات سامانه ،قیمت ،و عملکرد ،به اشتراکگذاری دادهها
به صورت بینالمللی و ملی برای تسریع تحقیقات در زمینه ذخیره انرژی ،دنبال کردن پیشرفتها ،و ارزیابی موانع موجود.

دولتها

گردآوری مجموعه اطالعات جامع از خصوصیات تولید انرژیهای تجدیدپذیر با سطح باالیی
از پراکندگی به منظور ارزیابی استفاده وسیع از ذخیره انرژی در طول سال
حمایت از تحقیقات در زمینه مواد و دستاوردهای کارآیی با تولید انبوه سامانههای باتری به منظور بهبود دانسیته انرژی و کاهش قیمتها
توسعه برنامههای آموزشی نیروی کار بهبود یافته با محتویات آموزشی تنظیم شده در زمینه فناوریهای ذخیره انرژی
سادهسازی فرآیند جایابی و کسب مجوز برای پروژههای ذخیره انرژی جدید
اجرای برنامههای آزمایشی برای مستند نمودن ایمنی و عملکرد فناوریهای ذخیره انرژی براساس استانداردها و پروتوکلهای منتشر شده
حذف اختالالت قیمت و افزایش شفافیت قیمت تولید توان
تعیین کمی پتانسیل ذخیره انرژی پراکنده در زیرساختهای موجود
ارزیابی پتانسیل ذخیره انرژی جهانی بر حسب منطقه برای پروژههای سرمایهبر خارجی شامل  PHSو CAES
بهبود طراحی مونتاژ باتری برای افزایش اعتمادپذیری و عملکرد سامانه

صنعت

برنامه نمایشی عملکرد سامانه ذخیره انرژی در زمینه کاربردهای چندگانه و به اشتراکگذاری نتایج با جامعه ذینفعان
بهبود مدیریت عملیاتی سامانههای باتری هم در مورد تولید متمرکز و هم تولید پراکنده
مقاومسازی تأسیسات ذخیره انرژی به منظور افزایش بهرهوری و انعطافپذیری
کاوش مدلهای تجاری جدید برای غلبه بر موانع قیمتهای باال نوآوری و محصوالت ذخیره انرژی کارآمد
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راهبردها
شتاب دادن به فعالیتهای تحقیق و توسعه متمرکز بر بهینهسازی فناوریهای ذخیره انرژی در سامانه انرژی
بهبود بهرهوری فناوریهای ذخیره انرژی و مستند نمودن عملکرد از طریق آزمایش و برنامه اثبات فناوری
تسهیل فرآیند مالی سامانههای ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ با راهنماییهای شفاف مورد نیاز مستندسازی
تشویق همکاری مالی در زمینه فناوریهای تولید برق پراکنده با تلفیق ذخیره بعد از ارزیابی ریسکها و مزایای این روش
تشکیل کمپین های آگاهی مشتری به منظور افزایش استفاده ظرفیت ذخیره انرژی پراکنده در طرف تقاضا
همکاری با مؤسسات تنظیم استاندارد و دولتها به منظور توسعه برچسبهای ذخیره انرژی برپایه عملکرد
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 -1بخش اول :بررسی ادبیات سناریوپردازی
 -1-1مقدمه
به منظور تعیین سناریوهای محتمل برای آینده توسعه فناوری سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی و سپس انتخاب
محتملترین سناریو(ها) ،ابتدا در این فصل به بررسی تعاریف سناریو ،اهداف سناریوپردازی و نیز رویکردهای سناریو پرداخته
میشود .در فصول بعد با توجه به عوامل پیشران شناسایی شده ،سناریوهای محتمل تعیین و نهایتا محتملترین سناریو(ها)
انتخاب میگردد.

 -2-1تعریف سناریو
واژه سناریو از دنیای تئاتر و سینما گرفته شده و بر روایت داستان و نیز نقشهای بازیگران داللت دارد .اما در مبحث
سناریوپردازی میتوان آن را به صورت داستانهای متعدد مربوط به آیندههای باورکردنی ،که یک دولت ،سازمان یا شرکت
احتماال با آنها مواجه خواهد شد ،تعریف کرد .سه اصل اساسی در تفکر سناریویی به شرح زیر است:

سناریوها وضعیتهای متفاوتی از آینده هستند که در هر یک از آنها برنامهریزان تالش میکنند تا به اهداف و آینده مطلوب
مورد نظر خود برسند .همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است ،سناریوها مانند گذرگاههای مختلفی به سوی آینده
هستند که هر یک باورپذیر بوده و احتمال تحقق دارند .بدین ترتیب هر سناریو داستان خاصی است که حرکت از وضعیت فعلی
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به سمت وضعیت مطلوب را بیان میکند .البته به این نکته هم باید اشاره کرد که برنامهریز ،نظارتی بر تحقق یک سناریو یا
عدم تحقق سناریوی دیگر ندارد .به همین دلیل مجبور است تا وضعیتهای مختلفی از آینده را که باور کردنی هستند ،مورد
توجه قرار دهد

شكل  -2-1-4جایگاه سناریوها در برنامهریزی

ایده اصلی نهفته در سناریوپردازی ،برنامهریزی برای آینده است به گونهای که شگفتیها و شوکهای احتمالی در آن
کاهش یافته و تفکر مدیران گسترش بیشتری نسبت به رویدادهای ممکن یابد .تعاریف متعددی در خصوص سناریو ارائه شده
است .در ادامه برخی از این تعاریف آورده شده است:
-1مایکل پورتر :1سناریو ،دیدگاهی است با سازگاری درونی و محتوایی نسبت به آنچه که در آینده میتواند رخ بدهد.

Micheal Porter
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-2پیتر شوارتز :1سناریوها ابزاری برای نظمدهی به ادراک یک فرد درباره محیطهای بدیل آینده است که تصمیمهای فرد
در آن محیطها گرفته شد.
-3گیل رینگلند :2سناریوها بخشی از برنامهریزی استراتژیک میباشند که به عنوان ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت آینده
استفاده میشود.
-4میشل گوده و روبال :3سناریوها توصیف موقعیتهای آینده و رویدادهای ممکن در آن موقعیتها هستند ،به گونهای که
شخص بتواند از موقعیت کنونی خود به سوی آیندههای بدیل حرکت کند .سناریوها شیوهای هستند که نتایج
پیشبینیها را به صورتی منسجم و متقاعد کننده ارائه میدهند.
-5وارفیلد :4سناریو داستانی از وضعیتها ،امور ،یا پیشرفتهای ممکن در گستره زمان آینده است.
-6پیر واک :1سناریوها به مدیران برای ساختاردهی عدم قطعیتهای آینده کمک میکند.
در واقع سناریوها یکی از ابزارهای پرکاربرد و مفید در پروژههای آیندهپژوهی و برنامهریزهای استراتژیک درباره آینده
میباشد .بعضی از سناریوها حاوی پیشبینیهایی از آینده بوده و بعضی دیگر نشاندهنده و آشکار کننده آیندههای بدیل
میباشند .اما باید اذعان کرد که سناریوها ،حالتهای ممکن آینده را تشریح میکنند و نباید به عنوان پیشبینی قطعی آینده
تلقی شوند .در واقع سعی اصلی سناریوها آشکارسازی مفروضات اصلی و پایه درباره یک سازمان ،ماموریت آن سازمان و محیط
فعالیت آن می باشد .سناریوها با چشم انداز سازمان متفاوت اند :چشم انداز مخاطرات آینده را پنهان می شازد و آینده مطلوب را
برای ما ترسیم می کند در حالی که سناریوها مخاطرات را آشکار می سازد پس سناریو به ما می گوید که چه رویدادهایی
میتواند روی دهد ،چه روی خواهد داد ،اگر ،...اگر چنین شود ،چه میشود؟.
انواع سناریوها می توانند به دسته های بدون شگفتی (ادامه روند کنونی) -خوشبینانه (روند بهبود) -بدبینانه (روند
تخریب) -سناریو فاجعه (بحرانهای پیشبینی نشده) -سناریو معجزه (بهبودهای پیشبینی نشده) تقسیم شوند.

Peter Schwartz
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 -3-1اهداف سناریوپردازی
محققان این حوزه اهداف متفاوتی برای سناریوپردازی تعریف کردهاند .نقطه نظرات افراد صاحبنظر در زمینه این زمینه به
شرح زیر است:
دیدگاه کیس وندرهیدن 2در شرکت نفتی رویال داچ شل:1
)1تدوین استراتژیهای پابرجا
)2فهم و درک بهتر آینده و رویدادها و پیامدها
)3درک بهتر الگوها و تغییرات
)4انتقال ایده های مدیران رده باال به کل سازمان از طریق سناریوها
)5بهبود نظام رهبری سازمان
دیدگاه پیرواک در شرکت نفتی شل:
)1روشی برای به چالش کشیدن مفروضات موجود دربارهی محیط فعالیت سازمان
)2پیشبینی و درک بهتر تهدیدها و ریسکهای پیشرو
)3روشی برای کشف گزینههای استراتژیک که سازمان قبل از انجام پروژه از آنها بیخبر بود.
)4نمایاندن گذرگاهی به سمت آینده ،داستانهایی با سازگاری درونی
)5نمایاندن نیروهای پیشران تغییرات ،ارتباط بین آنها و عدم قطعیتهای موجود در محیط فعالیت سازمان
دیدگاه ریچارد اسالتر:
)1نمایاندن موضوعات مهم و با اهمیت در دیدگاه عمومی حاکم بر سازمان که در نگاه کوتاهمدت آن سازمان مورد
غفلت واقع شدهاند.
)2مشخص کردن خطرات ،بدیلها و انتخابهایی که باید قبل از بحرانی شدن اوضاع مورد توجه قرار گیرند.

Pierre Wack
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)3عمومیت بخشیدن به تصویر در حال ظهور از آینده میان مدت به منظور شرکت دادن افراد سازمان در فرایند
تصمیمگیری
)4شناسایی دینامیسم و مضامین سیاستگذاری مربوط به جهان پایدار و قراردادن این سیاستگذاریها در دستورالعمل
سازمان
)5تسهیل فرایند نوآوریهای گروهی و اجتماعی
)6کمک به مردم و افراد سازمان برای شرکت در فرایند خلق آیندهی بهتر
)7کمک به تکامل سازمانها در واکنش نسبت به تغییرات منطقهای و جهانی
دیدگاه نیکی اسلوکرم 2از مدرسان دانشگاه سازمان ملل:3
)1بهبود تصمیمگیریهای بلندمدت
)2ایجاد انگیزه برای تغییر در سازمان
)3ایجاد مسیرهای بدیل و متفاوت به سمت آینده
)4بهبود آمادگی سازمان در برابر پیشامدهای ناگوار
)5روشی برای بهبود انتخاب های کلیدی پیش روی سازمان
)6بنا کردن دانش رو به آینده و شبکههای اقدام متناسب
)7ایجاد چشمانداز و برنامهی اقدام برای تحقق چشمانداز مورد نظر
دیدگاه میسون:4
)1تدوین استراتژیهای جهت دهنده
)2برنامهریزی اقتضایی
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)3یادگیری و تشکیل تیمهای کاری

ويرايش اول1394 ،
3

دیدگاه کاترین فولتون 4از اعضای شبکه جهانی کسب و کار: 5
)1تدوین یک جهت استراتژیک در سازمان
)2تسهیل اقدامات جسورانه
)3شتاب بخشیدن به یادگیری گروهی و سازمان
)4نظم بخشیدن به سازمان و ایجاد چشمانداز

 -4-1رویكردهای سناریوپردازی
تاکنون پروژههای سناریونگاری بسیاری در سراسر دنیا و با رویکردهای متفاوتی انجام پذیرفتهاند .برای نگارش سناریو
فرایندهای متفاوتی وجود دارد ،که هریک از این فرایندها گامها و مراحل متفاوتی را جهت نگارش سناریو طی میکنند .مراحل
متفاوت نگارش سناریوها ناشی از دیدگاههای مختلف سناریونگاری ،اهداف مورد نظر سناریونگاری ،رویکرد مورد استفاده و
مشارکت کنندگان در فرآیند سناریونگاری است .در ادامه به توضیح انواع فرایندهای موجود برای سناریونگاری پرداخته میشود.
 -1-4-1انواع رویکردهای سناریوپردازی
از دیدگاه هاس 6و هونتون ، 7دو محقق برنامهریزی ،شرکتها و سازمانها به طور فزایندهای از تحلیل سناریوها استفاده
میکنند که هدف اصلی آن پیشبینی آیندههای ممکن و تشخیص شرایطی است که به تغییرات بنیادین منتهی میشود .تحلیل
سناریوها بر خالف روشهای سنتی (که عمدتاً برونیابی گذشته استوار هستند) ،باعث تشویق برنامهریزان شرکتها برای تفکر
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گستردهتر و خالقانهتر نسبت به آینده میشود .سه رویکرد کلی که این دو محقق در بین موسسات طراح سناریو تشخیص
دادهاند ،عبارتند از:
الف .منطق شهودی /کشف از راه دل
ب .منطق تاثیر بر روندها
ج .منطق تاثیرات متقابل
د :رویکرد آینده نما
س :رویکرد عدم قطعیت متقابل
در ادامه رویکردهای تدوین سناریو مورد بررسی قرار میگیرد.

 -2-4-1رویكرد منطق شهودی1
رویکرد الف در بین شرکتهایی مثل رویال داچ شل 2و انستیتو بینالمللی تحقیقات استانفورد 1رایج است .در این سناریوها
به مشارکت کنندگان در فرآیند ،آزادی عمل بیشتری داده میشود .با استفاده از این رویکرد میتوان به سناریوهای جامعی از
آینده دست یافت .در این رویکرد آینده در قالب چند بسته خالصه میشود .در این رویکرد بیشتر تالش میشود تا آینده در  4تا
 6حالت خالصه شود.
فرض اساسی در این رویکرد این است که تصمیمهای یک سازمان بر مبنای دسته پیچیدهای از روابط موجود بین عوامل
اقتصادی ،سیاسی ،تکنولوژیکی ،اجتماعی و زیست محیطی اتخاذ میشوند .تمامی این عوامل برای یک سازمان یا شرکت جزء
عوامل خارجی محسوب میشوند ،ولی برای بهبود تصمیمگیریها و کسب بصیرت الزم در موارد مختلف مثل توسعه
محصوالت جدید ،توسعه ظرفیتهای تولید ،تدوین استراتژیهای تجاری و غیره باید تغییرات این عوامل را به درستی و تا حد
امکان در نظر گرفته و تاثیرات آنها درک شود .بعضی از این عوامل یا به عبارت دیگر متغیرها به طور کلی قابل تعیین بوده و تا
حدی نیز قابل پیش بینی میباشند ،مثالً آمار جمعیت در یک کشور یا منطقهای خاص .ولی متغیرها و عواملی نیز وجود دارند
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که به طور دقیق و مشخص قابل پیشبینی نبوده و ماهیت کیفی دارند .مانند :عادات خرید مشتریان ،مدلهای زندگی و تقاضا
برای یک محصول خاص.
سازمانهایی که از این رویکرد برای تدوین سناریو استفاده میکنند ،معتقدند که تحلیل سناریو یکی از راههای ارزیابی
ریسکها ،پیشبینی اتفاقات کلیدی و منجر به تغییرات و نهایتاً تشخیص موازنه اهداف رقابتی سازمان میباشد .در این دیدگاه
سناریوها ابزاری برای نظم بخشیدن به ادراک یک فرد درباره محیطهای بدیلی است که تصمیمهای آن فرد در آنها گرفته
خواهد شد .تدوین سناریو در این رویکرد تکیه بر دانش ضمنی و ذهنی شرکت کنندگان دارد.
روش تدوین سناریو با رویكرد منطق شهودی
روش تدوین سناریو در انستیتو بینالمللی تحقیقات استانفورد از هشت مرحله تشکیل شده است که الگوریتم آن در نمودار
زیر نشان داده شده است:

stanford research institute international
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تحليل تصميمها و موضوعات استراتژيك مهم

تشخيص عوامل كليدي و موثر در تصميم هاي پيش روي سازمان

تشخيص نيروهاي كليدي محيطي و پيشران تغييرات

تحليل نيروهاي كليدي محيطي

منطقدهي به سناريو

تشريح جزئيات سناريو

تحليل مضامين سناريو بر اساس عوامل كليدي
و موثر در تصميمهاي پيش روي سازمان
تحليل مضامين سناريو براي تصميمها و استراتژي هاي تدوين شده

الگوریتم نگارش سناریو در این روش به صورت زیر است:
گام اول :گام اول در واقع تعریف موضوع یا تصمیمهای کلیدی سازمان است که تاثیرات بلندمدتی دارد .مانند:
سرمایهگذاریهای کالن برای توسعه ظرفیتهای تولید با تدوین استراتژیهای بلندمدت برای بازار مصرف و مسائلی از این
دست.
هر چقدر گستره تصمیم یا موضوع مورد بحث محدودتر باشد ،تدوین سناریو آسانتر خواهد بود .در این گام گفتگو و مصاحبه
با اعضای تصمیمساز سازمان برای تشخیص و روشنتر ساختن تصمیمها یا موضوعات اصلی انجام میگیرد.
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گام دوم :زمانی که موضوع یا تصمیمهای اصلی مشخص شد ،فهرستی از عواملی که بیشترین تاثیر مستقیم را بر پیامد
تصمیمهای شناخته شده دارند ،تهیه میشود .این عوامل مرتبط با بازار مصرف ،شرایط اقتصادی ،روندهای موجود در قیمتها،
منابع انسانی و مالی ،مواد خام ،انرژی ،منابع طبیعی و از این قبیل موارد میباشند .هر چقدر عوامل بیشتری شناخته شوند،
کیفیت تصمیمگیری در آینده بهتر خواهد بود.
گام سوم :در این گام نیروهای محیطی و پیشران تغییرات ،شناسایی میشود .این نیروهای محیطی در واقع به عوامل
کلیدی و موثر شناخته شده در گام قبلی شکل بخشیده و وضعیت آنها را مشخص میکنند .این نیروها میتوانند شامل
نیروهای پیشران تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،تکنولوژیکی ،و زیستمحیطی باشند .تحلیلگران و برنامهریزان سازمان
این نیروهای پیشران تغییرات را مشخص میکنند.
گام چهارم :در این گام هر یک از نیروهای پیشران تغییرات ،تحلیل میشوند .این تحلیلها بر اساس مطالعه و تشریح
تاریخچه ،روندها ،عدم قطعیتهای بحرانی و تاثیر متقابل نیروها بر یکدیگر انجام میشود .این تشریحها باید از منظر کمی به
صورت خالصه ،ولی از منظر کیفی به صورت گسترده باشد .این تشریحها در کمک به فهم نیروهای پیشران بنیادین و شکل
دهنده به تغییرات بسیار موثر میباشند.
گام پنجم :این گام شامل منطقدهی به سناریوهاست که به نظر بسیاری از محققان گام اساسی و مهم این رویکرد
محسوب میشود .منطقدهی به سناریوها در واقع سازماندهی به موضوعات ،اصول و مبانی و مفروضاتی است که به هر سناریو
ساختاری منطقی یکپارچه ،سازگار و قابل باور میبخشد .منطقدهی به سناریوها باید شامل تمامی شرایط و عدم قطعیتهای
شناخته شده در گامهای قبلی باشد .البته الزم نیست که همه سناریوهای تدوین شده الزاماً همه رویدادها ممکن را به صورت
تک به تک در برداشته باشند .اغلب ،روشهای سعی و خطا برای رسیدن به یک منطق مفید برای سناریوها به کار برده
میشود.
گام ششم :تشریح جزئیات سناریوها ،شامل ترکیب منطق سناریوها با تحلیلهای به دست آمده از بررسی تغیییرات
محیطی است .در این حالت تحلیلهای موجود بر اطالعات موجود درباره عوامل کلیدی و موثر برای تصمیم ،بیشتر تمرکز
میکند .آنچه در این حالت بسیار مهم به نظر میرسد این است که سناریوها باید به طور واضح و آشکار منطق ساختاری و
مفروضات کلیدی را نشان دهد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:2هوشمندي فناوري

12
ويرايش اول1394 ،

گام هفتم :در این گام تمرکز اصلی بر مضامین هر یک ازسناریوها در عوامل کلیدی شناخته شده در گام دوم است.
مهمترین بخش این گام ،اطمینان از واضح و آشکار بودن مضامین مورد بحث برای تصمیمسازان است .اغلب تحلیلهای
گستردهای که خارج از فرایند تدوین سناریو انجام شده است ،در این گام به بحث و تبادل نظر گذاشته میشود.
گام هشتم :در ادامه ،تحلیل مضامین سناریو برای عوامل کلیدی و موثر در تصمیمهای پیش رو ،تحلیل مضامین سناریو
برای استراتژیها و تصمیمها به اجرا گذاشته میشود .در این مرحله سواالت مهمی مطرح میشود .نمونهای از این سواالت
عبارتند از:
•آیا اطالعات به دست آمده درباره آینده (محتوای سناریوها) ،مفروضات پایهای را که استراتژیها و تصمیمهای سازمان بر
مبنای آنها گرفته شده ،تایید میکند؟
•سناریوهای به دست آمده به طور تلویحی چه نوع ساختار و زمانبندی را برای استراتژیهای مشخص القاء میکنند؟
•چه تهدیدها و فرصتهایی در هر یک از سناریوها وجود دارد؟
•چه موضوعات حساس و مهمی در سناریوها مشخص شده است؟
•چه موضوع خاصی به برنامهریزی حساس و بحرانی نیاز دارد؟
•چه نیروها و عوامل کلیدی نیازمند پایش 1میباشند؟

 -3-4-1رویكرد تحلیل تاثیرات روندها2
رویکرد تاثیر بر روندها در گروه آینده اندیشی 3که یک اندیشکده مشاور در برنامهریزی بلندمدت است ،مورد استفاده قرار
میگیرد .از این رویکرد برای زمانی که سناریوها مطلوب است استفاده میشود .منطق اصلی در این رویکرد آن است که
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روندهای فعلی چگونه تغییر میکنند ،و این تغییرات چگونه است .به عبارت سادهتر تالش بر این است که رویدادها و تاثیر آنها
بر روندها مورد کاوش قرار گیرند.
بسیاری از آیندهپژوهان و شرکتهای تجاری از اوایل دهه  1970از این رویکرد استفاده و به آن توجه کردهاند .تکیه اصلی
این رویکرد بر پیشبینیهای مستقل مربوط به متغیرهای کلیدی و وابسته به هم میباشد ،که در نهایت این پیشبینیها بر
اساس رویدادهای تاثیرگذار ،نظم و ترتیب داده میشوند .سازمان معروف به گروه آیندهاندیشی 1از جمله پیشتازان این رویکرد در
تدوین سناریوها میباشد .در این روش در ابتدا تالش میشود تا روندهای موجود شناسایی شوند و پس از آن با تمرکز بر
رویدادهایی که میتوانند بر این روندها تاثیر بگذارند ،وضعیت آینده را ترسیم مینمایند.
تشخیص و شاسایی روندها و برونیابی روندهای موجود به سمت آینده یکی از روشهای اصلی در این رویکرد است.
تمرکز اولیه بر رویدادهایی است که احتمال به وقوع پیوستن باالیی در جهان بیرون از سازمان داشته و سپس تاثیر این
رویدادها بر سازمان بررسی میشود .در این رویکرد قضاوت درباره احتمال وقوع رویداهای مختلف بسیار مشهود است .این روش
قابلیت ساخت سناریوهای مقداری را دارد .این مقداری سازی هم از بعد زمانی و هم از بعد توصیفی امکانپذیر است.
روش تدوین سناریو با رویکرد تحلیل تاثیرات روندها از گامهایی به شرح زیر تشکیل شده است:
الگوریتم نگارش سناریو در این روش به صورت زیر است:

Futures Group

1
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انتخاب موضوع و تشخيص نيروهاي پيشران كليدي
ايجاد فضاي سناريو
تشخيص روندهاي مهم و گردآوري سريهاي زماني
تهيه برونيابي اوليه براي روندها
تهيه ليست حوادث تاثيرگذار
احتمالدهي به حوادثي كه در گستره زماني آينده امكان وقوع دارند
تصحيح برونيابيهاي انجام شده
نوشتن داستان يا سناريو

گام اول :در تمامی فرایندهای سناریونگاری و تحلیل سناریو ،اولین گام تعریف کامل و واضح موضوع اصلی است .پس از
این مرحله دو یا سه نیروی پیشران کلیدی به عنوان عوامل مرتبط ،کلیدی و موثر در تصمیمگیریهای سازمان انتخاب شده و
مورد مطالعه قرار میگیرد و هریک از این نیروهای پیشران به حالتهای مختلف و بدیل تقسیمبندی میشوند .برای مثال
چنانچه یکی از نیروهای پیشران ،تولید ناخالص ملی 1باشد .میتواند سه حالت (باال ،متوسط و کم) را برای آن در نظر گرفت و
چنانچه نیروهای پیشران بعدی ،محیط قانونگذاری باشد میتوان دو حالت (سختگرایانه و آزادانهتر) را برای آن در نظر گرفت.
در نهایت با قرار دادن این عوامل در ماتریس  ،2×3شش سناریوی ممکن به دست میآید.

GNP

1
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جدول  -1-1تحلیل سناریوها بر اساس رویكرد تحلیل روندها

حاالت
سختگیرانه

گزینهها

آزادانهتر

تولید ناخالص ملی کم
تولید ناخالص ملی متوسط
تولید ناخالص ملی زیاد
گام دوم :فضای سناریوها را میتوان با انتخاب زیر گروههای شش سناریوی به دست آمده ایجاد کرد .به عنوان مثال سه
سناریو ممکن است چنین بیان شود:
تولید ناخالص داخلی کم /محیط قانونگذای سختگرایانه
تولید ناخالص داخلی متوسط  /محیط قانونگذاری آزادانهتر
تولید ناخالص داخلی باال /محیط قانونگذاری آزادانهتر
سپس گامهای  3تا  7برای هریک از این سناریوها به اجرا گذاشته میشود.
گام سوم :فهرست بلند باالیی از روندهای تاثیرگذار با استفاده از تحلیل اطالعات گذشته هریک از روندها به وجود
میآید.
گام چهارم :با استفاده از سریهای زمانی استاندارد ،روندهای به دست آمده به سمت آینده گسترده شده و تغییرات
احتمالی آن ها مورد بررسی قرار میگیرد.
گام پنجم :در این مرحله با استفاده از تکنیکهای مثل دلفی ،فهرستی از رویدادهای تاثیرگذار بر روندها تهیه میشود .در
این گام استفاده از مشاوران خارج از سازمان بسیار مفید میباشد .این رویدادها مشابه با نیروهای محیطی در رویکرد منطق
شهودی میتوانند ماهیت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،تکنولوژیکی و غیره داشته باشند.
گام ششم :در این مرحله درباره احتمال رخ دادن هریک از رویدادهای تاثیرگذاری که در مرحله قبل شناسایی شده اند،
بحث میشود .زمان رخداد احتمالی این رویدادها نیز تخمین زده میشود .احتماالت مربوط به رویدادهای مشخص برای هریک
از سناریوها میتواند متفاوت باشد.
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گام هفتم :دراین گام رویدادها قضاوتهای مربوط به احتمال رخ دادن رویدادها با هم ترکیب شده و برونیابی روندهای
تاثیرپذیر با استفاده از این اطالعات انجام میگیرد .البته محدوده حداکثر  /حداقل تاثیرات در این مرحله برای هریک از روندها
نیز مشخص میگردد.
گام هشتم :در این گام داستان های مربوط به هریک ازسناریوهای ایجاد شده در فضای سناریو نوشته شده و نتایج تحلیل
روندها در هریک از این داستانها گنجانده میشود.

 -4-4-1رویكرد تحلیل تاثیرات متقابل1
رویکرد تاثیرات متقابل نیز در سازمان بتل 2و مرکز تحقیقات آینده در سازمان اینتراکس متداول میباشد .در این دسته از
فرآیندها بر عناصر سازنده آینده و تاثیر آنها بر یکدیگر تاکید و تمرکز میشود .در دو دسته اخیر ممکن است بسته به موضوع،
ده ها یا حتی هزاران سناریو طراحی شود.
در سالهای متمادی دانشمندان علوم اجتماعی از روشهای شهودی برای پیشبینیهای خود استفاده کردهاند .این روش بر
پایه نظرات و بینشهای نخبگان استوار است .پژوهشها ،مصاحبهها ،تکنیک دلفی و جلسات توفان فکری و غیره از این
روشها میباشند .در این میان روشهایی که به طور سیستماتیک قادر به گردآوری اطالعات باشند ،توسعه کمتری یافته بودند.
بعضی از آیندهپژوهان بر این باور بودند که پیشبینی یک اتفاق به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن رخداد سایر رویدادها
کلیدی و تاثیرگذار غیر واقعبینانه است .رویکرد تحلیل تاثیرات متقابل ،در پاسخ به این نیاز توسعه یافت .این رویکرد در واقع
رویکرد اصالح شده تحلیل تاثیرات بر روندها بر اساس احتمال به وقوع پیوستن آنها میباشد .از اواخر دهه  1960بعضی از
شرکتها و سازمانها از این رویکرد برای تدوین سناریوهای خود استفاده کردهاند .دو سازمان و شرکت معروف در این زمینه
اینتراکس 3و بیسیکز 1هستند.
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روش تدوین سناریو با رویکرد تحلیل تاثیرات متقابل شامل مراحل زیر است:
تعريف و مشخص كردن موضوع و دوره زماني
تشخيص شاخصهاي راهنماي كليدي
پيشبيني تغييرات شاخصهاي راهنماي كليدي
تشخيص و تبيين حوادث تاثيرگذار
احتمالدهي به وقوع حوادث
تخمين تاثيرات حوادث يا روندها
تشكيل ماتريس تحليل تاثير متقابل
به اجرا گذاشتن مدل تهيه شده

گام اول :مانند سایر روشها ،تعریف و مشخص کردن موضوع مورد نظر به همراه تعیین دوره زمانی تحلیلها است .برای
مثال :موضوع اصلی میتواند آینده مربوط به بازارهای انرژی داخلی در سال  2020باشد.
گام دوم :در این مرحله شاخصهای راهنمای کلیدی مشخص و تعیین میشوند .این شاخصهای راهنما در واقع
مشخصههای سیستم مورد مطالعه هستند ،که قابل اندازهگیری ،شمارش یا تخمین در هر نقطهای از زمان در آینده میباشند.
برای مثال :تعداد ماشینهای وارداتی از ژاپن به آمریکا یا میزان مصرف بنزین در داخل کشور.
گام سوم :در این گام هریک از شاخصهای راهنمای مشخص شده بر اساس اطالعات به دست آمده از تغییرات گذشته و
حال به سمت آینده گسترده میشوند .سریهای زمانی در این گام بسیار مورد استفاده قرار میگیرند .مثالً پیشبینی مستقل
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درباره میزان در دسترس بودن نفت در یک زمان مشخص در آینده با توجه به افزایش خطی مصرف و تولید و همچنین افزایش
جمعیت.
گام چهارم :در این مرحله مصاحبههایی با نخبگان انجام گرفته و از تکنیک دلفی برای تشخیص رویدادهای تاثیرگذار
آینده در شاخصهای راهنمای تعیین شده استفاده میشود.
گام پنجم :دراین گام افق زمانی مدنظر به دورههای زمانی کوتاهتر تقسیمبندی میشود .احتماالت تجمعی مربوط به وقوع
هرکدام از رویدادها مشخص شده تا قبل از پایان دورههای تقسیمبندی شده به دست میآید.
گام ششم :در این گام تاثیر هریک از رویدادها بر روی تکتک شاخصهای راهنمای تعیین شده تخمین زده میشود.
گام هفتم :در این مرحله ماتریس های تحلیل تاثیرات متقابل رویدادها بر رویدادها و تحلیل تاثیرات روندها بر یکدیگر
تشکیل میشود.
گام هشتم :گام نهایی ،به اجرا گذاشتن مدل به دست آمده است .در این حالت چنانچه رویدادی رخ دهد ،تاثیر آن بر
شاخصهای راهنمای مشخص شده و همچنین احتمال وقوع سایر رویدادها مشخص میشود .این فرآیند چندین بار به صورت
دورهای تکرار میشود تا تاثیر رویدادها مختلف بر شاخصهای راهنمای کلیدی مشخص شود .به ازای به اجرا گذاشتن هریک از
این فرایندها ،یک سناریو ایجاد میشود .هر چقدر تعداد تکرار این با استفاده از کامپیوتر بیشتر به اجرا گذاشته شود ،گستره
وسیعتری از آیندههای ممکن برای هریک از شاخصهای راهنما به دست میآید .در نهایت میتوان از میان تعداد زیادی از
سناریوهای به دست آمده دستهای از سناریوهای باور کردنی و چالشبرانگیز را انتخاب کرده و به مدیران تصمیمساز نشان داد.
در این حالت تصمیمسازان با گستره وسیعی از آینده روبرو شده و برنامهریزیهای استراتژیک خود را بر مبنای این آیندهها
تدوین میکنند.
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 -5-4-1رویكرد آیندهنما1
این رویکرد توسط برتراند دو ژوونل 2در دهه  1970توسع یافت .روشهای موجود در این رویکرد بسیار سیستماتیک و بر
اساس قوانین ریاضی میباشند .تکیه اصلی این روشها بر احتماالت ذهنی مربوط به رویدادهای آینده است .همچنین استفاده از
نرمافزارهای کامپیوتری برای محاسبات مربوط به احتماالت رویدادها در تقابل با یکدیگر الزامی است .این رویکرد تشابه بسیار
زیادی با رویکرد تحلیل تاثیرات متقابل دارد .مزایا و معایب این رویکرد دقیقاً مشابه رویکرد تحلیل تاثیرات متقابل است.
روش ترسیم سناریوها با رویكرد آیندهنما
الگوریتم نگارش سناریو در این روش به صورت زیر است:
تعريف و مشخص كردن مساله يا موضوع و افق زماني مورد نظر
شبيه سازي سيستم مورد مطالعه و شناسايي متغيرهاي كليدي
جمعآوري اطالعات و نوشتن فرضياتي درباره آينده
توسعه سناريو
توسعه انتخابهاي استراتژيك بر اساس بصيرتهاي به دستآمده از سناريو

توصیف روش تدوین سناریو با رویكرد آیندهنما
گام اول :در این گام موضوع یا مساله مورد نظر باید به صورت واضح و آشکار تعریف و مشخص شود .افق زمانی مورد
نظر نیز که بیشتر بستگی به زمان مورد نیاز برای به اجرا گذاشتن استراتژی خاصی دارد ،باید مشخص شود.

)La Prospective (The Prospective

1

Bartrand de Jouvenel

2

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:2هوشمندي فناوري

20
ويرايش اول1394 ،

گام دوم :فهرستی از متغیرهای تاثیرگذار و مهم تهیه میگردد .تعریف دقیق و مشخص این متغیرها به همراه تاثیرات
متقابل و ارتباط آنها با یکدیگر نیز در این مرحله مشخص میگردد.
گام سوم :در این گام برای هریک از متغیرها فرضیاتی تدوین میشود ،که الزمه آن نیز گردآوری اطالعات درباره آن
متغیرهاست .تغییرات گذشته یک متغیر به همراه روند به وجود آمده توسط متغیر مورد نظر نیز باید مشخص شود .چه
رویدادهایی میتواند باعث گسست روندها شوند نیز سوال مهمی است که در این گام پرسیده میشد.
 .1چه شاخص راهنمایی به بهترین حالت ممکن این متغیر را به نمایش میگذارد؟
(مثال :تولید ناخالص ملی به عنوان شاخصی برای استاندارد زندگی)
 .2چه اطالعات کمی یا کیفی در دسترس است؟
 .3چه دوره زمانی مربوط به گذشته برای تدوین و توسعه روندها باید انتخاب شود؟
 .4چطور میتوان توسعههای گذشته را تعبیر و تفسیر کرد؟ آیا علت تغییرات در گذشته میتواند در آینده نیز ادامه یابد؟
 .5این نتایج بر اساس عقاید چه اشخاصی گرفته شده است؟
گام چهارم :دراین گام تدوین سناریوها شروع میشود .این سناریوها شامل
الف .پایه و اساس که همان وضعیت فعلی و روندهاست
ب .گذرگاههای ممکن به سمت آینده بر اساس این سوال که اگر اتفاق  Xبیافتد سپس وضعیت  Yبوجود میآید.
ج .تصویر حالت نهایی در دوره های زمانی متفاوت و بر اساس گذرگاههای متفاوت به دست آمده .در این مرحله تصویر
نهایی از اهمیت زیادی برخوردار نیست .بلکه نمایاندن گذرگاهی که مسیر رویدادها را به آن حالت نهایی میرساند مهم میباشد.
گام پنجم :در این مرحله انتخابهای استراتژیک بر اساس دانش به سمت آمده از طریق سناریوهای توسعه یافته ،مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد.
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 -6-4-1رویكرد عدم قطعیتهای بحرانی1
پایه گذار اصلی این رویکرد پیترشوارترز 2دبیر کل شبکه جهانی کسبوکار 3است .بسیاری ،این رویکرد را نیز زیر مجموعه
رویکرد منطق شهودی میدانند .روشهای موجود در این رویکرد با تهیه فهرست متغیرها و روندهای مربوط به آینده ،فرایند
سناریونگاری را شروع میکنند .سپس فهرست تهیه شده به سه دسته تقسیمبندی میشود.
روندها و متغیرهایی که بر موضوع مورد نظر تاثیر قطعی ندارند.
روندها و متغیرهایی که تاثیر آنها نامشخص بوده و با عدم قطعیت بیان میشوند.
در این رویکرد روندها و متغیرهای نامشخص و با عدم قطعیت نیز به دو گروه تقسیمبندی میشوند:
•روندها و متغیرهایی با تاثیر بسیار باال
•روندها و متغیرهای با تاثیر کم
روش تدوین سناریو با رویكرد عدم قطعیتهای بحرانی
این روش از هشت گام کلی تشکیل یافته شده که الگوریتم نگارش سناریو در این روش به صورت زیر است:

Critical Uncertainty

1

Peter Schwartz

2

Global Business Network

3
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تشخيص و شناسايي موضوع يا تصميم اصلي
شناسايي عوامل و نيروهاي موثردر محيط فعاليت سازمان (مقياس خرد)
تهيه فهرست نيروهاي پيشران تغييرات در مقياس كالن
رتبه بندي عوامل كليدي و نيروهاي پيشران كليدي بر اساس درجه اهميت و عدم قطعيت

انتخاب منطق حاكم بر سناريو
پربار كردن محتواي سناريو

كندوكاو مضامين سناريو

انتخاب شاخصهاي راهنما

گام اول :شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی
در هنگام توسعه سناریوها ،شروع کار با نگاه از درون به بیرون به عوض بیرون به درون ،ایده خوبی است ،و آن شروع
فرایند با موضوع یا تصمیم خاص و سپس بنای سناریوها به سمت محیط بیرونی است .تصمیمسازان در شرکت در آینده نزدیک
به چه چیزی فکر میکنند؟ تصمیمهایی که باید گرفته شوند  .تاثیر بلندمدتی که بر روی سرمایه شرکت خواهند داشت،
چیست؟
سناریوهایی که اساس آنها بر تفاوتهایی در اقتصاد کالن مانند ،رشد باال در برابر رشد پایین باشند ،ممکن است
اختالفهایی را که برای یک شرکت ایجاد تمایز میکنند ،مشخص نکنند .برای یک استودیوی فیلمسازی مسیرهای مختلف
برای نفوذ فناوریهای جدید توزیع ،نسبت به متغیرهای ساده مربوط به رشد اقتصادی سناریوهای مفیدتری تولید میکنند .یک
شرکت خودروسازی خواهان دیدن سناریوهای ساخته شده پیرامون تغییرات قیمت انرژی خواهد بود .یک شرکت تولید کننده
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الوار جنگلی شاید خواهان نگاه به سناریوهایی باشد که پیرامون تعداد پروژههای ساختمانی مختلف بنا میشود .مشابه آنها،
شخصی که میخواهد خانهای خریداری کند ،خواهان تفکر درباره نرخهای بهره و بازار مسکن خواهد بود.
چطور میتوان مطمئن شد که تفاوتهایی که سناریوها را متمایز میکند ،تفاوتهای واقعی در کسبوکار یا زندگی ایجاد
خواهد کرد؟ بهترین راه ،شروع با تصمیمهای مهمی است که باید گرفته شوند و مدل ذهنی مدیرانی که آن تصمیمها را
میسازند" ،آیا باید در زمان حال ،نقشههای تسهیالت اصلی و مهم مالی را در میز نقشهکشی ترسیم کنیم!" "آیا باید جهت
جدید برای فعالیتهای تحقیق و توسعه اعمال کنیم؟" "آیا باید صنعت جدید را به تملک خود در آوریم؟" "آیا من باید شغل
خودم را تغییر دهم؟"
مهمتر از همه :آن چیزی که مرا در شب بیدار نگه میدارد ،چیست؟
گام دوم :نیروهای کلیدی در محیط منطقهای
اگر شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی قدم اول باشد ،تهیه فهرست عوامل کلیدی که بر موفقیت یا ناکامی آن تصمیم ،اثر
میگذارند ،مانند ،واقعیتهایی درباره مشتریان ،تامین کنندهها ،رقبا و غیره ،قدم دوم است.
تصمیمسازان هنگام انجام انتخاب های کلیدی ،خواهان دانستن چه چیزهایی هستند؟ چه چیزی به عنوان موفقیت یا ناکامی
تلقی میشود؟ تعمیقهایی که به آن پیامدها ،شکل خواهند داد ،چیست؟
گام سوم :نیروهای پیشران
زمانی که فهرست عوامل کلیدی تهیه شد ،قدم سوم شامل تهیه فهرست روندهای پیشران در محیط کالنی است که بر
عوامل کلیدی شناخته شده در گام قبلی اثر میگذارند .عالوه بر فهرست کنترل شده نیروهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
زیست محیطی و فناورانه ،که در محیط خرد فعال هستند ،باید نیروی فعال در محیط کالن را نیز تعیین کرد .بعضی از این
نیروها ،نسبتاً مشخص هستند (مثل جمعیت شناسی) و بعضی بسیار با عدم قطعیت همراه هستند (مثل عقاید عمومی) .دانستن
این که چه چیزهایی ضروری و غیر قابل اجتناب بوده و چه چیزهایی غیر قابل پیشبینی و هم چنان موضوع انتخاب می باشند،
بسیار مفید است.
چنانچه شخصی خود را در آینده تجسم کند و چنین بگوید که "اگر فقط من میدانستم که" تورم پایین میآید یا این که
رقیب جدید از کشور دیگری ظهور میکند و یا این که چه تغییرات قانونگذاری روی میدهد ،نیز برای درک نیرهای پیشران
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بسیار مفید است .به خاطر آوردن چنین اظهاراتی در گذشته ،چندان کار سختی نیست .این اظهارات چه راهنماییهایی برای
آینده ارائه میدهند؟
این گام در فرایند به تحقیق و مطالعه بسیاری نیاز دارد .به منظور تعریف و مشخص سازی نیروهای پیشران ،به طور معمول
تحقیق و مطالعه مورد نیاز است .این تحقیقات ممکن است شامل ،بازارها ،فناوری جدید ،نیروهای سیاسی ،نیروهای اقتصادی و
غیره باشد .طراح سناریوها به دنبال روندهای اصلی و گسسته کنندهها است .مورد آخر بسیار به سختی پیدا میشود ،زیرا که
عوامل نوظهور به سختی قابل پیشبینی هستند.
گام چهارم :طبقهبندی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت
قدم بعدی شامل طبقهبندی عوامل کلیدی و روندهای پیشران بر اساس دو معیار است .اول درجه اهمیت برای موفقیت
موضوع یا تصمیم اصلی که در گام اول شناسایی شده است .دوم ،درجه عدم قطعیت احاطه کننده آن عوامل و روندها .نکته
اصلی ،شناسایی دو یا سه عامل یا روندی است که با اهمیتترین و با عدم قطعیتترین باشند.
تفاوت سناریوها نمی تواند بر اساس عناصر نسبتاً مشخص ،مانند پیر شدن ناگزیر و یا انفجار جمعیت باشد .زیرا که عناصر
نسبتاً مشخص در تمامی سناریوها به طور تقریبی یکسان هستند.
گام پنجم :انتخاب منطق سناریوها
در عمل ،نتیجه مرحله طبقهبندی ،محورهایی است که سناریوهای نهایی بر اساس آن ها متمایز میشوند .مشخص کردن
این محورها ،در واقع مهمترین گام در فرآیند تولید سناریوها است .هدف نهایی ،رسیدن به چند سناریو است که تفاوتهای
موجود بین آنها ،برای تصمیمسازان قابل توجه باشد .اگر چنان چه سناریوها بخواهند ،عملکردی همچون ابزار مفید یادگیری
داشته باشند ،این آموزشها ،باید بر اساس موضوعات پایهای مربوط به موفقیت در تصمیم اصلی باشند؛ و آن تفاوتهای اصولی
و یا به عبارت دیگر "پیشرانهای سناریوها" باید تعداد کمتری داشته باشند تا از تکثیر و فزونی سناریوهای مختلف پیرامون هر
عدم قطعیت ممکن ،جلوگیری کنند .خیلی چیزها میتوانند رخ دهند ،ولی تنها چند سناریو میتوانند با جزئیات کامل توسعه
یابند؛ در غیر این صورت کل فرایند از هم پاشیده میشود.
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زمانی که در آخر یک نفر منطق سناریوها را بر اساس متغیرهای بسیار کمتری در جهتهای مختلف توسعه میدهد ،رسیدن
به چنین حالتی ،ساده و یا به صورت مکانیکی نیست .این کار بیشتر شبیه به بازی با دستهای از موضوعات است ،تا این که شما
آنها را به روشی گروهبندی مجدد کنید که در آن ارتباط منطقی وجود داشته باشد و داستان قابل بازگوئی باشد.
زمانی که محورهای اصلی عدم قطعیتهای حساس شناخته شده باشند ،گاهی نشان دادن آنها به صورت یک گستره (یک
محور) یا ماتریس (با دو محور) و یا حجم (با سه محور) به شکلی که سناریوهای مختلف قابل شناسایی بوده و جزئیات آن ها
نیز قابل بسط باشند ،مفید است.
منطق یک سناریوی شناخته شده ،با موقعیت آن در ماتریس پیشرانهای مهم ،قابل مشخص کردن است .برای مثال،
چنانچه ،یک شرکت خودروسازی مشخص کند که قیمتهای سوخت و سیاستهای حمایت از صنایع داخلی ،مهمترین
پیشرانهای سناریو هستند ،چهار منطق پایهای برای سناریوها خواهد بود.
 .1قیمت باالی سوخت در محیط سیاست حمایت از صنایع داخلی ،جایی که منافعی برای تامینکنندههای داخلی خودروهای
کوچک وجود خواهد داشت.
 . 2قیمت باالی سوخت در اقتصاد جهانی ،جایی که خودروهای وارداتی با مصرف سوخت بهینه ،بازار را به دست خواهند
گرفت.
 .3قیمت پایین سوخت در محیط سیاستهای حمایت از صنایع داخلی ،جایی که خودروهای بر مصرف آمریکایی بازار بسیار
خوبی در داخل و نه در بیرون از کشور خواهند داشت.
 . 4قیمت پایین سوخت در اقتصاد جهانی جایی که رقابت جهانی شدیدی برای خودروهای با مصرف سوخت بهینه وجود
خواهد داشت ،ولی خودروهای بزرگ ،بازارهای خارجی پرسودی ممکن است داشته باشند.
به طور معمول یک سناریو باید فراسوی چنین منطق سادهای را احاطه کند ،به طور مثال ،موضوعات موشکافانهتری
همچون تکامل بازارهای مصرف یا قانونهای مربوط به صنعت خودروها نیز باید مدنظر باشند .بنابراین سناریوهای منتجه شاید،
منطق مرکزی و اصلی خود را در سلولهای ماتریس تشکیل شده ،کمتر متغیر ببیند و شاید موضوعات و طرحهای داستان در
حال تغییر باشد.
چالش اصلی در اینجا ،شناسایی طرحی است که:
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 .1به بهترین نحو پویای موقعیت را در برگرفته باشد،
 .2با نکته اصلی ارتباط موثرتری داشته باشد.
گام ششم :پربار کردن سناریوها
زمانی که بهترین نیروهای پیشران – منطقهای که سناریوها را از هم متمایز میکنند مشخص شدند ،پربار کردن اسکلت
سناریوها با رجوع به عوامل کلیدی و روندهای شناسایی شده در گامهای دوم و سوم ،میتواند قابل اجرا باشد.
در هریک از سناریوها ،عوامل کلیدی و روندها باید مورد توجه قرار گیرند .گاهی به سرعت مشخص میشود که کدام جنبه
از عدم قطعیت را باید در کدام سناریو قرار داد و البته بعضی وقتها هم چنین نیست.
اگر دو سناریو در سیاست مالی حمایت از صنایع داخلی و عدم وجود چنین سیاستهایی تفاوت داشته باشند ،شاید بهتر باشد
که نرخ تورم باال را در سناریوی مربوط به سیاستهای حمایت از صنایع داخلی و نرخ تورم پایین را در سناریوی نبود چنین
سیاستهایی قرار داد .تنها آشکار سازی چنین ارتباطات و مضامین دو جانبه است که سناریوها برای آن طراحی میشوند.
سپس تکه های مختلف را به صورت داستان به هم وصل کنید .چطور جهان از اینجا آنجا خواهد رسید؟ وقوع چه حوادثی
الزم است تا نقطه پایانی سناریوها را باور کردنی کند؟ آیا افرادی که تفوق در نگاه عموم داشته و تسهیل کننده و یا کمک
کننده به مجسم شدن سناریوی مشخصی باشند ،مثل بوریس یلتسین 1روسی و یا ویلیام برادلی 2سناتور آمریکایی ،وجود دارند؟
گام هفتم :مضامین
وقتی سناریوهایی با جزئیات بیشتر توسعه یافت ،زمان آن رسیده است که با رجوع به موضوع یا تصمیم اصلی شناخته شده
در گام اول ،تمرین آینده انجام شود .تصمیم مورد نظر ،در هریک از سناریوها چطور به نظر میرسد؟ چه آسیبپذیریهایی
آشکار شده است؟ آیا تصمیم با راهبرد تدوین شده در تمامی سناریوها پابرجا است و یا تنها در یک یا دو سناریو خوب به نظر
میرسد؟ اگر یک تصمیم تنها در یک سناریو از چند سناریو خوب به نظر آید ،آن تصمیم به عنوان یک قمار یا ریسک باال یعنی،

Boris Yeltsin

1

William Bradly

2
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قماری که راهبرد شرکت به خصوص در حالتی که شرکت کنترل کمتری بر افزایش احتمال به واقعیت پیوستن سناریوی مورد
نیاز دارد ،شناخته میشود .اگر عالیم موجود حاکی از عدم روی دادن آن سناریو باشند چطور آن راهبرد را میتوان برگزید؟
گام هشتم :انتخاب شاخصها و عالیم راهنما
دانستن هرچه سریعتر این موضوع که ،کدام یک از چندین سناریوی نوشته شده ،نزدیکتر به واقعیت در حال ظهور هست،
بسیار مهم است .بعضی وقت ها جهت تاریخ آشکار و واضح است .بخصوص ،با توجه به عواملی همچون سالمت کلی اقتصاد ،و
بعضی وقتها شاخصهای راهنما برای سناریوهای نوشته شده میتوانند مالحظاتی در برداشته باشند .برای مثال ،چطور باید
یک نفر ،سرعت ساختاردهی دوباره اقتصادی از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد اطالعاتی را درجهبندی کرده و بسنجد؟ توسط
عضویت در اتحادیهها؟ توسط گرفتن اشتراک از مجالت دورهای که حاوی مطالبی در زمینه شاخصهای راهنما هستند؟
وقتی سناریوهای مختلف پربار شدهاند و مضامین آنها برای موضوع اصلی مشخص شده است ،در این هنگام ،به منظور
نظارت مداوم بر تحوالت ،صرف زمان برای تخیل و شناخت چند شاخص راهنما ،ارزش دارد .اگر این شاخصها با دقت و به
طور تصویری انتخاب شوند ،شرکت مورد نظر با دانستن این که آینده چه چیزی برای صفت مورد نظرش دارد و چطور آن آینده
بر روی راهبردها و تصمیمهای موجود در صنعت تاثیر میگذارد ،جهش بهتری در فضای رقابتی خواهد داشت .اگر سناریوها
مطابق گامهای قبلی ساخته شده باشند ،قادر به تعبیر تغییرات چند شاخص انتخاب شده به دستهای منظم از مضامین صنعت
محور خواهند بود .یکپارچگی منطقیای که در سناریوها بنا شده است ،این اجازه را خواهد داد که مضامین منطقی شاخصهای
راهنما دارای عمری بیش از سناریوها باشند.
در این گزارش از روش رویکرد عدم قطعیتهای بحرانی برای تدوین سناریو های حاکم بر فضای توسعه فناوری سامانه
های ذخیره ساز انرژی الکتریکی استفاده می شود که به تفصیل در فصل بعد ارائه میشود
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 -2بخش دوم :شناسایی نیروهای پیشران توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی
الكتریكی با توجه به تحلیل عوامل موثر
 -1-2مقدمه
به منظور تدوین سناریوها ،باید عوامل پیشران توسعه این صنعت در ایران تعیین شوند .لذا در این فصل با مطالعه اسناد و
پژوهشهای انجام شدۀ مرتبط در این حوزه در دیگر کشورها و نیز با بررسیهای کارشناسی برای میزان تاثیرگذاری ،عدم
قطعیت و به کارگیری ماتریس تاثیر متقابل ،نیروهای پیشران توسعه فناوری سامانههای ذخیره ساز انرژی الکتریکی شناسایی
می گردد .که پس از شناسایی با نظرات خبرگان به بوتۀ آزمایش و سنجش گذاشته می شود تا عوامل پیشران کلیدی شناسایی
شوند.

 -2-2ادبیات عوامل پیشران
-1-2-2تعریف عامل پیشران
تغییرات در جامعه ،سیاستها و تکنولوژی ،نشانههایی از تغییرات بنیادیتر هستند .به عبارت دیگر تغییراتی که ما مشاهده
میکنیم خود از مجموعه تغییرات در عوامل بنیادی تشکیل شدهاند .برای مثال گسترش بیکاری خود از تغییرات در عوامل
زیرساختی دیگر در بازار کار به وجود آمده است .این عوامل بنیادی را در اصالح عوامل محرک و یا عوامل پیشران می نامند .در
ادامه چند مورد از تعاریف عوامل پیشران بیان شده است.
تعریف شوارتز :نیروهای پیشران ،عواملی هستند که سناریوی آینده که خروجی مسئله را مشخص مینماید ،تغییر
میدهند.
تعریف هیجدن :هگن در سال  2005نیروهای پیشران را به عنوان یک  place holdersبرای یک نیروی محیطی
توصیف میکند که یک خروجی ممکن عدم قطعیتهای بحرانی را هدایت میکند .این عوامل دارای قدرت نسبتا زیادی در
تشریح روابط موقعیت پیشرو دارند.
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تعریف آزیندوف  :نیروهای پیشران ،عاملها ،شرایط و یا وقایعی هستند که میتوانند تصمیمات را در یک محیط تحت
تاثیر خود قرار دهند .آنها میتوانند مقاصد را تغییر داده و یا دگرگون سازند ،فعالیتها را مشخص کنند و در نتیجه در خصوص
پیامد نهایی یک فعالیت به طور بالقوه تصمیمگیری کند .آنها معموال مستقل از محیط تصمیمگیری بوده و تصمیمگیران کنترل
کمی بر روی آن دارند.
تعریف گزارش راهنمای عملی به مطالعات آینده :نیروهای پیشران روندهای پویا و بلند مدتی است که دالیل و
علتهای وقایع آینده را تحت تاثیر قرار میدهد .به عبارت دیگر ،آنها نقش مهمی را در توسعه آینده ایفا میکنند .آنها طرحی از
سناریو را هدایت میکنند که ممکن است در آینده بصورت عملی توسعه مییابد .بنابراین ،این روندها نیروهای «هدایت کننده»
(عوامل پیشران) نامیده میشوند.
تعریف تورستن ولف :عوامل پیشران فاکتورهایی هستند که به طور بالقوه میتوانند بر توسعه آینده یک سازمان تاثیر
بگذارند.
با توجه به تعاریف باال ،میتوان تعریف زیر را نتیجهگیری نمود:
عوامل پیشران آن دسته از روندهای کالن محیط است که در محیط خرد نیز حضور داشته و به طور مستقل ،بر آینده
مسئله ،موضوع یا سازمان مورد نظر اثر میگذارند.
با توجه به تعاریف ارائه شده از عوامل پیشران در باال ،میتوان اصلی ترین ویژگیهای عوامل پیشران را میزان تاثیرگذاری
بر آینده دانست.
الزم به ذکر است که تعاریف و خصوصیات مذکور ،عوامل پیشران کلیدی را توضیح میدهند که عموما از آن با عنوان
عوامل پیشران نام برده میشود .در صورتیکه به منظور تعیین عوامل پیشران کلیدی ،ابتدا عوامل پیشران اولیه تعیین و سپس از
بین آنها عوامل پیشران کلیدی انتخاب میشوند .عوامل پیشران اولیه همان عوامل موثر بر فناوری میباشند.

 -2-2-2عوامل پیشران کلیدی
عوامل پیشران کلیدی عواملی هستند که از بین عوامل پیشران اولیه و عوامل موثر بر فناوری انتخاب میشوند .برای اینکار
باید پس از بدست آمدن عوامل پیشران اولیه در صورت امکان نسبت به ادغام عوامل مشابه و حذف عوامل تکراری اقدام نمود.
این عوامل پیشران کلیدی در واقع همان عوامل پیشرانی هستند که تعاریف و خصوصیات آن پیشتر شرح داده شد.
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فاز:2هوشمندي فناوري

 -1-2-2-2انتخاب عوامل پیشران (عوامل کلیدی)
بعد از شناسایی عوامل پیشران ،نوبت به انتخاب چند عامل از بین عوامل شناسایی شده میرسد .برای این کار دو روش
اصلی وجود دارد:
روش استفاده از ماتریس اهمیت /قطعیت
روش تجزیه و تحلیل متقابل
برای جمعآوری اطالعات در هر یک از این دو روش میتوان از تکنیکهایی نظیر دلفی یا پانل خبرگان استفاده کرد .در
ادامه این دو روش شرح داده میشود.
استفاده از ماتریس اهمیت /قطعیت
استفاده از ماتریس اهمیت /قطعیت به ما کمک میکند تا لیست کامل عواملی را که میتوانند بر آینده اثر بگذارند ،عینی و
سا ختارمند کنیم .در این روش به منظور انتخاب عوامل پیشران کلیدی از بین عوامل پیشران اولیه دو معیار میزان اهمیت عامل
و میزان قطعیت و یا عدم قطعیت آن مد نظر قرار میگیرد.
به منظور تصمیم گیری بر اساس این دو معیار ،ابتدا با استفاده از نظر خبرگان از یک سو میزان احتمال پیشآمد (قطعیت)  ،و
از سوی دیگر میزان اهمیت عامل پیشران تعیین میگردد .سپس نتایج بدست آمده با استفاده از تکنیکهای مختلف کمی شده
و در نتیجه برای هر عامل ،مختصات یک نقطه بر اساس میزان قطعیت و اهمیت آن ،در ماتریس اهمیت /قطعیت ،اختصاص
مییابد.

ماتریس اهمیت –قطعیت
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ماتریس اهمیت /قطعیت به سه بخش تقسیم میشود .ناحیهای که در پایین قرار دارد ،شامل عواملی است که دارای اهمیت
کمتری هستند .این دسته عوامل با عنوان «عوامل درجه دوم» بیان میشوند و جایی در برنامهریزی سناریو ندارند .دستهای که
در باال ،سمت چپ قرار گرفته است ،دستهای است که دارای اهمیت بسیار بوده و قابل پیشبینی هستند .این عوامل «روند»
نامیده میشوند .اینها برای ترسیم سناریو در مراحل بعدی بکار میروند .ناحیهای که در قسمت باال و سمت راست قرار گرفتهاند،
ناحیه «عدم قطعیت کلیدی» نامیده میشود .عواملی که در این ناحیه قرار گرفتهاند ،عواملی هستند که از اهمیت باالیی در
توسعه آینده برخوردارند و در عین حال غیر قابل پیشبینی نیز هستند .این عوامل خروجیهای اصلی این مرحله از برنامهریزی
در ترسیم سناریو در مرحله بعد هستند.
تكنیک تجزیه و تحلیل متقابل
تکنیک تجزیه و تحلیل متقابل توسط تئودور گوردون و اوالف هلمر در سال  1966ایجاد شد .در حقیقت این تکنیک
مشخص می کند که روابط بین وقایع چگونه روی نتایج وقایع تاثیرگذار است .و بدین وسیله عدم اطمینان را در آینده کاهش
میدهد.
اولین قدم در اجرای تجزیه و تحلیل متقابل شناسایی متغیرهای کلیدی میباشد .برای شناسایی متغیرهای کلیدی ابتدا
توسط مرور ادبیات ،و مصاحبه با خبرگان حوزه مربوطه مجموعهای از متغیرهای کلیدی اولیه بدست میآید .سپس با پایش این
متغیرها ،متغیرهای مرتبط و مشابه به هم ترکیب شده و متغیرهای اضافی حذف میشوند.
بر ای پیاده سازی روش تحلیل اثرات متقابل ابتدا در یک ماتریس مشخص می کنیم که آیا هر نیروی پیشران بر نیروی
پیشران دیگر اثر می گذارد؟ و همچنین آیا از نیروی پیشران دیگری اثر می پذیرد و به آن وابسته است؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ در هر کدام ،جواب یک و در غیر اینصورت جواب صفر می باشد .این اعداد را وارد ماتریس می کنیم .به عنوان مثال اگر
نیروهای پیشران  C ،B ،Aو  Dرا داشته باشیم و روابط میان آنها را با فلش مشخص کنیم.
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مثالی از نمایش روابط میان پیشرانها

ماتریس اثرگذاری و وابستگی به صورت زیر درخواهد آمد:

همانطور که مشخص است مجموع سطرها نشان دهنده میزان اثرگذاری نیروی پیشران و مجموع ستونها نشان دهنده میزان
اثر پذیری هر یک از آنها خواهد بود .هر چه اثرگذاری بیشتر و نیز هرچه وابستگی کمتر باشد ،نیروی فوق مهمتر خواهد بود،
به عنوان مثال عنصر  Aبه عنوان اثرگذارترین و مستقل ترین عنصر ،به عنوان عامل پیشران محسوب می شود.

 -3-2مطالعه اسناد و گزارشهای سایر کشورها:
 -1-3-2آینده انرژی کالیفرنیا چشم انداز 2050
مشخصات :این گزارش توسط کنسول علم و فناوری کالیفرنیا در سال  2011انجام شده است.
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چكیده:
در این گزارش سیستم انرژی (منابع ،حامل ها و فناوری های انرژی) با هدف کاهش آالینده های منتشر شده تا %80
نسبت به سال  1990به منظور حفظ محیط زیست در چشم انداز  2050بررسی میشود .در بخش متدلوژی با بیان حالتهای
متفاوت سعی بر تخمین تقاضای الکتریسیته در آینده میکند؛ کاهش تقاضا برای الکتریسیته ،افزایش تقاضا برای الکتریسیته،
تقاضا برای ذخیره سازهای الکتریسیته و نهایتاً استفاده از سوختهای بدون کربن.
 4عنصر سیستم انرژی را به عنوان  4سناریو برای تخمین میزان انتشار گازهای گلخانهای بررسی میکند و در نهایت میزان
نتیجه آنها را پیشبینی میکند .البته عنوان میکند که فناوری های نوظهور میزان تخمین آنها را نسبت به انتشار گازهای
گلخانهای به هم میزند .و نیز بیان میکند که به همان اندازه که مسائل فناوری در این موضوع مهم هستند ،مسائل سیاسی نیز
مهم اند .اگرچه این گزارش سیستمهای انرژی مناسب با انتشار  GHGپایین را عنوان کرد اما مشخص نکرد که کدامیک می-
تواند بهترین گزینه با کمترین هزینه برای کالیفرنیا باشد.
مقدمه:
این گزارش الزامات فناوری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ( )GHGتا  %80کمتر از سال  1990در چشمانداز
 2050ارزیابی میکند ،که شامل تحلیلهای جزئی برای فناوریهای به خصوص انرژی است .این مطالعه مجموعه سیستم
انرژی ای را به تصویر میکشد ،که هر کدام با چالش رو به رشد تأمین انرژیِ مصرفیِ آینده روبرو میشود ،در حالی که تالش
برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای وجود دارد .منظور از سیستم انرژی ،مجموعهای از منابع ،حاملها و فناوریهای انرژی
است که تمام نیازهای انرژی را در چشمانداز  2050پاسخگو است .این مطالعه بخشهای مرتبط با سیستم انرژی را ،به منظور
محاسبه نقاط مثبت و منفی و روابط بین بخشی ،به یکدیگر ارتباط میدهد .برای مثال اگر برقی کردن وسایل نقلیه به عنوان
یک استراتژی کاهش انتشار انتخاب شود ،ما باید انتشارات ناشی از تولید برق اضافی مورد نیاز برای آن وسایل نقلیه را محاسبه
کنیم .این گزارش عنوان میکند که همه اشکال الکتریسیته نیازمند خدمات متعادلسازی بار است تا بتواند به تقاضا در زمان
اوج مصرف پاسخ دهد.
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اما برای دستیابی به چشمانداز تعیین شده تعادل کننده بار الکتریکی با انتشار آالینده صفر ( Zero-emission Load

 )Balancingمورد نیاز است تا از انتشار گازهای گلخانهای جلوگیری کند و قابلیت اطمینان سیستم نگهداری را باال میبرد.
 ZELBممکن است از طریق ترکیب وسایل ذخیره ساز و فناوری  Smart-gridبدست میآید.
متدولوژی
در این مطالعه ،برای دستیابی به نتایج مورد نظر رویکرد دو مرحلهای استفاده میشود:
 Stress test: -1برای دستیابی به دید کلی که آیا هریک از گزینههای انرژی (مثل انرژی هستهای ،انرژی تجدیدپذیر،
سوختهای زیستی و  )...میتوانند به نیازهای انرژی در سال  2050پاسخ دهند.
 -2کمیته پژوهشگر ترکیبات متفاوت فرآیندهای انرژی و فناوری را برای یافتن سیستمی که بتواند به بهترین وجه به
نیازهای انرژی با استفاده از فناوری پاسخ دهد را بررسی میکند( ،فناوریهایی که به طور گسترده هم اکنون در دسترس
هستند).
با در نظر گرفتن جمعیت کالیفرنیا و رشد اقتصادی مورد انتظار 4 ،سؤال اصلی با سناریوهای مربوطه در این سند مورد
خطاب قرار می گیرد:
 -1تا چه حد میتوانیم تقاضا را از طریق اقدامات کارا در ساختارها و حمل و نقل و صنایع تا سال  2050کنترل کنیم؟
(موجب کاهش نیاز به الکتریسیته میشود).
 -2تا چه حد میتوانیم برای حمل و نقل و گرمایش تا سال  2050از برقیکردن سیستمها استفاده کنیم؟ (موجب افزایش
تقاضای الکتریسیته میشود).
 -3چگونه میتوانیم الکتریسیته تولید شده را برای پاسخگویی به تقاضای الکتریسیته کربن زدایی کنیم؟ (استفاده از ذخیره-
ساز الکتریسیته)
 -4چگونه میتوانیم به سوخت بدون کربن ،به مقدار کافی دست پیدا کنیم؟
اطالعات مورد استفاده در این بررسی ،از ترکیب دادههای ایالتها ،دادههای ملی تحلیلهای گذشته و نیز قضاوت خبرگان
در کمیته آینده انرژی کالیفرنیا حاصل شده است.
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تحلیل عناصر سیستم انرژی
عناصر سیستم انرژی در  4بخش به شرح زیر عنوان میشود:
 -1راندمان و الکتریکی کردن:
اولین عنصر از سیستم انرژی موضوع راندمان و برقی کردن سیستم هاست ،این دو موضوع با هم بررسی میشود زیرا
بسیاری از اقدامات برقرسانی با اقدامات افزایش راندمان همراه است .افزایش الکتریکیکردن سبب افزایش تقاضا برای
الکتریسیته و سبب کاهش تقاضا برای انرژیهای فسیلی میشود.
 -2برق (کربنزدایی برق تولیدی):
دومین عنصر سیستم انرژی برق است که کربن زدایی آن اهمیت دارد ،به طور کلی  3روش برای تولید برق بدون کربن
وجود دارد :انرژی هستهای ،سوخت فسیلی کربنزدایی شدۀ ذخیرهشده ( )Carbon Capture storage:CCSو انرژی
تجدیدپذیر.
رویکردهای فناوریهای نوظهور ،مثل ذخیرهسازی انرژی یا بارهای الکتریکی قابل کنترل انعطاف بیشتری را در برنامهریزی
و اجرای سیستمهای گریدی پیشنهاد میکنند .در حقیقت ذخیرهسازها امکان پاسخگویی به تقاضا را در اوج مصرف ممکن می-
کند.
فناوریهای  ZELBشامل گستره وسیعی از گزینهها برای ذخیرهسازی انرژی است که پمپ هیدرو ،هوای فشرده
) )Fly Wheels ،CAESو انواع باتریها را شامل میشود.
 -3تأمین سوخت (کربنزدایی سوختهای فسیلی):
سومین عنصر از سیستم انرژی این مطالعه شامل سوختهای فسیلی است که باید کربنزدایی شوند .بعد از برقیکردن
بسیاری از وسایل حمل و نقل ،مابقی نیازهای سوخت باید از سوختهای هیدروکربنی گاز مایع تأمین شود .ترجیحاً میتوانیم
این نیاز را از سوختهای زیستی تأمین کنیم.
 -4آمادگی فناوری:
چهارمین عنصر سیستم انرژی شامل فناوریهای قابل استفاده در بخش انرژی است .در این بخش میزان آمادگی فناوریها
بررسی میشود .به نظر میرسد که برای تأمین الکتریسیته ،انرژی هستهای بهترین گزینه باشد.
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سناریوها
در این گزارش پس از ذکر موارد فوق ،عالوه بر در نظر گرفتن ادامه وضعیت کنونی (که بیشترین انتشار گازهای گلخانهای
مربوط به استفاده از گاز مایع که برای حمل و نقل و گرمایش استفاده میشود) به عنوان یکی از پیش بینی های
محتمل( 4 ،)BAUسناریو برای تخمین میزان  GHGمنتشر شده از انرژی مصرفی بررسی میشود:
 :BAUاستراتژی ادامه روند کنونی که بیشترین انتشار گازها مربوط به استفاده از سوختهای گازی
مایع که معموالٌ برای حمل و نقل و گرمایش استفاده میشود.
برقی کردن و راندمان
برق
تأمین سوخت
آمادگی فناوری
از بین این  4سناریو ،استراتژی بهرهوری (راندمان )efficiency :مؤثرترین عامل در کاهش انتشارات است ،اگرچه که هیچ
یک از آنها به تنهایی به پایینترین حد انتشار نمیرسد و حتی به کارگیری هر  4استراتژی هم با یکدیگر به نتیجه مطلوب
نمیرسد .زیرا به کارگیری هر چهار سناریو به طور همزمان ،تنها موجب کاهش  %60انتشار گازهای گلخانهای نسبت به سال
 1990میشود.
استراتژی راندمان ،نیاز به الکتریسیته و سوخت فسیلی را کاهش میدهد .برقی کردن نیز راندمان را افزایش میدهد و نیاز
به سوخت فسیلی را کاهش میدهد اما استفاده از الکتریسیته را توسعه میدهد .سپس ما میزان کربن انرژی مصرفی را کاهش
میدهیم در نتیجه کربن منتشر شده به ازای هر واحد انرژی میتواند برای تولید الکتریسیته به مقدار زیادی نسبت به سوخت-
های فسیلی کاهش یابد.
دستیابی به  %80کاهش انتشار (و بیشتر از آن)
برای دستیابی به چشمانداز تعیین شده چند استراتژی پیشنهاد میشود:
 -1توسعه فناوری برای حذف  %100کربن
 -2حذف سوختهای فسیلی از ترکیبات الکتریسیته
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 -3افزایش میزان متعادلسازی بار
 -4تولید زیست توده ،با انتشار کربن صفر
 -5کاهش تقاضای انرژی از طریق تغییر رفتار کنونی
 -6استفاده از زیست تودههای بدون کربن برای تولید الکتریسیته
 -7اصالح سوخت هیدروژن از گاز طبیعی بدون کربن
 -8افزایش تأمین زیست توده پایدار و استفاده از آن در تولید سوختهای زیستی با کربن پایین.
ترکیب این استراتژیها احتمال کاهش  GHGرا بیش از  %80افزایش میدهد.
البته شایان توجه است که فناوریهای غیر منتظرهای که در آینده ممکن است به آن ها دست یابیم انتظارات ما را از پیش-
بینیهای انجام شده در زمینه کاهش  GHGبه هم میزند.
نتیجه
کالیفرنیا با استراتژیهای مطرح شده در این گزارش میتواند به کاهش  60درصدی  GHGنسبت به سال  1990برسد ،اما
برای دستیابی به چشمانداز  2050نیاز به استراتژیهای دیگری احساس میشود که به همان اندازه که مرتبط به مسائل فناوری
هستند ،جزء مسائل سیاستی نیز محسوب میشود.
اگرچه این گزارش سیستمهای انرژی با انتشار  GHGپایین را عنوان کرد اما مشخص نکرد که کدامیک میتواند بهترین
گزینه با کمترین هزینه برای کالیفرنیا باشد .و همینطور نقشه راهی بر اساس زمان برای دستیابی به نقطه نهایی دلخواه ترسیم
نکرد .تحلیلهای جزئیتر که شامل تحلیلهای اقتصادی ،استراتژی و سیاسی است باید در مراحل بعد انجام شود.

 -2-3-2مطالعه ذخیره سازی انرژی ( MISOفاز )1
مشخصات :این گزارش توسط مؤسسه تحقیقاتی انرژی الکتریکی در آمریکا در سال  2011انجام شده است.
چكیده
 MISOتامین کننده برق برخی از ایاالت آمریکاست ،و به دلیل اینکه ایاالت متعدد نیازمند میزان برق متفاوتی هستند این
مطالعه به دنبال مدلسازی  3فناوری :پمپ هیدرو ( ،)PHSذخیرهساز انرژی هوای فشرده ( )CAESو باتری هاست و اهداف آن
ارائه پیشنهاد به ذینفعان در خصوص  3مدل فناوری ذخیرهساز ،تعیین اقتصاد بالقوه ذخیره سازها ،بررسی نیاز به ذخیره سازها و
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افزایش تعرفه ها برای فناوریهای ذخیرهساز است .در راستای تمایل به دستیابی به راندمان باال و نیز بازگشت سرمایهگذاری در
زمینه ارائه خدمات الکتریکی ،به کارگیری ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی بررسی میشود.
برای تعیین سناریوها ،عوامل؛ استانداردهای اجباری انرژی تجدیدپذیر ،نحوه تعرفهگذاری  MISOبرای ذخیرهسازها و
مطالعه نیاز به ارتقاء ظرفیتها مطرح شده است .در این فاز مطالعه MISO ،به دنبال درک بهترین شکل کارکرد ذخیره-
سازهاست و نیز منفعت اقتصادی بالقوه هریک از ذخیره سازها را بررسی میکند .بدین منظور دو مدل  EGEASو PLEXOS

را در نظر میگیرد.
در مدل  EGEASبرای تحلیل فضای سناریوهای پیشرو ،هزینههای دیگر سوختها (قیمتهای گاز طبیعی)،
استانداردهای اجباری ( )RPSانرژیهای تجدیدپذیر ،قوانین آژانس پارک انرژی و مالیات بر کربن بررسی و تحلیل شده است.
نتایج این فاز نشان میدهد که  EGEASابزار مناسبی برای درک ظرفیت ذخیرهسازی نیست .نقش اصلی این مدل این است
که مشخص کند که کجا ذخیرهسازی مفید است بنابراین این مطالعات در فاز  2در آینده انجام خواهد شد .یافته های اندک
مدل  PLEXOSنشان داد که مزیتهای اقتصادی در ذخیرهسازی انرژی در هر  3تکنولوژی وجود دارد .نهایتاً نتایج این
مطالعه عنوان میکند که ظرفیت اقتصادی در ذخیرهسازی انرژی در نقشه راه  MISOوجود دارد ،که این مزیتها به شکل
وسیع در فاز  2این مطالعه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مقدمه:
 MISOسازمان غیرانتفاعی است که توسط کمیسیون تنظیم انرژی فدرال اداره میشود ،MISO .برق  13ایالت را تأمین
میکند .ایاالت متعددی مانند میشیگان و پنسیلوانیا نیازمد درصدهای متفاوتی از انرژی الکتریکی با به کارگیری انرژیهای
تجدیدپذیر از سال  2010هستند .این اجبار ،موجب استفاده از انرژیهای بادی شد MISO .اکنون از منابع ذخیرهسازی
بلندمدت مثل ذخیرهساز پمپ هیدرو ( )PHSاستفاده میکنند.
مطالعه ذخیرهسازی انرژی توسط  MISOآغاز شده تا فرضیات متفاوتی را در خصوص باتری و فناوریهای هوای فشرده و
پمپ هیدرو مدل کند.
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نقطه تمرکز این مطالعه بررسی در خصوص قابلیت اطمینان ،بازار و مزایایی که فناوریهای ذخیرهسازی میتوانند به طور
بالقوه فراهم کنند ،است .پیش بینی میشود که قیمت منعطفِ هر کدام از ذخیرهسازهای انرژی ممکن است امکانپذیر باشد .در
انتها ،این مطالعه انرژی بالقوه  MISOو افزایش محصوالت بازارهای ذخیرهسازی عملیاتی را پیشنهاد میکند.
اهداف پروژه
 -1ارائه پیشنهاد به ذینفعان؛ بر اساس تحلیل  3مدل فناوری ذخیرهسازی انرژی
 -2تعیین اقتصاد بالقوه برای فناوریهای ذخیرهساز انرژی با ظرفیتهای طوالنیمدت
 -3مرور ذخیرهسازهای موجود در بازار برای بررسی نیاز به فناوریهای ذخیرهسازهای کوتاه مدت (مثل باتری)
 -4تأکید بر افزایشهای بالقوه تعرفهها برای فناوریهای ذخیرهساز
 -5فراهم کردن زمینه برای بهبود درک برنامهریزان برای مدلسازی فناوری ذخیرهسازی
مطالعات شبیهسازی شده نیز عوامل مؤثر بازار را برای ذخیرهسازها و نیز حساسیت آینده آنها برای تنظیمات و سناریوهای
قیمت سوخت که از تحلیلها ظهور میکنند ،مشخص میکند.
پیشران ها
 3پیشران ،مطالعه ذخیرهسازی انرژی  MISOرا تحت تأثیر قرار میدهد.
•استانداردهای اجباری انرژی تجدیدپذیر که  MISOرا وادار به پاسخ به یکپارچهسازی انرژیهای تجدیدپذیر میکند.
• دومین پیشران نحوه تعرفهگذاری  MISOبرای ذخیرهسازهاست.
•سومین پیشران مطالعه نیاز به ارتقاء ظرفیتها در مدلسازی ذخیرهسازی انرژی توسط  MISOاست.
مطالعه ذخیرهسازهای انرژی درک بهتری را به  MISOمیدهد تا فناوریهای ذخیرهساز را چگونه به عنوان عنصری از
انتقال و برنامهریزی تولید مدلسازی کند.
مطالعه ذخیرهسازی انرژی  MISOبه نام ( ))MTEP11: MISO Transmission Expansion plan 2011برای
بررسی مشکالت برنامهریزی ،قابلیت اطمینان ،و یا افزایش بازار انجام شده است .این مطالعه برای مدلسازی  3فناوری :پمپ
هیدرو ( ،)PHSذخیرهساز انرژی هوای فشرده ( )CAESو باتریهاست.
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فناوری های ذخیرهسازی انرژی الكتریكی
ذخیره سازی انرژی الکتریکی به وسیله پمپ هیدرو ،و نیز هوای فشرده ،برعکس باتریها که انرژی را در زمان کمتری
ذخیره نگه می دارند ،برای ذخیرۀ انرژی طوالنیمدت است که برای پاسخگویی به تقاضا در اوج مصرف میتواند استفاده شود.
در این فاز MISO،به دنبال این است که  -1آیا اقتصاد بالقوهای در ذخیرهسازی انرژی وجود دارد؟  -2چگونه میتوان به
بهترین شکل از ذخیرهسازهای انرژی استفاده کرد.
دلیل تمایل به استفاده از ذخیرهسازی انرژی الکتریکی این است که تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر است ،که هزینههای باالی ارائه خدمات در زمان اوج مصرف و نیز سرمایهگذاریهای زیاد در توسعه زیرساخت
شبکهای برای افزایش قابلیت اطمینان و بهرهوری را کنترل میکند.
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی موجب پاسخگویی به تقاضای متغیر کاهش انتشار کربن با به کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر
برای ذخیرهسازی انرژی بهبود کارایی و بازگشت سرمایه از طریق انتقال بار اوج مصرف به ساعتهای غیر اوج و به طور بالقوه
باعث کاهش سرمایهگذاری در انتقال زیرساختها میشود ذخیرهسازها سبب پاسخ سریع به اتفاقات و رویدادهای احتمالی می-
شوند مثل خرابیهای احتمالی یا قطع برق یکسانسازی عرضه و تقاضا در حالی که فناوریهای ذخیرهسازی زیادی در سراسر
دنیا استفاده میشود ،سیستمهای پمپ هیدرو به طور گستردهتر مورد استفاده قرار میگیرد و بعد از آن ذخیرهساز هوای فشرده و
سپس باتریهای سولفور سدیم قرار میگیرند.
 2مدل در این مطالعه مورد بررسی قرار میگیرد:
الف -سیستم تحلیل توسعه تولید الکتریسیته)(EGEAS: Electric Generation Expansion Analysis System

برای یافتن کمترین هزینه و منبع یکپارچه بهینه برای سطح تقاضا .همچنین موارد اضافه شدن ذخیرهسازها را در نقشه راه
 MISOبررسی میکند .در این مدل بررسی میشود که آیا مزیت اقتصادی سناریوی بازار در آینده ایجاد میشود یا خیر .مزیت
اقتصادی بدین معنا است که منبع ذخیرهسازی کمترین هزینه را داشته باشد.
ب -مدل هزینه تولید ( )PLEXOSاست که از آن برای تحلیل عمیقتر برای درک اینکه چگونه منابع ذخیرهساز انرژی
میتواند به بهترین شکل در بازار  MISOمورد استفاده قرار گیرد .در فاز  1اجرای مدل  PLEXOSمشخص شد که این مدل
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تأثیر مثبتی بر درآمد شبکه برق دارد( .ذخیره ساز پمپ هیدرو تأثیر بیشتری نسبت به ذخیرهساز هوای فشرده بر درآمد دارد .).در
این مدل ها مدیریت تقاضا – استانداردهای موجود – تحلیل بازار مورد توجه قرار گرفته است.
یافته های کلیدی
با استفاده از مدل  EGEASدر فاز  MISO ،1تجربه زیادی را با مدلسازی تکنولوژیهای ذخیرهساز انرژی بدست آورد و
موفق شد تا این تجربه را در برنامهریزی واقعی خود به کار برد .فاز  1این مدل تحلیل حساسیت در خصوص سناریوهای
متفاوت آینده بود .این سناریوها حالتهای آیندۀ استفاده شده در برنامهریزی  MTEP 11را مورد تحلیل قرار میدهد که شامل
قیمتهای سوخت (قیمت گاز طبیعی) ،قوانین  EPAآژانس پارک انرژی ،مالیات بر کربن و میزان استانداردهای اجباری
تجدیدپذیرها است .مدل  EGEASمزیتهای اقتصادی برای ذخیرهسازهای انرژی در چندین مورد دارد.
یافتههای اصلی مدل  PLEXOSدر این فاز مطالعاتی ،بینشی است که از متعادل سازی فرضیات و متغیرهای مدل بدست
آمده است .یافتههای این مدل برای  MISOبیارزش بود و از یادگیری مورد انتظار از مدلسازی یک فناوری جدید منحرف
شد .یافتههای اندک این مدل در این فاز مزیتهای اقتصادی را از ذخیرهسازی انرژی در هر  3تکنولوژی نشان داد.
فاز  1مطالعه ذخیرهساز انرژی به  MISOاین امکان را میدهد که با چالشهای ذاتی مدلسازی تکنولوژی ذخیرهسازی
انرژی در یک بازارِ گروهیِ پیچیده آشنا شد .گروه مطالعه از مدل  EGEASبه عنوان ابزار اصلی  MISOبرای برنامهریزی
منابع انتقال استفاده خواهند کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که ظرفیت اقتصادی در ذخیرهسازی انرژی در نقشه راه MISO

وجود دارد.
نتیجهگیری:
این مطالعه نشان میدهد که در ذخیرهسازی انرژی ظرفیت بالقوه اقتصادی برای نقشه راه  MISOوجود دارد ،که این
مزیت ها به شکل وسیع در فاز  2این مطالعه انجام خواهد شد .نتایج این فاز نشان میدهد که  EGEASابزار مناسبی برای
درک ظرفیت ذخیرهسازی نیست .نقش اصلی این مدل این است که مشخص کند که کجا ذخیرهسازی مفید است که در فاز 2
این مطالعه انجام خواهد شد .پیشرانهای جدید انرژی تجدیدپذیر ،فرآیند برنامهریزی را پیچیدهتر میکند MISO .برای مطالعه
ذخیرهسازی انرژی از تحلیل سناریوهای مشابه استفاده میکند تا ارزیابی کند که چگونه و چه زمانی فناوریهای ذخیرهسازی
انرژی میتواند ارزش اقتصادی را برای ذینفعان  MISOایجاد کند.
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برنامهریزی  MISOبا تأکید بر قابلیت اطمینان ،کفایت منابع و پاسخگویی به بازار جدید انجام میگیرد .چالشهای اصلی
که  MISOبا آن مواجه است شامل اجرای خط مشیهای جدید انرژی تجدیدپذیر ،کاهش تراکم شبکه ،و ترکیب تولید جدید و
تقاضا ،عالوه بر این چالشهای جدید ،زیرساخت انتقال و نیز نیاز به نگهداری عادالنه قیمت نیز از چالشهای حاضر است.
این مطالعه در فاز  1این موضوع را بررسی کرد که اثر ذخیرهسازهای انرژی اضافی را بر نقشه راه  MISOارزیابی کند.

 -3-3-2متعادلسازی سوخترسانی (وزارت دفاع آمریكا) :تغییر در استراتژیهای سوخت
مصرفی وزارت دفاع استراتژی اولیه انرژی دفاعی
مشخصات :این گزارش توسط مؤسسه بروکینگ واشنگتن آمریکا در سال  2010انجام شده است.
چكیده:
در این مطالعه دستیابی به منابع انرژی مقرون به صرفه و قابل اطمینان ،برای استمرار آمادگی نظامی آمریکا ،به دلیل
اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی و فناوری و نیز دسترسی به انرژی در آینده و افزایش قیمت سوختها ،مورد توجه قرار
گرفته است .لذا به منظور افزایش بهرهوری انرژی کاهش  20درصدی مصرف انرژی وزارت دفاع آمریکا تا سال 2050
هدفگذاری شد.
در این گزارش عنوان میشود که استفاده غیرکارا و اتکایی بیش از حد به ظرفیتهای نفتی در ارتش ،کاهش اثربخشی
مبارزات جنگی و هزینههای گزاف را در به همراه دارد.
موضوع انرژی در برنامههای دفاعی آمریکا از قلم نیافتاده است ،به کارگیری تکنولوژیهای نوین ،کاربست انرژی خورشیدی
نمونه ای از اقدامات در جهت حل بحران انرژی است ،که کاهش انتشار آالیندههای محیطی را به همراه دارد .در به کارگیری و
توسعه فناوری های نوین همانند کوچک سازی باتریها ،ذخیرهسازهای انرژی و  ...نقش بخش خصوصی مهم است .در این
گزارش عنوان میشود که به منظور دستیابی به چشمانداز تدوین شده سرمایهگذاری و هزینه اولیهای در زمینه بهره وری انرژی
باید انجام شود که به موجب کاهش هزینههای انرژی در بودجه آینده ،و نیز افزایش منفعت در اقتصاد آمریکا ،آن هزینهها به
اقتصاد بازگردانده میشود (.)ROI
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مقدمه:
وزارت دفاع آمریکا بزرگترین مصرفکننده انرژی دنیا است ،لذا افزایش بهرهوری انرژی مشکالت زیست محیطی را به وجود
میآورد .دستیابی به منابع انرژی مقرون به صرفه و قابل اطمینان برای آمادگی نظامی آمریکا بسیار حیاتی است .در سالهای
اخیر ،هزینهها باال رفته ،تأمین انرژی متغیر شده و اهداف زیستمحیطی و فناوری موضوع انرژی را برای نیروهای نظامی
آمریکا مهم کرده است.
قیمت و دسترسی به انرژی ،بودجههای نظامی ،اجرای مأموریتهای جنگی ،توانایی نهادی و در یک کالم امنیت ملی را
تحت تأثیر قرار میدهد .استمرار آمادگی نظامی نیازمند کاهش میزان کل انرژی مصرفی وزارت دفاع و افزایش به کارگیری
منابع انرژی جایگزین برای ارضای نیازهای سوخت است.
به منظور اجرای برنامهها و بهرهمندی از منابع انرژی ،هدفی واقعگرایانه و مشخص مورد نیاز است تا به وزارت دفاع در
زمینه استفاده از انرژی اعالم شود .وزارت دفاع نیز هدفی تعیین کرد که تا سال  20 ،2025درصد انرژی مصرفی خود را کاهش
دهد .این هدف شامل  2مالحظه است:
 -1درصد قابل توجهی از انرژی مصرفی از نفت کاهش یابد.
 -2این تالش نباید از قدرت نظامی بکاهد.
بر اساس گزارش پنتاگون ،انرژی عنصر توانمند قدرت نظامی آمریکا است .به طور خالصه ،موضوع انرژی با امنیت ملی
مرتبط است .آمریکا باید تأمین انرژی دفاعی را با گامهایی در جهت ارتقاء بهرهوری انرژی و اشکال جایگزین آن برای
پاسخگویی به نیازهای انرژی مدیریت کند.
وضعیت تأمین انرژی دفاعی :چالش اصلی برای ملت و ارتش آمریكا
دپارتمان دفاع آمریکا بزرگترین مصرفکننده انرژی است .در داخل آمریکا 0/8 ،درصد از کل انرژی مصرفی کشور و 0/78
از انرژی مصرف شده توسط حکومت فدرال مربوط به وزارت دفاع است .یعنی  395/000بشکه نفت در روز مصرف میکند .اما
حتی اگر وزارت دفاع بتواند از نظر مالی این میزان انرژی را تامین کند با مسائل دیگری از جمله دسترسی به نفت و قیمت
سوختها مواجه خواهد شد .در حقیقت یکی از مهمترین مسائل برای پژوهشهای آتی رهاشدن از محدودیت سوخت (انرژی)
در آینده است.
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اگر هزینههای تجمعی دریافت و مصرف انرژی توسط مصرفکننده نهایی نظامی محاسبه شود ،قیمت تمام شده خیلی باالتر
میشود .برای مثال اداره تحقیقاتی نیروی دریایی گزارش میدهد که قیمت تمام شده کلی (زمانی که سوخت انتقال مییابد،
ذخیره میشود و دیگر مخارج لجستیکی محاسبه میشود) برای یک گالن نفت در جنگ عراق و افغانستان از  15دالر تا 400
دالر به ازای هر گالن ،بسته به شرایط بوده است .برای حملههای هوایی نیز تقریباً  42دالر به ازای هر گالن بوده است .عیناً این
داستان برای تأسیسات وجود دارد .وزارت دفاع آمریکا  30هزار مگاوات بر ساعت الکتریسیته در طول یک سال استفاده میکند
که هزینهای حدود  2میلیارد دالر در سال دارد .تقریباً  %98الکتریسیته تأمین شده برای وزارت دفاع از بازار غیرنظامی تأمین می
شود.
به طور خالصه ،این روندهای ترکیبی ،سیستمی با نیاز استثنایی برای انرژی را منعکس میکنند ،که برای امنیت آینده
آمریکا غیر قابل دفاع میشود .استفاده غیرکارا و اتکایی بیش از حد به ظرفیتهای نفتی در ارتش ،کاهش اثربخشی مبارزات ،و
هزینههای باالی روزانه را در پی دارد.
اقدام ،نه راه حل :استراتژی کنونی انرژی وزارت دفاع
اشتون کارتر میگوید :من به انرژی توجه میکنم ،اما باز هم موضوع انرژی از تمام تصمیمات من سر بیرون میآورد .وزارت
دفاع آمریکا از موضوع انرژی در سالهای اخیر چشمپوشی نکرده است .استفاده از برخی تکنولوژیهای نوین به عنوان مثال
استفاده از انرژیهای خورشیدی برای تولید  30میلیون کیلووات ساعت الکتریسیته در سال نمونهای از آن اقدامات است .چنین
اقداماتی باعث کاهش تولید کربن مضر تا  24000تن در سال میشود ،که معادل حذف  4هزار اتومبیل از جادهها است.
اهداف استراتژی فراهمسازی رهبری (که از مشکالت فعلی وزارت دفاع آمریکاست) ،مدیریت ،مباحث فنی ،و منابع مورد نیاز
برای حل چالشهای تأمین انرژی وزارت دفاع آمریکا است.
درصد قابل توجهی از کاهش کلی در انرژی اولیه از طریق تأکید بر افزایش بهرهوری در مصرف انرژی است .کاهش در
مصرف با تالش برای جایگزینی سوختهای دیگر به جای نفت کامل میشود.
تسهیل مدیریت موضوعات انرژی در وزارت دفاع کلید اصلی موفقیت استراتژیها است .که اقدامات بهرهوری انرژی را
دربرمیگیرد که نیازمند تخصیص بودجه است.
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کاربرد تکنولوژی های نوین در زمینه تامین انرژی گسترده و پیچیده است .برخی از تکنولوژی هایی که در وزارت دفاع به
کار گرفته میشود؛ سوخت های ترکیبی جت ،کوچک سازی باتریها و گسترش طول عمر آن ها ،سیستمهای ذخیرهساز انرژی
و سلولهای سوخت ،تکنولوژیهای انرژی ژئوترمال ،خورشیدی و بادی و  ...است.
در زمان بهکارگیری این تکنولوژیها ،تأثیرات زیستمحیطی منابع انرژی جایگزین مثل زغال پاک ،هستهای و سوختهای
زیستی باید جزء مالحظات قرار گیرند تا قابلیت استفاده آنها برای مدت طوالنی بررسی شود.
برای تمرکز بر تالشهای وزارت دفاع ،سیستمی از اولویتها باید توسط رهبر ارشد ارائه شود که بر سیاستهای توسعهای و
رویکردهای رقابتی تأکید کند .سیاستهای توسعه فنی برای افزایش تطابق با تکنولوژی نوین را با اولویتهای زیر دنبال کنند:
 -1کاهش مصرف
 -2تبدیل تجهیزاتی که با بنزین کار میکنند به منابع غیرنفتی (تبدیل نوع سوخت تجهیزات)
 -3جایگزینی نفت با دیگر سوختها
بخش خصوصی شریک مهمی در توسعه فناوریهای نوین هستند .با تعیین اهداف شفاف ،وزارت دفاع به صنایع آگاهی
میدهد که این موضوع جدی است و به آنها اجازه میدهد که تغییرات مورد نیاز را در ساختار و تحقیقاتشان ایجاد کنند .اگر
صنایع هرگونه عدم ثبات را حس کنند (که اکنون اینگونه است) .به ندرت به سراغ چنین ریسکهایی میروند .این موضوع می-
تواند به افزایش نوآوریها کمک کند و منفعت کشور و وزارت دفاع را تقویت کند.
تامین منابع و ابزارهای مورد نیاز
برای تغییر سازمانی ،تعیین اهداف و انتشار استراتژیها ،وزارت دفاع باید ابزارها و منابع مورد نیاز را برای دستیابی به چشم-
انداز فراهم کند .اگر افزایش در هزینههای اولیه ممکن است اتفاق بیافتد ،سرمایهگذاریها در بهرهوری انرژی ،موجب حذف
هزینهها در طوالنی مدت میشود (.)ROI
نتیجهگیری
وزارت دفاع آمریکا نیازمند قدرتمند شدن به وسیله منابع انرژی پایدار روزافزون و مطمئن است .ارتش نیز میتواند نوآوری
انرژی مورد نیاز را پرورش دهد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:2هوشمندي فناوري

46
ويرايش اول1394 ،

اهداف استراتژی انرژی دفاعی باید بدینگونه باشد که اجرای ابداعات استراتژیکی را حمایت کند برای اینکه رهبری مورد
نیاز ،مدیریت و گستره فنی و سیاست زیستمحیطی را بنا کند تا به هدف بهرهوری انرژی قدرت دفاع که کاهش  20درصدی
انرژی مصرفی تا سال  2050دست یابد .ترکیب این سرمایهگذاریها ،خیلی سریع به آن ها بازگردانده خواهد شد ،به وسیله
کاهش هزینه انرژی در بودجههای آیند ،و نیز افزایش منفعتها در اقتصاد آمریکا به طور کلی.

 -4-3-2چشمانداز تكنولوژیهای ذخیرهسازی انرژی
مشخصات :این گزارش توسط دپارتمان سیاست اقتصادی و علمی – پارلمان اروپا در سال  2008 -2007انجام
شده است.
چكیده
در این مطالعه به کارگیری ذخیرهسازهای انرژی در  2بخش تولید الکتریسیته و نیز بخش حمل و نقلی دنبال میشود.
ساختار بازار الکتریسیته موضوع اصلی در تعیین ارزش و مزیت های اقتصادی ذخیره سازها است (به دلیل عدم قطعیت های
اقتصادی) .شبیه به تخمین مزیت اقتصادی ذخیره سازها ،محاسبه کربن حذف شده به واسطه به کارگیری ذخیرهسازها و به تبع
آن کاهش انتشار گازهای گلخانهای مبهم است.
در این گزارش انواع ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی (همانند انواع باتریها ،پمپ هیدرو و  )...از جوانب متفاوت فنی ،وضعیت
توسعه ،وضعیت اقتصادی و تاثیرات زیست محیطی آنها بررسی میشود.
در بخش چالشهای سیاسی این گزارش عنوان میشود که با کاربست ذخیرهسازها ،امکان استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
در بازار انرژی اروپا برقرار خواهد شد ،و نیز عنوان میشود که رویکردهای مقرراتی متفاوت ،و بازارهای متنوع ،نتایج متفاوتی را
برای ذخیرهسازی انرژی خواهد داشت .در انتهای این مطالعه ،یکسری پیشنهادهای سیاسی برای کاربست بهینه ذخیرهسازهای
انرژی در دو بخش تولید برق و نیز در بخش حمل و نقل ارائه شده است.
مقدمه
اتحادیه اروپا پیروی از تکنولوژیهای ذخیرهسازی انرژی را بیش از پیش در دستور کار قرار داده است که شامل تکنولوژی-
های ذخیرهساز انرژی و نیز تکنولوژیهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای است .این گزارش مشخص میکند که ذخیرهسازی
انرژی میتواند به  2بخش کمک کند:
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 -1بخش توزیع و نشر الکتریسیته
 -2بخش حملونقل
بحث اقتصادی از کاربری ذخیرهساز انرژی گسترده و متنوع است .در بخش توزیع و انتشار الکتریسیته ساختار بازارهای
الکتریسیته و روشی که آن ها کار میکنند و تنظیم میشوند موضوع اصلی در تعیین ارزش و اقتصاد و ذخیرهساز انرژی است.
برای بخش کاربریهای حملونقل ،برخی استفاده از تکنولوژیها هم اکنون نیز مزیتهای زیادی دارند( .عدم قطعیتهای
اقتصادی)
اما تخمین کربن حذف شده به طور دقیق هم سخت و هم بحثبرانگیز است .شبیه به عدم قطعیتهای اقتصادی که پیش-
تر تفسیر شد ،که به علت وجود گستره وسیعی از سناریوهای محتمل است که کدام ذخیرهساز انرژی میتواند به تغییر در انتشار
کمک کند.
برخی از تکنولوژیهای ذخیرهساز انرژی ممکن است مسئولیت بار زیستمحیطی مرتبط با خود را داشته باشند (برای مثال،
کادمیم موجود در باتریهای نیکل کادمیم) ،اما به طور کلی این موضوعات غیرقابل حل نیستند و توسعه این چنین تکنولوژیها
میتوانند در چارچوب رهنمودهای متناسب زیستمحیطی اروپا انجام شود.
ابداع تكنولوژیهای ذخیرهسازی انرژی
این گزارش تکنولوژیهای ذخیرهسازی را به دستههای زیر تقسیمبندی میکند:
 سیستمهای باتری پیشرفته ذخیرهساز سیال سیستمهای مکانیکی سیستمهای الکترومغناطیسی هیدروژن برای ذخیرهسازی انرژیبخش  2این گزارش در خصوص انواع تکنولوژیها بحث میکند و اطالعاتی را در مورد آن ها ارائه میدهد که شامل موارد
زیر است:
 -اجرای فنی آنها
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 وضعیت توسعه آنها وضعیت اقتصادی آنها -تأثیرات زیستمحیطی

تكنولوژیهای در حال ظهور امیدبخش
استفاده از اطالعاتی که از ابداع تکنولوژیها پدید میآید .ما مهمترین تکنولوژیهای در حال ظهور امیدبخش مرتبط با
کاربرد اصلی هر کدام به شرح زیر مشخص کردیم:
برای بهبود کیفیت برق (انرژی)flywheels -1

 -2باتریهای سدیم سولفور
 -3سوپرهادیها
برای مدیریت انرژی: -1سیستم انرژی هوای فشرده
 flow -2باتریها
 -3هیدروژن
برای کاربری در سیستم حملونقل: -1باتریهای لیتیوم اسید
 -2ابرخازنها
 -3هیدروژن
چالشهای سیاسی:
ارتباط بین چالشهای سیاسی اروپایی و کمک بالقوه تکنولوژیهای ذخیرهساز بررسی شده است .تکنولوژیهای ذخیره
انرژی به تأمین انرژی اروپا کمک میکند اگر که آنها بتوانند نفوذ روزافزون تجدیدپذیرها را در بازارهای انرژی اتحادیه اروپا
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افزایش دهند .ابزاری که به وسیله آن ذخیرهساز انرژی میتواند با این اطمینان کمک کند به نوع گستره تجدیدپذیر (در مقیاس
کوچک یا بزرگ) و به سیستم بازاری که تحت آن ،انرژیها گسترش مییابند بستگی دارد.
گسترش وسیع منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب منجر به افزایش نیاز به منابع پشتیبانگیری قدرت میشود ،بدین علت
ذخیرهساز انرژی منعطف و به صرفه احتمال دارد که اجازه دهد که اهداف منابع انرژی تجدیدپذیر در سطح قیمت کلی کاهش
یافته و انعطافپذیری شبکه پیشرفته حاصل شود .اگرچه ذخیرهسازی در مقیاس شبکه از ملزومات اهداف انرژی تجدیدپذیر
اتحادیه اروپا نیست.
ابزارهایی که به وسیله آن بازار الکتریسیته اروپا تنظیم میشود ،مسائل سیاسی کلیدی هستند که حیطه ذخیرهسازی انرژی
را مشخص میکنند تا به طور موثر به تأمین انرژی و کاهش انتشارات کمک کند.
رویکردهای تنظیمی و عملیاتی متناقض ،و بازارهای متفاوت ،نتایج متفاوتی را برای ذخیرهسازی انرژی خواهد داشت .به
خصوص ،مشوقهای کمی برای ذخیرهسازی انرژی وجود دارد که در بسیاری از بازارهای الکتریسیته اروپایی معرفی شدهاند که
هنوز شفافیت کامل ندارد .این همچنین برای اشکال متفاوت سازوکارهای پشتیبانی انرژی تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا صحیح
است.
پیشنهادهای سیاستی
پیشنهادهای زیر برای کمک به تکنولوژیهای ذخیرهساز انرژی به منظور دستیابی به حداکثر منفعت ارائه میشود که به
شرح زیراند:
برای ذخیرهسازی شبکه الکتریسیته: -1تمرکز بر فناوریهای اصلی که عملیاتیاند و سهم بیشتری را در مسائل اصلی مرتبط با گسترش نهایی تکنولوژیها
دارند.
 -2حرکت به سمت به کارگیری ابداعات شبکه توری الکتریسیته اروپایی که هدف آن تشویق به یکپارچهسازی ذخیرهسازی
انرژی برای شبکههای الکتریسیته
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 -3به کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق در راستای اهداف انرژی  2020و  .2050این کار باید مقدار ذخیرهسازی
و/یا ذخیره تولید را ارزیابی کند که مطلوب است تحت گسترهای از سناریوها برای تولید متناوب و پیشرفت سیستمهای انتقال
اروپایی انجام شود .مشارکت فعال شرکتهای مفید (کاربردپذیر) در این کار خیلی مطلوب است:

 -4درنظر گرفتن:
 بازار و موانع تنظیمی برای دستیابی به ارزش کامل وسایل ذخیرهسازی انرژی الکتریکی که در بستر یک شبکهالکتریسیته جاسازی شده است.
 نقش اصلی ذخیرهسازی در توانمند سازی بهرهبرداری به صرفه انرژی تجدیدپذیر -اهداف انرژی  2050و 2020

 -5ارزیابی تاثیر مدیریت شبکه الکتریسیته و ملزومات قانونی برای موفقیت آینده ذخیرهسازی انرژی باید هدایت شود.

 -6تأثیر سازوکارهای پشتیبانی از انرژی تجدیدپذیر در ذخیرهسازی انرژی الکتریکی باید ارزیابی شود.

برای حملونقل: -1پشتیبانی از مطالعه اتحادیه اروپا باید ادامه یابد زیرا هدف سیستمهای هیدروژن-مبنا برای ذخیرهسازی انرژی در دراز
مدت ،یک کمک قابل توجه به بخشهای حملونقل و الکتریسیته است.
 -2گسترش وسیع تکنولوژیهای ذخیرهساز در اتحادیه اروپا باید بیان شوند ،و باید در دیالوگ گستره اروپا با تولید کنندگان
وسایل نقلیه مورد تشویق واقع شوند.
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 -5-3-2سناریوهایی برای آینده فناوری و توسعه بینالمللی
مشخصات :این گزارش توسط شبکه تجارت جهانی ( )GBNو مؤسسه راک فلر در سال  2010انجام شده است.
چكیده :هدف بررسی راههایی است که در آن ها تکنولوژی و توسعه میتوانند در تکامل یکدیگر در آینده نقش
داشته باشند و یا اینکه مانع یکدیگر شوند .در این گزارش سوال کانونیای مطرح میشود که چگونه تکنولوژی
می تواند بر موانع اثر بگذارد تا رشد منصفانه و منعطف را در جهان در حال توسعه در طول  15تا  20سال آینده
بسازد؟ مؤسسه راک فلر و  GBNفرآیند سناریو را با جست و جوی نیروهای پیشران اصلی که بر آینده تکنولوژی
و نیز توسعه بین المللی مؤثر است شروع کردند .این نیروها از طریق مطالعه جانبی و نیز مصاحبه های عمیق با
کارکنان مؤسسه و خبرگان خارجی تولید شد .سپس با برگزاری کارگاههای تبادل نظر خبرگان نیروهای پیشران
نامطمئن با اهمیت که چارچوب سناریوها را تشکیل میدهند شناسایی شدند .از بین عوامل نامطمئن شناخته
شده ،طبق نظر خبرگان دو عامل تنظیمات سیاسی-اقتصادی و نیز ظرفیت تطبیقپذیری با تکنولوژی به عنوان
عوامل پیشران کلیدی انتخاب شدند .و در نهایت برای آینده فناوری و توسعه بین المللی  4فضای سناریویی را
ترسیم می کند.
مقدمه
چندین دهه است که تکنولوژی ت غییرات زیادی را نه فقط در زندگی افراد در کشورهای توسعه یافته ،بلکه وضعیت معاش
زندگی افراد در کشورهای در حال توسعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است .خواه شبکه تلفنهای همراه ،پنلهای خورشیدی ،و
وسایل کشاورزی و خواه خدمات پزشکی نوظهور باشد ،تکنولوژی چشمانداز احتمالی را تغییر میدهد .در سال  2009مؤسسه
راک فلر برای آیندههای پیشنهادی گزارش "آیندهپژوهی برای جهانیسازی هوشمند" را منتشر کرد .با این گزارش ،مؤسسه
قدم بیشتری را در پیشرفت در زمینه اثبات آیندهپژوهی برداشت ،که در این زمان این قدم را از طریق لنزهای سناریوپردازی
برداشته است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:2هوشمندي فناوري

52
ويرايش اول1394 ،

چرا سناریوها:
هدف این پروژه تصدیق موارد شناخته شده و یا قابل درک در مورد اینکه چه چیزی هماکنون در تقابل بین تکنولوژی و
توسعه وجود دارد نیست .بلکه ،هدف بررسی راههایی است که در آن ها تکنولوژی و توسعه میتوانند در تکامل یکدیگر در آینده
نقش داشته باشند و یا اینکه مانع یکدیگر شوند.
سناریوپردازی متدولوژی ای است که برای راهنمایی گروه ها و افراد طراحی شده است که این مهم دقیقاً از طریق فرآیند
خالق انجام میشود .فرآیند با تعیین نیروهای تغییر در جهان ،شروع میشود ،سپس با ترکیب آن نیروها به روشهای متفاوت،
مجموعهای از سناریوها در مورد اینکه آینده چگونه تکامل مییابد ،شکل میگیرد.
سناریوها طراحی می شوند تا افکار ما را در مورد فرصتها و موانعی که ممکن است آینده به همراه داشته باشد ،توسعه
دهند؛ آنها از طریق روایتگری رویدادهایی که ممکن است روندهای کنونی را تسهیل کنند ،مانع شوند و یا تغییر دهند ،کاوش و
بررسی میشوند .مجموعه ای از سناریوها ،گسترهای از احتماالت آینده (چه خوب و چه بد – قابل پیش بینی یا غیرقابل پیش
بینی اما اغلب باورکردنی) را بیان میکنند.
سناریوپردازی پیشگویی نیست ،بلکه آنها فرضیات اندیشمندانهای هستند که به ما اجازه میدهند که استراتژیهای
متفاوتی برای آمادگی بیشتر به منظور مواجه با آینده را تصور کنیم.

چرا فناوری؟
تکنولوژی نقطه کانونی این پروژه است زیرا نقش متغیر مثبت و منفی در بخش چالشهای توسعه ،از تغییرات آب و هوایی،
سالمت و کشاورزی گرفته تا بخش خانگی ،حمل و نقل و آموزش دارد .اگرچه هنوز تردید کمی در این خصوص وجود دارد که
تکنولوژی به عنوان یک پیشران کلیدی در جهان در حال توسعه آینده ادامه خواهد داشت ،خط سیر دقیق در طول ابداعات
فناورانه بسیار مطمئن است .فناوری به عنوان یک دسته بندی ،نمی تواند از زمینه توسعه آن جدا شود .سناریوها در این گزارش
 4زمینه را بررسی می کند ،که هر کدام چشم اندازهای متفاوتی را برای فناوری و تأثیرات بالقوه آن ها را در جهان در حال
توسعه نشان می دهد.
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پرسش کانونی
هر پروژه سناریویی دارای پرسش کانونی است که به عنوان مرجع سناریوها در نظر گرفته میشود .برای این پروژه سؤال
کانونی به شرح زیر است:
چگونه تکنولوژی می تواند بر موانع اثر بگذارد تا رشد منصفانه و سریع را در جهان در حال توسعه در طول  15تا  20سال
آینده بسازد؟
رشد سریع تکنولوژی به ظرفیت افراد ،جوامع و سیستمها بستگی دارد تا در سایه تغییرات رشد کنند ،سازش یابند و نجات
پیدا کنند .رشد منصفانه نیز شامل توانمند کردن افراد ،جوامع و مؤسسات برای دستیابی به ابزارها ،اقدامات ،منابع ،خدمات و
محصوالت جدید است.
درگیر کردن تصورات شما
البته ،اطالعات دقیقی در مورد آینده وجود ن دارد ،هیچ کس دقیقاً نمی داند که چه فناوری هایی در آینده برای تکامل توسعه
مورد نیاز آینده خواهد بود .بلکه ،همانطور که شما سناریوها را مطالعه می کنید ،به آنها همانند یک سفر –  4سفر – به آینده
فکر کنید .تصور کنید که جهان چطور ممکن است کار کند و چگونه میتواند برای مقابله با چالشها برنامهریزی کند .چه
کسانی برای پیشرانهای کانونی و ابداعات توسعه جهانی مسئولاند و چه چیزهایی نیاز دارند؟ و نقش شما در هدایت ،جامعه یا
قلمرو شما برای دستیابی به آینده ارجح چیست؟
سناریوها رسانهای هستند که از طریق آنها تغییرات بزرگ فقط خیالبافی نمیشود بلکه به آن واقعیت نیز داده می شود.
هرچه آن را از نزدیک تر مطالعه کنید ،بیشتر به اهمیت آن پی میبرید.
چارچوب سناریو
مؤسسه راک فلر و  GBNفرآیند سناریو را با جست و جوی نیروهای پیشران اصلی که بر آینده تکنولوژی و نیز توسعه بین
المللی مؤثر است شروع کردند .این نیروها از طریق مطالعه جانبی و نیز مصاحبههای عمیق با کارکنان مؤسسه و خبرگان
خارجی تولید شد.
سپس تمامی این مؤلفه ها در چندین کارگاه کاوشی برای طوفان فکری محتوای این نیروها جمع آوری شدند که می توان
آن ها را در  2طبقه دسته بندی کرد :عناصر از قبل تعیین شده و عدم قطعیت های بحرانی ،نقطه شروع خوب برای تنظیم هر
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سناریو درک آن نیروهای پیشران است که منطقاً مطمئن هستیم که دنیایی را که ما در حال توصیف آن هستیم را میسازد ،که
به عنوان مؤلفههای از قبل تعیین شده شناسایی میشوند .)Predetermined elements( :یک قطعیت آماری این است که
رشد جمعیت جهانی ادامه می یابد و بر منابع انرژی ،غذا و آب فشار وارد خواهد کرد .به خصوص در جهان در حال توسعه -یکی
دیگر از قطعیت های مرتبط این است که جهان به دنبال به کارگیری منابع تجدیدپذیر است که ممکن است موفق شود.
عناصر از قبل تعیین شده برای سناریوها مهم اند ،اما آنها اساس آنچه که داستان ها بر اساس آنها ساخته می شوند نیستند.
بلکه سناریوها بر اساس عدم قطعیت های بحرانی شکل می گیرند -نیروهای پیشران که هم با اهمیت هستند برای موضوع
اصلی و هم در غالب تجزیه و تحلیل های آینده بسیار نامطمئن هستند .در حالی که عناصر از قبل تعیین شده نیروهای پیشران
قابل پیش بینی هستند ،عدم قطعیت در ذات غیرقابل پیش بینی قرار دارد :خروجی آن ها را میتوان حدس زد ،اما درست
شناخته نمیشود.
اگرچه هر عدم قطعیت به تنهایی میتواند تفکرات ما را به چالش بکشد ،آینده با چندین نیرو که در طول زمان در حال بازی
هستند (ایفای نقش هستند) ،شکل خواهد گرفت .چارچوب سناریوها یک روش ساختاریافته ای را برای در نظر گرفتن اینکه
چگونه این عدم قطعیتهای بحرانی ممکن است آشکار شود و در مجموعه رشد کند ،میباشد.
انتخاب عدم قطعیت های بحرانی:
در زمان برگزاری کارگاههای خلق سناریو این پروژه ،مشارکت کنندگان 2،عدم قطعیت را که پایههای سناریوها را شکل
میدهند انتخاب کردند .آنها این  2عامل نامطمئن را از بین عوامل زیادی از عدم قطعیت های بالقوه ،که ممکن است زمینه
سناریوها را شکل دهند انتخاب کردند ،که شامل روندهای سیاسی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و فناوری است .برخی از آنها به
شرح زیر است:
 گسترش تعارضها در جهان در حال توسعه شوکهای اقتصادی بحرانهای بالقوه مانند بیماریها و فجایع طبیعی -کانون ابداعات تکنولوژیهای مهم برای توسعه
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فاز:2هوشمندي فناوري

 2عامل نامطمئن ،که در زیر تفسیر میشوند ،با یکدیگر  4سناریو را برای آینده تکنولوژی و توسعه بینالمللی شکل می-
دهند .این  2عامل و میزان احتمال آنها روی دو محور زیر نشان داده شده است.
ضعیف

تنظیمات سیاسی و اقتصادی

باال

ظرفیت تطبیقپذیری

قوی
کمک

 -1تظیمات اقتصادی و سیاسی جهانی:
منظور از این عامل یکپارچگی اقتصادی در جریان کاال و سرمایه و میزان پایداری آنها است و نیز ساختار سیاسی موثر
برای توانمند کردن کشورها به منظور مقابله با بسیاری از چالشهای جهانی
در یک سوی محور ،ما یکپارچگی اقتصادی بیشتر با حجم باالی تجارت را خواهیم داشت ،که دسترسی به گستره بیشتری
از کاالها و خدمات از طریق واردات – صادرات حاصل می شود ،و تخصص در صادرات را افزایش می دهد .در سوی دیگر
محور ،پتانسیل برای توسعه اقتصادی در جهان در حال توسعه به واسطه شکنندگی اقتصاد کلی جهانی کاهش می یابد که با
حکومتداری ضعیف که سبب افزایش موانع همکاری ها میشود ،همراه است.
 -2ظرفیت تطبیق پذیری:
این عدم قطعیت به پتانسیل سطوح متفاوت از اجتماع بر میگردد که مرتبط با سازگاری مؤثر است ،این توانایی میتواند به
این معنا باشد که سیستم موجود به طور فوق فعال مدیریت میشود تا در مقابل نیروهای خارجی و تغییرات تحمیلی بر سیستم و
ساختارها انعطاف الزم را داشته باشد.
ظرفیت تطبیقپذیری به طور کلی با سطوح باالی آموزش در یک جامعه و به همان اندازه خروجیها برای آن هایی که
تحصیالت دارند برای اینکه شخصیت و رفاه اجتماعی خود را افزایش دهند مرتبط است .سطح باالی تطبیق پذیری معموالً از
طریق سطح باالی آموزش ،حضور اعتماد در جامعه ،نوآوری و تنوع؛ قدرت ،تفاوت و هم پوشانی نهادهای انسانی ،و جریان آزاد
ارتباطات و ایدهها بدست میآید.
سطح کم تطبیقپذیری در زمان نبود این مشخصهها و عدم مشارکت داوطلبانه برای رفع شوکهای پیش بینی نشده اتفاق
میافتد.
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با تقاطع این دو محور  4حالت متفاوت برای آینده پیش بینی میشود:
 -1آینده محدود :جهانی با کنترل از باال به پایین حکومتی و تمرکز قدرت رهبری بیشتر ،با ابداعات محدود و رشد
محدود شهروندان
 -2استعداد جمعی :جهانی با همکاری باال و ظهور استراتژیهای موفقیتآمیز برای حل مسائل جهانی
 -3حمله شدید (سنگین) :اقتصاد ناپایدار و شوک برانگیز .جهانی که در آن حکومتها ضعیف شدهاند ،مجرمان کامیاب
می شوند و ابداعات خطرناک ظهور می کند.
 -4تالش زیرکانه :اقتصاد جهانی غیرپویا که در آن افراد و جوامع به دنبال پیشرفتهای محلی ،راهحلهایی برای
مشکالتشان هستند.
روایتگری سناریو
سناریوهایی که جلوتر به آنها پرداخته میشود به دنبال جامعیت (جزئیات) نیستند ،بلکه آنها باید هم برانگیزنده و امکان
پذیر باشند ،تا خالقیت شما را درگیر کنند در حالی که توأماً مشکالت جدیدی را نیز برای شما در مورد اینکه آن آینده چطور
میتواند باشد برمیانگیزد .هر سناریو با تأکید بر عناصر مرتبط با کاربری فناوریهای متفاوت و تقابل این تکنولوژیها با
زندگیهای ضعیف و آسیب پذیر ،داستانی از چگونگی جهان پیشرو میگویند.
* نتایج
سناریوهای متفاوت در این پروژه ،استراتژیهای متفاوتی را طلب میکند که کاربردهای متفاوتی برای سازمانهای متنوع
که مرتبط به تکنولوژی و تغییرات آن هستند دارد .اما اهمیت ندارد که چه جهانی ممکن است ظهور کند ،گزینههای واقعی
برای تصمیمگیری در مورد اینکه چه اهدافی باید انتخاب شوند و نیز تجهیزات مورد نیاز برای دستیابی به آن اهداف چه می-
تواند باشد ،وجود دارد.
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جدول -1-2-4لیست اولیه عوامل تاثیرگذار بر توسعه فناوری ذخیره ساز انرژی الكتریكی
رد

مكان

عنوان مطالعه

عوامل با اهمیت

1

آمریکا

آینده انرژی کالیفرنیا چشم انداز 2050
Californias Energy future-the to 2050

 آالینده های زیست محیطی مسائل فناوری -مسائل سیاسی

2

آمریکا

مطالعه ذخیره سازی انرژی ( MISOفاز )1
MISO Energy Storage Study phase 1

3

آمریکا

سوخترسانی متعادل -وزارت دفاع
”Fueling the “Balance

4

پارلمان
اروپا

5

شبکه
تجارت
جهانی و بنیاد
راک فلر

6

سایر
مطالعات در
مقاالت علمی

مطالعه

یف

چشمانداز تکنولوژیهای ذخیرهسازی انرژی
Outlook Of Energy Storage
Technologies

سناریوهایی برای آینده فناوری و توسعه بینالمللی
Scenarios for the Future of Technology
and International
Development

 بازگشت سرمایه گذاری هزینههای دیگر سوخت ها استانداردهای اجباری قوانین آژانس پارک انرژی مالیات بر کربن (عوامل زیست محیطی) ظرفیت اقتصادی در ذخیرهسازی انرژی اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی و فناوری دسترسی به انرژی در آینده افزایش قیمت سوخت ها استفاده غیرکارا و اتکایی بیش از حد به ظرفیتهاینفتی در ارتش
 بازگشت سرمایه گذاری عوامل نامطمئن اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای امکان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مقررات تنظیمی متفاوت و متناقض ماهیت بازار الکتریسیته که قلمرو کاربری ذخیره سازهارا تعیین می کند.

مقررات تنظیمی سیاسی و اقتصادیظرفیت تطبیق پذیری با تکنولوژی ها-عوامل زیست محیطی

Energy scenarios for Colombia: .1
 .1جهانی شدن -میزان مصرف انرژی -عوامل
process and content
زیستمحیطی
Renewable Energy in Russia’s .2
 .2میزان رشد اقتصادی () GDP
Future

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

58
ويرايش اول1394 ،

فاز:2هوشمندي فناوري

در ادامه به منظور تعیین عوامل پیشران اولیه از بین عوامل تاثیرگذار ،با توجه به تعاریف و ادبیات موضوع ،با اهمیت ترین
عوامل به شرح زیر شناسایی شدند:
.1رشد تولید کاالهای High-Tech

.2رشد تکنولوژی های رقیب
.3تحریم های بین المللی
.4آالینده های زیست محیطی
.5رشد اقتصادی
.6نرخ بازگشت سرمایه
.7استانداردها بین المللی
.8قوانین و سیاست های انرژی کشور
در مرحله بعد به منظور شناسایی عوامل پیشران کلیدی از بین عوامل پیشران اولیه ،دو فرآیند انجام میگیرد .فرآیند اول
تحلیل و شناسایی عوامل با استفاده از روش ماتریس اهمیت -قطعیت است و فرآیند دوم شامل ماتریس تحلیل تاثیر متقابل
است.
 .1فرآیند اول :کاربست ماتریس اهمیت -قطعیت
در این مرحله با بهره مندی از نظرات خبرگان با به کارگیری پرسشنامه اول ،عوامل با اهمیت امتیازدهی و به شرح زیر
اولویت بندی شدند:
جدول -2-2اولویت بندی عوامل بر اساس اهمیت

ردیف
-1
-2
-3
-4
-5
-6

میزان
عامل
8.14
قوانین و سیاستهای انرژی کشور اهمیت
7.85
رشد تولید کاالهای High-Tech
7.71
آالینده های زیست محیطی
7.28
رشد اقتصادی
7.28
نرخ بازگشت سرمایه
6.85
تحریم های بین المللی
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ردیف
-7
-8

عامل
استانداردها بین المللی
رشد تکنولوژی های رقیب

میزان
6.28
اهمیت
2.85

با توجه به نظرات خبرگان عامل "رشد تکنولوژی های رقیب" از اهمیت بسیار پایینی برخوردار است و در نتیجه از بین
عوامل پیشران با اهمیت حذف میشود .سپس در پرسشنامه دوم ،میزان عدم قطعیت عوامل از خبرگان پرسیده شد و عوامل
نامطمئن به شرح زیر الویت بندی شدند:
.1تحریم های بین المللی
.2نرخ بازگشت سرمایه
.3قوانین و سیاست های انرژی کشور
.4رشد اقتصادی
.5استانداردها بین المللی
.6آالیندههای زیست محیطی
.7رشد تولید کاالهای High-Tech

سپس با استفاده از دو معیار فوق (عدم قطعیت و اهمیت) ،می توان ماتریسی به شرح زیر ایجاد کرد و عواملی که هم
بااهمیت هستند و هم از عدم قطعیت باالیی برخوردار باشند شناسایی شوند:
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لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که عوامل پیشران کلیدی با استفاده از روش تحلیل ماتریس اهمیت-قطعیت به شرح
زیراند:
نرخ بازگشت سرمایه
تحریم های بین المللی
قوانین و سیاست های انرژی کشور
 .1فرآیند دوم :کاربست ماتریس تحلیل اتر متقابل
در این بخش برای شناسایی عوامل پیشران کلیدی از توزیع پرسشنامه شماره  1در بین خبرگان این امر استفاده شد .برای
تهیه این ماتریس تاثیر هر یک از آن  8عامل پیشران اولیه بر دیگری سنجیده شد و در نهایت ماتریسی به شرح زیر حاصل
گردید .قابل توجه است که جمع نمرات هر سطر نشان دهنده میزان تاثیرگذاری و نیز جمع نمرات هر ستون نشاندهنده میزان
تاثیرپ ذیری است .لذا از بین عوامل ،آن دسته عواملی که بیشترین تاثیر و یا کمترین وابستگی (تاثیرپذیری) را دارند به عنوان
عوامل پیشنهادی برای عوامل پیشران کلیدی تعیین میشوند .در ادامه ماتریس تکمیلی آورده شده است:
جدول  -3-2ماتریس تحلیل اثر متقابل

ماتریس تحلیل اثر متقابل
رشد تولید
High-Tech

رشد تولید کاالهای تحریمهای
بینالمللی
High-Tech

کاالهای

1

آالینده های
رشد اقتصادی
زیست
محیطی

نرخ بازگشت استانداردها
بینالمللی
سرمایه

7

7

5

6

7

39

7

7

7

1

7

42

5

1

7

7

35

7

3

7

38

2

6

31

4

33

تحریمهای بینالمللی

6

آالیندههای زیست محیطی

7

1

رشد اقتصادی

7

0

7

نرخ بازگشت سرمایه

7

0

3

6

استانداردها بینالمللی

7

0

7

4

4

6

3

7

7

6

قوانین و سیاست های
انرژی کشور

و
قوانین
سیاست های جمع
انرژی کشور

3

39
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رشد تولید کاالهای تحریمهای
بینالمللی
High-Tech
11

43

آالینده های
رشد اقتصادی
زیست
محیطی
43

نرخ بازگشت استانداردها
بینالمللی
سرمایه
34

40

31

و
قوانین
سیاست های جمع
انرژی کشور
45

همانطور که در ماتریس مشخص است عوامل تحریمهای بینالمللی ،رشد تولید کاالهای  High-Techو قوانین و
سیاستهای انرژی کشور باالترین میزان تاثیرگذاری را دارد .همچنین عامل تحریمهای بینالمللی کمترین تاثیرپذیری را دارند
و به عنوان عامل مستقل محسوب میشود .لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که عوامل پیشران کلیدی با استفاده از روش
تحلیل ماتریس تاثیر متقابل به شرح زیراند:
رشد تولید کاالهایHigh-Tech
تحریمهای بینالمللی
قوانین و سیاستهای انرژی کشور
مقایسه دو روش تحلیل عوامل پیشران:
با بررسی عوامل پیشران حاصل شده از دو روش تحلیلی فوق ،می توان به دو عامل مشترک حاصل از هر دو روش به
عنوان عوامل پیشران کلیدی اشاره کرد:
عوامل پيشران توسعه فناوري سامانه هاي ذخيره ساز
انرژي الکتريکي

تحريمهاي بينالمللي

قوانين و سياستهاي انرژي كشور
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با برآورد عوامل پیشران کلیدی ،اکنون میتوان سناریوها را برای ترسیم فضاهای پیش رو شناسایی کرد که در فصل بعد
گزارش به آنها پرداخته میشود.

 -3بخش سوم :تعیین سناریوهای محتمل برای توسعه فناوری سامانه های ذخیره ساز
انرژی الكتریكی و انتخاب محتمل ترین سناریو
 -1-3مقدمه
در این فصل از گزارش با توجه به عوامل پیشران شناسایی شده در فصل قبل ،سناریوهای پیش روی توسعه فناوری
سامانههای ذخیره ساز انرژی الکتریکی ترسیم و شرح داده میشود.

 -2-3سناریوپردازی توسعه فناوری سامانههای ذخیره ساز انرژی الكتریكی
زمانی که محورهای اصلی عدم قطعیتهای کلیدی شناخته شده باشند ،نشان دادن آنها به صورت یک طیف (یک محور)
یا ماتریس (با دو مح ور) و یا حجم (با سه محور) با شکلی که سناریوهای مختلف قابل شناسایی بوده و جزئیات آنها نیز قابل
بسط باشند ،مفید است .منطق یک سناریوی شناخته شده ،با موقعیت آن در ماتریس پیشرانهای مهم ،قابل مشخص کردن
است.
مطابق مطالب باال برای ترسیم منطق سناریوهای توسعه فناوری سامانههای ذخیره ساز انرژی الکتریکی از دو عامل پیشران
ذکر شده در فصل قبل استفاده میشود .به همین منظور برای این دو عامل دو سر طیف مشخص میشود.
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با تقاطع این دو عامل ،چهار ناحیه تشکیل می شود که این نواحی ،فضای سناریوهای توسعه فناوری سامانههای ذخیره ساز
انرژی الکتریکی را بیان مینمایند .در ادامه فضای سناریوها ترسیم میشود.

 -3-3تشریح فضای هر یک از سناریوها
در این بخش و در ادامه مطالب بخشهای قبل ،به تشریح فضای غالب در هر سناریو پرداخته میشود .به همین منظور با
توجه به اهمیت سناریوها برای ماندگاری هرکدام از سناریوها در ذهن ،عنوان مشخص و خاصی برای هر سناریو بیان میشود.
به این ترتیب عناوین بیان شده برای هر ناحیه عبارتند از:
ناحیه اول -خوداتکایی :افزایش تحریمها و افزایش قوانین و سیاست های حمایتی انرژی کشور
ناحیه دوم -عدم الویت مداری :افزایش تحریمها و کاهش قوانین و سیاست های حمایتی مرتبط با انرژی
ناحیه سوم -شکوفایی :کاهش تحریمها و افزایش سیاست های حمایتی انرژی در کشور
ناحیه چهارم -فرصت سوزی :کاهش تحریمها و کاهش سیاست های حمایتی انرژی در کشور

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:2هوشمندي فناوري

64
ويرايش اول1394 ،

در ادامه فضای پیش روی هر سناریو تشریح میشود .الزم به ذکر است که برای تشریح فضای هر سناریو به چالشها و
تهدیدها و نیز فرصتهای موجود در آن سناریو و نیز بیان اولویتهای سیاستی ،فناوری و نیز سرمایه گذاری در راستای دستیابی به
اهداف توسعه فناوری سامانه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی ،پرداخته میشود.
به همین منظور از نظرات خبرگان این صنعت در جهت ترسیم فضای هر سناریو استفاده شده است .در ادامه ابتدا نظرات
خبرگان در مورد فضای سناریوها بیان میشود.
نظرات آقای مهندس حسنی و خانم مهندس نوبختی -سانا
خوداتکایی :افزایش تحریمها و افزایش قوانین و سیاست های حمایتی انرژی کشور
در این سناریو با توجه به افزایش تحریم ها تعامالت بینالمللی کم میشود و به تبع آن واردات محصول و کاالهای به روز
کاهش مییابد اما به سبب سیاستهای حمایتی دولت از بخش انرژی میتوان در زمینههای علمی و تحقیقاتی به نوآوریهایی
دست یافت و در نهایت میتوان بازار مطمئنی برای ذخیره سازهای تولید داخل ایجاد کرد.
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عدم الویت مداری :افزایش تحریمها و کاهش قوانین و سیاست های حمایتی انرژی کشور
در این ناحیه همچنان روابط خارجی مناسب نیست و امکان برقراری رابطه فنی و علمی به مراتب خیلی کم است و از طرف
دیگر مباحث دیگری از جمله انرژی هستهای برای دولت مهم است و سیاستهای کمتری را در جهت حمایت از توسعه ذخیره-
سازها تدوین میکند و در نهایت بازار نامطمئن و بیثباتی برای ذخیره سازها در داخل کشور ایجاد میشود.

فرصت سوزی :کاهش تحریمها و کاهش قوانین و سیاست های حمایتی انرژی کشور
در این ناحیه با وجود اینکه روابط بین الملل مناسب است اما دولت بر مباحث دیگری تمرکز دارد و سیاست های خود را در
جهت حمایت از ذخیره سازهای انرژی الکتریکی پیش نمی برد و در حقیقت از فرصت به وجود آمده استفاده نمی کند .در نتیجه
به دلیل عدم پشتیبانی دولتی بازار صرفاً وارداتی را برای این ذخیره سازها می توان متصور شد.
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شکوفایی :کاهش تحریمها و افزایش قوانین و سیاست های حمایتی انرژی کشور
این ناحیه ایدهآلترین فضایی است که میتواند در آینده اتفاق بیافتد و زمانی است که تحریمها کاهش پیدا کرده و مبادالت
علموفناوری و همچنین سرمایهگذاری خارجی افزایش مییابد و از طرف دیگر سیاستها و قوانین دولتی در جهت حمایت از
سرمایهگذاری در این بخش و نیز به کارگیری این ذخیره سازها در کشور است لذا بازار رقابتیای برای سامانههای ذخیره ساز
انرژی الکتریکی میتوان ترسیم کرد.
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نظرات آقای مهندس اسماعیلی -پژوهشگاه نیرو
خوداتکایی :افزایش تحریمها و افزایش قوانین و سیاست های حمایتی انرژی کشور
طبق صحبتهای آقای مهندس اسماعیلی زمانی که تحریم ها افزایش مییابد راه برای قاچاق کاال و محصوالت ذخیرهساز
انرژی ال کتریکی تسهیل می گردد و در نتیجه انتقال فناوری و به کشور انجام نمی گیرد .از طرف دیگر به دلیل حمایت های
دولت در تمامی زمینه ها از جمله تخصیص بودجه و بسترسازی نوآوری و فنی و نیز اعطا تسهیالت به بخش خصوصی بستر
سرمایه گذاری داخلی و ورود بخش خصوصی برای تولید وتامین ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی ایجاد میشود .فلذا چنین
محصوالتی در بازار عرضه میشود و کاربرد این محصوالت در بعد وسیعتر موجب افزایش رفاه اجتماعی میشود.
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عدم الویت مداری :افزایش تحریمها و کاهش قوانین و سیاست های حمایتی انرژی کشور
افزایش تحریم ها و به تبع آن کاهش روابط بین المللی کاهش تعامالت علمی و فنی را موجب می شود ،از طرف دیگر
سیاست های غیرحمایتی موجب کاهش تخصیص منابع مالی و قانون های مصوب مربوطه میشود که در نهایت میزان تقاضا
برای این ذخیره سازهای را کاهش می دهد و در نتیجه رفاه اجتماعی کاهش مییابد.
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فرصت سوزی :کاهش تحریمها و کاهش قوانین و سیاست های حمایتی انرژی کشور
سیاستهای غیرحمایتی انرژی دولت موجب کاهش حمایت های مالی و مالیاتی و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری بخش
خصوصی می شود .از طرف دیگر با تقویت روابط بین المللی مسیر ورود کاالها و محصوالت مدرن باز میشود و تا حدی تقاضا
برای این ذخیره سازها افزایش می یابد .اما با توجه به عدم حمایت دولت به رفاه اجتماعی و اشتغال کمتری را میتوان متصور
شد.
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شکوفایی :کاهش تحریمها و افزایش قوانین و سیاستهای حمایتی انرژی کشور
در این ناحیه سیاست های دولتی در جهت حمایت از توسعه ذخیرهسازها و نیز تحریمها کاهش یافته است و در چنین
شرایطی به بهترین نتیجه و بیشترین رفاه اجتماعی نسبت به دیگر سناریوها دست خواهیم یافت.
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 -4-3تشریح فضای سناریوهای توسعه فناوری سامانه های ذخیره ساز انرژی الكتریكی
در این بخش تیم مشاور با بررسیهای صورت گرفته و نیز اخذ نظرات خبرگان ،فضاهای پیشنهادی در هر سناریو را بیان
میکند.
در راستای تدوین فضای هر سناریو با توجه به اهداف تدوین سند توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی،
فاکتورهایی شناسایی شدند و در انتها وضعیت پیش روی توسعه این فناوری با توجه به این فاکتورها بیان میشود .این فاکتورها
عبارتند از:
حمایت مالی
اعطاء تسهیالت
معافیتهای مالیاتی
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تخصیص بودجه
تدوین قانون و مقررات
قوانین کاهش و مدیریت مصرف انرژی
توسعه انرژی های تجدیدپذیر
مالحظات زیست محیطی
تشویق به سرمایهگذاری
بسترسازی
نوآوریهای تحقیقاتی
نوآوریهای فنی و صنعتی
تخصیص یارانه به سوختهای فسیلی
کارآفرینی
سرمایهگذاری بخش خصوصی
اشتغال
تعامالت صنعتی و فنی
تعامالت بازرگانی
انتقال تکنولوژی
قاچاق محصول/کاالهای مدرن
سرمایهگذاری خارجی
انتقال تکنولوژی
میزان تقاضا
بومیسازی تکنولوژی
مصرف انرژیهای فسیلی
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سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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رشد اقتصادی
تولید محصول
رفاه اجتماعی
بازار

در نهایت با توجه به فاکتورهای فوق در ادامه فضاهای پیشنهادی هر سناریو به تفضیل شرح داده میشود.
 -1ناحیه اول :خوداتكایی
همانطور که در شکل شماره  10-3مشاهده میشود در ناحیه اول سیاستهای انرژی کشور در جهت حمایت از ذخیره-
سازهاست و ارتباطات بینالملل نیز مناسب نیست.
در این سناریو سیاست های دولتی در جهت حمایت از توسعه ذخیره سازهاست ،به تبع آن حمایت های مالی از جمله
معافیت های مالیاتی برای تولیدکنندگان و تامین کنندگان ،اعطاء تسهیالت به آن ها و همچنین بودجههایی برای تاسیس
ذخیرهسازهایی مثل پمپ هیدرو تخصیص میدهند .بعالوه دولت با حمایتهای قانونی که شامل تدوین قوانین و مقررات برای
محدودیت مصرف سوختهای فسیلی و درنظر گرفتن آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و نیز
توسعه کاربری از انرژی های تجدیدپذیر به افزایش تقاضا برای ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی کمک میکند .دولت همچنین با
بسترسازی مناسب در زمینه انرژی ،زمینه نوآوریهای فنی و تحقیقاتی را ایجاد میکند .حتی با حمایت معنوی بخش خصوصی
را به سرمایهگذاری در این بخش ترغیب میکند.
افزایش تحریمهای بین المللی موجب کاهش تعامالت ایران با دنیای تکنولوژیهای نوین میشود و همینطور تعامالت
بازرگانی خیلی محدود انجام میشود ،در نتیجه سرمایهگذاری خارجی به ندرت انجام میشود و هیمنطور محصوالت و کاالهای
تولیدی ایران کمتر صادر می شود و نیز کاالهای نوین مصرف کننده برخی ذخیرهسازهای نوین مثل باتریها کمتر به ایران
وارد میشود و تنها از طریق قاچاق ذخیرهسازها و کاالهای  High-Techبه کشور وارد میشود.
اما با حمایتهای دولتی ممکن است که به دانش فنی این ذخیرهسازها در داخل کشور دست یابیم و با وجود محدودیتهای
بین المللی تقاضا برای سامانههای ذخیره ساز افزایش مییابد و در نهایت به بومیسازی تکنولوژی دست خواهیم یافت .بومی-
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سازی تکنولوژی با افزایش تقاضا برای ذخیرهسازها به توسعه تولید محصول منجر میشود ،که بعد از آن رشد اقتصادی و
راندمان باال در مصرف انرژی و نیز کاهش میزان مصرف انرژیهای فسیلی را در پی خواهد داشت.
پشتیبانی دولت در موارد مذکور ،موجب ورود سرمایه از بخش خصوصی به این حوزه میشود و در نتیجه افزایش کارآفرینی
و به تبع آن اشتغال در این حوزه افزایش مییابد .اما از نتایج مهم این سناریو این است که حمایتهای دولتی در زمینه انرژی و
عدم ارتباط مناسب با کشورهای صاحب تکنولوژی ایجاد و توسعه بازاری مطمئن برای سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی را
موجب میشود.
در این سناریو ،با وجود شرایط نامناسب بین المللی اما دولت با اتکا به توان داخلی سیاست گذاریهای خوبی در بخش
انرژی انجام می دهد و این امر سبب به کارگیری هوشمندی ملی و در نهایت دستیابی به خوداتکایی میشود ،از این جهت این
فضا خوداتکایی نام نهاده شد.
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ناحیه دوم :عدم الویت مداری
در این ناحیه برعکس سناریوی قبلی سیاستهای دولتی در جهت حمایت از بخش انرژی نیست و این امر باعث میشود که
تخصیص بودجه کمتری برای بسترسازی نوآوری و فنی انجام شود .بعالوه قوانین و مقررات تدوینی در این بخش کمتر در
جهت بهبود راندمان انرژی میشود و در نتیجه درخصوص محیط زیست مالحظات جدی انجام نمیگیرد و سبب افزایش
مصرف سوختهای فسیلی میشود زیرا یارانه به سوختهای فسیلی مانند قبل تعلق میگیرد و این باعث می شود که هیچ
گونه نیاز و تقاضای جدیی برای ذخیره سازهای انرژی الکتریکی در میان عموم و یا تامین کنندگان و تولیدکنندگان احساس
نشود ،و سبب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی میشود.
از طرف دیگر در این ناحیه افزایش تحریم ها را همانند سناریوی قبل خواهیم داشت که موجب کاهش تعامالت کشور با
صاحبان تکنولوژیهای نوین میشود و نیز تعامالت بازرگانی محدود میشود و به سبب آن سرمایهگذاری خارجی به ندرت
انجام می شود و هیمنطور محصوالت و کاالهای تولیدی ایران کمتر به دیگر کشورها صادر میشود و نیز کاالهای مدرن
مصرف کننده برخی ذخیرهسازهای نوین مثل باتریها کمتر به ایران وارد میشود و تنها از طریق قاچاق ،سامانههای ذخیرهساز
و کاالهای  High-Techبه کشور وارد میشود.
کاهش تقاضای سامانههای ذخیره ساز و نیز کاهش عرضه کاالهای  ، High-techسبب کاهش تولید سامانهها میشود و
در نتیجه بومیسازی تکنولوژی ،میزان کارآفرینی ،رشد اقتصادی کاهش مییابد .از طرف دیگر میزان مصرف انرژهای فسیلی
در کشور کاهش نمییابد و در نتیجه راندمان مصرف انرژی کاهش مییابد.
از مهمترین نتایج مختص سامانههای ذخیرهساز این سناریو این است که به دلیل عدم حمایت دولت و نیز افزایش تحریمها
بازار نامطمئن و بی ثباتی را میتوان متصور شد.
در این سناریو ،سیاست های جهانی در راستای عدم ارتباط مناسب با ایران است و نیز به دلیل اینکه دولت در جهت افزایش
راندمان مصرف انرژی گام برنمیدارد و سیاست گذاریهای حوزه انرژی در راستای کاهش مصرف سوختهای فسیلی نخواهد
بود ،این سناریو عدم الویت مداری نام نهاده شد و نشان از عدم سیاستگذاری های مناسب دولت در یکی از مهمترین بخشها،
یعنی انرژی ،در شرایط تحریم خواهد بود.
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ناحیه سوم :فرصتسوزی
در این ناحیه همانند سناریوی قبلی سیاستهای دولتی در جهت عدم حمایت از منابع انرژی است که سبب تخصیص کم
بودجه در زمینه بسترسازی به منظور حمایت از نوآوری های فنی و علمی میشود .همچنین راندمان مصرف انرژی به دلیل عدم
تدوین قوانین و مقررات برای محدودیت مصرف سوختهای فسیلی و توسعه کاربری انرژیهای نو و مدیریت مصرف انرژی در
سطح وسیع خانوارها و تولیدکنندگان و تامین کنندگان می شود که به تبع آن آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف
انرژیهای نامناسب بیشتر میشوند .قابل توجه است که عدم توجه مراجع دولتی و حکومتی به منابع مصرفی انرژی ،تقاضای
جدی ای را برای سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی ایجاد نخواهد کرد که در نتیجه شاهد کاهش سرمایهگذاری بخش
خصوصی در این زمینه خواهیم بود.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:2هوشمندي فناوري

77
ويرايش اول1394 ،

اما نکتهای که در این ناحیه بسیار می تواند کمک کننده باشد کاهش تحریمهای بین الملل و بهبود روابط با کشورهای
صاحب فن و تکنولوژی است .افزایش تعامالت سبب افزایش روند سرمایهگذاری خارجی و نیز انتقال تکنولوژی در ایران می-
شود ،که به بومی سازی تکنولوژی کمک میکند.
کاهش تحریم ها سبب افزایش تعامالت بازرگانی و واردات محصوالت و کاالهای پیشرفته به کشور میشود و این موضوع
تا حدی به افزایش تقاضا کمک میکند .بومیسازی تکنولوژی و نیز افزایش تقاضا سبب تولید محصول در کشور میشود اما تا
زمانی که دولت به طور خاص در جهت استفاده از ذخیرهسازها پشتیبانی نکند ،کاهش تحریمها هم نمیتواند به توسعه ذخیره-
سازها کمک کند و به تبع آن کاهش کارآفرینی در این بخش ،کاهش اشتغال میشود که در میزان رشد اقتصادی نیز تاثیرگذار
خواهد بود.
در چنین شرایطی به دلیل باز بودن شرایط برای ورود تکنولوژیهای مدرن و سهولت در واردات و عدم تولید گسترده و
مدرن دولتی ،بازار صرفاً وارداتی را میتوان برای ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی تصور کرد.
قابل ذ کر است که در چنین فضایی به دلیل اینکه با وجود مساعد بودن شرایط اما دولت در بخشهای دیگر انرژی همانند
انرژیها تجدیدپذیر توجه و سرمایهگذاری بیشتری دارد و از این فرصت به وجود آمده استفاده بهینه را نمیکند این ناحیه،
فرصت سوزی نام نهاده شد.
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ناحیه چهارم :شكوفایی
در این سناریو همانند سناریو اول (خوداتکایی) سیاستهای دولتی در جهت حمایت از توسعه ذخیره سازهاست ،به تبع آن
حمایتهای مالی از جمله معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان و تامین کنندگان ،اعطاء تسهیالت به آنها و همچنین
بودجههایی برای تاسیس ذخیرهسازهایی مثل پمپ هیدرو تخصیص میدهند .بعالوه دولت با حمایتهای قانونی که شامل
تدوین مقررات برای ایجاد محدودیت برای مصرف سوختهای فسیلی به منظور کاهش آالیندههای زیستمحیطی ،قوانین
حمایت از کاربریهای انرژی های تجدیدپذیر ،قوانین کاهش و مدیریت مصرف انرژی و  ...به افزایش تقاضا برای ذخیره-
سازهای انرژی الکتریکی کمک میکند .دولت همچنین با بسترسازی مناسب در این زمینه موجب نوآوریهای فنی و تحقیقاتی
در کشور میشود .حتی با حمایت معنوی بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در این بخش ترغیب میکند .تمامی این شرایط
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زمینه را برای رشد سرمایهگذاری داخلی در زمنیه توسعه سامانههای ذخیرهساز ایجاد میکند که این امر موجب افزایش اشتغال،
کارآفرینی در زمینه توسعه این سامانهها میشود.
در طرف دیگر این فضا همانند سناریوی قبل کاهش تحریمها را داریم که میتواند همانند موتور محرک به همراه حمایت-
های دولتی به توسعه سامانههای ذخیرهساز کمک کند .همانطور که در سناریوی قبل نیز ذکر شد کاهش تحریمها از چند جهت
به توسعه این سامانهها کمک میکند ،به عنوان مثال ،موجب افزایش تعامالت بازرگانی میشود و این امر سبب ورود کاالهای
 high-Techکه نیازمند ذخیرهسازهای مدرن هستند و نیز سبب وردو سرمایهگذاریهای خارجی در این زمینه میشود .از طرف
دیگر افزایش تعامالت سبب انتقال تکنولوژی به کشور میشود که این انتقال به همراه حمایتهای دولتی سبب بومی سازی
تکنولوژی در کشور میشود .بومیسازی تکنولوژی به همراه افزایش روند تقاضا و نیز حمایتهای دولتی در زمینه توسعه
ذخیرهسازها سبب تولید باتریهای مدرن ،ابرخازنها و  ...میشود .همچنین توسعه تولید و راهاندازی سامانههای ذخیرهساز
انرژی الکتریکی از طرفی باعث برق رسانی پیوسته حتی در دورترین نقاط کشور میشود که این امر میتواند در ارتقا سطح رفاه
کمک کند.
افزایش روند توسعه و تولید سامانههای ذخیرهساز در کشور و نیز افزایش واردات آنها از دیگر کشورهای سبب ایجاد بازار
رقابتی سامانههای ذخیرهساز در کشور خواهد شد که این امر موجب ارتقاء روزانفزون سطح کیفیت آنها خواهد شد.
در این سناریو به دلیل همراهی عامل سیاستهای حمایتی دولت در بخش انرژی با عامل تعامالت مناسب بین المللی
عرصه برای شکوفایی در زمینه توسعه ذخیرهسازها را آماده میکند ،بدین دلیل این سناریو شکوایی نامیده میشود.
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 -4بخش چهارم  :تعیین سناریو منتخب توسط کمیته راهبری
با تعیین سناریوهای محتمل در زمینه توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی ،در این فصل به تعیین سناریوهای
منتخب پیش روی این فناوری پرداخته میشود .بدین منظور از نظرات خبرگان این صنعت که در روند پاسخگویی به
پرسشنامه ها ،شرکت در جلسات فنی ماهانه و نیز جلسات تدوین فضای سناریوها حضور فعال و موثر داشتند بهره گرفته شد و
در نهایت در جلسه کمیته فنی نظرات افراد در خصوص سناریوهای منتخب جمع بندی شد .در این جلسه اکثریت حضار به
ناحیه  1و  4رای برابر دادند و تا حدی احتمال وقوع سناریوی خوداتکایی و سپس شکوفایی را بیشتر از دو ناحیه دیگر دانستند.
بدین معنی که الویت اول خوداتکایی و الویت دوم شکوفایی خواهد بود.
با توجه به دو سناریوی منتخب فضای پیش روی توسعه سامانههای ذخیره ساز انرژی الکتریکی متاثر از سیاستهای
حمایتی دولت در بخش انرژی با  -1افزایش تحریمها (خوداتکایی) -2 ،کاهش تحریمها (شکوفایی) خواهد بود.
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نمودار علت و معلولی ناحیه خوداتكایی
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نمودار علت و معلولی ناحیه شكوفایی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

83
ويرايش اول1394 ،

فاز:2هوشمندي فناوري

 -5ضمائم
پرسشنامه شماره :1
فرهیخته گرامی
همانطور که مستحضرید دستیابی به دانش توسعه فناوری سامانههای ذخیره ساز انرژی الکتریکی به عنوان یکی از طرح-
های کالن شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،به تصویب رسیده است .لذا به عنوان نخستین گام در اجرای این طرح کالن
و ملی و در راستای تدوین سند ملی توسعه این فناوری در کشور ،انجام مجموعهای از مطالعات و بررسیهای کارشناسی در
دستور کار کمیته طرح قرار گرفته است تا ضمن ارائه تصویری جامع از روند توسعه این فناوری در جهان ،ظرفیتها و نیازهای
کشور در نظر گرفته و راهبردهای مناسبی تدوین شود.
بدین من ظور مطالعات آینده پژوهی با هدف شناسایی عوامل موثر و با اولویت و سپس تعیین سناریوهای محتمل پیش روی
توسعه این فناوری انجام می شود که در این فرآیند ،دیدگاهها و نظرات خبرگان و صاحبنظران تخصصی مرتبط با موضوع ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
لذا به منظور کاربست نظرات شما خبرگان و فرهیختگان گرامی در شناخت و ارزیابی این عوامل ،پرسشنامه ذیل طراحی
شده که مستدعی است نسبت به تکمیل این پرسشنامه در اسرع وقت اقدام فرمایید.
ضمناً در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی و یا رفع هر گونه ابهام در موارد و بخشهای پرسشنامه ،میتوانید با شماره تلفن
 ( 88562731سرکار خانم صالحی ،کارشناس پروژه) تماس حاصل فرمایید .بدیهی است حسب نیاز ،گروه کارشناسی آمادگی
دارند جلسات حضوری را در خصوص تشریح هر چه بیشتر موضوع برگزار نمایند.
با تشكر
دبیرخانه سند ملی توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتریكی
اطالعات فردی

نام و نام خانوادگی:
پست سازمانی:
تحصیالت  /تخصص:
آدرس پست الکترونیک:
شماره تماس:
 آیا مطالعات مشابه ای در این زمینه در سازمان شما انجام شده است؟ خواهشمند است در صورت امکان ،بههصهورت خالصهه
ضمیمه گردد.
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سوال -جدول زیر شامل عوامل موثر بر توسعه فناوری ذخیره ساز انرژی الکتریکی است،
الف :خواهشمند است با در نظر گرفتن میزان اهیمت و اثرگذاری آنها در توسعه این فناوری ،به آن ها از  1تا  10امتیاز
دهید( .به موثرترین عوامل امتیازِ  10و بیاثرترینِ آنها ،امتیاز صفر تخصیص داده شود).
ب :در هر ردیف چند جای خالی جهت افزودن شاخص های پیشنهادی جدید از سوی شما در نظر گرفته شده است تا موارد
مورد نظر خود را اضافه فرمایید.
عامل
اصلی

شاخصهای مرتبط

عوامل تكنولوژیكی

رشد تولید کاالهای High-Tech

رشد تکنولوژیهای رقیب

توضیحات
تولید و واردات کاالهای الکتریکی و الکترونیکی با فناوری باال مانند اتومبیلهای برقی-
لبتاپها -تلفنهای هوشمندو  ...میتواند تقاضای ذخیره سازهای انرژی الکتریکی و همچنین
توسعه ابن فناوری را تحت تاثیر قرار دهد.
نرخ رشد تکنولوژیهای رقیب ذخیرهساز ،میزان تمایل به تولید و استفاده از ذخیره سازهای
انرژی الکتریکی را تحت تاثیر قرار می دهد.

سایر شاخصهای مرتبط پیشنهادی:

سیاسی

عوامل

تحریمهای بینالمللی

عدم ارتباط با کشورهای صاحب تکنولوژی روز دنیا ،امکان دستیابی به تکنولوژیهای
پیشرفته ،واردات آنها و نیز سرمایه های خارجی را غیرممکن می کند.

سایر شاخصهای مرتبط پیشنهادی:

محیطی

زیست

عوامل

آالیندههای زیست محیطی

میزان توجه و مالحظات سیاستهای دولتی به مباحث زیست محیطی و به تبع آن به
کارگیری فناوریهای پاک بر توسعه فناوری ذخیره سازی انرژی الکتریکی میتواند موثر باشد.

سایر شاخصهای مرتبط پیشنهادی:

عوامل اقتصادی

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالصملی ،سطح توسعه یافتگی زیرساختهای کالن صنعتی
و فناوری را در کشور تحت تاثیر قرار می دهد ،همچنین بر میزان سرمایه گذاریها و تخصیص
بودجه در این زمینه تاثیرگذار است.

نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه توسعه فناوری  ،میزان مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی را تحت
تاثیر قرار میدهد.

سایر شاخصهای مرتبط پیشنهادی:

عوامل قانونی

استانداردها بینالمللی

گسترش روزافزون استانداردها ،الزامات ،توافقات بین المللی ،تولید ذخیرهسازهای مطابق این
استانداردها را تحت تاثیر قرار می دهد ( .با درنظر گرفتن بحث صادرات سامانههای ذخیرهساز)
بر نوع ذخیره سازها و تولید ذخیرهسازهای مطابق استانداردهای جهانی که امکان صادرات
آنها را فراهم می کند را تحت تاثیر قرار میدهد.

قوانین و سیاست های انرژی

تدوین برخی قوانین از جمله تخصیص یارانه به سوخت های فسیلی و برقرسانی به مناطق دورافتاده
میزان وابستگی به این چنین سوخت ها را افزایش میدهد و توسعه فناوری ذخیره سازی انرژی الکتریی را
تحت الشعاع قرار میدهد.

کشور

سایر شاخصهای مرتبط پیشنهادی:

امتیاز
1-10 :
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سوال  -2با توجه به سوال اول ،در جدول زیر اثرگذاری هر عامل را بر دیگری انتخاب فرمایید( .لطفاً با عالمت تیک
مشخص نمایید).
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رشد تولید کاالهای High-Tech

رشد تکنولوژیهای رقیب
تحریمهای بینالمللی
آالیندههای زیست محیطی
رشد اقتصادی
استانداردها بینالمللی

رشد تكنولوژیهای رقیب بر

بر
2

3

نرخ بازگشت سرمایه
قوانین و سیاست های انرژی
کشور
رشد تولید کاالهای High-
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فاز:2هوشمندي فناوري

پرسشنامه شماره :2
باسالم و احترام،
خواهشمند است در راستای بهره مندی از نظر شما فرهیخته گرامی در جهت تکمیل گزارش آینده پژوهی پروژه "توسعه
فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی" به پرسش زیر پاسخ دهید .لطفاً در این پرسش به هر یک از عوامل با توجه به
میزان عدم قطعیت و نامطمئنی وضعیت پیشبینی آنها در آینده از  1تا  10نمره اختصاص دهید .بدین صورت که به نامطمئن-
ترین ،نمره  10و به مطمئنترین ،نمره  1تعلق میگیرد.
شاخصهای
مرتبط

امتیاز

توضیحات

1-10

تولید و واردات کاالهای الکتریکی و الکترونیکی با فناوری باال مانند اتومبیلهای برقی -لبتاپها -تلفن-
رشد تولید کاالهای
های هوشمندو  ...میتواند تقاضای ذخیره سازهای انرژی الکتریکی و همچنین توسعه ابن فناوری را تحت تاثیر
High-Tech
قرار دهد.
رشد
رقیب

نرخ رشد تکنولوژیهای رقیب ذخیرهساز ،میزان تمایل به تولید و استفاده از ذخیره سازهای انرژی الکتریکی
تکنولوژیهای
را تحت تاثیر قرار می دهد.

عدم ارتباط با کشورهای صاحب تکنولوژی روز دنیا ،امکان دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته ،واردات آنها
تحریمهای بینالمللی
و نیز سرمایههای خارجی را غیرممکن می کند.
میزان توجه و مالحظات سیاستهای دولتی به مباحث زیست محیطی و به تبع آن به کارگیری فناوریهای
زیست
آالیندههای
پاک بر توسعه فناوری ذخیره سازی انرژی الکتریکی میتواند موثر باشد.
محیطی
رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص ملی ،سطح توسعه یافتگی زیرساختهای کالن صنعتی و فناوری را در
کشور تحت تاثیر قرار می دهد ،همچنین بر میزان سرمایه گذاریها و تخصیص بودجه در این زمینه تاثیرگذار
رشد اقتصادی
است.
نرخ بازگشت سرمایه توسعه فناوری  ،میزان مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی را تحت تاثیر قرار می-
نرخ بازگشت سرمایه
دهد.
گسترش روزافزون استانداردها ،الزامات ،توافقات بین المللی ،تولید ذخیرهسازهای مطابق این استانداردها را
تحت تاثیر قرار می دهد( .با درنظر گرفتن بحث صادرات سامانههای ذخیرهساز)
استانداردها بینالمللی
بر نوع ذخیره سازها و تولید ذخیرهسازهای مطابق استانداردهای جهانی که امکان صادرات آنها را فراهم می
کند را تحت تاثیر قرار میدهد.
تدوین برخی قوانین از جمله تخصیص یارانه به سوخت های فسیلی و برقرسانی به مناطق دورافتاده میزان
قوانین و سیاست های
وابستگی به این چنین سوخت ها را افزایش میدهد و توسعه فناوری ذخیره سازی انرژی الکتریی را تحت الشعاع
انرژی کشور
قرار میدهد.

با تشكر از حسن همكاری شما.
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نظرات خبرگان در جلسه فنی برای انتخاب محتمل ترین سناریو
•سانا -آقای مهندس حسنی :در انتخاب محتمل ترین سناریو نباید مانند مسائل فنی بدبینانه تصمیم گیری کرد زیرا در این
صورت با دید حتی اگر زمانی تحریم¬ها کاهش یابد ما هیچ برنامه¬ای برای آن نخواهیم داشت .باید کامالً واقع بینانه به این
موضوع نگاه کرد ،نه خیلی خوش بینانه و نه خیلی بدبینانه .در نتیجه محتمل ترین سناریو فضای اول -خوداتکایی ،و سپس
فضای چهارم -شکوفایی می¬باشد.
•پژوهشکده انرژی¬های نو/دانشگاه امیرکبیر -آقای دکتر جوان بخت :دو فضای سناریو  1و  4بهتر و معقوالنه تر به نظر
می¬رسد و با توجه به شرایط فعلی که در وضعیت تحریم هستیم ،اول خوداتکایی و سپس فضای شکوفایی احتمال بیشتری
برای وقوع دارد.
•وزارت صنعت -آقای مهندس میرنژاد :در خصوص انتخاب محتمل ترین فضا باید خوش بینانه نگاه کرد و با این فضای
خوداتکایی بیشتر از بقیه فضاها احتمال وقوع دارد.
•پژوهشکده انرژی :آقای مهندس امینی :باید واقع بینانه به این موضوع نگاه کرد و به این دلیل که تاکنون سیسات¬های
خوبی اتخاذ شده ولی متاسفانه در مرحله اجراء به نتیجه پیش بینی شده دست نیافته ایم ،ناحیه  -2عدم الویت مداری و ناحیه
 -3فرصت سوزی احتمال بیشتری برای وقوع دارد.
•صنایع هوایی -آقای مهندس جابری :به دلیل اینکه ما هم اکنون در مرحله تدوین سند در این زمینه هستیم باید به این
موضوع خوش بین باشیم و منتظر حمایت¬ها و پشتیبانی دولتی باشیم ،و به احتمال زیاد تحریم¬ها کاهش پیدا خواهد کرد.
فلذا محتمل ترین ناحیه ،فضای  -4شکوفایی و سپس فضای  -1خوداتکایی است.
•ریاست جمهوری -جناب مهندس فیروزی :هدف از آینده نگاری پیش بینی نیست بلکه ساخت آینده است .مباحث سیاستی
کشور حالت عقبگرد ندارد و ما از هدفمندی یارانه¬ها کوتاه نخواهیم آمد .پس سیاست¬های انرژِ به سمت حمایت از توسعه
این فناوری واهد بود زیرا کشور کشش مصرف انرژی زیاد را ندارد .از طرفی هر دو حالت تحریم ممکن است اتفاق بیافتد  .اما
بقای تحریم¬ها احتمال بیشتری دارد زیرا سیاست خارجی ایران تغییرناپذیر است و سازگاری با دنیا اتفاق نخواهد افتاد و نیز
باید مباحث اقتصاد مقاومت را در نظر بگیریم .فلذا خوداتکایی محتمل¬ترین فضا خواهد بود ،و از طرف دیگر ناحیه عدم الویت
مداری دور از ذهن است.
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 -1-1مقدمه
هدف از مطالعات بازار جمع آوری اطالعات در جنبه های مختلف بازار میباشد .این مطالعات ابزاری است که توسط آن میتوان
ریسک آغاز برنامه معرفی و توسعه محصول را به کمترین مقدار ممکن تقلیل داد .به منظور نهایی کردن یک برنامه توسعهای،
بعد از مطالعات بازار ،نتایج باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .مطالعه بازار اطالعاتی در زمینههای حجم بازار ،الگوی تقاضا و
رویکردهای گذشته و حال محصول مورد نظر به دست میدهد.
بررسی بازار بخش مهمی از فرآیند تصمیمگیری در بازاریابی میباشد .اطالعات مربوط به مصرفکننده ،عرضهکننده و کل بازار
که به منظور شناسایی و تعریف فرصتهای بازار و مشکالت آن ،بررسی عملکرد بازار و بهبود درک بازار بهعنوان یک فرآیند
مورد استفاده قرار میگیرد.
در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که بررسی بازار یکی از عناصر کلیدی حوزه تصمیمسازی در هر گونه برنامه توسعهای
میباشد .هم چنین نیاز است که دید متمرکزی بر روی بازیگران بازار وجود داشته باشد :بررسی بازار با در نظر گرفتن همه
بازیگران اطالعاتی را فراهم میکند که با استفاده از آنها تیم تصمیمگیری قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح در همه شرایط
میباشد .تصمیمات در مورد بازار میتواند شامل موضوعاتی در حوزه تغییرات بنیادی در جایگاه یک تجارت یا تصمیم به ورود
در یک بازار جدید تا سؤاالت تاکتیکی در مورد نحوه بهترین عملکرد در یک صنعت خاص باشد .زمینه این تصمیمات فرآیند
برنامهریزی بازار است که به طور متوالی طی چهار مرحله پیشرفت مینماید :آنالیز موقعیت ،توسعه راهکار ،توسعه برنامه بازار و
اجرا .در طول هر مرحله ،بررسی بازار نقش عمده ای در روشن ساختن و حل مشکالت ایفا مینماید.
مهمترین جنبه در فرآیند بررسی بازار تعریف صحیح مسأله میباشد .در بسیاری از موارد تعریف نادرست مسأله منجر به نتایجی
میگردد که کمکی در تصمیمگیری نهایی نمیکند .مسائلی که از طریق بررسی بازار حل میشوند به اندازه روشها متغیر
میباشند .برخی از رایجترین آنها شامل پیشبینی براساس روند بازار در گذشته ،تجزیه و تحلیل رفتار مصرفکنندگان،
بخشبندی بازار ،فرآیندهای انتخاب بر مبنای اطالعات بازار میباشد.
صاحبان مشاغل موفق ،به منظور به روزرسانی اطالعات خود در زمینه رویکردهای بازار و باقی ماندن در عرصه رقابتی ،به طور
پیوسته مطالعات بازار انجام میدهند .صرفنظر از چگونگی آغاز یا گسترش یک تجارت ،مطالعه بازار به منظور درک بازار هدف
و افزایش فروش ضروری میباشد .موارد زیر از جمله دالیل موجود برای بررسی بازار بهشمار میآیند:
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آماده شدن برای معرفی و توسعه کسب و کار
شناخت فرصتهای تجاری
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 2-1نقشآفرینان اصلی
نقشآفرینان اصلی در هر صنعت ،سازمانها و نهادهایی هستند که به واسطه فعالیتها و سیاستگذاریهای موجود بر توسعه
بازار اعم از تولید ،واردات و تنظیمگری عرضه و تقاضا در بازار تاثیر میگذارند .در مطالعات بازار ،تحلیل و ارزیابی افراد و
سازمانهای موثر ،ریسکهای مرتبط با پیشبینی آینده محصول را کاهش میدهد .در این راستا و برای شناخت بازیگران
تاثیرگذار بر حوزه تولید و توسعه بازار باتریهای لیتیومی به تشریح سازمانهای مرتبط و شرح وظایف آنها در خصوص
نقشآفرینی در این حوزه خواهیم پرداخت.

-1-2-1سازمان توسعه منابع انرژی (توان)
ماموریت این سازمان پژوهش ،طراحی ،ساخت ،تولید و تامین انواع منابع انرژی مورد نیاز تجهیزات نظامی از جمله انواع
باتریهای اسیدی ،حرارتی ،قلیایی ،لیتیومی ،ابرخازنها ،پیلهای سوختی و اجرای طرحهای خورشیدی (سامانههای
فتوولتائیک) و انرژیهای نو در سطح نیروهای مسلح و ارائه خدمات جامع مهندسی مصرف انرژی میباشد.
شرح وظایف سازمان توسعه منابع انرژی (توان):
 .1تامین (طراحی ،تولید ،تست و آزمون ،ارائه خدمات پس از فروش) انواع منابع انرژی مورد نیاز نیروهای مسلح و
سازمانهای تابعه وزارت دفاع
.2تدوین نقشه راه توسعه فناوریهای مرتبط با منابع انرژی
.3حصول اطمینان از ایجاد و توسعه زیرساختهای دانشی و فناورانه مرتبط با منابع انرژی
.4بومیسازی فناوریهای کلیدی و گلوگاهی و حصول اطمینان از رسوب دانش و فناوری مبتنی بر نظامات توسعه
فناوری و مدیریت دانش دفاعی
.5انجام مطالعه راهبردی و آیندهپژوهی به منظور آگاهی از روند آتی استفاده از منابع تامین انرژی
.6جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر از قبیل انرژیهای خورشیدی ،باد و امواج و هیدروژنی با منابع انرژی
تجدیدناپذیر
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 .7شناسایی کلیه امکانات بالقوه و بالفعل تخصصی باتری و انرژی های نو در کشور و جهان به منظور رفع نیازهای
نیروهای مسلح
.8تعامل با کلیه مراکز علمی و تخصصی کشور در راستای ماموریت سازمان و بهینهسازی فناوریهای تولید

-2-2-1وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزات صنعت ،معدن و تجارت بهعنوان سیاستگذار بخش تجاری در راستای پیشبرد صادرات کاال با فناوری باال و بهمنظور
حصول به اهداف عالیه بخش تجاری مستلزم ترسیم چشماندازها ،ماموریت و تدوین اهداف کیفی و کمی در ارتباط با صادرات
کاال با فناوری باال است .بهبود فضای کسب (تولیدی – تجاری) ،صیانت حداکثری از نظام تولیدی – تجاری موجود ،افزایش
رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصوالت صنعتی و معدنی ،حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادراتگرا
سیاستهای مهم وزارت صنعت ،معدن و تجارت محسوب میشود.
برخی از وظایف این وزاتخانه به شرح زیر میباشند:
.1سیاستگذاری ،برنامهریزی ،حمایت و سرمایهگذاری برای انتقال و انتشارتکنولوژی و فناوری به کشور و تدوین
ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر اجرا و تحقق آن
 .2سیاستگذاری ،برنامهریزی و ایجاد شرایط الزم برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای طراحی ،مهندسی و
تولیدی کشور در جهت نیل به استقالل صنعتی.
.3سیاستگذاری و برنامهریزی برای ایجاد و توسعه مجتمعها و شهرکهای صنفی و صنعتی و نیز حمایت از ایجاد و
توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط در راستای ایجاد ارزش افزوده،
ارتقای بهرهوری ،رقابتپذیری و توسعه کارآفرینی ،تقویت توان فنی ،مهندسی ،تخصصی و افزایش سهم آنها در
اقتصاد ملی.
.4سیاستگذاری ،برنامهریزی ،حمایت و سرمایهگذاری برای انتقال و انتشار تکنولوژی و فناوری به کشور و تدوین
ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر اجرا و تحقق آن
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 .5بررسی ،تصویب و ابالغ تعرفههای گمرکی و سود بازرگانی محصوالت و خدمات

-3-2-1وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مسئول انسجام بخشیدن به امور اجرایی ،سیاستگذاری نظام علمی ،تحقیقاتی و فناوری ایران و
ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه میباشد.
برخی از مأموریتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به شرح زیر میباشد:
.1حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهشهای مرتبط با فناوریهای نوین براساس اولویتها
.2اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاههای
ذیربط.
 .3اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای الزم درخصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامهریزی به منظور بومی کردن فناوریهای
انتقال یافته به داخل کشور و ارائه آنها به شورایعالی علوم ،تحقیقات و فناوری.

-4-2-1معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برخی از وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عبارتند از:
.1سیاستگذاری راهبردی برای انسجام بخشی به سازمان ها ،نهادها ،ساختارها و شبکه ارتباطات کالن نظام توسعه علم،
فناوری و نوآوری کشور.
.2تهیه و تدوین سیاستهای اجرایی و برنامه های کالن علم ،فناوری و نوآوری کشور با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط
و نظارت بر تحقق آنها.
.3سیاستگذاری و هدایت به منظور اولویت گذاری جامع علم و فناوری در سطح ملی ،استانی ،بخشی و فرابخشی و فراهم
کردن زیر ساختهای توسعه نظام علمی و فناوری کشور در جهت کاربردی کردن آن
.4هماهنگی و ساماندهی وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهایی که به نوعی وظایفی در زمینه توسعه علم و فناوری دارند.
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.5تهیه نقشه راه و تبیین موقعیت کنونی و موقعیت ایدهآل کشور در فناوریهای راهبردی
.6هدایت و هماهنگی در مورد دستگاه ها ،فعالیتها ،و طرح های کالن حوزه نوآوری و فناوری نوین و کاربردی

-5-2-1سازمان حفاظت محیطزیست ایران
سازمان حفاظت محیط زیست ،به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست
بنیان نهاده شد .این سازمان در تالش است تا ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی ،موجبات توسعه پایدار و بهبود رشد و اعتالی
کیفی انسان ها را فراهم آورد.
برخی از وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:
.1ملزم ساختن تمام نهادها در کشور به استفاده از فناوریهای سازگار با محیط
.2حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست
.3پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست

-6-2-1سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
گسترش و نوسازی صنایع کشور در جهت رقابتپذیری در عرصه جهانی از راه فراهم آوردن ملزومات توسعه صنعتی با هدف
تأمین منافع ذینفعان ایجاد گردید .پیشگامی در جهانی سازی صنایع ایران را می توان به عنوان مهمترین ماموریت سازمان
گسترش و نوسازی صنایع کشور برشمرد.
عمدهترین وظایف سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور:
.1تصویب و اجرای طرحهایی که در زمینه بررسی های علمی و صنعتی
.2طراحی و پیادهسازی نظام ملی نوآوری و گسترش صنایع نوین
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.3حمایت از نهادهای توسعه و بهسازی کننده صنایع
.4حمایت از متقاضیان سرمایه گذاری بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته
.5تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و یا شرکتها و واحدهای خدماتی

-7-2-1ستاد بهینهسازی مصرف سوخت کشور
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بر مطالعه و بررسی ،بسترسازی و انجام اقدامات الزم برای بهینهسازی مصرف سوخت
در تمامی فعالیتها و اموری که در فرآیند تولید سوخت یا مصرف آن ،وجود دارد ،متمرکز میباشد .بر این اساس
فعالیتهای اصلی شرکت در قالب موضوعات زیر طبقه بندی می شود:
 .1بهینهسازی مصرف سوخت در سیستمها و وسایل حمل و نقل
 .2بهینهسازی مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسکن
 .3بهینهسازی مصرف سوخت در صنایع
 .4کمک به رشد تکنولوژی و بهبود کیفیت محصوالت از لحاظ مصرف انرژی در صنایع سازنده تجهیزات مصرف کننده
سوخت
 .5توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی در سطوح مختلف جامعه از طریق نشر کتب ،مجالت و مقاالت ،تدوین برنامههای
الزم در رسانههای گروهی ،آگاهسازی و آموزش عمومی و همچنین ایجاد سیستمهای تشویقی در جهت تعمیق فرهنگ
بهینهسازی مصرف انرژی
 .6حمایت مالی و پشتیبانی علمی از فعالیتهای بخشهای غیردولتی و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهها در زمینه ارتقاء
فنآوریهای صرفهجویی انرژی و فراهم نمودن زمینههای علمی بهبود مدیریت مصرف انرژی

-8-2-1ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
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ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با هدف برنامه ریزی راهبردی ،هماهنگی بین بخشی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و
پیگیری اجرای طرح های مرتبط و در برخی از موارد اجرای برخی طرح ها در قالب یک بسته سیاستی جامع شامل ساماندهی
حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت بنا نهاده شد.
برخی از وظایف سازمان به شرح زیر میباشد:
.1اخذ و بررسی پیشنهادات از دستگاه ها ،کمیسی ون و شوراها و سایر کارگروه های مرتبط با هیات وزیران در زمینهه امهور
حمل و نقل و سوخت کشور ،جهت بررسی و تهیه و تدوین و آماده سازی آنها جهت تصویب در کهارگروه نماینهدگان
ویژه رئیس جمهور
.2تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه تلفیقی سالیانه و برنامه ای بخش حمل و نقل درون و برون شهری مبتنی بهر طهرح و
برنامه های پیشنهادی وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط
 .3انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی بمنظور تصمیم سازی برای کارگروه نمایندگان ویژه در زمینه تصویب سیاسهت
های کشور و همچنین آیین نامه های مرتبط ،با رعایت سیاست های کلی نظام در امور عرضه و تقاضای حمل و نقل
(درون و برون شهری) ،تولید ،توزیع و مصرف سوخت و انرژی کشور ،تولید و واردات ناوگان و صنایع حمهل و نقهل و
نیز تعیین و پیشنهاد استانداردهای الزم ،تصویب و یا اصالح آیین نامه های مربوط به حوزه حمهل و نقهل و سهوخت،
تصویب سیاست های اجرایی و اولویت های حمل و نقل و همچنین نوسازی ناوگان.

 -3-1چارچوب اجرایی بررسی بازار باتریهای لیتیومی
بر طبق مدل یکپارچه طراحی شده در این پروژه که در شکل  111نمایش داده شده است ،بازار بالفعل و بالقوه باتریهای
لیتیومی از دو منظر عرضه و تقاضا بررسی شده است .طرف عرضه به طورکلی شامل تمامی ساختارهایی است که درتولید و
تأمین محصوالت و دانش فناوری درگیر هستند .این نهادها نه تنها شامل صنایع مرتبط با تولید باتریهای لیتیومی است ،بلکه
شامل مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی نیز میشود .طرف تقاضا نیز شامل ساختارهای مرتبط با بحث استفاده از
باتریهای لیتیومی است که شامل مصرفکنندگان نهایی ،کارخانهها و دولت است .درحوزه عرضه باتریهای لیتیومی ،بازار
بالفعل برای هریک از کاربردها بصورت جداگانه مورد تحقیق قرار گرفته و پیشبینیها در مورد وضعیت عرضه آنها در آینده
ارائه شده است .همچنین شرکتهای تولید کننده و واردکننده این باتریها شناسایی شده و مروری نیز بر شرکتهای
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تولیدکننده پیشرو درجهان صورت گرفته است .در سوی دیگر بازار ،حوزه تقاضا وجود دارد که میزان تقاضا در این پروژه بر
اساس نوع کاربرد مورد بررسی قرار گرفته است.
همانگونه که در شکل  111دیده میشود ،در ابتدا به منظور بررسی طرف عرضه بازار وضعیت عرضه براساس شرکتهای
تولید کننده و واردکننده مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی طرف تقاضای بازار بالفعل و بالقوه باتریهای لیتیومی براساس
بررسی حوزههای کاربرد آن انجام شده است .باتریهای لیتیومی دارای موارد مصرف متنوعی هستند که میتوان عمده آنها را
در موارد زیر خالصه کرد :وسایل قابلحمل الکترونیکی ،سیستمهای پشتیبان و مخابراتی ،صنایع نظامی و دفاعی ،پزشکی حمل
و نقل و . ...روش بررسی و جمعآوری اطالعات در بخش مطالعات ایران استفاده از آمارهای رسمی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران و مصاحبه با خبرگان این حوزه میباشد.
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فاز:2هوشمندي فناوري

شكل  :1چارچوب اجرایی بررسی بازار

میزان عرضه برای یک محصول بر اساس مجموع میزان تولید داخلی و واردات آن تعیین میشود .از اینرو به منظور
دستیابی به تصویری جامع از وضعیت بازار باتری لیتیومی طی سالهای گذشته ،ابتدا بایستی مجموع ظرفیت و میزان تولید این
محصول توسط واحدهای داخلی مورد بررسی قرار گرفته ،سپس با توجه به آمار میزان واردات آن ،تعیین گردد.

-4-1بررسی تأمینکنندگان داخلی
بطور کلی در مطالعات بازار برای بررسی تامینکنندگان محصوالت ابتدا حجم تولید ساالنه واحدهای تولیدی فعال در کشور
مورد بررسی قرار میگیرد و برای پیشبینی میزان عرضه محصوالت در آینده ،واحدهای در دست احداث و ظرفیت تولید
پیشبینی شده آن ها بایستی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
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در خصوص بررسی تامینکنندگان باتری های لیتیومی در کشور ،به دلیل اینکه تاکنون هیچ واحد تولیدی فعالی در این حوزه
فعالیت نداشته است ،تنها به معرفی واحدهایی خواهیم پرداخت که از وزارت صنعت ،معدن و تجارت مجوز تاسیس اخذ نمودهاند.
علیرغم اینکه ،تاکنون هیچ محصولی در این شرکتها تولید نشده است و با توجه به مصاحبههایی که با مدیران عامل این
شرکتها صورت گرفته ،در آینده نیز احتمال فعالیت آن ها وجود ندارد ،در بخش آتی ابتدا این واحدها را معرفی نموده و سپس
مرور اجمالی بر واحدهای تولیدی فعال کشور در زمینه انواع باتریها اعم از باتری اتومبیل ،باتری سامانه برق اضطراری و غیره
خواهیم داشت .

-1-4-1واحدهای دارای مجوز تاسیس باتری لیتیومی
-1-1-4-1شرکت کارا باتری آریا
شرکت کارا باتری آریا ،در تیر ماه  1391موفق به دریافت مجوز تولید باتری لیتیومی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت شد .این
کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و با فناوری  Becore Telcordiaبرای تولید انواع باتری لیتیومی با ظرفیت اسمی
تولید  10،000،000عدد در سال تاسیس شد .کارا باتری آریا به دالیل مختلفی از قبیل عدم تعهد شرکای خارجی در انتقال
فناوری مناسب تولید باتری لیتیومی به کشور موفق به عرضه محصوالت خود به بازار نشد .1در شکل  2نمایی از خط تولید این
شرکت نشان داده شده است.

 1مصاحبه با آقای مهندس فروغی ،مدیرعامل شرکت کارا باتری آریا ،مورخ 1393/02/02
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فاز:2هوشمندي فناوري

شكل  :2نمایی از خط تولید شرکت کارا باتری آریا

-2-1-4-1شرکت اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس
شرکت اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس در استان مازندران ،اسفندماه سال  1388مجوز تاسیس کارخانه تولید انواع باتری
لیتیومی قابل شارژ از وزارت صنعت ،معدن و تجارت را اخذ کرد .ظرفیت اسمی تولید این کارخانه  150،000عدد باتری لیتیوم
یون در سال بوده است .تاکنون درصد پیشرفتی برای این واحد گزارش نشده است.
به دلیل اینکه در زمینه باتریهای لیتیومی ،در حال حاضر واحد تولیدی فعالی در کشور وجود ندارد ،تمامی تقاضا برای
باتریهای لیتیومی در کاربردهای مختلف از طریق واردات برآورده میشود.

-3-1-4-1شرکت توسعه منابع انرژی توان
کارخانه تولید باتری لیتیومی سازمان توسعه منابع انرژی توان در مهر ماه سال  1393افتتاح گردید .این کارخانه با
زیربنای  17هزار و  600متر مربع و ظرفیت تولید ساالنه  5.2میلیون آمپر ساعت انواع باتری های تخت و استوانهای
قابل شارژ برای مصارف نظامی و غیرنظامی قادر خواهد بود نیاز کشور بخصوص نیروهای مسلح در این بخش را
تأمین کند .تصاویری از خط تولید این کارخانه در ذیل ارائه شده است.
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فاز:2هوشمندي فناوري

شكل  :3تصاویر خط تولید باتری لیتیومی سازمان توسعه منابع انرژی توان

 2-4-1واحدهای فعال تولیدی در زمینه سایر باتریها
در جدول زیر واحدهای فعال تولیدی در زمینه انواع باتریها در کشور همراه با ظرفیت اسمی تولید آنها ارائه شده است.
الزم به ذکر است اطالعات مندرج در جدول  1برگرفته از سامانه ثبت رونوشت مجوزهای صادره وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میباشد.
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جدول  1واحدهای فعال تولید انواع باتری

1

ظرفیتتت استتمی

نام واحد

محصول

کاربرد

برنا باتری

سیلد MF

باتری موتور سیکلت

100،000

صنایع الکترونیک فاران

سیلد MF

باتری ساکن

100،000

پالتین ایران

سیلد MF

باتری ساکن

60،000

قوه پارس

باتری خشک
اسیدی
آلکاالین

باتری خشک

25،000،000

ماهان باتری جنوب

سیلد MF

باتری خودرو
باتری موتورسیکلت

53،000
150،000

نیرو گستر تابان
انرژی باتری اسپادانا
برنا باتری
انرژی گستر سپاهان
توان باتری
سپاهان باتری
نیرو گستران خراسان
توس باتری
نور گستران ثامن
پاسارگاد صنعت باتری
آران نیرو

سیلد MF
سیلد MF
سیلد MF
سیلد MF
سیلد MF
انواع سرب اسید
سیلد MF
سیلد MF
سیلد MF
سیلد MF
سیلد MF

تولیدی و صنعتی سلمان فارسی

سیلد MF

باتری خودرو
باتری خودرو
باتری خودرو
باتری خودرو
باتری خودرو
باتری خودرو
باتری خودرو
باتری خودرو
باتری خودرو
باتری خودرو
باتری موتورسیکلت
باتری خودرو
موتور سیکلت
باتری موتورسیکلت
باتری ساکن

200،000
600،000
950،000
3،000،000
600،000
3،500،000
150،000
100،000
600،000
900،000
160،000
300،000
550،000
700،000
50،000،000

باتری سازی نیرو

(تعداد در سال)

 1آمار ارائه شده در این بخش براساس آخرین بهروز رسانی سامانه ثبت رونوشتت مووزهتای دتادره وزارن دتنعت ،معتدن و توتارن
درتاریخ  1393/03/05ارائه شده است.
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 -5-1واردات
براساس مبادی ورود محصول به کشور ،واردات به دو بخش رسمی و غیر رسمی تقسیم میشوند .سهم هر یک از بخشهای
مذکور از محصولی به محصول دیگر متفاوت میباشد .میزان واردات رسمی محصوالت از طریق سازمان گمرک جمهوری
اسالمی ایران ثبت و بصورت ماهانه و سالیانه در اختیار عموم قرار میگیرد .با وجود اینکه ،آمار منتشر شده از سازمان گمرک در
خصوص میزان واردات اغلب محصوالت برحسب وزن آنها میباشد ،معموال برآورد میزان واردات کاال بصورت تقریبی صورت
میگیرد .1در حالی که در خصوص واردات غیررسمی ،منابع ارائه دهنده اطالعات بسیار محدودتر میباشد و در بسیاری از موارد
تنها منبع کسب اطالعات ،مصاحبه با خبرگان میباشد.
با توجه به اینکه باتری لیتیومی عمدتاً بصورت یک محصول میانی در وسایل الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد ،جهت
بررسی میزان عرضه این محصول در بازار ،ضمن بررسی واردات انواع باتری لیتیومی در دو بخش باتریهای قابل شارژ و غیر
قابل شارژ بصورت مجزا ،میزان واردات وسایل الکترونیکی که باتری لیتیومی در آنها مورد استفاده قرار میگیرد نیز مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 -1-5-1واردات باتریهای غیر قابل شارژ
واردات رسمی انواع باتری غیرقابل شارژ در کشور در چهار سال اخیر (برحسب کیلوگرم) در جدول  2نشان داده شده است][52

جدول  :2میزان واردات باتریهای غیرقابل شارژ در  4سال اخیر (کیلوگرم)
سال 93

انواع باتری

سال90

سال 91

بی اکسید منگنز

2،608،734

2،321،187

سال 92
2،237،876

1،720،524

اکسید جیوه

121،414

192،904

72،259

122،869

اکسید نقره

44،503

150،108

137،196

24،474

هوا روی

320،386

206،079

58،260

52،600

 1جهت تعیین ظرفیت براساس کیلو وان ساعت برای باتریهای وارداتی ،ضمن توجه به دانسیته انرژی هریک از انواع باتریها ،وزن
مربوط به بستهبندی هر باتری نیز منظور میشود .بنابراین ،ظرفیت ارائه شده در تمامی بخشها با اندکی تقریب همراه است .الزم به
ذکر است ،در فرایند محاسبان مذکور ،از نظر کارشناسان و افراد فعال در این حوزه نیز استفاده شده است.
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سال 93

انواع باتری

سال90

سال 91

لیتیومی

180،466

75،814

سال 92
109،111

115،105

سایر

538،890

732،575

479،817

861،012

مجموع

3،814،393

3،678،667

3،094،519

2،896،584

در سال  %5 ،93از سهم واردات باتریهای غیرقابل شارژ به باتری لیتیومی اختصاص داشته استError! Reference .

3source not found.و شکل  4مقایسهای از واردات انواع باتریهای غیرقابل شارژ در سال  93را نشان میدهد.
جدول  3واردات انواع باتری غیرقابل شارژ در سال93
انواع باتری

وزن )(kg

دانسیته انرژی )(wh/kg

ظرفیت(wh) 1

بی اکسید منگنز

1،720،524

110

170،331،876

ظرفیت(Ah) 2
47،314،410

اکسید جیوه

122،869

100

210،110،058

3،071،725

اکسید نقره

24،474

150

3،303،990

917،775

هوا روی

52،600

400

18،936،000

5،260،000

لیتیومی

115،105

150

15،539،175

4،316،438

سایر

861،012

100

77،491،080

21،525،300

296،660،331

82،405،648

مجموع

 1با در نظر گرفتن  %10وزن باتریهای وارداتی برای بستهبندی ،محاسبه ظرفیت بصورت حاصل ضرب  %90وزن در دانسیته انرژی صورت گرفته
است.
 2ظرفیت برحسب آمپرساعت ) ،(Ahاز طریق تقسیم ظرفیت برحسب وات ساعت ) (Whبر  3.6محاسبه شده است.
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شكل :4مقایسه واردات انواع باتری غیرقابل شارژ در سال 93

باتوجه به جدول فوق ،در سال  ،93حدود  4،316،438آمپرساعت باتری لیتیومی غیرقابل شارژ وارد کشور شده است .1که
عمده آنها از کشورهای چین و ترکیه به ترتیب با  %46و  %45صورت گرفته استError! Reference source not .

 found.درصد واردات باتری لیتیومی غیرقابل شارژ براساس کشور واردکننده را نشان میدهد.

شكل :5درصد واردات باتری لیتیومی غیرقابل شارژ براساس کشور واردکننده

 -2-5-1واردات باتریهای قابل شارژ
 Error! Reference source not found.میزان واردات انواع باتری قابل شارژ در  4سال اخیر را نشان میدهد.

 1تعرفه واردان باتریهای لیتیومی دفر (سود بازرگانی  4دردد ) میباشد.
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جدول  :4واردات انواع باتری قابل شارژ در سالهای  90تا ( 93برحسب کیلوگرم)
انواع باتری

سال 90

سال 90

سال 92

سال 93

سرب -اسید

27،294،867

28،985،780

17،106،808

18،915،833

نیکل  -کادمیوم

767،650

927،210

969،487

1،247،237

نیکل  -آهن

365،743

025،84

61،813

104،677

نیکل – فلز هیدرید

0

0

9،871

43،883

لیتیوم یون

19،491

14،461

236،739

1،730،354

سایر

6،269،631

6،902،196

3،496،742

1،269،811

همانطور که در  Error! Reference source not found.دیده میشود ،واردات رسمی انواع باتری سرب اسید در سال
 92به بعد به میزان  %40کاهش داشته است ،افزایش میزان واردات غیررسمی از پیامدهای افزایش تعرفه این نوع از باتریها
میباشد .1هیچ وارداتی نیز در خصوص باتری لیتیوم یون با شماره تعرفه  85076000در سالهای  90و  91وجود نداشته است.2
در سال  %24 ،93سهم واردات باتری به باتری لیتیوم یون اختصاص یافته استError! Reference source not .

 5found.و شکل  6مقایسهای از واردات انواع باتریهای قابل شارژ در سال  93را نشان میدهد.

جدول  :5وادرات انواع باتری قابل شارژ در سال 93
انواع باتری

وزن )(kg

دانسیته انرژی )(wh/kg

ظرفیت )(wh

ظرفیت )(Ah

سرب  -اسید

18،915،833

35

595،848،740

165،513،539

نیکل  -کادمیوم

1،247،237

35

39،287،966

10،913،324

 1آقای اکبری ،رئیس اتحادیه باتریسازان و باتری فروشان ،مورخ 92/11/27
 2بررسی های انوام گرفته نشان می دهد ،از سال  92باتریهای لیتیومی ثانویه زیرموموعه کد  85065090با عنوان انبارههای
لیتیوم یون دستهبندی میشوند.
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انواع باتری

وزن )(kg

دانسیته انرژی )(wh/kg

ظرفیت )(wh

ظرفیت )(Ah

نیکل  -آهن

104،677

60

5،652،558

1،570،155

نیکل – متال هیدرید

43،883

75

2،962،103

822،806

لیتیوم یون

1،730،354

150

233،597،790

64،888،275

سایر

1،269،811

100

114،282،990

31،745،275

شكل  :6مقایسه واردات انواع باتری قابل شارژ در سال 93

همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،براساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران ،میزان واردات انواع باتری
لیتیومی در سال  93حدود  64،888،275آمپر ساعت برآورد شده است .که این مقدار نسبت به سال  92حاکی از افزایش بیش از
شش برابری در واردات این نوع باتری است (با توجه به تعرفه صفر واردات این نوع باتری).
خصوص باتری لیتیومی قابل شارژ نیز براساس کشور مبدأ ،در سال  93عمده واردات از کشورهای چین و امارات متحده عربی
به ترتیب با  %60و %38صورت گرفته است .شکل  7درصد واردات باتری لیتیومی قابل شارژ براساس کشور واردکننده را نشان
میدهد.
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شكل  :7درصد واردات باتری لیتیومی قابل شارژ براساس کشور واردکننده

 -6-1وارد کنندگان عمده باتری لیتیومی
براساس قوانین واردات جمهوری اسالمی ایران ،تنها دارندگان کارت بازرگانی مجاز به واردات محصول میباشند .مهم ترین
مشکلی که امروزه در حوزه واردات وجود دارد ،عدم امکان ردیابی واردکنندگان غیر شرکتی است .به این مفهوم که برخی از
واردکنندگان ،با استفاده از کارتهای بازرگانی متفرقه نسبت به واردات اقدام میکنند .لذا در بسیاری از موارد امکان ردیابی
تمامی واردکنندگان وجود ندارد.
شرکتهای واردکننده به دو گروه تقسیم میشوند:
دسته اول :واردکنندگان باتری لیتیومی براساس سفارش مشتری.
دسته دوم :شرکت های تولید کننده تجهیزات دارای باتری لیتیومی.
شرکتها و افراد بسیاری در کشور اقدام به واردات باتری لیتیومی میکنند که از جمله آنها میتوان به گیتا باتری ،سپاهان
همراه (مستر باتری) ،نوین باتری ،شرکت بازرگانی ایران ،شرکت آواژنگ ،پاراصنعت و غیره اشاره کرد .1یکی از عمدهترین
واردکنندگان این باتریها شرکت گیتا باتری میباشد که در سال  1379در حد سرویس دهی پکیج باتری و تحقیقات اولیه در
کاربرد باتری شروع به فعالیت نمود.2

 1براساس قوانی ن سازمان گمرک ،مسئولین این سازمان از ارائه اطالعان مربوط به واردکنندگان باتریهتای لیتیتومی و حوتا واردان
آنها به تیا تحقیقاتی خودداری نمودند.
 2علیرغا پیگیری های مکرر ،آقای خاکپور ،مدیرعامل شرکت گیتا باتری اطالعاتی در خصوص حوا واردان خود ارائه ننمودند.
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براساس اعالم وبسایت اینترنتی شرکت گیتا باتری ،این شرکت انواع باتری ها از جمله باتری های اولیه لیتیوم تیونیل کلراید و
ثانویه یون لیتیومی و لیتیوم پلیمر با برند پاناسونیک/سانیو ،بردهای  ،BMSو سایر تجهیزات مورد نیاز باتری ها را وارد کشور
می کند .در شکل  116تصویر نمونه ای از باتری های لیتیومی اولیه از نوع لیتیوم تیونیل کلراید نشان داده شده است.

شكل :8نمونه ای از باتری های اولیه لیتیوم-تیونیل کلراید با برند پاناسونیک/سانیو وارداتی توسط گیتاباتری

در جدول  6برخی از مشخصات فنی نمونهای از باتری های لیتیومی اولیه از نوع لیتیوم تیونیل کلراید وارداتی شرکت گیتا باتری
فهرست شده است:

جدول  : 6مشخصات فنی نمونه ای از باتری های اولیه لیتیوم-تیونیل کلراید وارداتی توسط شرکت گیتاباتری
موارد

مشخصات

ولتاژ اسمی (ولت)

3/6

ظرفیت اسمی (میلی آمپرساعت)

 1200در حالت دشارژ پیوسته

محدوده دمای عملیاتی (درجه سانتی گراد)

 -55تا +70
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با توجه به اینکه شرکتهای واردکننده تمایلی به در اختیار گذاشتن حجم واردات خود ندارند و براساس قوانین سازمان گمرک
نیز این اطالعات محرمانه محسوب میشوند ،بنابراین شناسایی تمامی واردکنندگان و سهم هر یک از آن ها در بازار ایران بسیار
پیچیده میباشد.

 -7-1شرکت های برتر تولیدکننده باتری لیتیومی در جهان
در جدول  7میزان تولید و سهم بازار شرکتهای برتر تولید کننده باتریهای یون لیتیومی آسیایی نشان داده شده است [.]2

جدول  :7پنج تولیدکننده برتر در آسیا ()2011
شرکت تولیدکننده

سهم بازار (درصد)

تعداد باتریهای تولید شده (میلیون باتری)

Sanyo/Panasonic

22/9

1.034

Samsung SDI

22/2

1.002

LG Chem

16/8

759

Sony

11/0

495

Lishen

7/1

319

در شکل های  118 ،117و  119به ترتیب سهم بازار شرکت های پیشرو در تولید باتری لیتیومی در سال های  2008 ،2000و
 2010مورد مقایسه قرار گرفته است [:]54
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شكل :9سهم بازار شرکت های پیشرو در تولید باتری لیتیومی در سال 2000

شكل :10سهم بازار شرکت های پیشرو در تولید باتری لیتیومی در سال 2008
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شكل :11سهم بازار شرکت های پیشرو در تولید باتری لیتیومی در سال 2010

در شکل  120سهم بازار باتری های لیتیومی تسخیر شده توسط کمپانی های برتر در سال  2012براساس گزارش Daiwa

نشان داده شده است [:]7

شكل :12سهم بازار کمپانی های برتر تولیدکننده باتری های لیتیومی
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 Navigant Researchاستراتژی و اجرای  11تولید کننده باتری که در حوزه بازار باتری خودروهای الکتریکی فعال هستند را
بررسی نموده و آنها را براساس معیارهایی رتبهبندی نموده است .معیارها شامل یکپارچگی سیستم ،مهندسی ایمنی ،عملکرد
شیمیایی ،دسترسی جغرافیایی ،عملکرد کارخانه و تولید ،قیمت و سالمت مالی کلی شرکت میباشند.
بیش از  100شرکت سازنده سلول لیتیوم یون در جهان وجود دارد ولی بیشتر آنها بر روی وسایل الکترونیکی مصرفکننده
متمرکز میباشند.
براساس این گزارش ،تنها سه شرکت پیشرو وجود دارد که عبارتند از LG Chemو  JCIو .AESCتعداد زیادی در دسته
مدعیان (دسته دوم) قرار دارند که بیانگر این موضوع است که این شرکتها علی رغم رشد نسبتاً آهسته ،قدرت الزم برای
ماندن در بازار را دارد .یک شرکت مدعی برای ماندن در عرصه بازار باید بودجه مالی چشمگیری را در آینده اختصاص دهد.
دسته سوم رقبا 1میباشند که امتیاز کافی برای ماندن در بازار را بدست آوردهاند و در صورت توسعه امکان رسیدن به جایگاه
پیشرو برای آنها وجود دارد .دسته تعقیب کنندگان 2شامل شرکتهایی هستند که کمترین امتیاز را دارند و نگرانیهای بسیاری
در رابطه با استراتژی و توانایی آنها برای اجرا وجود دارد (شکل .)121

1

challenger
2

follower
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شكل :13شرکتهای برتر تولیدکننده باتری لیتیومی براساس دسته بندی[59] Navigant research

در جدول  8به معرفی برخی از شرکتهای برتر تولیدکننده باتری لیتیومی و محصوالت تولیدی هریک از آنها پرداخته شده
است.
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فاز:2هوشمندي فناوري

جدول :8شرکتهای برتر تولیدکننده باتری لیتیومی در جهان
نام شرکت

محصوالت

LG CHEM

باتری لپ تاپ ،ابزار توان ،دوچرخه ،بانک تهوان ،1جهاروبرقی ،ابهزار باغبهانی ،موبایهل ،دوربهین
2
دیجیتال ،تبلت ،وسایل پوشیدنی  ،مانند ساعتها و یا عینکهای هوشمند) ][27

AESC
سل ،ماژول و پک باتری لیتیومی وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی ][27
Johnson Controls
سل ،ماژول و پک باتری لیتیومی وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی و هیبریدی پالگین ][43
Panasonic
باتری وسایل نقلیه ،دوربینهای دیجیتال و [17] ...
Samsung SDI

وسایل الکتریکی مصرفکننهده ،نقلیهه الکتریکهی ،ابزارهها ،تجهیهزات پزشهکی و سهامانه بهرق
اضطراری ،سیستم ذخیرهسازی انرژی ][59
GS YUASA

وسایل نقلیه الکتریکی ،ذخیرهسازی انرژی ،کاربردهای صهنعتی ،مهاهواره و ههوا فضها ،وسهایل
الکتریکی ،استارت  APUهواپیما و پشتیبانی [29] 3FCE

BYD

ابزارهای توان ،محصوالت دیجیتالی ،سامانه برق اضطراری ،تلفن همراه ،تلفن بیسیم ،لپتاپ،
 ،GPSبلوتوث ،اسباببازی ،کاربردههای ارتباطهات از راه دور ،مراکهز داده ،تجهیهزات پزشهکی،
وسایل نقلیه الکتریکی و سیستم های سامانه برق اضطراری و سیستمهای امنیتی ][56

A123 Systems
باتری لیتیوم یون (لیتیوم آهن فسفات) برای کاربردهای حمل و نقل و شبکه ][43
Saft

کاربردهای فضایی ،کاربردهای هوایی ،نفت و گاز ،ذخیره انرژی های تجدیدپذیر ،خطوط ریلهی،
power bank

1

Wearable Device

2

Flight Control Electronics

3
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فاز:2هوشمندي فناوري
محصوالت

نام شرکت

تجهیزات دریایی ،ارتباط از راه دور ،پزشکی و وسایل نقلیه الکتریکی []55

در شکل  14تولیدکنندگان عمده باتریهای مورد استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی و سازندگان اتومبیل مصرفکننده این
باتریها نشان داده شده است.

شكل :14تولیدکنندگان عمده باتری لیتیومی و مشتریان کلیدی آنها در جهان
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-2مطالعه طرف تقاضا

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز:2هوشمندي فناوري

31
ويرايش اول1394 ،

-1-2مقدمه
باتریهای لیتیومی با توجه به ویژگیهای منحصربهفردی که دارند ،در حوزههای گوناگونی مانند لوازم الکتریکی مصرفکننده،
تجهیزات نظامی و فضایی ،ارتباط از راه دور ،وسایل نقلیه الکتریکی و غیره مورد استفاده قرار میگیرند و تحلیل بازار باتریهای
لیتیومی مستلزم بررسی بازار محصوالتی است که در آنها از این نوع باتریها استفاده میشود .به عبارتی جهت بررسی بازار
باتری های لیتیومی نمی توان تنها به میزان واردات باتری (بصورت مجزا) اکتفا کرد .با در نظر گرفتن نوع کاربرد این باتریها،
گستره سازمانها و افرادی که میتوانند منبع کسب اطالعات به شمار آیند نیز تغییر میکند .بعنوان مثال در تحلیل بازار
باتریهای لیتیومی برای گوشی تلفن همراه و لپتاپ ،بایستی ضمن کسب اطالعات از مراجع دولتی مرتبط نظیر دفاتر
تخصصی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به بررسی تمامی افراد و انجمنهای درگیر در این حوزه نیز پرداخت .اداره گمرک
جمهوری اسالمی ایران ،اتحادیه لوازم صوتی و تصویری ،انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه ،واردکنندگان عمده این
محصوالت و سازندگان آنها در کشور از مهمترین مراجعی هستند که میتوانند درخصوص ویژگیهای بازار این محصوالت
اطالعات مناسبی را در اختیار ما قرار دهند .در جدول  9مهمترین منابع کسب اطالعات برای هر حوزه کاربرد در کشور معرفی
شده است.
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فاز:2هوشمندي فناوري
مصرفکننده

الكتریكتتتتتتی

پزشكی

نظامی

فضایی

ارتباط از راه دور

ابزارهای توان

نقلیه الكتریكی

تجدید پذیر

وزارت

هوایی

صنعت



دریایی

وزارت





نفت و گاز

وزارت دفاع









بهداشت
وزارت



ارتباطات
ستتازندگان



باتری
واردکنندگان
باتری
گمرک

سایر کاربردها




















اتحادیتتتته
صتتتتوت و 
تصویری
ستتتتازمان


انرژی هتای
نو
ستتتتازمان
توستتتتعه و
نوستتتتازی





معادن
صتتتتتنایع



پتروشیمی
وزارت نیرو



راه آهتتت و



مترو
جدول  :9مراجع کسب اطالعات براساس نوع کاربرد
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در بخش بررسی تقاضای محصول ابتدا مروری بر تقاضای باتریهای لیتیومی در جهان خواهیم داشت و سپس بصورت
تفصیلی میزان تقاضای کشور براساس کاربردهای بالفعل باتریهای لیتیومی همانند گوشی تلفن همراه ،لپتاپ و تبلت و برخی
تجهیزات پزشکی وغیره در چند سال اخیر بررسی شده است.

 -2-2تقاضای باتری لیتیومی در جهان
باتری یون لیتیومی دارای بیشترین رشد و سهم عمده سرمایه گذاری ها بوده است و پیش بینی میشود این بازار دارای رشد
فزاینده ای باشد چراکه باعث تولید ابزارهای قابل حمل ،ابزارهای توان ،وسایل الکترونیکی قابل حمل ،لپ تاپ ها ،موبایلها و
در نهایت وسایل نقلیه الکتریکی میگردد .درحالیکه جایگاه اروپا در زمینه باتری سرب-اسید و نیکل-کادمیم قوی میباشد
موقعیت فناوری باتری یون لیتیوم متفاوت است و در حال حاضر بدلیل استفاده آن در محصوالت متعدد برای مشتریان (مانند
تلفن همراه ،و کامپیوتر قابل حمل) در دست گردانندگان آسیایی (ژاپن ،کره و چین) است .کاربردهای عمده باتری یون لیتیوم
در سال  2011در تلفن های همراه و نوت بوک ها بوده است .نرخ رشد مرکب ساالنه  1مابین سال های  2006و %21 ،2011
ساالنه در حجم و  %13ساالنه در ارزش بوده است.
در شکل  123میزان فروش جهانی باتری یون لیتیومی در سال های  2000تا  2011نشان داده شده است.

)Compound annual growth rate (CAGR

1
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شكل  :15فروش جهانی باتری یون لیتیوم در سالهای ( 2000-2011میلیون دالر آمریكا) [.]36

در شکل  124بازار باتری های یون لیتیومی براساس تقاضا در بخشهای مختلف ابزارهای قابل حمل نشان داده شده است.

شكل  :16بازار باتری های یون لیتیومی در بخشهای مختلف ابزارهای قابل حمل [.]57
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اصلی ترین کاربرد باتری های یون لیتیومی در سال  2011مربوط به تلفن های همراه و کامپیوترهای قابل حمل بوده است .در
فاصله مابین سال های  2006تا  2011نرخ رشد مرکب سالیانه بازار باتری های یون لیتیومی در این بخش  %21حجمی و %13
در ارزش بوده است .در شکل  125بازار باتریهای لیتیومی در بخش متحرک در سال های  2000-2012نشان داده شده است
[.]6

شكل  :17بازار باتری های لیتیومی در بخش متحرک در سال های .]6[ 2000 -2012

در بخشهای بعدی ،میزان تقاضای جهانی باتری لیتیومی به تفکیک کاربرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 -1-2-2ابزارهای الکترونیکی قابل حمل
ابزارهای قابل حمل به دلیل حضور در تلفنهای هوشمند ،لپتاپها و کامپیوترهای تبلت به بخش جداییناپذیر زندگی مدرن
امروزی تبدیل شدهاند .دیگر بازارهای بزرگ برای ابزارهای قابل حمل شامل ابزارهای توان ،1تجهیزات پزشکی ،و سامانههای

Power tools

1
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فاز:2هوشمندي فناوري

دفاعی ،از نظر حجم ،در حال رشد میباشد .همه این ابزارها برای انجام عملکرد خود ،نیازمند باتری میباشند و باعث رشد یک
صنعت هشت میلیارد دالری در طول  20سال برای تأمین تقاضای موجود شدهاند .تاکنون بزرگترین چشمانداز باتریهای
پیشرفته مربوط به بخش باتریهای یون لیتیومی میباشد ،که تقریباً توان همه ابزارهای قابلحمل را فراهم میکند [.]44
در شکل های  126تقاضای گوشی های تلفن همراه در سال های  2010-2020و به تبع آن تقاضای باتریهای یون لیتیومی
مورد استفاده در گوشیها به تصویر کشیده شده است [.]6

شكل  :18تقاضای گوشی های تلف همراه (میلیون واحد) [.]6

تقاضای گوشی های تلفن همراه با نرخ رشد مرکب ساالنه  %6مابین سال های  2010تا  2014رشد خواهد نمود .در شکل 127
تقاضای سلهای باتری های لیتیومی مورد استفاده در گوشی موبایل براساس شکل سل در سال های  2010-2020نشان داده
شده است [.]6
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فاز:2هوشمندي فناوري

شكل  :19تقاضای سل های باتری یون لیتیومی مورد استفاده در گوشی موبایل براساس شكل سل (مسطح و منشوری) در سال های
2010-2020

در نمودار شکل  20رشد تقاضای کامپیوترهای قابل حمل یا لپ تاپ ها در فواصل سال های  2010تا  2020که دارای نرخ
رشد مرکب سالیانه  %10نشان داده شده است [.]6

شكل  :20رشد تقاضای لپ تاپ در سال های  2010-2020براساس میلیون واحد [.]6

در شکل  129رشد تقاضای باتری یون لیتیومی مورد استفاده در دستگاه های لپ تاپ براساس شکل سل مورد استفاده ترسیم
گردیده است .نرخ رشد مرکب سالیانه باتری های لیتیومی پلیمری از  %7به  %23خواهد رسید [.]6
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شكل  :21تقاضای باتری یون لیتیومی براساس شكل سل (مسطح ،منشوری و استوانه ای) [.]6

در مورد باتری های مورد استفاده در لپ تاپ ها رویکرد به سمت سل های نازک تر ،نفوذ سل های مسطح از  %7در سال
 2010به  %23در سال  2020افزایش پیدا خواهد نمود.
بازار مربوط به تجهیزات الکترونیکی قابل حمل مشتری بازاری بالغ است .باتری های لیتیوم پلیمری مورد استفاده در
گوشی های هوشمند و کامپیوترهای قابل حمل تبلت شاهد رشد مداوم در تقاضا می باشند در حالی که تقاضا برای باتریهای
لیتیومی استوانه ای در حال تنزل است [.]6

 -2-2-2کاربردهای نظامی
شرکت  Frost & Sullivanرشد یکنواختی را در بازار باتریهای نظامی (باتریهای یون لیتیومی ،باتریهای سرب-اسید و
باتری های نیکلی و باتریهای روی هوا) تا رسیدن درآمد کسب شده به  2/6میلیارد دالر را در سال  2017پیش بینی نموده
است .ایاالت متحده بزرگترین سهم از بازار درآمد جهانی را داراست ،اما اقتصادهای نوظهور در منطقه آسیا و اقیانوسیه و
خاورمیانه دارای باالترین پتانسیل رشد برای تولیدکنندگان باتری میباشند .براساس گزارش موسسه Frost & Sullivan

استفاده در حال رشد تجهیزات نظام ی پیشرفته در کشورهای مختلف باعث ایجاد تقاضای روزافزون باتری های با دانسیته
انرژی باال و سبک وزن گردیده است .باتری های که بیشترین استفاده را در کاربردهای نظامی دارند باتری های سرب-اسیدی
می باشند و باتری های یون لیتیومی در مرتبه بعدی قرار می گیرند .بازار باتری های نظامی در سال  2012درآمدی بالغ بر
 1/99میلیارد دالر در سال  2012به دست آورده است .انتظار می رود رشد باتری نیکل-کادمیم به دلیل وجود چندین جایگزین
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در بخش باتری های ثانویه کاهش یابد .بعنوان مثال باتری یون لیتیومی نفوذ بیشتری در بازار داشته است و انتظار می رود این
باتری در کاربردهای تجهیزات ارتباطات نظامی ،باتریهای برپایه نیکل را شکست دهد [ .]61هم چنین در شکل  130میزان
هزینه صرف شده توسط وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا برای باتری های یون لیتیومی در بخش دریایی و بصورت کلی
براساس اعالم وزارت دفاع آمریکا نشان داده شده است [.]7

شكل  :22هزینه صرف شده توسط وزارت دفاع ایاالت متحده آمریكا برای باتریهای یون لیتیومی در بخش دریایی و بصورت کلی

 -3-2-2ارتباطات از راه دور
بازار باتری ساکن برای ذخیره توان در ارتباطات از راه دور نسبتا بالغ است .رشد قوی در طول دهه گذشته با تقاضا برای نصب
ایستگاه های برپایه درشت سلولی 1به پیش برده شده است .اگرچه باتری های سرب-اسید  -بطور عمده باتری های از نوع
 -VRLAتقریبا تمام درآمد حاصل از باتری های ساکن مورد استفاده در ارتباطات از راه دور در سال  2013را شامل می شوند،
اما تغییر در تقاضا در طول زمان به پذیرش باتری های یون لیتیومی در این بخش منجر خواهد گردید .موسسه  IHSپیش بینی
می نماید که برخی از ادارات مرکزی قادر به گسترش و افزودن فضای فیزیکی بیشتر به منظور تامین تقاضای ذخیره توان
نخواهند بود .باتری های ساکن یون لیتیومی متوسط و بزرگ اگرچه گرانقیمت می باشند ،اما مزیت اشغال فضای کمتر را ارائه

1

Macro cellular base stations
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می دهند ،در نتیجه یک راه حل در این زمینه محسوب می گردند .موسسه  IHSپیش بینی میکند بازار باتریهای ساکن یون
لیتیومی در کاربردهای ارتباطات از راه دور در سال  2017به ارزش  40میلیون دالر خواهد بود [.]62

 -4-2-2سامانههای توان پشتیبان و سامانه برق اضطراری
براساس پیش بینی مؤسسه  Lux Researchبازار فناوریهای باتری نوظهور مورد استفاده در سامانههای توان پشتیبان و
سامانه برق اضطراری که باتری یون لیتیومی در صدر آن قرار دارد با رشد شش برابری از  143میلیون دالر در سال  2013به
 896میلیون دالر در سال  2020خواهد رسید .اپراتورهای مراکز داده ،پزشکی و تجاری مشتری های عمده بازارهای توان
پشتیبان متداول و سامانه برق اضطراری میباشند که دارای نصب جهانی  800گیگاوات یا  %15مصرف پیک جهانی میباشند.
عموما باتریهای سرب اسیدی از نوع  VRLAبرای ذخیره سازی انرژی در سامانههای سامانه برق اضطراری به کار میروند
بزرگترین سامانه برق اضطراری جهان  46مگاوات برق ذخیره میکند که در واقع سامانه ذخیرهی الکتریکی باتری میباشد که
در آالسکا وجود دارد .براساس گزارش  Lux Researchباتری یون لیتیومی دانسیته توان و عمر بیشتری نسبت به سامانه های
سرب-اسیدی ارائه می دهد .همچنانکه تولیدکنندگان باتریهای یون لیتیومی در تالش برای یافتن طیف وسیعی از مشتریان
میباشند ،بازارهای توان پشتیبان و سامانه برق اضطراری فرصتی برای رشد پیوسته ارائه میدهند.
در چین شرکت  China Mobileدر حال انجام آزمایش بر روی  200یو پی اس مورد استفاده در ایستگاه های پایه در استان
 Henanبرای به روزرسانی سامانه های باتری از باتری های سرب-اسیدی به باتری های یون لیتیومی می باشد .گروه Saft

نیز ،چنین یو پی اس هایی را روانه بازار آمریکای التین نموده است .شرکت  Huaweiو  ZTEهم چنین ایستگاه های اصلی
را با توان پشتیبان باتری یون لیتیومی در سال  2011معرفی نموده است .براساس نتایج آزمایشات اپراتورهای تلفن همراه در
چین می توانند تصمیم بگیرند که به تدریج ایستگاه های اصلی خود را با باتری های یون لیتیومی به روز رسانی کنند0/6 .
میلیون ایستگاه اصلی فقط در چین و  3/3الی  3میلیون ایستگاه اصلی در جهان وجود دارد .رویکرد مشابهی برای به روزرسانی
باتری های مورد استفاده در یو پی اس های مراکز داده وجود دارد .شرکت توشیبا در جوالی سال  2011یو پی اس مجهز به
باتری یون لیتیومی با کارکرد  10ساله ارائه داده است .حجم بازار باتری سرب-اسیدی مورد استفاده برای یو پی اس در سال
 10-12 ،2010میلیارد دالر آمریکا بوده است.
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 BMSبرای یو پی اس ایستگاه های اصلی/مراکز داده بسیار ساده تر ( 48ولت 60/ولت) از موارد مورد استفاده در خودروهای
الکتریکی ( 320ولت) یا ذخیره انرژی الکتریکی در شبکه می باشد.

 -5-2-2سامانه ذخیره ساز انرژی الکتریکی
پیش بینی می شود که حجم بازار باتری لیتیومی برای کاربردهای ساکن از  1/4میلیارد دالر آمریکا در سال  2011به 7/5
میلیارد دالر در سال  2015و  20میلیارد دالر آمریکا در سال  2020پیشرفت نماید که نیروی محرکه آن رشد انرژی های
تجدیدپذیر (باد ،توان خورشیدی و ریز شبکه برای ساختمان های مسکونی ) است .با مشاهده موفقیت پروژه های مختلف پیش
بینی می شود باتری های لیتیومی  %50از بازار ذخیره سازی انرژی الکتریکی شبکه تا سال  2015و  %8-7و  %18-17از توان
ذخیره شده (بازار سامانه برق اضطراری) تا سال  2015و  2020به ترتیب محسوب خواهند شد .در سالهای اخیر باتری های
یون لیتیومی لیتیوم آهن فسفات به دلیل مزیت قیمت آن در مقایسه با سایر فناوری ها در حال به دست آوردن جایگاه در زمینه
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در شبکه می باشند .در سال  2011الی  2012تخمین زده می شود که  %50از بازار ذخیره
انرژی الکتریکی در ایاالت متحده از آن باتری های یون لیتیومی بوده است .در دسامبر سال  2011شبکه چین بزرگترین ذخیره
انرژی الکتریکی ( 36مگاوات ساعت) با  140مگاوات سامانه های تولید توان خورشیدی و بادی نصب نمود که توسط شرکت
 BYDدر ژانگبی 1استان هبی 2عرضه گردید .در کالیفرنیای جنوبی A123 Systems ،در حال نصب ذخیره ساز انرژی
الکتریکی باتری یون لیتیومی به ظرفیت  32مگاوات ساعت می باشد .در ژاپن انتظار میرود باتری یون لیتیومی ابتدا در بازار
ذخیره انرژی الکتریکی ریز شبکه نفوذ کند درحالیکه در ایاالت متحده و چین نفوذ آن بیشتر در ذخیره سازی و تولید انرژی
های تجدیدپذیر خواهد بود.

Zhangbei

1

Hebei

2
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 -6-2-2خودروهای الکتریکی
پیشبینی جهانی فروش وسایل انواع وسایل نقلیه براساس گزارش شرکت مدیریت مشاوره بین المللی  PRTMدر شکل 131
نشان داده شده است [.]11

شكل  :23فروش جهانی وسایل نقلیه در سالهای 2010-2020

براساس این پیشبینی تا سال  2020فروش  ،PHEV ،HEVو  EVها تقریباً به  40میلیون وسیله نقلیه خواهد رسید که به
صورت حدودی نیمی از بازار را تشکیل میدهد HEV .ها به پیشتازی خود ادامه خواهند داد تا عمده فروش وسایل نقلیه
الکتریکی را تشکیل دهند ،این امر نشانگر تغییر پایدار از باتریهای نیکل متال هیدرید به باتریهای یون لیتیومی میباشد .این
پیشبینی برای حداقل  10سال بعدی صادق است که بازار خودرو متشکل از انواع وسایل نقلیه مختلف (،PHEV ،HEV ،ICE
 )EVو انواع مختلف باتری ها (نیکل متال هیدرید ،یون لیتیومی ،و سرب-اسید) خواهد بود .دیگر منابع صنعتی نیز موافقاند که
احتماالً همه وسایل نقلیه در مراحل و مکانهای مختلف وجود خواهند داشت ،بنابراین یک برنده مشخص وجود ندارد [.]11
در حال حاضر صنعت باتری یون لیتیومی به صورت فزایندهای در بازار وسایل الکترونیکی شامل تلفنهای همراه ،کامپیوترهای
شخصی و دوربینهای ویدیویی/دیجیتالی عرضه میگردد .باتریهای یون لیتیومی مورد استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی یک
بازار بسیار جدید میباشد .فروش باتریهای یون لیتیومی برای وسایل نقلیه الکتریکی ( ،)EVsو وسایل نقلیه الکتریکی
هیبریدی ( )HEVsاز سال  2009آغاز گردید .در حال حاضر دو کمپانی ژاپنی ( Automotive Energy Supply Corp. and
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 )Hitachiدر حال تولید باتریهای یون لیتیومی برای  HEVsمیباشند و چند کمپانی دیگر در حال راه اندازی خط تولید
میباشند ( ،Sanyo ،Toshibaو  Blue Energyو همکاری مشترک .)GS Yuasa/Honda
دو کمپانی ژاپنی  Automotive Energy Supply Corp.و  Lithium Energy Japanو همکاری مشترک GS

 Yuasa/Mitsubishiدر حال تولید باتریهای یون لیتیومی برای وسایل نقلیه الکتریکی میباشند .بدلیل اینکه هیچ ظرفیت
موجودی برای تولید انبوه باتری یون لیتیومی مورد استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی در ایاالت متحده وجود ندارد ،کره و ژاپن
در حال حرکت به سمت عرضه باتریها در بازارهای وسایل نقلیه الکتریکی ایاالت متحده میباشند( Hitachi .ژاپن) برنامهای
برای عرضه باتریها به  )GM( General Motorsدر اواخر  2010داشته است.
در نهایت شرایط بازار بوسیله فناوری و تجربه تعیین شده است .برای هر محصول مورد مصرف مشتری یک دوره طوالنی تأیید
مورد نیاز است ،به خصوص اگر چنین محصول جدیدی یک ماشین الکتریکی باشد .تقاضای باتریهای مورد استفاده در وسایل
نقلیه الکتریکی در حال حاضر کوچک است ،اما انتظار میرود که به صورت خیلی سریع رشد نماید .براساس گزارش سال 2010
 BCC Researchدر سال  2009بازار جهانی باتریهای HEVو  PHEVبصورت تخمینی  1/3میلیارد دالر بود.
با توجه به شکل  132در حال حاضر مازاد ظرفیت تولید قابل مالحظهای وجود دارد .ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به
دلیل تقاضای باال ،از واردکنندگان اصلی باتریهای یون لیتیومی میباشند [.]65

شكل  :24تولید و تقاضای جهانی باتریهای یون لیتیومی در خودروهای الكتریكی در سال 2013
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 -7-2-2دوچرخههای الکتریکی
در آسیا و اقیانوسیه دو فناوری عمده مورد استفاده در بازارهای موتورسیکلت و اسکوتر الکتریکی باتریهای یون لیتیومی و
سرب-اسیدی میباشند .باتری های سرب-اسیدی فناوری عمده مورد استفاده در بازار وسایل نقلیه الکتریکی دو چرخ در آسیا و
اقیانوسیه میباشد .باتریهای یون لیتیومی سهم کمتر اما در حال رشد فناوری مورد استفاده در اسکوترها و موتورسیکلتهای
الکتریکی می باشند .در چین ،باتریهای سرب-اسیدی باتری مورد انتخاب بسیاری از تولیدکنندگان باقی مانده است .رشد
باتری های سرب-اسید ی با رشد بازار موتورسیکلت و اسکوترهای الکتریکی منطبق است .این چشم انداز شامل همه انواع
باتری ها سرب-اسیدی شامل سیلیکون و  AGMاست.
همانگونه که در شکل  133نیز مالحظه می شود در حال حاضر باتری لیتیومی درصد کمی از باتری های استفاده شده در بازار
دوچرخه های الکتریکی در چین به خود اختصاص می دهد ،اما در سال  2015درصد نفوذ باتری های لیتیومی در دوچرخه های
الکتریکی به بیش از  50خواهد رسید [.]70

شكل  :25فروش وسایل نقلیه الكتریكی دو چرخ در منطقه آسیا و اقیانوسیه

 -3-2حجم تقاضای باتری لیتیومی در ایران
یکی از اصول مهمی که در فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه فعاالن اقتصادی و تصمیمگیران قرار میگیرد ،موضوع
عرضه و تقاضا است .در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی  ،معلولی از ارتباط میان عرضه و
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تقاضا است .از همینرو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیرد این است
که آیا تقاضا برای کاال یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ (تقاضای بالفعل) .یا اینکه امکان به وجود آوردن
تقاضا برای کاال و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ (تقاضای بالقوه) .پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسیهای اقتصادی و
نگاه دقیق به بازار است که میتواند فعالیتهای اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند.
از این رو ،بررسی هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار باتری لیتیومی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .طرف عرضه باتری
لیتیومی در فصل قبل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .در این بخش ،باتوجه به نوع کاربرد باتریهای لیتیومی تقاضای بالفعل
و بالقوه این نوع باتری در کشور برآورد شده است.

 -1-3-2گوشی تلفن همراه
بازار گوشی تلفن همراه در کشور بازار رو به رشد و بالغی به شمار میآید .حدود یکدرصد از محصوالت عرضهشده در این بازار
تولید داخل بوده و مابقی از طریق واردات تأمین میشود .شکل  26میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه در  4سال اخیر را
نشان میدهد [.]52

شکل :26واردات رسمی گوشی تلف همراه در  4سال اخیر
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در حال حاضر حدود  12شرکت بزرگ نیز به طور رسمی گوشیهای تلفن همراه را به کشور وارد میکنند و ضمانت رسمی آن
را بر عهده دارند .این شرکت ها عبارتند از :یاس جهان ،آرمان همراه آرین ،اسمارت فون ،هماهنگ ،مدیا پردازش ،ارتباطات
وطنی پرشیا (الوطنی) ،ارکان ارتباطات ،پارس ماکروتل ،اکسیر تجارت صبا (مه تل) ،ماناتل پارس ،خدمات طالیی عماد و
نامداران ارتباطات همراه .معروفترین تولیدکنندگان جهانی که محصوالت آنها در کشور فروش و پشتیبانی میشوند نیز عبارتند
از :نوکیا ،الجی ،اچتیسی ،هواوی ،اپل ،سونی ،سامسونگ .سه کشور امارات متحده عربی ،جمهوری کره و چین از کشورهای
عمده صادر کننده گوشی تلفن همراه به کشور میباشند.
باتوجه به اینکه هزینه واردات گوشی تلفن همراه شامل  %7-6هزینه تعرفه %9 ،مالیات و  %7مخارج واردات است ،از این رو ،به
نظر میرسد واردات گوشی تلفن همراه بخصوص برای گوشیهای با قیمت باال از طریق مبادی رسمی برای واردکنندگان
سودآور نیست .به همین دلیل بنا به گفته فعاالن این حوزه بیش از  %80گوشیهای تلفن همراه بصورت غیرقانونی وارد کشور
میشوند.
باتری از اجزای بسیار مهم گوشیهای تلفن همراه به شمار میآید و بسته به نوع گوشی دارای ظرفیت متفاوتی نیز میباشد.
ولتاژ باتری گوشیهای تلفن همراه عموما  3/6یا  3/7ولت میباشد10 Error! Reference source not found. .
ظرفیت باتری تعدادی از گوشیهای هوشمند پرفروش در بازار ایران را بر حسب میلی آمپر ساعت نشان میدهد.
جدول : 10ظرفیت باتری گوشیهای مختلف
مدل

ظرفیت)(mAh

مدل

ظرفیت )(mAh

)HTC One(M8

2600

Galaxy S4

2600

HTC One

2300

Galaxy note

2500

Nokia 701

1300

Galaxy S3

2100

Nikia limia 800

1450

Galaxy nexsus

1750

Huawei Ascend P6

2000

Samsung i9100

1650

Huawei Ascend g525

1700

Iphone 4S

1432

Xperia z1

3000

Iphone 4

1420
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مدل

ظرفیت)(mAh

مدل

ظرفیت )(mAh

Xperia z2

3200

BlackBerry
Torch9900

1230

Xperia arc S

1500

1500 BlackBerry bold 9780

گستره ظرفیت (مقدار نهایی جریان گذرنده از آنها) برای گوشیهای کالسیک بین  600تا  800میلیآمپرساعت بوده و برای
گوشیهای هوشمند عموماً بین  1.300تا  3.000میلی آمپر ساعت میباشد .براساس گفتههای افراد فعال در حوزه گوشی تلفن
همراه مبنی بر افزایش تقاضا برای گوشیهای هوشمند با ظرفیت باالتر (تا  3.000میلی آمپرساعت) ،ظرفیت باتری لیتیومی
برای گوشی تلفن همراه در  11Error! Reference source not found.محاسبه شده است .مبنای محاسبات ذیل ،تعداد
عرضه گوشی تلفن همراه در سال  93میباشد که حدود  13میلیون عدد برآورد شده است.
جدول  :11ظرفیت مورد تقاضا برای باتری گوشی تلف همراه
نوع گوشی تلف همراه
هوشمند
کالسیک
مجموع

درصد تقاضا
%80
%20

1

ظرفیت میانگی )(mAh
2000
700

ظرفیت کل )(Ah
21،500،438
7،525،153
29،025،592

 2-3-2لپتاپ
 12Error! Reference source not found.میزان واردات رسمی لپتاپ در  4سال اخیر را نشان میدهد [.]52

 1درددهای ذکر شده در این قسمت ،برمبنای اظهاران فعاالن این حوزه در نمایشگاه موبایلکس مورخ  1392/12/01ارائه شده است.
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جدول : 12میزان واردات رسمی لپ تاپ
1

سال

وزن (ت )

تعداد

90

2،660

832،000

91

4،588

917،600

92

3،581

716،200

93

3،251

650،211

در  2سال اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز میزان واردات لپتاپ کاهش یافته است و بیشترین میزان واردات لپتاپ در سال 91
بوده است که با در نظر گرفتن میزان قاچاق محدود این محصول (نسبت به قاچاق گسترده در گوشی تلفن همراه) واردات آن
به حدود  1میلیون عدد رسیده بوده است .2با توجه به میزان واردات در سال  650،000( 93عدد) و ظرفیت میانگین 4،400
میلیآمپرساعت برای باتری هر لپتاپ ،میتوان میزان ظرفیت باتری مورد نیاز لپتاپ در کشور در حال حاضر را حدود
2.8میلیون آمپرساعت برآورد نمود.

 3-3-2تبلت
در سالهای اخیر شاهد رشد گسترده بازار انواع تبلتها در کشور بودهایم .تبلتها به دلیل حجم کم ،قابلیت حمل آسانتر و
بعضا قیمت کمتر (در مقایسه با لپتاپها) با استقبال گسترده در کشور روبرو شدهاند .براساس گزارش وزارت صنعت ،در کشور
میزان تقاضای تبلت در حدود  2میلیون عدد تخمین زده شده است که با در نظر گرفتن میانگین ظرفیت 3.000
میلیآمپرساعت ،ظرفیت کلی باتری لیتیومی برای تبلت در کشور را  6.000.000آمپرساعت برآورد میکنیم .پیشبینی میشود،
هر ساله با کاهش استفاده از لپتاپ 15 ،الی  20درصد بر میزان تقاضا برای تبلت افزوده شود.3

 1محاسبان تعداد با در نظر گرفتن وزن حدودی  5کیلوگرم برای هر لپ تاپ دورن گرفته است.
 2خانا مهندس نیازاده ،دفتر تخصصی لپتاپ وزارن دنعت ،مورخ 1393/01/25
 3آقای مهندس انصاری ،مدیر فروش شرکت ایران رهوو ،مورخ 1393/12/01

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

49
ويرايش اول1394 ،

فاز:2هوشمندي فناوري

 -4-3-2دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری
 13Error! Reference source not found.میزان واردات رسمی دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری را نشان میدهد
[.]52
جدول  :13واردات رسمی دوربی عكاسی و فیلمبرداری
سال

تعداد
1،247،323

92

1،012،070

91

1،092،578

90

1،898،028

93

واردات دوربین عکاسی و فیلمبرداری از طریق سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران تنها با یک شماره تعرفه ()85258000
صورت میگیرد .بنابراین در این بخش برای پی بردن به میزان واردات دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری بصورت مجزا
براساس نظرات کارشناسان و افراد فعال در این حوزه ،تقریبی از میزان تقاضا برای هریک از انواع دوربینها ارائه خواهد شد.
باتری انواع دوربینهای عکاسی دارای ظرفیتی میان  700تا  1200میلیآمپرساعت میباشد .میزان واردات این محصول در
سال  93تقریبا  800هزار عدد برآورد شده است .1بنابراین ظرفیت تقریبی باتریهای لیتیومی در دوربینهای عکاسی  800هزار
آمپر ساعت برآورد میشود.
باتری انواع دوربینهای فیلمبرداری دارای ظرفیتی در بازه  1400تا  7000میلی آمپرساعت میباشد .با در نظرگرفتن ظرفیت
میانگین  4000میلیآمپرساعت برای باتری انواع دوربینهای فیلمبرداری و میزان تقاضای  400هزار عدد در سال ،ظرفیت
باتری دوربینهای فیلمبرداری  1.6میلیون آمپرساعت برآورد میگردد.

 1اقای مهندس نیک روش ،واردکننده انواع دوربینهای دیویتال ،مورخ 1393/02/03
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جدول  :14ظرفیت مورد تقاضا برای باتری دوربی های عكاسی و فیلمبرداری
نوع دوربی
عکاسی
فیلمبرداری

میزان تقاضا (عدد)
800،000
400،000

ظرفیت میانگی )(mAh
1000
4،000

مجموع

ظرفیت کل )(Ah
800،000
1،600،000
2،400،000

الزم به ذکر است ،میزان قابل توجهی از واردات دوربینهای دیجیتال از مبادی غیررسمی صورت میپذیرد .1براساس محاسبات
دفتر تخصصی وزارت صنعت  5تا  10درصد قاچاق برای این محصول منظور شده است.

 -5-3-2تجهیزات پزشکی
همانطور که ذکر شد ،در بسیاری از تجهیزات پزشکی نظیر انواع دستگاههای مانیتورینگ ،دستگاههای تنفسی ،دیالیز ،برخی از
دستگاههای الرینگوسکوپ ،الکتروکاردیوگرافی ،پمپهای تزریق ،مسواک برقی و ...از باتریهای لیتیومی بعنوان پشتیبان
استفاده میشود .هر کدام از این دستگاهها دارای باتری با ظرفیتها و بعضاً خصوصیات متفاوتی هستند .به عنوان مثال باتری
مورد استفاده در انواع مانیتورینگها دارای ظرفیتی بین  1800تا  2500میلیآمپرساعت هستند و براساس اعالم مرکز آمار
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مجموع تولید و واردات این دستگاهها سالیانه در حدود  7000عدد میباشد .2میزان
ظرفیت باتری بکاررفته در دستگاههای مانیتورینگ به طور تقریبی برابر  15400آمپرساعت میباشد  .باتری دفیبریالتور که
ظرفیتی در حدود  4000میلی آمپرساعت دارد (این باتریها با استفاده از درایور میتواند به گونهای در مدار قرار بگیرد که در هر
زمان جریان عبوری قابل کنترل بوده و شارژ یا دشارژ باتری تحت کنترل باشد ،به عبارت دیگر میتوان دستگاه را بگونهای
تنظیم کرد که به عنوان مثال جریان  2200میلی آمپر را از خود عبور دهد)  .میزان واردات این دستگاه در کشور حدود  1500تا
 2000دستگاه میباشد .در  15 Error! Reference source not found.مروری بر میزان واردات و تولیدات برخی از
تجهیزات پزشکی مذکور به همراه ظرفیت باتری آنها صورت گرفته است.

 1آقای مهندس عبداللهی ،مدیرعامل شرکت تک درخت سبز ،واردکننده انواع دوربینهای دیویتال ،مورخ 1393/03/07
 2اقای دکتر مهرام بادامچی ،مدیر کل واحد توهیزان پزشکی وزارن دنعت ،مورخ 1392/12/04
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جدول  :15برآورد ظرفیت باتری لیتیومی وارداتی برای برخی از تجهیزات پزشكی
نام دستگاه
ونتیالتور
پمپ تزریق
مانیتورینگ
دفیبریالتور
پالساکسیمتر
2
سایر

تعداد
2500
1700
7000
2000
1500
-

1

ظرفیت باتری )(mAh
600-500
2000
2500-1800
4000
3600
1000

مجموع

ظرفیت کل )(Ah
1،500
3،400
15،400
8،000
5،400
700،000
733،700

 -6-3-2سایر کاربردها
امروزه باتری های لیتیومی در همه وسایلی که نیاز به منبع انرژی در حجم کوچک دارند ،کاربرد دارد .در حالیکه عمدهترین
کاربرد این نوع از باتریها ،گوشی تلفن همراه ،تبلت ،لپتاپ و دوربینهای دیجیتال میباشد ،در وسایل دیگری نیز نظیر بانک
توان ،3گوشیهای تلفن بیسیم ،دستگاههای کنترل از راه دور ،وسایل بازی ،دستگاههای کارتخوان ،دستگاههای پارکومتر و
دستگاههای  4MWDنیز مورد استفاده قرار میگیرند .ظرفیت باتری مورد استفاده در این وسایل همراه با میزان واردات سال
 ،92در  16 Error! Reference source not found.بصورت خالصه ارائه شده است.

 1مرکز آمار وزارن بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مورخ 1393/02/27
 2همانطور که ذکر شد ،باتری های لیتیوم یون در بسیاری از توهیزان پزشکی به عنوان باتری پشتیبان مورد استفاده قرار میگیرند .در
مدلهای مختل ف برختی از توهیتزان ،انتواع مختلتف بتاتری متورد استتفاده قترار میگیترد .بعنتوان ماتال در برختی از دستتگاههتای
الرینگوسکوپ از باتری نوع لیتیوم یون استفاده میشود .انواع سمعک ،دستگاههای گلوکومتر و  ...از جمله دستگاههای مذکور به شمار
میآیند.
3

Power bank

 ) measurement while drilling( MWD 4نوعی از دستگاه های موقعیت یاب و اندازه گیری هستند که در انتهای رشته حفاری و بهاالی متهه
قرار می گیرند و این امکان را فراهم می آورند که درحین عملیات حفاری بتوان موقعیت دقیق چاه را تعیین کرد.
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جدول  : 16ظرفیت باتری برای سایر کاربردهای باتری لیتیومی
نوع دستگاه
بانک انرژی

ظرفیت باتری )(mAh

5000

تعداد واردات
1000

ظرفیت کل )(Ah
5000

گوشی تلفن بیسیم

850

دستگاههای کنترل از راه دور

1000-300

دستگاههای کارتخوان

1،800

11033
73778
344،479

9،378
620،000

دستگاههای پارکومتر
دستگاههای پخش با قابلیت MP3

70،000
1000

2،000
600،000

140،000
600،000

مجموع

42،266

1،416،644

 -7-3-2برآورد کلی از میزان واردات باتری لیتیومی به کشور
براساس مصاحبههای صورت گرفته و اطالعات جمعآوری شده ،میزان تقاضای باتری لیتیومی حدود  45میلیون آمپرساعت
برآورد شده است .جمعبندی میزان تقاضا برای هر کاربرد در  17Error! Reference source not found.ارائه گردیده
است.
جدول  : 17برآورد کلی از میزان تقاضای باتری لیتیومی
کاربرد
گوشی تلفن همراه
لپتاپ
تبلت
دوربین عکاسی
دوربین فیلمبرداری
تجهیزات پزشکی
1
تجهیزات نظامی
سایر

ظرفیت )(Ah
29،025،592
2،800،600
6،000،000
800،000
1،600،000
733،700
3،000،000
1،416،644

مجموع

45،376،536
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 1کارشناسان وزارن دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
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مقدمه
در این گزارش به تدوین اركان جهتساز در سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکیی در
صنعت برق ایران شامل چشمانداز ،اهداف و راهبردها پرداخته میشود .چشمانداز تصویر مطلوب (شفاف ،واقعیی ،جیذاب و
قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی را ترسیم میكند .اهداف مسیر نیل به چشمانداز
تعیین شده را مشخص می كنند و در نهایت راهبردها روش تحقق اهداف توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در
صنعت برق را نشان میدهند.
در بخش اول این گزارش ،مبانی نظری مربوط به چشمانداز ،فرآیند تدوین چشمانداز و در نهایت چشمانداز سند توسعه
سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ارائه میشود .سپس چارچوب نظری و فرآیند تدوین اهداف و اهداف
تعیین شده برای دستیابی به چشمانداز مورد بحث قرار میگیرد .در بخیش سیوم ایین گیزارش فرآینید تعییین روشهیای
اكتساب و همچنین راهبردهای در نظر گرفته شده برای تحقق اهداف و چشمانداز سند توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی
الکتریکی در صنعت برق مشخص میشود.
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فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

 -1فصل اول:
تدوين چشمانداز توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الكتريكی
در صنعت برق
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مقدمه

به طور كلی چشمانداز 1بیانگر افق و جایگاه مطلوب ،آرمیانی و رقیابتی بیرای سیازمان ،صینعت ییا تکنولیوژی اسیت.
چشمانداز همواره امیدها و اهداف آرمانی را نشان میدهد و یادآوری میكند كه جهت حركت به كدام سو ادامه مییابد .به
عبارت دیگر چشمانداز آیندهای است واقعگرایانه ،قابلتحقق و جذاب كه كلید رهبری حركت به سوی اهداف است .بر این
اساس در خصوص موضوع سند ،چشمانداز شامل جایگاه مطلوب كشور در موضوع سند خواهد بود.
اهمیت چشمانداز از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است ،با توجه به موارد ذكر شده میتوان گفت كه چشمانداز دو كاركرد
اصلی دارد :نخست از به بیراهه كشیده شدن فعالیتها جلوگیری كرده و دوم اینکه همواره امید نیل به اهداف تعیین شیده
را تقویت مینماید.
انواع آینده كه در چشمانداز به آن پرداخته میشود ،در سه دسته ،طبقهبندی میشود :آینیده ممکین ،آینیده محتمیل و
آینده مطلوب.
آينده ممكن :شامل تمامی آیندههایی است كه میتواند اتفاق بیفتد .مهم نیست كه این آیندهها تا چیه حید احتمیال
وقوع داشته باشند و یا حتی دستنیافتنی باشند.
آيندههای محتمل :آنچه به احتمال بسیار زیاد در آینده به وقوع خواهد پیوست.
آيندههای مطلوب :آنچه مطلوبترین و ارجحترین رویداد آینده به شمار میرود.
هدف از نگارش این فصل ،تدوین بیانیه اولیه چشمانداز توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق
ایران (تولید ،انتقال و توزیع) میباشد .بیانیه اولیه چشمانداز باید مبتنی بر مطالعات صورت گرفته (خصوصاً چشمانداز سیایر
كشورها) و اسناد باالدستی (خصوصاً اسناد راهبردی صنعت برق) تدوین گردد .با توجه به اینکه تدوین بیانیه اولیه چشمانداز
نیازمند شناخت اساس و چهارچوب نظری تدوین چشمانداز و مالحظات كلی تدوین چشمانداز اسیت در ابتیدا بیه بررسیی
چارچوب نظری و مالحظات كلی تدوین و تبیین چشمانداز پرداخته میشود .پس از آن با تجزیه و تحلیل مطالعیات انجیام
شده و اسناد باالدستی ،به تدوین بیانیه اولیه چشمانداز پرداخته میشود.

1- Vision
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چهارچوب نظری در خصوص تدوين و تبیین بیانیه چشمانداز

همان طور كه اشاره شد یکی از گامهای اساسی در تدوین برنامه راهبردی ،تدوین چشمانداز است .در حقیقت ،پیس از
تدوین مأموریت ،میبایست مقصد نهایی در یک افق زمانی مشخص تعیین گردد .با تهیه چنین تصویری از آینده ،فعالیتها
و تصمیمگیریهای كالن فرابخشی و بخشی دارای یک هدف واحد میباشد ،كه این هدف واحد رسییدن بیه چشیمانیداز
تعیین شده است.
در این بخش از گزارش به بررسی مبانی نظری در انتخاب یک چشیمانیداز مناسیب و همچنیین بررسیی الزامیات آن
پرداخته شده است .بر این اساس در این بخش ابتدا تعاریف و ویژگیهای چشمانداز از منابع علمی مختلف ارائیه و سیپس
متدولوژیهای تدوین چشمانداز معرفی میشود.

 -1-2-1تعريف چشمانداز
واژه چشمانداز در زبان فارسی به معنی تصوری است كه از آینده در نظر انسان مجسیم مییشیود .در مطالعیات انجیام
گرفته ،تعاریف مختلفی از چشمانداز وجود دارد كه برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:
 )1آینده واقعگرایانه ،قابل تحقق و جذاب
 )2بیان صریح سرنوشتی كه باید به سوی آن حركت كرد
 )3هنر دیدن نادیدنیها
 )4چشمانداز یک عامل كلیدی در رهبری و یک جنبش ذهنی از شناختهها به ناشناختهها است كه رهبران
اثربخش را قادر میسازد ،با در كنار هم قرار دادن حقایق ،آرزوها ،ایدهآلها ،فرصتها و تهدیدها ،آیندهای
جذاب برای خود خلق كنند.
 )5چشمانداز عبارت است از تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی جامعه در یک افق زمانی معین بلندمدت كه
متناسب با مبانی ارزشی و آرمانهای نظام و مردم تعیین میگردد.
 )6چشمانداز به عنوان تصویر آیندهای كه در جستجوی خلق آن هستیم معرفی شده ،كه هر چه این تصویر از
نظر جزئیات غنیتر باشد ،جالبتر خواهد بود.
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 )7چشمانداز عالوه بر این كه برانگیزاننده ،هدایتگر و جهتدهنده اداره جامعه و همچنین الهامبخش،
وحدتآفرین و قابلفهم برای همه اقشار میباشد ،باید از ویژگیهای آیندهنگری ،واقعگیرایی ،ارزشگرایی
و جیامعنگری برخوردار بوده و نسبت به وضع موجود ،چالش اسیاسی داشته باشد تا بتوان عزم ملی را جهت
تحقق آن فراهم آورد.
 )8چشمانداز هر مجموعه اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسیر حركت را
همواره هدفمند و جهتدار نماید .آگاهی كامل ذینفعان از چشمانداز ،میتواند آنها را در تصمیمات كلیدی
یاری دهد .البته چشمانداز میتواند در طی زمان تکمیل گردد.
 )9چشمانداز آمیزهای از ارزش و داوریهای مبتنی بر ایدئولوژی و واقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
میباشد .طبق این دیدگاه ،هر ایدئولوژی ،ترسیمكننده یک چشمانداز است ،لذا در مقام برنامهریزی و
تصمیمگیری باید ایدئولوژی واحدی حاكم باشد تا چشمانداز واحدی شکل بگیرد.
 )10چشمانداز ،ارائه دهنده یک تصویر مطلوب ،آرمانی و قابل دستیابی است كه مانند چراغی در افق بلندمدت،
فراوری سازمان و ذینفعان آن قرار دارد و واجد ویژگیهای جامعنگری ،آیندهنگاری ،ارزشگرایی و
واقعگرایی میباشد.
 )11چشمانداز عبارت است از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در افق
زمانی معین بلندمدت ،كه متناسب با مبانی ارزشی ذینفعان تعیین میگردد.
مبتنی بر تعاریف مختلف ارائه شده ،ویژگیهای زیادی را برای یک چشمانداز مطلوب میتوان مدنظر قیرار داد كیه در
ادامه و مبتنی بر یافتههای كتابخانهای به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.

 -2-2-1ويژگیهای يک چشمانداز مطلوب
در تعاریف اشاره شده ویژگیهای مختلفی برای چشم انداز مطلوب بیان شده است كه در این بخش برخی از مهمترین
ویژگی چشمانداز مطلوب بیان شده است .ویژگیهایی كه چشمانداز مطلوب باید دارای آنها باشد عبارتاند از:
 )1قابل دستیابی در زمان مورد نظر و كمیتپذیر
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 )2برآیند آثار ناشی از مزیتها (مؤلفههای قوت و فرصت) از یک طرف و رافع چالشها (نقاط ضعف و تهدید)
از طرف دیگر بوده و با توجه به استراتژیهای تعیینشده تبیین گردد.
 )3جامع ،تحولگرا ،آیندهنگر و پویا
 )4دارای افق زمانی معین
 )5بلندپروازانه و درعینحال منحصربهفرد
 )6برانگیزاننده مشاركت همگانی و مشوق حركت
 )7پیونددهنده حال و آینده به همدیگر (یعنی در عین آنکه باید واقعگرایانه باشد ،مطابق با آرمانها نیز باشد)
 )8اطمینانبخش و توجهبرانگیز برای ذینفعان
 )9دارای حس مالکیت و تعلق و تقویتكننده این حس در ذینفعان
 )10تعیینكننده مسیر حركت و به وجود آورنده هدفی منسجم (در این خصوص چشمانداز باید تصویری ممکن
از اهداف مطلوب را دارا باشد)
 )11تداومبخش به برنامهریزی و اجرا آنها
 )12نشاندهنده فرصتهای موجود و راه بهرهجویی از این فرصتها
این در حالی است كه در سیستمها و سازمانهایی با مقیاسهای كوچکتر ویژگیهای زیر را نیز باید برای چشمانیداز
متصور شد:
 ایجادكننده رضایت شغلی ،تعهد ،عالقه و غرور در كاركنان و انرژیدهنده به آنها و در حوزه سازمانی
اثرگذار و معنیبخش به جوانب مختلف زندگی
 مشوق یادگیری
 مشخصكننده مخاطب
 مشخصكننده استاندارد برتر
 كوتاه و دقیق
 مرتبط با تمام ذینفعان مرتبط
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 -3-2-1ضرورت تدوين چشمانداز
از دیگر مواردی كه باید در تدوین بیانیه اولیه چشم انداز در نظر گرفته شود ،درک و بییان ضیرورت و اهمییت تیدوین
چشمانداز میباشد .همان طور كه اشاره شد ضرورت اصلی تدوین چشمانداز تعیین افق ،جایگاه و موقعیت مطلوب است كه
با تعیین آن از منحرف شدن از مسیر اصلی جلوگیری شده و امید فعالیت در مجموعه ذینفعان مدنظر تقویت میشود.
به طور كلی چشم انداز در سطوح مختلف ملی ،بخشی و سازمانی در پاسخ به مجموعه سیؤاالتی مشیابه سیؤاالت زییر
تعریف میشود:
 )1آیا اختالل و سردرگمی نسبت به اهداف وجود دارد؟
 )2آیا افراد از كافی بودن چالش در كار خود شکایت دارند؟
 )3آیا در حال از دست دادن بازار ،شهرت یا اعتبار هستیم؟
 )4آیا رقبای جدیدی در حال ظهور هستند كه قرار است خدمات بهتری ارائه دهند؟
 )5آیا به نظر میرسد حركت جامعه با روندهای تغییر محیطی هماهنگ نیست؟
 )6آیا احساس غرور و افتخار در جامعه ما كاهش یافته است؟
 )7آیا كسانی هستند كه صرفاً برای پول كار میكنند و هیچ تعهدی نسبت به جامعه ندارند؟
 )8آیا اجتناب از ریسک در جامعه بیش از حد الزم است؟ (افراد تمایل به مسئولیتپذیری ندارند ،در چارچوب
قوانین و مقررات ،محدود ماندهاند و در مقابل تغییر مقاومت میكنند؟)
 )9آیا احساس مشترک نسبت به پیشرفت یا حركت به سمت جلو مشاهده میشود؟
چنانچه پاسخ هر یک از سؤاالت فوق در یک نظام توسط كارشناسان مستقل مثبت قلمداد شیود ،اصیالح سیاختارهای
راهبردی و در رأس آن تعریف چشماندازی جدید اجتنابناپذیر خواهد بود.
لذا باید جهت دهی جدید و نوینی تعریف و تنظیم گردد و از این رو برخورداری از یک چشمانداز مؤثر ،جیامع و كارآمید
حائز اهمیت خواهد شد.
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 -4-2-1انواع چشماندازها
هر بیانیه چشمانداز از لحاظ محتوایی ،باید سه عنصر زیر را به صورت روشن دارا باشد:
 )1صحنه و یا مرزهای رقابتی
 )2مزیت رقابتی
 )3قابلیت رقابتی یا شایستگیهای محوری.
برخی از مزایا و ابعاد قدرت چشمانداز در شکل ( (1-1ارائه شده است.

شكل ( : )1-1ابعاد قدرت و مزايای چشمانداز

اكثر چشماندازها به بیان جملهای كیفی و كلی پرداختهاند .با این وجود ،میتوان چشمانداز را به چهار نوع دسیتهبنیدی
نمود:
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چشمانداز كمی

چشماندازی است كه در آن شاخصهای كمی برای آینده مطلوب بییان شیده و سیپس هیر ییک از ایین شیاخصهیا
عددگذاری میشوند .چشماندازهای كمی میتوانند از نوع عددی (به عنوان مثال ،میزان تولید در افق زمانی چشمانداز) و یا
از نوع درصدی (درصد سهم تولید در كشور یا منطقه در افق زمانی چشمانداز) باشند.

-2-4-2-1

چشمانداز كیفی

بر خالف چشمانداز كمی ،در این چشمانداز به بیان جمالتی كیفی و عاری از اعداد و ارقام پرداخته میشود .در این نوع
چشمانداز ،شاخصهای كیفی برای نشان دادن آینده مطلوب سازمان یا بخش بهكاربرده میشود.

-3-4-2-1

چشمانداز رتبهای

در چشمانداز رتبهای ،جایگاه كشور ،سازمان یا بخش بین دیگران به عنوان مالک بیان آینده مطلیوب در نظیر گرفتیه
شده است .به عنوان مثال ،ممکن است كشور یا سازمانی در بیانیه چشمانداز خود اعالم نماید كه قصید دارد در بیین رقبیا
جایگاه سوم را دارا باشد.

-4-4-2-1

چشمانداز مقايسهای

در چشمانداز مقایسهای ،جایگاه آینده در مقایسه با رقبای اصلی ترسیم شده و مالک پیشرفت و توسعه برتری نسبت به
یک رقیب خاص اعالم شده است .البته باید توجه داشت كه چشمانیدازهای رتبیهای و مقایسیهای تیا حیدی زیرمجموعیه
چشماندازهای كمی و كیفی هستند و از این رو چشماندازها در دو دسته كلی كیفی و كمی قابل طبقهبندی خواهند بود.
پس از شناسایی مبانی پایه ،ضرورتهای خلق چشمانداز و معرفی انواع آن نوبت به شناخت روشهای تبیین چشمانداز
میرسد ،از این رو در ادامه به بررسی روشهای مختلف تبیین چشمانداز پرداخته شده است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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 -5-2-1روشهای تبیین بیانیه چشمانداز
فرآیند تدوین چشمانداز دارای پیچیدگی و سختی وصفناپذیری اسیت ،از ایین رو روشهیای بسییار متنیوعی توسیط
محققان مختلف برای تدوین بیانیه چشمانداز پیشنهاد شده است .به دلیل پیچیدگی موجود در این فرآیند ،میتوان گفت كه
هیچ كدام از روش های موجود كامل نبوده و به همین دلیل در اكثر موارد برای تدوین بیانیه چشمانداز باید از تركیب چنید
روش استفاده نمود .از این رو در ادامه برخی از مهمترین روشهای تدوین و خلق چشمانداز ارائه شده است.

-1-5-2-1

روش پنج چرا

كالینز و پوراس در سال  1996طی مقالهای در مجله "بررسیهای بازرگانی هاروارد" توصیه كردند كه با این پرسیش
كار را آغاز كنید كه "چرا این كاالها و خدماتی را كه ما تولید میكنیم مهم هستند؟" این سؤال را  5بار تکرار كنید تیا بیه
هدف بنیادین خود پی ببرید.

-2-5-2-1

روش استوارت

توماس استوارت قالبی را طراحی كرده كه تدوین چشمانداز را برای هر جامعهای تسهیل مینماید:
 جایگاه جامعه (رهبر ،پیشرو ،جهانی)... ،
 كاال و خدمات (نوآور ،ارزان ،متنوع ،باكیفیت)... ،
 مشتریان و ذینفعان (بازار جهانی ،خلق ارزشی به ذینفعان)...،
 صنعت

-3-5-2-1

روش برت نینوس

برت نینوس روش نسبتاً پیچیده ولی جامعتری را برای تدوین چشمانداز معرفی كرده است كه این روش شامل مراحل
زیر میباشد:
 وضعیت فعلی جامعه ،كسب و كار و نحوه فعالیت
 تعیین مرزهای چشمانداز (شناسایی ذینفعان و نیازهای آنان)

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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 تعیین جایگاه جامعه در محیط آتی
 ارزیابی و انتخاب چشمانداز نهایی

-4-5-2-1

روش كیگلی

به زعم كیگلی ،چشمانداز رهبر ،بر درک گذشته و حال داللت دارد و مهمتر از آن ،نقشهراهی برای آینده ارائه میكند و
به افراد راهکارهایی در جهت عمل و عکس العمل برای تحقق آینده مطلوب عرضه میدارد .باید توجه داشت كیه پیس از
تبیین هر یک از اركان چشمانداز ،كیگلی در فرآیندی با نام فرآیند برنامهریزی رایزنی رهبری ،نحوه تدوین چشمانداز را در
گامهای زیر خالصه میكند:
 )1انتخاب افراد شركتكننده در تدوین چشمانداز
 )2تدارک جلسه آشنایی مختصری برای تمام افراد گروه مركزی
 )3تهیه و ارسال پرسشنامه برای هر یک از اعضا و گروههای مرتبط
 )4مصاحبه با افرادی كه این شیوه را ترجیح میدهند.
 )5جمعآوری پاسخها و دستهبندی پاسخهای مشابه
 )6خالصه كردن نتایج
 )7آمادهسازی و ارسال كتاب دادهها برای اعضای گروه مركزی

-5-5-2-1

روش التام

در این شیوه هشت گام معرفی شده كه به شرح زیر میباشند:
 )1گام اول :جمعآوری دادهها و اطالعات بنیادین
 )2گام دوم :طوفان ذهنی
 )3گام سوم :حذف اضافات
 )4گام چهارم :تدوین سند اولیه

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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 )5گام پنجم :تصحیح بیانیه
 )6گام ششم :آزمون معیارها
 )7گام هفتم :كسب تأیید یا تصحیح
 )8گام هشتم :ابالغ چشمانداز
این در حالی است كه چشم انداز به هر روشی كه انتخاب و خلق گردد باید مبتنی بر گیامهیای خلیق آن و مطیابق بیا
رویکرد ارائه شده در شکل ( (2-1پردازش و ارائه شود .در شکل ( (2-1گامهای پردازش چشمانداز به طور خالصیه ذكیر
شده است:
گامهاي پردازش چشمانداز

حسابرسي چشمانداز

تعريف دامنه
چشمانداز

تعريف محدوده
موضوع
ارزيابي عملكرد
نقاط قوت و ضعف
مقصد احتمالي در
صورت ادامه
مسير فعلي

تعريف عالئق
ذينفعان مهم در
موضوع
مرزهاي چشمانداز
جديد

شرايط چشمانداز

انتخاب چشمانداز

تحوالت پيشبيني
شده آينده در
داخل كشور
تحوالت آينده در
محيط اقتصادي،
اجتماعي،
سياسي،
تكنولوژيكي و..

ايجاد ارزيابي
چشمانداز
جايگزين
انتخاب چشمانداز
با توجه به سه
گام قبلي

شكل ( :)2-1گامهای پردازش يک چشمانداز مطلوب

-3-1

فرآيند (روش منتخب) تدوين چشمانداز توسعه سامانههای

ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت برق
با توجه مطالب ذكر شده در رابطه با تعریف ،ویژگیها و روشهای تدوین چشمانداز و جمعبندی این مطالب میتوان به
انتخاب یک روش پیشنهادی تركیبی برای تدوین چشمانداز پرداخت .همان طور كه اشاره شد میوارد مختلفیی در بسیط و
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تدوین چشمانداز دارای اهمیت می باشند ،كه به منظور در نظر گرفتن این موارد در بیانیه چشمانیداز بایید بیه ییک سیری
سؤاالت كلیدی و اساسی توجه شود .این سؤاالت عبارتاند از:
 )1رسالت اصلی چیست؟ ما امروز چه هستیم؟ آرزو داریم چه بشویم؟ توانمندی اصلی ما چیست؟
 )2چگونه آرزوی اصلی بیان شده در بیانیه چشمانداز محقق خواهد شد؟ راهبرد رشد داخلی سیستم در هر یک از
زیربخشهای اصلی آن چیست؟
 )3اگر زیر بخش های اصلی پتانسیل الزم برای رشد را نداشته باشند ،راهبرد رشد خارجی برای تحقق آرزوی
چشمانداز تبیین شده كدام است؟
در واقع میتوان اشاره كرد كه روش (متدلوژی) منتخب تدوین هر چشمانداز پاسخ به سؤاالت فوقالذكر بوده و پیشنهاد
میشود برای تدوین چشمانداز بر اساس فلوچارت ارائه شده در شکل ( (3-1عمل شود.

شكل ( :)3-1مدل اجرايی خلق چشمانداز

از این رو بر اساس روش منتخب گامهای خلق یک چشمانداز به شرح زیر میباشد:
در مرحله اول به بررسی اسناد باالدستی ،گزارش توجیهپذیری ،بررسی تحوالت آینده و نظرات خبرگان پرداخته شده و
با استفاده از این بررسیها یک دید كلی نسبت به فضای صنعت و یا سیستم مدنظر به دست میآیید .در مرحلیه دوم بایید
ویژگیهای اساسی ذكر شده در یک بیانیه اولیه مطلوب لحاظ شود .در مرحله سوم ،با توجه به مطالعات انجام شده و دیید

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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به دست آمده از مرحله قبل ،به تدوین بیانیه ابتدایی از چشمانداز پرداخته میشود .در مرحله چهارم كه در شیکل ( (3-1از
آن تحت عنوان برگزاری پنل ذینفعان یاد شده است ،چشمانداز اولیه با ذینفعان در میان گذاشته میشیود .در ایین مرحلیه
پس از دریافت و بررسی نظرات ذینفعان در صورت لزوم تغییراتی در بیانیه اولیه چشیمانیداز داده مییشیود .بیا اسیتفاده از
تکنیکهایی مانند طوفان ذهنی بیانیه چشمانداز كه مورد قبول تمام ذینفعان اصلی باشد نهایی و تدوین میشود.
الزم به یادآوری است كه چشمانداز تدوین شده باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا كارایی آن اثبات شود .برای اثبات كارایی
چشمانداز ،بیانیه نهایی چشم انداز تدوین شده از لحاظ دارا بودن صفات و ویژگیهای ضروری چشمانداز بررسی و سنجیده
میشود و در صورتی كه صفات و ویژگیهای ذكر شده را دارا باشد چشمانداز از كارایی خوبی برخوردار خواهد بود.
بر اساس كلیات اجمالی بیان شده از روش منتخب تدوین چشمانداز در ادامه مطابق با گامهای بیان شیده بیه بررسیی
اسناد باالدستی حوزه چشمانداز توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع)
پرداخته میشود.

-4-1

نتايج حاصل از بررسی اسناد باالدستی

منظور از اسناد باالدستی ،قوانین و سیاستهای كالن كشور است كه چشمانداز و اهیداف كیالن حیوزههیای مختلیف
توسعه فناوری باید منطبق بر این اسناد تدوین گردد .همان طور كه اشاره شد یکی از مهمتیرین مراحیل در تیدوین سیند
راهبردی تبیین چشمانداز است ،كه به منظور تدوین چشمانداز نیاز به بررسی اسناد مختلف پرداخته میشود .یکی از منیابع
اصلی برای تدوین بیانیه اولیه چشمانداز اسناد باالدستی مرتبط با حوزه مدنظر میباشند .با توجه به متنوع بودن ارگانهای
قانونگذار ،اسناد باالدستی متعددی در رابطه با توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولیید،
انتقال و توزیع) بررسی شدهاند كه لیست این اسناد در جدول ( )1-1ارائه شده است .در اكثر اسناد بررسی شده سیاستهای
كلی كشور مشخص شده و به طور خاص به موضوع فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق اشاره
نشده است .با مطالعه قوانین و سیاستهای مرتبط ،با توجه به پتانسیلهای موجود در بهكارگیری سامانههیای ذخییرهسیاز
انرژی الکتریکی ،ویژگیهای قابل تصور برای چشمانداز پیشنهادی را میتوان برداشت كرد .ویژگی و مواردی كه با توجیه
به اسناد باالدستی میتوانند در بیانیه چشمانداز در نظر گرفته شوند ،در جدول ( )2-1ارائه شدهاند.
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جدول ( :)1-1عناوين اسناد و سیاستهای بررسی شده.
رديف

مرجع صادركننده

قانون

1
2
3
4
5
6
7
8

چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
سیاستهای كلی كشور در زمینه انرژی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تعیین و ابالغ سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری
سند چشمانداز و برنامه راهبردی بلندمدت وزارت نیرو
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
سند راهبرد ملی توسعه علوم و فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
تدوین استراتژی توسعه تولید انرژی كشور در افق  30ساله با در نظر گرفتن كلیه
حاملهای انرژی

10

تدوین سند راهبردی و نقشهراه خودرو برقی

9

مقام معظم رهبری
مجلس شورای اسالمی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری
وزارت نیرو
مجلس شورای اسالمی
ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
كارفرما :توانیر
مجری :پژوهشگاه نیرو
كارفرما :پژوهشگاه نیرو
مجری :پژوهشکده كنترل و مدیریت شبکه

تاريخ
تصويب
1382
1358
1379
1392
1389
1390
1390
1390
1394

جدول ( :)2-1ويژگیهای موجود در اسناد باالدستی مرتبط با توسعه ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت برق ايران
(تولید ،انتقال و توزيع).
رديف

قانون تصويب شده

1

چشمانداز 1404

بخش مربوطه
توسعهیافته
برخوردار از دانش پیشرفته

موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در تدوين بیانیه اولیه
چشمانداز بايد در نظر گرفته شوند
دستیابی به جايگاه مناسب در میان كشورهای منطقه در افق 1404
بومیسازی دانش طراحی و تولید سامانههای ذخیرهسازی
انرژی الكتريكی به عنوان دانش پیشرفته در افق 1404
توجه به محیطزيست و تالش برای افزايش ايمنی

بهرهمند از محیطزیست مطلوب

محیطزيست با توسعه انرژیهای تجديدپذير و وسايل نقلیه
الكتريكی و هیبريدی

2

قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران

دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علم و فناوری در سطح
منطقه آسیای جنوب غربی (آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و
كشورهای همسایه)
اصل 3بند  :13تأمین خودكفایی كشور در علوم و فنون و
صنعت ...
اصل  :48بهرهگیری عادالنه از منابع طبیعی و امکانات در
سطح كشور (بهرهمندی یکسان همه افراد كشور از نعمت گاز
طبیعی و برق و)...
اصل  :81خودكفایی كشور در امور صنعت و تجارت و عدم
اعطای امتیاز تجاری،اقتصادی و صنعتی به بیگانگان

دستیابی به جايگاه اول منطقه در بخشهای اصلی و استراتژیک
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
بومیسازی كامل تولید و بکارگیری سامانههای ذخیرهسازی انرژی
الکتریکی و تجهیزات
ارتقای سطح رفاه اجتماعی با بهرهمندی اقشار دوردست جامعه به برق
تجدیدپذیر با بهرهگیری از سامانههای ذخیرهساز انرژی
بومیسازی بکارگیری فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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فاز :3تدوين ارکان جهت ساز
رديف

قانون تصويب شده

3

سیاستهای كلی نظام در
بخش انرژی

4

سیاستهای اقتصاد
مقاومتی

5

سیاستهای كلی اصالح
الگوی مصرف ابالغی
مقام معظم رهبری

6

سند چشمانداز و برنامه
راهبردی بلندمدت وزارت
نیرو

7

قانون برنامه پنجم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران

ماده139ـ به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات
نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه كاربرد انرژیهای پاک
و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی
كشور ،دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و
تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیالت ،زمینه
تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول
برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

8

سند راهبرد ملی توسعه
علوم و فناوری
انرژیهای تجدیدپذیر

-

موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در تدوين بیانیه اولیه

بخش مربوطه

چشمانداز بايد در نظر گرفته شوند

 ایجاد تنوع در منابع انرژی كشور و استفاده از آن با رعایت مسائل
زیستمحیطی و تالش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر
با اولویت انرژیهای آبی.
 تالش برای كسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد
نیروگاهها از قبیل بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و
زمینگرمایی در كشور
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع
علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء
جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات
محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد
دانشبنیان در منطقه.
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفیت و
گاز ،توسعه تولید كاالهای دارای بازدهی بهینه (بر اسیاس شیاخص
شیدت مصیرف انییرژی) و بیاال بیردن صییادرات بیرق ،محصییوالت
پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأكید بر برداشت صیانتی از منابع

توجه به محیطزیست و ایجاد تنوع در منابع انرژی كشور با توسعه وسایل
نقلیه الکتریکی و هیبریدی و انرژیهای تجدیدپذیر با استفاده از سامانههای
ذخیرهساز انرژی الکتریکی

دستیابی به جایگاه مناسب در میان كشورهای پیشرو در حوزه ذخیرهسازهای
انرژی و دستیابی به جایگاه اول منطقه در تولید دانش بکارگیری سامانههای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
بهرهمندی از سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در تولید برق از منابع
تجدیدپذیر و ارتقای بهرهوری شبکه و خودروهای برقی و هیبریدی به منظور
صیانت از منابع نفتی

 افزایش بازدهی نیروگاهها ،متنوعسازی منابع تولید برق و افزایش
سهم انرژیهای تجدیدپذیر و نوین.
 اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید ،انتقال و مصرف انرژی
در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی.
وزارت نیرو با ارتقاء بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای

افزایش سهم تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری شبکه با بهرهمندی
از سامانههای ذخیرهسازی



بهرهگیری از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در بخش تولید به منظور
ارتقای بهرهوری

نوين ،سازگار با محیطزيست و متناسب با زیرساختهای
حال و آینده و توسعه مشاركت و بهرهوری منابع انسانی متخصص
 توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی به منظور افزايش سازگاری با محیط
و خالق به عنوان ارزشمندترین دارایی ،نقشی مؤثر در رفاه
زيست (از طريق توسعه برق تجديدپذير و تولید خودروهای برقی
اجتماعی و تبادل برق با كشورهای منطقه ایفا نموده و در راستای
 توسعه بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی اللکتریکی در صنعت برق به منظور
كاهش شدت انرژی ،افزايش خوداتكايی و توسعه كاربرد
افزايش پايداری شبكه
انرژیهای تجدیدپذیر اقدام میكند

دستیابی به دانش فنی ساخت و بکارگیری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
به عنوان توجه به محیطزیست و تالش برای افزایش ایمنی محیطزیست با توسعه
انرژی های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی ،توسعه و بهكارگیری
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در نیروگاههای بادی و خورشیدی و سایر
انرژیهای تجدیدپذیر نوین

افزایش سهم تولید برق تجدیدپذیر با بهرهمندی از سامانههای ذخیرهسازی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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فاز :3تدوين ارکان جهت ساز
رديف

قانون تصويب شده

9

تدوین استراتژی توسعه
تولید انرژی كشور در افق
 30ساله با در نظر گرفتن
كلیه حاملهای انرژی

10

تدوین سند راهبردی و
نقشهراه خودرو برقی
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بخش مربوطه

موارد و ويژگیهای قابل برداشت از قانون كه در تدوين بیانیه اولیه
چشمانداز بايد در نظر گرفته شوند

افزایش پایداری و كیفیت شبکه با بهرهمندی از سامانههای ذخیرهسازی
مناسب در شبکه برق

-

بخشی از بیانیه چشمانداز :تأمین انرژی مورد نیاز
خودروهای برقی در قالب  2500ايستگاه شارژ و

-5-1

تامین  2/52گیگاوات انرژی
هدف  :1كاهش سهم حمل و نقل در میزان آلودگی هوا  ،شدت
مصرف انرژی و هزینه های مصرف سوخت فسیلی
هدف  :2هدف افزایش توان ظرفیت كشور و به طور خاص
وزارت نیرو در پشتیبانی بکارگیری خودروهای برقی
هدف  :3دستیابی به فناوری های اصلی خودروی برقی در كشور

افزایش سهم تولید برق تجدیدپذیر با بهرهمندی از سامانههای ذخیرهسازی
توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی به منظور افزايش سازگاری با
محیط زيست (از طريق توسعه برق تجديدپذير و تولید
خودروهای برقی

نتايج حاصل از بررسی مطالعات تطبیقی

همان طور كه در بررسی چهارچوب نظری تبیین بیانیه چشمانداز و فرایند منتخب تدوین چشمانداز اشاره شد ،بررسیی
ابعاد چشماندازی توسعه سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در سایر كشورها منبع مناسبی است كه میتوان از آن در
تدوین بیانیه چشمانداز استفاده كرد .در مطالعات تطبیقی تعدادی از كشورها با توجه به حجم بازار فناوریهای ذخیرهسازی
انرژی الکتریکی در آنها و نظر خبرگان برای بررسی انتخاب شدهاند كه عبارتاند از :ایاالت متحیده آمریکیا ،كشیورهای
اتحادیه اروپایی ،اسکاتلند ،آلمان ،استرالیا و كانادا .ابعاد چشماندازی توسعه سامانههای ذخییرهسیازی انیرژی الکتریکیی در
اسناد هر یک از این كشورها در ادامه بررسی شده است.

 -1-5-1بررسی سند برنامه ذخیرهسازی انرژی آمريكا توسط وزارت انرژی و
دفتر تأمین برق و پايايی انرژی ( )OEآمريكا
سند برنامه ذخیرهسازی انرژی آمریکا توسط دپارتمان انرژی و اداره ارسال وزارت انرژی و دفتر تیأمین بیرق و پاییایی
انرژی ( )OEآمریکا در سال  2011تدوین شده است .در این سند چالشها و نیازمندیها ،تحلییل ،تحقیقیات ،میدیریت و
توسعه اقدامات در زمینه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی بحث شده است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :3تدوين ارکان جهت ساز
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چشمانداز در نظر گرفته شده برای برنامههای دفتر  OEبر پایه چهار اصل تدوین شیده اسیت ،كیه ایین چهیار اصیل
عبارتاند از:
 .1مشخص كردن مکان مناسب برای ذخیرهسازی انرژی با باالترین بازده
 .2بهبود و توسعه عملیاتی بخشهای مختلف مانند قیمت ،امنیت ،طول عمر سیکلی تجهیزات
 .3تالش برای دستیابی به باالترین بازده ،به ویژه استفاده نمودن از تحقیقات
 .4تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز برای ساخت و طراحی تجهیزات مختلف مورد استفاده
از بررسی این سند مشخص شد كه در راستای انجام تحقیقات برای بهبود عملکرد سیستمهیای ذخییرهسیازی ،ییافتن
مکان مناسب ذخیرهسازی و تربیت نیروهای متخصص در این زمینه متمركز شده است.

 -2-5-1بررسی سند برنامه ذخیرهسازی انرژی كشورهای اتحاديه اروپا
سند ذخیرهسازی انرژی اروپا نگاه استراتژیک را در مورد فرصتهای ذخیرهسازی انرژی به صورت گرمایی و الکتریکی
ارائه داده و چالشهای موجود در این زمینه را بررسی میكند .قوانین تصویب شده اتحادیه اروپا در رابطه با ذخییرهسیازی
انرژی به طور گستردهای بر كاهش انتشار دی اكسید كربن تأكید دارد ،از این رو توجه زیادی به سامانههای ذخییرهسیازی
انرژی به منظور كاهش آالیندههای زیستمحیطی در نظر گرفته شده است.
چشمانداز تدوین شده در این سند كاهش  80درصدی میزان تولید گازهای گلخانهای تا سال  2050و بهبیود پاییداری
شبکه و كنترل نوسانات مربوط به منابع تولید انرژی الکتریکی میباشد .با توجه به موارد ذكر شده مشخص است بعد اصلی
چشمانداز این سند در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی خصوصاً كاهش انتشار گازهای گلخانهای (به وییژه  )CO2اسیت.
البته افزایش كیفیت و امنیت عرضه انرژی الکتریکی و كاهش نوسانات تولید الکتریسیته نیز در چشمانداز اتحادیه اروپیا در
نظر گرفته شده است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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 -3-5-1بررسی سند ذخیرهسازی انرژی الكتريكی و مطالعات مديريتی
اسكاتلند
هدف اصلی اسکاتلند كاهش انتشار دی اكسید كربن در افق سال  2020میباشد .در این سند استراتژی اصلی كیاهش
انتشار  CO2را جلوگیری از نشر این گاز در فرآیند تولید انرژی الکتریکی دانسته و با توجه به این امر استفاده از سامانههای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی برای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر به عنوان هدف كشور اسکاتلند انتخاب شده است.
چشمانداز تدوین شده در این سند بر كاهش نشر دی اكسید كربن تا سال  2020به میزان  42%نسبت به سال  1990و
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر از  20%به  60%تا  80%تا سال  2030میالدی تأكید میكند .با توجه به ایین مطالعیه
انجام شده و موارد فوقالذكر ابعاد اصلی در نظر گرفته شده در تدوین چشمانداز این سند توجه به مسائل محییطزیسیتی و
توسعه صنعت برق تجدیدپذیر (تنوع بخشیدن به منابع انرژی) میباشد.

 -4-5-1بررسی سند ذخیرهسازی انرژی الكتريكی در آلمان بر اساس
چشمانداز جهانی و اروپا سال 2050
در این سند اشاره شده كه با توجه به پتانسیل باالی آلمان برای تولید برق تجدیدپذیر ،ایین كشیور مییتوانید بخیش
اعظمی از انرژی مورد نیاز خود را با استفاده از منابع تجدیدپذیر (خصوصاً باد و خورشید) تأمین نماید .از سوی دیگر بیرای
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در بخشهای مختلف از جمله نیروگاههای تولید برق و صنایع حمل و نقل الکتریکی نیاز
به توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی میباشد.
در این سند چشمانداز كشور آلمان بهكارگیری حدود یک میلیون اتومبیل الکتریکی تا سال  2020مییالدی و حیدود 5
میلیون اتومبیل الکتریکی تا سال  2030و افزایش سهم منابع تجدیدپذیر از  20%به  60%تا  80%در تولید انیرژی در افیق
سال  2030میالدی بیان شده است.
از این رو میتوان نتیجه گرفت كه ابعاد اصلی چشمانداز كشور آلمان در تدوین سند ذخییرهسیازی انیرژی الکتریکیی،
افزایش سهم منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی (تنوع بخشیدن به منابع انرژی) و توجه به حمل و نقل برقی میباشد.
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 -5-5-1بررسی سند ذخیرهسازی انرژی الكتريكی در استرالیا
مسئله مهم در ارتباط با فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در استرالیا امنیت فناوریهای ذخییرهسیازی انیرژی
الکتریکی است .در این سند اشاره شده كه بسیاری از بخشهای مختلف (تولید ،انتقال و بکارگیری) انرژی ایمن نیسیتند و
این امر در سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی نیز تا حدی وجود دارد كه از جمله آن میتوان خطیر انفجیار و آتیش
گرفتن باتریهای مختلف (خصوصاً باتریهای لپتاپ) را نام برد.
در این سند چشمانداز استرالیا در رابطه با ذخیرهسازی انرژی الکتریکی ،افزایش امنیت در فنیاوریهیای ذخییرهسیازی
انرژی الکتریکی میباشد .با توجه به موارد تشریح شده مشخص میشود كه بعد اصلی چشیمانیداز اسیترالیا در ایین سیند
افزایش ایمنی استفاده از سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی میباشد.

 -6-5-1بررسی سند ديد استراتژيک برای باتریهای قوی ،خودروهای
الكتريكی هیبريدی و خودروهای پالگین در كانادا
در این سند اشاره شده كه كشور كانادا با توجه به مزایای صنعتی ،اجتماعی و محیطزیستی خودروهای الکتریکی یکیی
از كشورهای پیشرو در زمینه خودروهای الکتریکی است .در حال حاضر حدود  95درصد از حمل و نقل زمینی كانادا تحت
پوشش شركت نفت این كشور است ،از این رو در راستای دستیابی به مزایای بهكارگیری خودروهیای الکتریکیی نییاز بیه
افزایش فعالیت در این زمینه و حل مشکالت موجود در آن میباشد .مهمترین مشیکل اسیتفاده از خودروهیای الکتریکیی
تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز است كه در این سند عنوان شده انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی به چهار روش قابل
تأمین است كه عبارتاند از:
• استفاده از سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی مانند باتریها و ابرخازنها
• ژنراتورها
• تجهیزات تبدیل انرژی الکتروشیمیایی مانند پیلهای سوختی
• به طور مستقیم از شبکه توزیع برق
در چشمانداز این سند به سه مورد زیر اشاره شده است:
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 .1بهكارگیری  500000خودرو الکتریکی در جادههای كانادا تا سال 2018
 .2افزایش توان شبکه برق ،بهینهسازی باتریها و خودروهای الکتریکی
 .3دستیابی كامل به فناوری استفاده از باتریهای لیتیمی در خودروهای الکتریکی
با توجه به موارد بیان شده مشخص میگردد كه ابعاد اصلی چشمانداز این سند افزایش حمل و نقل الکتریکی ،افزایش
توان شبکه برق و دستیابی دانش استفاده از باتریهای لیتیمی در خودروهای الکتریکی است.

-6-1

نتايج حاصل از بررسی مطالعات آيندهپژوهی

همان طور كه در بررسی چهارچوب نظری تدوین بیانیه چشمانداز اشاره شد ،چشمانداز باید تحولگرا ،آیندهنگر و قابیل
دستیابی باشد از این رو در یک جمله میتوان گفت چشمانداز باید مبتنی بر آینده باشد .بنابراین وضعیت آینده فنیاوری در
تدوین یک چشمانداز مطلوب نقش اساسی بازی میكند ،از این رو در این بخش بررسی مطالعه آیندهپژوهی سیامانههیای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق انجام شده در فاز  2این طرح پرداخته شده است.
در مطالعه آیندهپژوهی ،سناریوهای مختلف برای آینده فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در كشور بررسی شده
و از میان چهار سناریوی برتر سناریو خوداتکایی به عنوان سناریو محتملتر انتخاب شده است .در ایین سیناریو كشیور بیا
افزایش تحریمهای سیاسی اقتصادی روبرو شده ولی از سوی دیگر بر اساس عملکرد صحیح میدیران در شیرایط بحرانیی
سیاستهای حمایتی از توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در كشور افزایش مییابد.
با توجه به اینکه (طبق سناریو محتمل) كشور با افزایش تحریمها روبرو خواهد شد ،در تدوین چشمانداز تیالش بیرای
كسب دانش فنی و بومیسازی طراحی ،تولید و بکارگیری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی باید در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر افزایش تحقیقات علمی در حوزه ذخیرهسازی انرژی باید مد نظر قرار گرفته كه این امر بدون تربیت نییروی
انسانی متخصص بومی امکانپذیر نمیباشد.
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تبیین چهارچوب بیانیه و ارائه پیشنويس اولیه بیانیه چشمانداز

با توجه به بررسیهای صورت گرفته بر روی اسناد باالدستی و ابعاد چشماندازی اسناد سایر كشورها ویژگیها و زمینه-
های مهم در تدوین سناریوی توسعه سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی مشخص شده اسیت .نحیوه اسیتخراج ایین
زمینهها و ارتباط آنها در شکل ( )4-1دنشان داده شده است.

شکل ( :)4-1زمینههاي استخراج شده براي تدوين بیانیه چشمانداز

با توجه به نکات اشاره شده بیانیه اولیه به صورت زیر تهیه شد:
"با اتکا به خداوند متعال ،صنعت برق كشور در افق  1404و در راستای تحقق سند چشمانداز بیستساله ،با تأكیید بیر
خوداتکایی و مبتنی بر نیروی انسانی بومی و ضمن توجه به مقوله حفظ محیط زیست،
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با دستیابی به دانش فنی طراحی ،ساخت و بكارگیری سـامانههـای بـا اولويـت ،نیـاز كشـور در
ذخیرهسازی انرژی الكتريكی را متناسب با ظرفیتهای هدفگذاری شده در بخشهای شـبكه بـرق،
حمل ونقل پاک و انرژی های تجديدپذير نوين ،به منظور افزايش كیفیت توان ،پايـداری شـبكه و بـا
توجه به مالحظات اقتصادی تأمین مینمايد".
پس از تهیه بیانیه اولیه چشمانداز ،این بیانیه در جلسهای با حضور اعضای كمیته راهبری ،رئیس پژوهشیکده شییمی و
مواد ،و مدیر گروه ارائه شد .اسامی افراد حاضر در این جلسه به شرح ذیل است:
 جناب آقای مهندس طالبی (مدیر پروژه نیروگاه سیاه بیشه) جناب آقای دكتر حسینی (مشاور فنی و ریئس بخش برق شركت آب نیرو) جناب آقای مهندس امینی (ریئس مركز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته پژوهشگاه نیرو) جناب آقای مهندس ژام (رئیس مركز شیمی و مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیرو) جناب آقای دكتر موسوی تاكامی (نماینده شركت توانیر) جناب آقای دكتر عادل محسنی (نماینده شركت مدیریت شبکه ) جناب آقای دكتر فرشاد كوچک محسنی (رئیس پروه برنامهریزی و تعامل با بازار برق شركت مدیریت شبکه)جناب آقای مهندس صالحی (مدیر گروه شیمی و فرآیند مركز شیمی و مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیرو)
 سركار خانم مهندس بهبودی (كارشناس فنی پژوهشکده انرژیهای نو ،دانشگاه صنعتی امیركبیر) جناب آقای مهندس هدایت (مسئول تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی سپاهان باتری) جناب آقای مهندس شهابیان (نماینده انجمن صنعت باتری) جناب آقای مهندس حسنی (رئیس گروه ذخیرهسازی انرژی سازمان انرژیهای نو ایران (سانا))پس از بررسی اولیه محتوای بیانیه چشم انداز جناب آقیای دكتیر موسیویان عنیوان كردنید كیه مبحیث ذخییرهسیازی
خودروهای الکتریکی در محدوده فعالیتهای صنعت برق نبوده و صنعت برق فقط در زمینه تیأمین بیرق میورد نییاز ایین
خودروها فعالیت داشته و طراحی و ساخت قطعات مختلف خودروها وظیفه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اسیت .البتیه بیا
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مباحث انجام شده در جلسه كمیسیون فنی طرح كه با حضور مهندس مرجانمهر و مهندس فتحی انجام شد تصمیم گرفته
شد كه با توجه به اهمیت استفاده از خودروهای برقی ،بند خودروهای الکتریکی از بیانیه چشمانداز حذف نشود.
جناب آقای مهندس امینی اظهار داشتند كه در راستای بهبود روند اجرایی سند بهتر است حجم مورد نیاز ذخیرهسیازی
انرژی الکتریکی به صورت تقریبی و اولیه مشخص شده و در چشمانداز اشاره شود .از سوی دیگیر جنیاب آقیای مهنیدس
حسنی و جناب آقای دكتر زمانیان بر این باور بودند كه افزودن این اعداد به بیانیه چشمانداز بیا عنیوان طیرح هیمخیوانی
نداشته و در صورت افزودن این عدد روند تدوین سند باید در جهت تأمین نیازهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت
برق تغییر كند ،د ر نهایت پس از بحث و بررسی نتیجه گرفته شد كه این اعداد به منظور مشیخص شیدن اهمییت توسیعه
فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در بخش توجیهپذیری تدوین سند ذكر شوند.
در نهایت جناب آقای دكتر حسینی ،جناب آقای مهندس طالبی و جنیاب آقیای مهنیدس صیالحی اشیاره نمودنید كیه
كاربردهای مختلف ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق باید تک به تک ذكر شود.

-8-1

بیانیه چشمانداز

بر اساس موارد ذكر شده بیانیه چشمانداز توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در كشور به شرح زیر تبییین
و اعالم میگردد:

با اتكا به خداوند متعال صنعت برق كشور در افق  1404و در راستاي تحقق سند چشمانداز بيستتستاله ،بتا تکكيتد بتر
خوداتكايي و مبتني بر نيروي انساني بومي و ضمن توجه به مقوله حفظ محيط زيست،

با دستیابي به دانش فني طراحي ،ساخت و بهرهبرداري از سامانههاي اولويتدار ،نیاز
کشور در ذخیرهسازي انرژي الکتريکي متناسب با کاربردهاي شبکه برق (کنترل فرکانس،
ارتقا کیفیت توان ،پیکسايي ،پايداري شبکه) ،خودروهاي برقي و انرژيهاي تجديدپذير در
صنعت برق تامین خواهد شد.
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توصیفات پساچشماندازی

در این قسمت به توضیح و تعریف در رابطه با بیانیه چشمانداز در نظر گرفته شیده بیرای پیروژه توسیعه فنیاوریهیای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق كشور به جهیت شیفافسیازی هرچیه بیشیتر ایین عبیارتهیا و زمینیههیای
چشماندازی پرداخته شده است.
 رويكرد تدوين بیانیه چشمانداز :با توجه به اینکه فناوری سامانههای ذخییرهسیازی انیرژی الکتریکیی از
جمله فناوریهای میانی است كه توسعه آن سبب توسعه سیایر حیوزههیا و صینایع همچیون كنتیرل فركیانس،
پیکسایی انرژیهای تجدیدپذیر و  ...میشود ،چشمانداز و هدف گیذاری توسیعه ایین فنیاوری بایید بیر مبنیای
بهكارگیری این سامانهها در حوزهها و صنایع ذكر شده در نظیر گرفتیه شیود .از ایین رو رویکیرد تیدوین بیانییه
چشمانداز در این سند دستیابی به فناوریهای كاربردی با توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکیی
در نظر گرفته شده است.
 دانش فنی طراحی ،ساخت و بكارگیری سامانههای اولويتدار :با توجیه بیه تنیوع زییاد موجیود در
سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی و امکان استفاده از برخی سامانهها به جای سایر میوارد ،دسیتیابی دانیش
فنی طراحی ،ساخت و بکارگیری تمام سامانههای ذخیرهساز در كشور الزم و ضروری نیست .یک روش مناسیب
برای گزینش و انتخاب بین سامانههای مختلف ،اولویتبندی و تالش برای دستیابی به دانش فنی سامانههای با
اولویت است .به منظور در نظر گرفتن این مورد ،عبارت" دستیابی بیه توانمنیدی رقیابتی دانیش فنیی طراحیی،
ساخت و بکارگیری سامانههای با اولویت" جایگزین عبارت "دستیابی به توانمندی رقابتی دانش فنیی طراحیی،
ساخت و بکارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی" در بیانیه چشمانداز شد .شاخصهای اولوییتبنیدی
سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی و سامانههایی با اولویت از منظر طراحی ،ساخت و بهكارگیری ،در ادامه
فرآیند تدوین سند ملی "توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی" تعیین میگردند.
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 پايداری شبكه :بیانگر سطح احتمال تأمین بار مشتركین در چهارچوب استانداردهای مرتبط و به میزان مورد
تقاضا میباشد .این سطح با استفاده از شاخصهایی از قبیل تعداد دفعات ،مدت و دامنه اثرات نامطلوب در تأمین
نیاز مصرفكنندگان بیان میشود.
 كیفیت توان :این عبارت بیانكننده وضعیت پارامترهای انرژی الکتریکی منتقل شده نظیر ولتاژ ،شدت جریان،
ضریب توان و فركانس در محل مشترک میباشد.
 متناسب با ظرفیتهای هدفگذاری شده :همان طور كه در تشریح رویکرد تدوین بیانیه چشمانداز اشاره
شد فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی از جمله فناوریهای میانی است ،كه چشمانداز و
هدفگذاری توسعه این فناوری باید بر مبنای بهكارگیری این سامانهها در سایر حوزهها و صنایع تدوین گردد .از
این رو در بیانیه چشمانداز ذكر شده است كه طراحی ،ساخت و بهكارگیری این سامانهها باید متناسب با
ظرفیتهای هدفگذاری شده در حوزههای مختلف انجام پذیرد.
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 -2فصل دوم:
تدوين اهداف كالن توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الكتريكی
در صنعت برق
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مقدمه

در ادامه روند تدوین اهداف ارائه شده و بر اساس روند تشریح شیده ،اهیداف كیالن در توسیعه فنیاوری بیهكیارگیری
سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع) تعیین شدهاند .اهداف در برنامههیای
توسعه یک فناوری بیانگر مقاصد و یا خواستههای مطلوب حاصل از توسعه فناوری میباشند ،كه این اهداف از طریق انجام
اقدامات پیشنهادی محقق میشوند .اگرچه اهداف ممکن است در سطوح مختلفی قابل تعریف باشند ،اما در سند راهبیردی
الزم است صرفاً اهداف اساسی معرفی شوند .اهداف اساسی به اهدافی گفته مییشیود كیه بیر جهیتگییریهیای اصیلی
فعالیتهای حوزه سند تأثیرگذار هستند.

-2-2

چارچوب نظری تدوين اهداف كالن برنامه راهبردی

یکی از گامهای اساسی در تعیین جهتگیریهای كالن ییک برنامیه راهبیردی ،تیدوین اهیداف توسیعه ،در راسیتای
چشمانداز تعریف شده است .این هدفگذاری در سطح كالن به منظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد.
در حقیقت اهداف مذكور ،پاسخگوی یک سؤال اساسی با عنوان "به منظور رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده،
به چه مقاصدی باید دست یافت؟" میباشد .با تعیین این اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،كنشگران دخیل در نظیام
توسعه فناوری ،اهدافی بلندمدت را دنبال میكنند و در نتیجه ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را بر اساس
آن به صورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام میدهند.
در روششناسی پیشنهادی ،تدوین اهداف با دو رویکرد باال-به-پایین و پایین-به-باال صورت میپذیرد .رویکرد بیاال-
به-پایین رویکردی هدفمحور است كه به دنبال ترسیم یک آینده مطلوب برای توسعه صینعت اسیت .در طیرف مقابیل،
رویکرد پایین-به-باال نگاهی مسئلهمحور به توسعه صنعت دارد .با استفاده از این رویکرد تركیبی ،از یک طرف همراستایی
اهداف با چشماندازهای كالن ملی و سایر اركان جهتساز باالدستی حفظ شده و از طرف دیگر تمام مسیائل و مشیکالت
موجود در مسیر توسعه صنعت نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند .در این بخش ،فرآیند تدوین اهداف كالن بیا
نگاهی باال-به-پایین صورت میگیرد .این اهداف در راستای چشمانداز و با تعریف حوزههای اهداف مشیخص مییشیوند.
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عالوه بر حوزههای هدف كه بیانكننده ابعاد اهداف هستند ،كیفیت و ویژگیهای این اهداف باید تعیین شیود .بیه منظیور
تعیین كردن حوزهها و ویژگیهای ضروری هدف ،به بررسی مدلهای هدفگذاری پرداخته شده است.

 -1-2-2حوزههای اهداف تعیین شده
در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده است.
در زیر به طور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:

-1-1-2-2

حوزههای اهداف در مدل كارت امتیازی متوازن

(Kaplan and

)Norton, 1996

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهرهوری)
 منظر مشتری (تعیین مشتریان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرآیندهای داخلی (روابط با تأمینكنندگان ،تصمیمگیری در مورد توسعه محصوالت و خدمات جدید ،خدمات
پس از فروش و مهندسی مجدد فرآیندهای تولید)
 منظر یادگیری و رشد (رضایت كاركنان ،فضای مناسب كاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعاتی الزم و برنامههای
آموزش كاركنان)

-2-1-2-2

حوزههای اهداف در مدل پیرس و رابینسون)1383( 1

 توجه به مشتری،
 نوآوری،
 بهرهوری،
 توجه به بخش مالی،
 منابع انسانی

1- Pierce & Robinson
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 و لحاظ كردن محیط خارجی

-3-1-2-2

حوزههای اهداف بر اساس مدل تركیبی فیلیپس

 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوری (باال بردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود كیفیت محصوالت تولیدی ،افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شركت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شركت و خارج از شركت برای تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگیزه برای ارائه كار بهتر)
 مسئولیتهای اجتماعی (حفظ محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محیط كار)
 منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل كشور)

-4-1-2-2

حوزههای اهداف بر اساس مدل دكتر اعرابی

1

 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سیستمها بر مبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالمللی و منطقهای)
 پیشرفت كاركنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط كاركنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشاركت خدمتگیرندگان)

 -1اين مدل در مورد تدوين استراتژي گمرك ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
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گامهای ضروری تدوين اهداف

با در نظر داشتن مدلهای هدفگذاری ،میتوان به معرفی گامهای ضروری در تدوین اهداف پرداخت .روش پیشنهادی
زیر میتواند برای تدوین اهداف كالن مورد استفاده قرار گیرد.

 -1-3-2دريافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول
ارزشی ،هوشمندی فناوری
در ابتدا ال زم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف كالن توسعه صنعت استفاده شود .این كار با برگزاری پنلهیای
خبرگی و بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توسعه فنیاوری
در آینده) ،تأكید بر مؤلفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتوان این
طور بیان نمود كه اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.

 -2-3-2تدوين اولیه اهداف كالن بر اساس اطالعات ورودی
با توجه به نظرات جمعآوری شده متخصصین پیرامون اهداف كالن ،در این مرحله الزم است تا تحلیلگران به پاالیش
این نتایج با در نظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ویژگیهای هدف بپردازند .به عبارت دیگیر ،تحلییلگیران نظیرات
خبرگان را در حوزههای هدف دستهبندی نموده و با در نظر داشتن ویژگیهای ضروری ،آنها را بازنویسی میكنند.
حوزههای اهداف به معرفی ابعادی میپردازند كه الزم است تا به آنها پرداخته شود .اگرچه این حوزهها در هیر میورد
مطالعاتی دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفی هستند ،اما میتوان یک حالت عمومی برای این حوزهها ارائه نمود .این
دستهبندی تنها به منظور ساماندهی ذهنی برنامهرییزان در تیدوین اهیداف اسیناد راهبیردی اسیت و الزامیی در پوشیش
همهجانبه آنها در هر مورد مطالعاتی به وجود نمیآورد.
اهداف تدوین شده در یک سند ملی باید دارای ویژگیهای ضیروری نییز باشیند .ایین ویژگییهیا در ادبییات بیا نیام
 SMART Goalsمطرح میشود .این ویژگیها عبارتاند از (شکل : )1-2
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 مشخص باشد( 1به طور واضح و عینی بیانكننده تغییری باشد كه قرار است اتفاق بیفتد)،
 قابل اندازهگیری باشد،2
 قابل دستیابی باشد،3
 واقعگرایانه باشد

4

 و محدود به زمان باشد.5

شكل ( :)1-2ويژگیهای اهداف كالن

 -3-3-2تأيید و نهايیسازی اهداف كالن
اهداف كالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیه طراحیی شیده بیرای نهیایی شیدن
نیازمند تأیید دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به كاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف توسیط
تحلیلگران كمک میكند.

1- Specific
2- Measurable
3- Achievable
4-- Realistic
5- Time Bound

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

33
ويرايش اول،دي 1394

 -4-3-2دريافت بازخورد
از آنجا كه تدوین گامهای مختلف سند در یک فرایند تعاملی به وقوع میپیوندد ،اهیداف كیالن تیدوین شیده در ایین
بخش ممکن است با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پیایین-بیه-بیاال) و
دریافت تصویر واقعیتر از وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است كه میتوانید منجیر بیه بیازبینی در اهیداف
كالن شود .مراحل تدوین اهداف كالن به طور خالصه در شکل ( )2-2به صورت گرافیکی ارائه شده است.

شكل ( :)2-2نحوه تعیین اهداف كالن در سند توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت برق
ايران (تولید ،انتقال و توزيع)
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تدوين اهداف توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی

الكتريكی در صنعت برق ايران (تولید ،انتقال و توزيع)
به منظور تدوین اهداف توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت بیرق اییران (تولیید ،انتقیال و
توزیع) ،ابتدا باید به مرور ادبیات و مطالعه تعاریف و مفاهیم مرتبط با اهداف پرداخت .نتیجه مرور ادبیات و مطالعات انجیام
گرفته در بخشهای قبلی این فصل ارائه شده است .مراحل تدوین اهداف كالن برای توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز
انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع) بیه طیور خالصیه در شیکل ( )2-2نشیان داده شیده اسیت.
همانگونه كه در شکل ( )2-2مشخص است اهداف توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت بیرق
ایران (تولید ،انتقال و توزیع) باید در جهت رسیدن به چشمانداز و در مسیر مأموریت و استراتژی كالن انرژی كشور باشد و
از سوی دیگر اهداف با توجه به قابلیتهای فناوری تعیین گردند .در اینجا الزم است تفاوت بین شاخصهای چشمانیداز و
اهداف بیان شود .شاخصهای چشمانداز از یک سری عوامل كلی تشکیل شیدهانید كیه بیازه زمیانی آن بلندمیدت اسیت،
درحالیكه اهداف بازه زمانی كوتاهتر و نیز ابعاد و سنجههای جزئیتری نسبت به شاخصهای چشمانداز دارا هستند.
در گام بعدی با اخذ نظرات خبرگان حوزه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقیال و
توزیع) به بررسی اطالعات حاصل از منابع یاد شده پرداخته و پیشنویس اهداف سند مورد بحث تعیین میگردد .در نهایت
پس از نهاییسازی اهداف و تعیین بازخوردها ،اهداف كالن تعیین میگردند.
مطابق فرآیند ارائه شده در شکل ( )2-2به منظور تعیین اهداف توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در
صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع) از منابع مختلفی استفاده شد ،كه عبارتاند از:
 -1چشمانداز تدوین شده سند توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق (تولید ،انتقال و
توزیع)
 -2گزارش اسناد باالدستی مرتبط با فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال
و توزیع)
 -3گزارش توجیهپذیری استفاده از فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و
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توزیع)
 -4مطالعات تطبیقی استفاده از فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و
توزیع)
 -5مطالعه آیندهپژوهی استفاده از فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و
توزیع)
در ادامه اهداف استخراج شده به عنوان نتایج حاصل از بررسی منابع مختلف ارائه شده است.

 -1-4-2نتايج حاصل از بررسی چشمانداز تدوين شده
با توجه به چشمانداز تدوین شده برای توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت بیرق اییران (تولیید،
انتقال و توزیع) ،زمینههای اصلی استخراج شده برای تدوین بیانیه چشمانداز عبارتند از :توجه به مالحظات زیست محیطی،
در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی ،تأكید بر برقراری عدالت و رفاه اجتماعی ،بومیسازی دانیش فنیی تولیید سیامانههیای
ذخیرهساز انرژی الکتریکی ،در نظر گرفتن مالحظات ایمنی ،افزایش كیفیت و امنیت عرضه در حیوزه انیرژی الکتریکیی و
ایجاد تنوع در منابع انرژی كشور.
لذا برای دستیابی به موارد ذكر شده در چشمانداز باید اهداف توسعه فناوریهای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صینعت
برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع) را طوری تعریف كرد كه امکان دستیابی به موارد ذكر شده در چشمانداز را در افق تعیین
شده امکانپذیر سازد ،اهداف زیر را میتوان در راستای چشمانداز تعریف كرد:
 -1بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف صنعت برق به منظور كاهش انتشار
آالیندههای زیست محیطی و افزایش ایمنی
 -2افزایش تولید برق تجدیدپذیر با توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق (به منظور ایجاد تنوع در
منابع تولید انرژی كشور)
 -3ارتقای سطح كیفیت شبکه با استفاده از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق كشور
 -4كمک به توسعه حمل و نقل الكتريكی با بهرهگیری از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی
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 -2-4-2نتايج حاصل از بررسی گزارش اسناد باالدستی
همان طور كه در بخش تدوین بیانیه چشمانداز اشاره شد با توجه به متنوع بودن ارگانهای قانونگذار اسناد باالدستی
متعددی در رابطه با ذخیرهسازی انرژی الکتریکی بررسی شدهاند كه لیست این اسناد در جدول ( )1-2ارائه شده است .در اكثر
اسناد بررسی شده سیاستهای كلی كشور مشخص شده و به طور خاص به سیاستهای انرژی یا ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
اشاره نشده است .با مطالعه قوانین و سیاستهای مرتبط ،با توجه به پتانسیلهای موجود در بکارگیری سامانههای ذخیرهسازی
انرژی الکتریکی اهداف قابل استنتاج از این قوانین تعیین شدهاند .اهداف استنتاج شده از اسناد باالدستی حوزه انرژی ،در جدول
( )2-2ارائه شدهاند.
جدول ( :)1-2عناوين سیاستها و برنامههای مصوب بررسی شده.
رديف

مرجع صادركننده

قانون

1
2
3
4
5
6
7
8

چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
سیاستهای كلی كشور در زمینه انرژی
سیاست های اقتصاد مقاومتی
تعیین و ابالغ سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی
سند راهبرد ملی توسعه علوم و فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
تدوین استراتژی توسعه تولید انرژی كشور در افق  30ساله با در نظر گرفتن كلیه حاملهای
انرژی

10

تدوین سند راهبردی و نقشهراه خودرو برقی

9

مقام معظم رهبری
مجلس شورای اسالمی
مجلس شورایاسالمی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری
مجلس شورایاسالمی
ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
كارفرما :توانیر
مجری :پژوهشگاه نیرو
كارفرما :پژوهشگاه نیرو
مجری :پیوهشکده كنترل و مدیریت شبکه

تاريخ
تصويب
1382
1358
1390
1379
1392
1389
1389
1390
1394

جدول ( :)2-2اهداف قابل استنباط از سیاستها و برنامههای مصوب بررسی شده.
رديف

قانون تصويب شده

بخش مربوط به انرژی
برخوردار از دانش پیشرفته

1

در چشمانداز جمهوری اسالمی در افق
 ،1404ویژگیهای جامعه ایرانی در این
سال ارائه شده است ،كه با توجه به برخی
از ویژگیها میتوان اهداف ذخیرهسازی
تعیین نمود

متکی بر تولید ملی

بهرهمند از محیط زیست مطلوب

اهداف قابل استنتاج
كسب دانش فنی سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی پیشرفته از جمله باتریهای
پیشرفته ،خازنها و ابرخازنها
بومیسازی تولید و بکارگیری بخشهای مختلف سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
در كشور
دستیابی كامل به فناوری سامانههای باتریهای لیتیم-یون در خودروهای هیبریدی و
الکتریکی
دستیابی به فناوری باتریهای لیتیم-یون و باتریهای جریانی جهت توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر پراكنده و نیروگاهها در كشور
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رديف

قانون تصويب شده

2

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

3

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران

4

سیاستهای كلی نظام در بخش انرژی

5

سیاستهای اقتصاد مقاومتی

ويرايش اول،دي 1394

بخش مربوط به انرژی
دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علم و
فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی
(آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و كشورهای
همسایه)
اصل  :48بهرهگیری عادالنه از منابع
طبیعی و امکانات در سطح كشور (بهره مندی
یکسان همه افراد كشور از نعمت گاز طبیعی و
برق و)...
اصل  :81خودكفایی كشور در امور صنعت و
تجارت و عدم اعطای امتیاز تجاری ،اقتصادی
و صنعتی به بیگانگان
ماده139ـ به منظور ایجاد زیرساختهای
تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی
و توسعه كاربرد انرژیهای پاک و افزایش
سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید
انرژی كشور ،دولت مجاز است با حمایت از
بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه
ادارهشده و یارانه سود تسهیالت ،زمینه تولید تا
پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در
طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم
سازد.
 ایجاد تنوع در منابع انرژی كشور و استفاده
از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و
تالش برای افزایش سهم انرژیهای
تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی.
 تالش برای كسب فناوری و دانش فنی
انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها ازقبیل
بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و
زمینگرمایی در كشور.
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها
در جهت افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری،
كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای
عدالت اجتماعی.
مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاستهای
كلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف
كاالهای داخلی همراه با برنامهریزی برای
ارتقاء كیفیت و رقابتپذیری در تولید
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره
ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید كاالهای
دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت
مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق،
محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با
تأكید بر برداشت صیانتی از منابع

اهداف قابل استنتاج

تبدیل شدن به قطب علمی و تولیدی سامانههای ذخیرهساز باتریهای لیتیم-یون ،جریانی
و باتریهای پیشرفته سرب اسیدی پمپ برقی-آبی

توسعه فناوری تولید و بکارگیری باتریهای لیتیم-یون ،سرب-اسید پیشرفته و
جریانی جهت توسعه برق تجدیدپذیر و برقرسانی به مناطق خارج از شبکه
بومیسازی بکارگیری فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق به منظور
ایجاد مزیتهای نسبی در زمینه تولید و تجاریسازی سامانههای ذخیرهساز اولویتدار در
كشور

توسعه دانش فنی ،تولید و ارتقای سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی جهت افزایش
سهم منابع تجدیدپذیر خصوصاً باد و خورشید در تولید الکتریسیته

توسعه و بکارگیری ذخیرهسازهای باتریهای لیتیم-یون ،جریانی و سرب-اسید پیشرفته به
منظور افزایش سهم منابع مختلف تجدیدپذیر در تولید االکتریسیته

تولید و ارتقای كیفیت باتریهای لیتیومی -جریانی و سرب-اسید پیشرفته جهت تولید برق
تجدیدپذیر در مناطق روستایی و كمجمعیت.
افزایش امنیت و كیفیت شبکه انرژی الکتریکی با بهكارگیری سامانههای بااولویت
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی از جمله هوای فشرده ،باتریهای پیشرفته و تلمبه برق-آبی
در صنعت برق

توسعه دانش فنی ،تولید و بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی در جهت افزایش تولید
انرژی از منابع تجدیدپذیر و باالبردن سهم صادرات برق
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فاز :3تدوين ارکان جهت ساز
رديف

قانون تصويب شده

بخش مربوط به انرژی

اهداف قابل استنتاج

6

سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری

 افزایش بازدهی نیروگاهها ،متنوع سازی
منابع تولید برق و افزایش سهم انرژیهای
تجدیدپذیر و نوین.
 اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید،
انتقال و مصرف انرژی در ایجاد
ظرفیتهای جدید تولید انرژی.

كمک به افزایش سهم تولید برق تجدید پذیر با بهرهمندی از سامانههای ذخیرهساز انرژی
بهكارگیری ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف صنعت برق به منظور
افزایش بهرهوری شبکه برقی

7

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

 اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید،
انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیتهای
جدید تولید انرژی
 افزایش بازدهی نیروگاهها ،متنوعسازی
منابع تولید برق و افزایش سهم انرژیهای
تجدیدناپذیر و نوین

كمک به افزایش سهم تولید برق تجدیدپذیر با بهرهمندی از سامانههای ذخیرهسازی
افزایش بهرهوری شبکه به كمک سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در تمام مراحل
تولید ،انتقال ،توزیع و مصرف

8
9
10

سند راهبرد ملی توسعه علوم و فناوری
انرژیهای تجدیدپذیر
تدوین استراتژی توسعه تولید انرژی
كشور در افق  30ساله با در نظر
گرفتن كلیه حاملهای انرژی
تدوین سند راهبردی و نقشهراه خودرو
برقی

-

كمک به افزایش سهم تولید برق تجدیدپذیر با بهرهمندی از سامانههای ذخیرهسازی
بهكارگیری ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف صنعت برق به
منظور افزایش بهرهوری شبکه برقی
دستیابی كامل به فناوری سامانههای باتریهای لیتیم-یون در خودروهای
هیبریدی و الکتریکی

 -3-4-2نتايج حاصل از بررسی گزارش توجیهپذيری
یکی از پارامترهای مهم در تعیین اهداف كالن توسعه فناوریهای مختلف ،توانایی و پتانسیل بهكیارگیری فنیاوری در
زمینههای مختلف است ،كه با فعالسازی و شکوفاسازی پتانسیلهای فناوری در حوزههای مختلیف مییتیوان بیه نتیایج
مناسبی دست یافت .قابلیتها و پتانسیلهای بهكارگیری فناوریهای ذخیرهسازی انیرژی الکتریکیی بیه طیور مفصیل در
گزارش فنی و توجیهپذیری توسعه این فناوریها در فاز  1و  2طرح بحث شده و میتوان گفت كه گزارش توجییهپیذیری
یک منبع مناسب برای تعیین توانایی فناوریهای ذخیرهسازی و تعیین اهداف برای آینده میباشد .اهداف قابل اسیتنباط از
این گزارش برای توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق عبارتند از:
 -1افزایش استفاده از فناوریهای ذخیره سازی انرژی الکتریکی در حوزه تولید برق از منیابع تجدیدپیذیر و حمیل ونقیل
الکتریکی به منظور كاهش میزان نشر آالیندههای زیست محیطی خصوصاً گازهای گلخانهای
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فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

 -2افزدون سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی به نیروگاههای تولید الکتریسیته به منظور افزایش امنییت و كیفییت
عرضه انرژی الکتریسیته
 -3رفع مشکالت برقرسانی به مناطق خیارج از شیبکه از جملیه روسیتاهای دورافتیاده و جزاییر كیمجمعییت بیا ایجیاد
زیرساختهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در مناطق مدنظر

 -4-4-2نتايج حاصل از بررسی مطالعات تطبیقی
همان طور كه در ادبیات مربوط به تعیین اهداف اشاره شد ،برنامههای كالن سایر كشورها در حوزه ذخیرهسازی انرژی
الکتریکی منبع مناسبی برای شناسایی اهداف و اولویتهای موجود میباشد كه میتواند كمک شایانی به انتخیاب اهیداف
كالن توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق كمک كند .اسناد بررسی شده و نتایج حاصل از
این بررسیها در جدول ( )3-2ارائه شده است.
جدول ( :)3-2اهداف تعیین شده از توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الكتريكی در كشورهای مختلف.
عنوان گزارش

سند برنامه ذخیرهی انرژی آمریکا
توسط وزارت انرژی و دفتر تأمین برق و
پایایی انرژی )OE( 1آمریکا سال 2011

اهداف
اهداف كوتاه مدت
 .1اطمینان یافتن از افزایش تحقیق و بررسی بر روی فناوریهای كارآمد
 .2تعیین و بررسی بهكارگیری كامل دستگاهها بر مبنای سطح دستگاههای (تکنولوژیها)
موجود
 .3بحث و گفتگو با سازمانها  EFRCs ،SBIRsو  ARPA-Eو دانشگاهها در مورد
ایدهها و نظرات اصلی به منظور بهكارگیری و كشف فناوریهای جدید ذخیرهسازی انرژی
الکتریکی ( )EESبا این گروهها همفکری شود
 .4بهبود و بهینه كردن باتریهای مختلف (باتریهای جریانی ردوكس  ،EESباتریهای
سدیمی ،باتریهای سرب-كربن ،باتریهای یون لیتیم) به منظور رسیدن به اهداف
عملکردی زیر:
 هزینه سرمایهگذاری :زیر 250 $/kwh
 هزینه همسطح كردن ( :)levelizedزیر 20$/kwh/cycle
 بازده سیستم :باالتر از 75%
 طول عمر سیکلی :بیشتر از  4000سیکل
 .5توسعه و بهینهسازی فناوریهای توان برای رسیدن به اهداف اقتصادی مدنظر (زیر
)1750$/kw

)1- Office of Electricity Delivery & Energy Reliability (OE
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اهداف
اهداف طوالنی مدت
 .1بهبود بخشیدن تکنولوژیهای جدید بر پایه مواد كشف شده قبل و رسیدن به اهداف زیر :
 هزینه سرمایه گذاری  :زیر 150 $/kwh
 هزینه هم سطح كردن ( :)levelizedزیر 10 $/kwh/cycle
 بازده سیستم :باالتر از 80%
 طول عمر سیکلی :بیشتر از  5000سیکل
 .2توسعه و بهینهسازی فناوریهای توان برای رسیدن به اهداف اقتصادی مدنظر (زیر
)1250$/kw

سند ذخیرهسازی انرژی الکتروشیمیایی
تنظیم شده توسط U.S.DRIVE
این گروه موظف به توسعه فناوریهای
نوآورانه در زمینه وسایل نقلیه خصوصاً
خوردوهای هیبریدی میباشند.

استراتژی ذخیره انرژی الکتریکی در
نیویورک

استراتژی ذخیره انرژی الکتریکی در
بریتانیا

ذخیره انرژی الکتریکی و مطالعات
مدیریتی در اسکاتلند (اكتبر )2010
ذخیره انرژی الکتریکی در آلمان با
چشمانداز جهانی و اروپا تا سال 2050

 -1فعالیتهای  R&Dتیم در جهت كاهش قیمت باتریها از  $500-600kWh/به
$125/kWh
 -2بهینهسازی طراحی و اندازه باتری
هدف كوتاهمدت ( 2012تا )2017
 -1با پیشرفت باتریهای یون لیتیم ،توان ذخیرهسازی انرژی از  100 Wh/Kgبه Wh/kg
 250افزایش پیدا كند.
هدف بلندمدت ( 2017تا )2027
 -1عالوه بر باتریهای یون لیتیم ،باتریهای لیتیم-سولفور ،روی-هوا ،لیتیم-هوا كه دارای
چگالی انرژی باالتری از باتریهای یون لیتیم هستند ،مطرح شده و بررسی گردند.

تحقیق و توسعه در دانشگاهها بهبود بخشیدن به مواد موجود در باتریها
هدف  UKكاهش انتشار گازهای گلخانهای به میزان  80%تا سال  2050میالدی است.
اهداف برنامه  SETبرای باتریها در اروپا:
اهداف اقتصادی به منظور بهبود فناوری گرمایی( )TESتا سال  2030میالدی:
 -1تا سال  2015میالدی سرمایهگزاری در بخش گرمای نهان و ذخیره گرمایی ناشی از
جذب را به زیر  100یورو در هر كیلووات ساعت كاهش دهند و در عوض برنامههای
كاربردی خوبی را برای ذخیرهسازی ترموشیمیایی تدوین نمایند.
 -2تا سال  2020هزینه مربوط به سرمایهگزاری در بخش گرمای نهان و ذخیره گرمای
شیمیایی به زیر  50یورو در هر كیلو وات ساعت برسانند
هدف میانمدت:
 -1دست یافتن به مخازن ذخیره انرژی كارآمد با سرمایهگزاری در حدود  30تا  40یورور در
هر كیلووات ساعت
هدف اصلی در برنامههای انرژ ی اسکاتلند كاهش نشر كربن دی اكسید تا سال  2020به میزان
 42%نسبت به سال 1990میباشد .در نتیجه این كشور تولید انرژیهای تجدید پذیر به میزان
 50%را تا سال  2020هدف خود قرار داده است.
هدف كشور آلمان افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر از  20%به  60%تا  80%تا سال 2030
میالدی میباشد.
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عنوان گزارش
ذخیره انرژی الکتریکی در استرالیا

دید استراتژیک برای باتریهای قوی،
خودروهای الکتریکی هیبریدی و
خودروهای پالگین در كانادا
در این سند بر باتریهای لیتیم یون و
ابرخازنها تمركز شده

آینده انرژی كالیفرنیا چشمانداز 2050

مطالعه ذخیره سازی انرژی MISO

متعادلسازی سوخترسانی (وزارت دفاع
آمریکا) :تغییر در استراتژیهای سوخت
مصرفی وزارت دفاع استراتژی اولیه انرژی
دفاعی
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اهداف
امنیت فناوریهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی ،زیرا در حال حاضر تعدادی از فناوریهای
ذخیره انرژی الکتریکی در بسیاری از بخشهای انرژی ایمن نیستند و خطراتی همچون انفجار و
آتش گرفتن دارند.
یکی از اهداف تا سال  2018دستیابی به باتریهای لیتیم یون در خودروهای هیبردی به طور
كامل میباشد.
هدف متناسب با چالشهای موجود:
 -1چگالی انرژی باید  300 watt-hours/kilogramبرسد.
 -2كاهش قیمت به اندازه كافی كه قیمت باتری رقابتپذیر شود.
 15-10 -3سال ،قابلیت انجام  2500سیکل شارژ و تخلیه.
 -4بیشترین میزان ذخیرهسازی انرژی با حمایت ابرخازنها
 -5بهبود مدیریت حرارت/مدیریت باتری
 -6اطمینان یافتن از زیرساختهای موجود در محل
 -7شناسایی مؤثر شرایط پایان عمر و استفاده مجدد مثل استفاده در وسایل دیگر یا به
عنوان حامی ذخیرهسازی انرژی
اهداف تکنیکی كانادا در خودروهای هیبریدی
 -1هزینه در سال 2010به زیر  19دالر بر كیلو وات ،در سال  2015به زیر  12دالر بر
كیلو وات و در سال  2020به زیر  8دالر بر كیلو وات برسد.
 -2توان ویژه بر كیلوگرم در سال  2010بیشتر از  ،1/06در سال  2015بیش از  1/2و
در سال  2020به بیش از  1/4برسد.
 -3دانسیته انرژی در سالهای  2015 ،2010و  2020به ترتیب بیش از  3/5 ،2/6و 4/0
كیلو وات بر لیتر افزایش یابد.
 -4بازده در سالهای  2015 ،2010و  2020به ترتیب به بیشتر از  90درصد 93 ،درصد
و  93درصد برسد.
هدف كاهش آالینده های منتشر شده تا  %80نسبت به سال  1990به منظور حفظ محیط
زیست در چشم انداز 2050
اهداف پروژه
 -1ارائه پیشنهاد به ذینفعان؛ بر اساس تحلیل مدل  3عنصر فناوری ذخیرهسازی انرژی
 -2تعیین اقتصاد بالقوه برای فناوریهای ذخیرهساز انرژی با ظرفیتهای طوالنیمدت
 -3مرور ذخیرهسازهای موجود در بازار برای بررسی نیاز به فناوریهای ذخیرهسازهای
كوتاهمدت (مثل باتری)
 -4تأكید بر افزایشهای بالقوه تعرفهها برای فناوریهای ذخیرهساز
 -5فراهم كردن زمینه برای بهبود درک برنامهریزان برای مدلسازی فناوری ذخیرهسازی
به منظور افزایش بهرهوری انرژی كاهش  20درصدی مصرف انرژی وزارت دفاع آمریکا تا سال
2050
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 -5-4-2نتايج حاصل از بررسی مطالعات آينده پژوهی
عالوه بر مطالعات تطبیقی در گزارشهای مربوط به آینده پژوهی و سناریوپردازی نیز با توجیه سیناریو محتمیل آینیده
اهداف مختلفی پیشنهاد می شود .همان طور كه در گزارش آیندهپژوهی ذخیرهسازی انرژی الکتریکی اشاره شد ،سیناریوی
محتمل برای آینده كشور سناریوی خوداتکایی است ،كه در این سناریو با افزایش تحریمها و افزایش سیاستهای حمایتی
از ذخیرهسازی انرژی الکتریکی اتفاق خواهد افتاد .در این سناریو دولت با بسترسازی مناسب در زمینه انرژی ،امکیان بیروز
نوآوریهای فنی و تحقیقاتی را به وجود میآورد .حتی با حمایتهای معنوی ،بخش خصوصی را به سرمایهگذاری ترغییب
میكند .از طرف دیگر افزایش تحریمهای بین المللی موجب كاهش صادرات ،واردات و سرمایهگیذاری خیارجی در كشیور
میشود .با توجه به مطالعه آیندهپژوهی انجام شده اهدافی برای توسعه فناوریهای ذخیرهسازی تعیین شده كه این اهداف
در عبارتند از:
 -1حل مشکالت تولید برق از منابع تجدیدپیذیر (از جملیه تغیییرات زمیانی و نوسیانات تیوان تولییدی) بیا تیأمین
زیرساختهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی مورد نیاز
 -2ایجاد دانش فنی و بومیسازی ایجاد سامانههای ذخیرهسازی انرژی اكتریکی مورد نیاز در صنعت حمیل و نقیل
الکتریکی
 -3تقویت سیستمهای ذخیره سازی انرژی الکتریکی در كشور به منظور افیزایش امنییت و كیفییت عرضیه انیرژی
الکتریکی
 -4تبدیل شدن به قطب ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در منطقه و افیزایش تعیامالت انتقیال تکنولیوژی بیه سیایر
كشورها برای مقابله با تحریمهای خارجی
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اهداف كالن تعیین شده در سند راهبردی توسعه فناوری سامانههای

ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت برق (تولید ,انتقال و توزيع)
با جمعبندی نتایج حاصل از بررسی بیانیه چشمانداز ،اسناد باالدستی ،گزارش توجیهپذیری ،مطالعات تطبیقی و مطالعیه
آیندهپژوهی محورهای اهداف كالن سند توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت بیرق اسیتخراج
شد .محورهای استخراج شده اهداف عبارتاند از :
 .1حفظ محیط زیست و كاهش انتشار آالیندههای محیط زیست
 .2افزایش امنیت و كیفیت عرضه انرژی شبکه الکتریکی
 .3برقرسانی به نقاط خارج از شبکه از جمله روستاهای دورافتاده و جزایر كمجمعیت
 .4بومیسازی دانش فنی تولید و بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی اكتریکی در صنعت برق
 .5افزایش سهم برق تجدیدپذیر
 .6افزایش صادرات برق
محورهای مستخرج شده در جلسه كمیته راهبری سند ارائه شدند .در این جلسه هر یک از اهداف به ترتیب مطرح شد،
كه نمایندگان مدیریت شبکه (دكتر عادل محسنی و دكتر فرشاد كوچک محسنی) اظهار داشتند كه هدف مربوط به مناطق
دورافتاده باید با افزایش سهم برق تجدیدپذیر تركیب شود ،كه این امر با مخالفت جدی تیم مشاور و جناب آقای مهنیدس
حسنی قرار گرفتند و پس از بحث و بررسی نظر كمیته راهبری طرح بیان دو موضیوع افیزایش سیهم بیرق تجدیدپیذیر و
برق رسانی به مناطق محروم و دورافتاده در دو مورد جداگانه شد .در نهایت پس از بحث و بررسی حوزههای مشخص شده
بومیسازی دانش فنی تولید و بهكارگیری سامانه های مختلف در راهبردهای توسعه فناوری در نظر گرفتیه خواهید شید و
نیازی به بیان این مورد جز اهداف كالن توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی وجود ندارد .از سوی دیگر
جناب آقای مهندس امینی اظهار داشتند كه اثر ذخیرهسازی انرژی الکتریکی بر صادرات برق غیرمستقیم بوده و با توجه به
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ذكر افزایش پایداری شبکه و كیفیت عرضه برق نیازی به ذكر افزایش صادرات به عنوان یک هدف جداگانه وجود ندارد كه
این امر نیز مورد تأیید اعضای كمیته راهبری قرار گرفت .نحوه استخراج اهداف از محورهای اصلی گزارش توجیهپیذیری،
بیانیه چشمانداز ،گزارش اسناد باالدستی ،مطالعات تطبیقی و مطالعه آیندهپژوهی در شکل ( )3-2نشان داده شده است .بیر
اساس نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده 5 ،هدف به عنوان اهداف كالن سند راهبردی توسعه سامانههای ذخیرهسیاز
انرژی الکتریکی در صنعت برق (تولید ،انتقال و توزیع) مشخص شدند كه این اهداف عبارتاند از:
 .1بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق به منظور كمک به افزایش پایداری شبکه و كیفیت
عرضه انرژی شبکه الکتریکی
 .2كمک به رفع مشکالت برقرسانی به مناطق محروم خارج از شبکه (از جمله مناطق دور از شبکه و جزایر كمجمعیت)
با بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی
 .3كمک به افزایش سهم برق تجدیدپذیر با استفاده از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در نیروگاههای تجدیدپذیر
 .4كمک به توسعه حمل و نقل الکتریکی با بهرهگیری از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی
 .5كمک به كاهش انتشار آالیندههای زیست محیطی با استفاده از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در بخشهای
مختلف صنعت برق

چشمانداز

 كاهش آلودگی محیطزيست و افزايش ايمنی
 ارتقای سطح كیفیت شبكه
 توسعه خودروهای برقی


 رفع مشكالت برقرسانی به مناطق خارج از
افزايش تولید برق تجديدپذير

گزارش توجیهپذيري

اهداف کالن توسعه فناوري سامانه ذخیرهساز انرژي الکتريکي
در صنعت برق
کمک به کاهش انتشار آاليندههاي زيست محیطي با استفاده از سامانههاي
ذخیرهساز انرژي الکتريکي در بخشهاي مختلف صنعت برق


 افزايش امنیت و كیفیت عرضه انرژی
 رفع مشكالت برقرسانی به مناطق

كاهش میزان نشر آاليندههای زيست محیطی
خارج از

شبكه

شبكه

بهکارگیري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتريکي در صنعت برق به منظور

مطالعات تطبیقي

افزايش پايداري شبکه و کیفیت عرضه انرژي شبکه الکتريکي



 كاهش انتشار گازهای گلخانهای



افزايش بهرهوری انرژی

کمک به رفع مشکالت برقرساني به مناطق محروم خارج از شبکه (از جمله
مناطق دور از شبکه و جزاير کمجمعیت) با بهکارگیري سامانههاي ذخیرهساز
انرژي الکتريکي

مطالعه آيندهپژوهي
 افزايش سهم انرژیهای تجديدپذير

 افزايش امنیت و كیفیت عرضه انرژی

اسناد باالدستي
افزايش سهم منابع مختلف تجديدپذير در تولید
برق



برقرسانی به مناطق دورافتاده در راستای
ارتقای سطح عدالت اجتماعی

 افزايش امنیت و كیفیت شبكه انرژی الكتريكی

کمک به افزايش سهم برق تجديدپذير با استفاده از سامانههاي ذخیرهساز انرژي
الکتريکي در نیروگاههاي تجديدپذير

کمک به توسعه حمل و نقل الکتريکي با بهرهگیري از سامانههاي ذخیرهساز انرژي
الکتريکي

شکل ( :)3-2نحوه استخراج اهداف از محورهاي اصلي گزارش توجیهپذيري ،بیانیه چشمانداز ،گزارش اسناد باالدستي ،مطالعات تطبیقي و مطالعه آيندهپژوهي.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

46
ويرايش اول،دي 1394

فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

 -3فصل سوم:
تدوين راهبردهای توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الكتريكی
در صنعت برق
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مقدمه

در گام سوم از مرحله سوم طرح تدوین سند راهبردی توسعه فناوریسامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکیی در صینعت
برق به تدوین راهبردهای توسعه فناوری پرداخته میشود .راهبردها دربرگیرنده مجموعهای از جهتگیریهایی است كه به
سؤاالت اساسی سیاستگذاران در مسیر دستیابی به اهداف كالن پاسخ میدهد .راهبردها را میتوان معینكننده مجموعیه
جهتگیریهای اصلی برای دستیابی به اهداف دانست .این جهتگیریها مشتمل بر انتخاب اولویتهای فناورانیه ،تعییین
رویکرد توسعه و مشخص نمودن سبک اكتساب است ] .[1به عبارت دیگر راهبرد ،راه رسیدن به اهداف طراحیی شیده در
مسیر چشمانداز با رویکرد باال-به-پایین است .این راه در حقیقت منتخبی از گزینههای جایگزین است كیه در نهاییت بیه
توسعه فناوری میانجامد .در این بخش با استفاده از روش هیای موجیود اسیتخراج روش اكتسیاب و اهیداف تعییین شیده
راهبردهای توسعه فناوریسامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق تعیین و توضیح داده میشوند.

-2-3

روش منتخب تدوين راهبرد

راهبردها رویکردهای كالنی هستند كه به منظور تحقق چشمانداز و اهداف كالن سند توسعه فناوری تعریف میشوند.
اجزای راهبرد توسعه فناوری متشکل از اولویت بندی و سبک اكتساب به صورت سلسله مراتبی است و هر یک تحیت اثیر
الیه باالیی خود تعیین میشوند و در نهایت اجرای راهبردها به تحقق چشمانداز و اهداف كالن منجر میشود.
تعیین اولویتهای توسعه و انتخاب حوزه های برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولییو بیه انجیام مییرسید .راهبیرد
پورتفولیو در واقع راهبردی است كه با تعیین چیستی توسعه فناوری ،بیه انتخیاب حیوزههیای برگزییده فنیاوری و تعییین
اولویتهای توسعه آن میپردازد .زمانی كه انتخاب اولویتها مورد نظر است ،روش فناوریهای حییاتی ییا كلییدی ،ییک
رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزههای تحقیقاتی و فنیاوریهیای مختلیف بیه شیمار مییرود .در ایین روش بیا
اندازهگیری میزان اهمیت یا كلیدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههای مهم و كلیدی فناورانیه بیرای سیرمایهگیذاری و
توسعه مشخص میگردد .سطح اهمیت و كلیدی بودن یک فناوری بستگی به میزان اثر آن فنیاوری بیر تحقیق اهیداف و
چشمانداز دارد .نوع سؤاالتی كه معموالً جهت شناسایی فناوریهای كلیدی پرسیده میشود از این قبیل است:
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 حوزههای كلیدی فناوری برای توسعه كداماند؟
 فناوریهای حیاتی كه باید به وسیله منابع عمومی حمایت شوند ،كداماند؟
 چه معیارهایی باید به منظور انتخاب فناوریهای حیاتی به كار گرفته شوند؟
 شاخصهای اندازهگیری هر معیار چیست؟
 بر اساس معیارهای انتخاب شده ،فناوریهای اولویتدار برای توسعه و سرمایهگذاری كداماند؟
روش پیشنهادی برای این مؤلفه حاصل از جمعبندی روش های مختلف راهبرد ملی و فناوری است .از آنجا كه هیدف
راهبرد پورتفولیو اولویتبندی حوزههای فناورانه است ،باید از روشی استفاده شود كه قادر به برآوردن ایین مؤلفیه باشید .از
میان روشهای مختلف ،روش فناوریهای حیاتی كه به انتخاب فناوریهای مهم بیا دو معییار جیذابیت و امکیانپیذیری
میپردازد ،به عنوان مبنای روش پیشنهادی استفاده میگردد .در این روش پیشینهادی ،تعییین فنیاوریهیای برگزییده بیا
استفاده از ماتریس دو بعدی جذابیت-قابلیت 1صورت میپذیرد .معیارهای جذابیت فناوری با توجه به اهداف كیالن تعییین
شده و فناوریهایی كه توسعه آنها بیشترین اثر در تحقق اهداف را دارند دارای جذابیت باالیی خواهند شد .در این روش،
بر اساس دو دسته معیار جذابیت و قابلیت به مقایسه میان گزینه های مختلف رقیب پرداخته میشود .میدل پیشینهادی در
چهار مرحله (سطح) پیشبینی شده كه این مراحل عبارتاند از:
 تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی جذابیت-توانمندی
 دستهبندی (اولویتبندی) فناوریها
 تعیین روش اكتساب
 تدوین راهبردهای توسعه فناوری
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دستهبندی فناوریها بر اساس شاخصهای جذابیت و توانمندی

در این گام به منظور دستهبندی فناوریهای شناسایی شده ،فناوریها بر اسیاس شیاخصهیای جیذابیت و توانمنیدی
ارزیابی میشوند .شاخص جذابیت بیان كننده ابعاد ذاتی گزینههایی است كه برای سیاستگذار دارای مطلوبیت هسیتند .در

matrix of attractiveness-capability

1- Bi-dimensional
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مقابل ،شاخص توانمندی به دنبال ارزیابی قابلیتهای موجود در انتخاب هر یک از گزینهها میباشید .بیدین منظیور ابتیدا
شاخص های جذابیت و توانمندی تولید و بهكارگیری از فناوری سامانههای ذخیرهسیاز انیرژی الکتریکیی در صینعت بیرق
مشخص شد و سپس به منظور ارزیابی این شاخصها پرسشنامههایی طراحی شید .ایین پرسشینامههیا بیرای خبرگیان و
متخصصان شناسایی شده هر یک از حوزههای فناوری ارسال شد و با جمعبنیدی نتیایج پرسشینامههیا مییزان جیذابیت و
توانمندی هر یک از فناوریها مشخص شد .نتایج به دست آمده وارد ماتریس جذابیت-توانمندی شده و جایگاه هر فناوری
در این ماتریس مشخص شده است .در ادامه روند دستهبندی فناوریها به صورت مفصل توضیح داده شده است.

 -1-3-3تعیین شاخصهای جذابیت و توانمندی
همان طور كه در بخشهای قبلی اشاره شد ،جذابیت یک فناوری به میزان اثرگذاری آن بیر تحقیق اهیداف كیالن و
ویژگیها و موقعیت آن فناوری در مقایسه با سایر فناوریها برمیگردد .تعیین موقعیت نسبی جایگاه یک فناوری از سیوی
متخصصان ،میزان جذابیت آن را مشخص خواهد كرد .برای اندازهگیری جذابیت توسعه یک فناوری ابتدا باید شاخصهای
مرتبط با آن را شناسایی نمود .نمونهای از شاخصهای جذابیت موجود در ادبیات عبارتاند از:
 تنوع كاربرد فناوری
 هزینههای دستیابی به دانش فنی فناوری
 میزان منافع اقتصادی ناشی از بهكارگیری فناوری
 میزان اشتغالزایی ناشی از توسعه فناوری و ...
در ابتدا باید شاخصهای جذابیت-توانمندی برای الویتبندی فناوریها را به صورت دقیق تعییین كیرد .بیرای تعییین
شاخصهای مرتبط ابتدا مجموعهای از شاخصهای موجود در ادبیات شناسایی شد و پس از بررسی كارشناسان و خبرگان،
شاخصهای نهایی به تأیید رسید.
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شاخصهای جذابیت و توانمندی در حوزه سامانههای

ذخیرهساز انرژی الكتريكی
با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد كه شاخصهای جذابیت فناوریهای هر حوزه را میتوان به دو دسیته
كلی تقسیم كرد:
 )1شاخصهای جذابیت كلی كه مستقل از نوع سند بوده و معموالً در توسعه هر نوع فناوری باید در نظر گرفته شوند و
 )2شاخصهای جذابیت وابسته به نوع سند ،كه این شاخصها بر اسیاس رویکردهیای كیالن توسیعه فنیاوری (بیانییه
چشمانداز و اهداف كالن) تعیین میگردند.
 شاخصهای جذابیت مستقل از نوع سند
بر اساس مطالعات صورت انجام شده مشخص شد كه برخی از شاخصهای جیذابیت مسیتقل از نیوع ،جایگیاه ،بیانییه
چشمانداز و اهداف كالن توسعه فناوری بوده كه از جمله این شاخصها میتوان به موارد زیر اشاره كرد :
 میزان تقاضای موجود برای فناوری
 تنوع كاربرد (قابلیت بهكارگیری فناوری در سایر صنایع)
 نرخ رشد استفاده از فناوری در آینده كشور
 قابلیت استفاده فناوری در خودروهای برقی و هیبریدی (مستخرج از مطالعات فنی ،تطبیقی و توجیهپذیری)

 شاخصهای جذابیت تعیین شده بر اساس بیانیه چشمانداز و اهداف كالن در حوزه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
برخی از شاخصهای جذابیت بر مبنای موضوع سند ،بیانیه چشمانداز و اهداف كالن تعیین میگردند .با توجه به اینکه
در بیانیه چشمانداز اشاره شده كه هدف كسب توانمندی طراحیی ،سیاخت و بکیارگیری سیامانههیای ذخییرهسیاز انیرژی
الکتریکی در راستای افزایش كیفیت توان و پایداری شبکه و در اهداف نیز محورهایی چون كیاهش انتشیار آالینیدههیای
زیست محیطی ،بومی سازی دانش فنی ،افزایش سهم برق تجدیدپذیر و كمک به توسعه حمل و نقل الکتریکی وجود دارد.
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نحوه ارتباط بین شاخصهای جذابیت استخراج شده از بیانیه چشمانداز و اهداف كالن سند در شکل ( )1-3نشان داده شده
است .شاخصهای مرتبط با بیانیه چشمانداز و اهداف عبارتاند از:
 شاخص جذابیت
 جایگاه فناوری در نمودار چرخه عمر
 میزان سازگاری فناوری با محیط زیست
 قابلیت استفاده فناوری در نیروگاههای تجدیدپذیر
 هزینه دستیابی به دانش فنی و بومیسازی فناوری
 میزان وابستگی فناوری به موقعیت و وضعیت جغرافیایی خاص
 میزان منافع اقتصادی ناشی از بهكارگیری فناوری
 میزان فوریت دستیابی صنعت برق به فناوری
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شاخص جذابیت فناوري سامانههاي
ذخیرهسازي انرژي الکتريکي

 تأكید بر برقراری عدالت و رفاه اجتماعی

برق به منظور افزايش پايداری شبكه و كیفیت عرضه انرژی
شبكه الكتريكی
 كمک به رفع مشكالت برقرسانی به مناطق محروم خارج از

هزينه دستیابي به دانش فني و بوميسازي فناوري

سامانههای ذخیرهساز

شبكه (از جمله مناطق دور از شبكه و جزاير كمجمعیت) با
بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی

میزان وابستگي فناوري به موقعیت و وضعیت

جغرافیايي خاص

انرژی الكتريكی



ذخیرهساز انرژی الكتريكی در بخشهای مختلف صنعت برق
 بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت

قابلیت استفاده فناوري در نیروگاههاي تجديدپذير

 افزايش كیفیت و امنیت عرضه در حوزه

 كاهش انتشار آالينده محیط زيست با استفاده از سامانههای

میزان سازگاري فناوري با محیط زيست

 در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی

 بومیسازی دانش فنی تولید و بكارگیری

اهداف کالن

 كمک به افزايش سهم برق تجديدپذير با استفاده از
سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در نیروگاههای

میزان فوريت دستیابي صنعت برق به فناوري

تجديدپذير

ايجاد تنوع در منابع انرژی كشور

شکل ( :)1-3نحوه ارتباط شاخصهاي جذابیت سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتريکي با رويکردهاي کالن سند توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتريکي در صنعت برق.
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 شاخص توانمندی
 وضعیت دسترسی به دانش فنی مربوط به فناوری
 وضعیت دسترسی به مواد و قطعات اصلی مورد نیاز برای توسعه فناوری
 وضعیت دسترسی به منابع انسانی متخصص برای توسعه فناوری
 وضعیت دسترسی به زیرساخت سختافزاری مورد نیاز (مانند آزمایشگاهها ،ابزار ،ماشینآالت و  )...برای توسعه
فناوری
 وضعیت منابع مالی قابل تخصیص برای توسعه این فناوری
در مجموع با توجه به شاخصهای مستقل و وابسته ذكر شده در این بخش شاخصهای جذابیت-توانمندی فناوری
سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی عبارتاند از:
 شاخصهای تعیین شده برای جذابیت:
 .1میزان تقاضای موجود برای فناوری
 .2تنوع كاربرد (قابلیت بهكارگیری فناوری در سایر صنایع)
 .3نرخ رشد استفاده از فناوری در آینده كشور
 .4جایگاه فناوری در نمودار چرخه عمر
 .5میزان سازگاری فناوری با محیط زیست
 .6قابلیت استفاده فناوری در نیروگاههای تجدیدپذیر
 .7قابلیت استفاده فناوری در خودروهای برقی و هیبریدی
 .8هزینه دستیابی به دانش فنی و بومیسازی فناوری
 .9میزان وابستگی فناوری به موقعیت و وضعیت جغرافیایی خاص
 .10میزان منافع اقتصادی ناشی از بهكارگیری فناوری
 .11میزان فوریت دستیابی صنعت برق به فناوری
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 شاخصهای تعیین شده برای توانمندی عبارتاند از:
 )1وضعیت دسترسی به دانش فنی مربوط به فناوری
 )2وضعیت دسترسی به مواد و قطعات اصلی مورد نیاز برای توسعه فناوری
 )3وضعیت دسترسی به منابع انسانی متخصص برای توسعه فناوری
 )4وضعیت دسترسی به زیرساخت سختافزاری مورد نیاز (مانند آزمایشگاهها ،ابزار ،ماشینآالت و )...
برای توسعه فناوری
 )5وضعیت منابع مالی قابل تخصیص برای توسعه این فناوری

-4-3

ارزيابی جذابیت و توانمندی توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز

انرژی الكتريكی در صنعت برق
در این بخش به بررسی روش ارزیابی شاخصها پرداخته میشیود .روشهیای مختلفیی بیرای ارزییابی وجیود دارد (از
روشهای ریاضی محض گرفته تا روشهای كامالً كیفی همچون پنل خبرگان) كه روش منتخب در این قسمت اسیتفاده
از نظر كارشناسان از طریق ارسال پرسشنامهها است.
پرسشنامههای طراحی شده (ارائه شده در پیوست) حاصل ساعتها تالش كارشناسان تیم فنی و مشاور پیروژه بیوده و
سعی شده پرسشنامهها تا حد ممکن گویا و موجز بوده تا برای فرد پاسخدهنده خستهكننده نباشد .از طرف دیگر سؤاالت به
نحوی طراحی شده است كه پاسخ آنها توانایی تفکیک جذابیت و توانمندی فناوریهای مورد استفاده را داشته باشید و از
سؤاالت دارای پاسخ مشترک یا بسیار شبیه هم برای فناوریهای مختلف خودداری شده است .در پرسشینامه تهییه شیده
جذابیت و توانمندی فناوری توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق ارزیابی شده اسیت .ایین
پرسشنامه دارای دو بخش مختلف ارزیابی جذابیت با  11سیؤال و ارزییابی توانمنیدی تولیید و بیهكیارگیری سیامانههیای
ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق شامل  7سؤال میباشد.
از پرسشنامه های ارسالی به اعضای كمیته راهبری و خبرگان معرفی شده از سوی این كمیته ارسال شد .الزم به ذكیر
است در این بخش از نتایج حاصل از پرسشنامههای ارسالی توسط تیم تدوینكننده "سند ملی توسعه فناوری سامانههیای
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ذخیرهساز انرژی الکتریکی" نیز استفاده شد .در مجموع نتایج  75پرسشینامه مختلیف دریافیت و نتیایج آنهیا در ترسییم
ماتریس جذابیت-توانمندی استاده شد .چهار نفر از خبرگان پاسخدهنده به پرسشنامهها تمایلی به ثبت اطالعیات خیود در
بانک اطالعاتی سند نشدند .سایر خبرگان پاسخدهنده به پرسشنامهها كه نظرات آنها در ماتریس جیذابیت-توانمنیدی در
نظر گرفته شد عبارتاند از:
جدول ( : )1-3فهرست افراد پاسخدهنده به پرسشنامههای جذابیت-توانمندی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

نام خبره
مهندس طالبی
دكتر حسینی
مهندس هدایت
مهندس حسنی
دكتر امینی
مهندس بهبودی
مهندس صالحی
دكتر عزیزی
دكتر قرهپتیان
مهندس كارگر
مهندس میرهادی
مهندس تیزپر
دكتر موسوی

14

مهندس شجاعی

15
16
17
18
19
20
21
22
23

مهندس دلیریان
مهندس حسنبیگی
مهندس قاسمی
دكتر ساتکین
دكتر هرسینی
مهندس موسویفر
مهندس منشیپور
مهندس نوبختی
مهندس فیروزی

سمت خبره
مدیر پروژه نیروگاه سیاه بیشه
مشاور فنی و رئیس بخش برق شركت آب نیرو
مسئول تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی سپاهان باتری
رئیس گروه ذخیرهسازی انرژی سانا
رئیس مركز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته
كارشناس فنی پژوهشکده انرژیهای نو دانشگاه صنعتی امیركبیر
مدیر گروه شیمی و فرآیند مركز شیمی و مواد پژوهشگاه نیرو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر
 سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)نماینده شركت توانیر
مسئول صنعت تحقیقاتی تولیدی باتریهای لیتیومی ،گروه صنعتی شهید حاج
امینی
مدیر پروژه ،مركز شیمی و مواد پژوهشگاه نیرو
كارشناس مسئول سند ملی ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
كارشناس سند ملی ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
مدیر دفتر باد و امواج سانا
دفتر باد سانا
مدیر دفتر هیدروژن و پیل سوختی سانا
رئیس گروه مطالعات برق و انرژی روستایی
كارشناس گروه سامانه های ذخیره و تلفیق انرژی
كارشناس مركز همکاریهای ریاست جمهوری
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ردیف
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

نام خبره
مهندس خانی
مهندس رضایی
مهندس شیراوژن
مهندس خیاط قوامی
دكتر عسگری
دكتر قاسمی میر
دكتر شیری
دكتر صادقزاده
مهندس زلفی
دكتر انصافی
مهندس بیتا
مهندس فالح دیزچه
مهندس زینالعابدینی
مهندس منصورپور
مهندس مرادی
دكتر سهرابی
مهندس اشرف
دكتر شریعتی

42

دكتر كوثری

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

دكتر عطاران
دكتر موسویزاده
دكتر سوییزی
دكتر صبوری
دكتر رحمانیفر
مهندس ولیزاده
دكتر گنج علی
دكتر حسینی
دكتر فریدبد
مهندس اژدری
دكتر نوروزی
مهندس علیپور
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سمت خبره
پژوهشگر سازمان توان
كارشناس سازمان توان
معاون پژوهشی سازمان توان
پژوهشگر سازمان توان
عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
هیأت علمی دانشگاه مازندارن/عضو انجمن الکتروشیمی ایران
عضو انجمن الکتروشیمی ایران
هیأت علمی دانشگاه شاهد
عضو انجمن انرژی
هیأت علمی /عضو انجمن الکتروشیمی ایران
مدیر عامل /عضو انجمن انرژی
گروه مهندسی انرژی های نو /عضو انجمن انرژی
رئیس اداره مهندسی و نظارت/عضو انجمن انرژی
هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت/عضو انجمن شیمی و الکتروشیمی ایران
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر/عضو انجمن شیمی ایران
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر /عضو انجمن شیمی ایران و انجمن
شیمی آمریکا
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر
رئیس انستیتو الکتروشیمی ایران/هیأت علمی دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر
كارشناس سازمان محیط زیست
هیأت علمی دانشگاه تهران
-
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ردیف
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

نام خبره
دكتر ارشادی
مهندس رضاییپیام
مهندس شجاعی
مهندس پورصالحی
مهندس وكیلینیا
مهندس نظری
مهندس تقیپور
دكتر شعبانینیا
مهندس عابدی
دكتر طبائیان
مهندس ارجنکی
دكتر بهنژاد
مهندس مهدوینیا
دكتر فخاران
دكتر هادوی
دكتر بهشتی
مهندس سعادتمند
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سمت خبره
مجری طرح لیتیوم در سازمان توان
كارشناس ستاد انرژیهای تجدیدپذیر
كارشناس فنی دفتر تحقیقات سازمان انرژی های نو ایران
مدیر دفتر تحقیق و فناوریهای نو سانا
كارشناس فنی دفتر ستاد انرژی های نو ایران
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی
-

كه نتایج این پرسشنامهها وارد نرمافزار اكسل شد و محاسبات الزم برای ارزیابی انجام شد .در ادامه نتیایج مربیوط بیه
جذابیت و توانمندی توسعه فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق از نظر خبرگان در جیدول ()2-3
ارائه شده است .منطق تعیین امتیاز جذابیت و توانمندی در هر فناوری به این صورت بوده كه ابتدا ضریب اهمیت هر ییک
از پارامترهای مربوط به توانمندی و جذابیت توسط خبرگان تعیین شده است .این ضریب نشان میدهد كه در این فناوری
خاص به عنوان مثال میزان اهمیت «میزان تقاضای حال و روند تقاضای آینده فناوری» به عنوان یک پیارامتر نسیبت بیه
پارامتر «وجود زیرساخت های موردنیاز برای دستیابی به فناوری در كشور» چقدر است .در ادامه میانگین وزنی جذابیتها و
توانمندیهای ارائه شده توسط خبرگان مختلف برای هر فناوری با لحاظ نمودن ضریب فوق محاسبه گردیده است.
با توجه به اطالعات دریافتی از خبرگان مختلف حوزه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق ،ابتدا به جمعبنیدی
نتایج هر فرد به صورت جداگانه پرداخته شد .نحوه جمعبندی نتایج به این صورت بود كه نمره اختصاص داده شده به هیر
سؤال را در ضریب وزنی آن ضرب كرده و میانگین جذابیت و توانمندی هر فناوری با اسیتفاده از سیؤاالت مربیوط بیه آن
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فناوری و ضریب وزنی هر سؤال محاسبه شده است .پس از محاسبه مقادیر میانگین جذابیت و توانمندی با توجه به نظرات
هر یک از خبرهها ،نتیجه نظرات هر خبره در ضریب آشنایی شخص (كه عددی بین  1تا  10میباشید) ضیرب شیده و بیا
استفاده از مجموع نتیجههای حاصل از ضرب نظرات در ضریب آشنایی بر مجموع ضریب آشینایی افیراد نظیر دهنیده در
فناوری مدنظر تقسیم شده تا مقادیر جذابیت و توانمندی هر فناوری حاصل گردد .الزم به ذكر اسیت كیه خیالی گذاشیتن
پاسخ هر سؤال و یا اختصاص عدد صفر به آن توسط خبره به معنای عدم آگاهی خبره در رابطه با سؤال دانسته شد و نظر
خبره در رابطه با آن سؤال در محاسبه میزان جیذابیت و توانمنیدی در نظیر گرفتیه نشید .نتیایج ایین محاسیبههیا بیرای
فناوریهای تولید و بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتركی در جدول ( )2-3ارائه شده است.
جدول ( : )2-3جمعبندی نتايج جذابیت و توانمندی فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی.
رديف

توانمندی

سامانه ذخیرهساز انرژی الكتريكی در تجهیز

جذابیت

1

تلمبه برق-آبی

5/56

7/33

2

كمپرسور هوا

4/94

5/88

3

باتری سرب-اسید پیشرفته

5/90

8/02

4

باتری سدیم-سولفور

5/48

5/26

5

باتری لیتیومی

7/03

5/87

6

باتری جریانی

6/45

5/10

7

خازنها و ابرخازنها

6/33

5/21

8

چرخ طیار

5/77

5/61

9

باتری نیکل متال هیدرید

6/02

4/94

 -1-4-3تحلیل نتايج
در ابتدا میتوان میزان جذابیت و توانمندی را تفکیک كرد و نتایج مربوط به فناوری هر یک از سامانههای ذخیرهساز را
بر اساس هر یک از این دو معیار را مرتب نمود .نتایج تفکیکی مرتب شده بر اساس جذابیت مربوط به توسعه فنیاوری هیر
یک از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق به ترتیب در جدول ( )3-3نشان داده شده است.
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جدول ( : )3-3نتايج تفكیكی مرتب شده بر اساس جذابیت مربوط به توسعه فناوری هر يک از سامانههای ذخیرهساز
انرژی الكتريكی در صنعت برق.
رديف

توانمندی

سامانه ذخیرهساز انرژی الكتريكی

جذابیت

1

باتری لیتیومی

7/03

5/87

2

باتری جریانی

6/45

5/10

3

خازنها و ابرخازنها

6/33

5/21

4

باتری نیکل متال هیدرید

6/02

4/94

5

باتری سرب-اسید پیشرفته

5/90

8/02

6

چرخ طیار

5/77

5/61

7

تلمبه برق-آبی

5/56

7/33

8

باتری سدیم-سولفور

5/48

5/26

9

كمپرسور هوا

4/94

5/88

طبق جدول ( )3-3مشخص است كه در میان سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی ،سامانههای زیر دارای بیشترین
جذابیت هستند:
 باتری لیتیومی
 باتری جریانی
و سامانههای زیر كمترین جذابیت را در بین سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی دارا هستند:
 باتری سدیم-سولفور
 كمپرسور هوا
نتایج تفکیکی مرتب شده بر اساس توانمندی تولید و بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق
به ترتیب در جدول ( )4-3ارائه شده است.
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جدول ( : )4-3نتايج تفكیكی مرتب شده بر اساس توانمندی فناوری سامانه ذخیرهساز انرژی الكتريكی در تجهیز در
صنعت برق كشور.
رديف

سامانه ذخیرهساز انرژی الكتريكی

جذابیت

توانمندی

1

باتری سرب-اسید پیشرفته

5/90

8/02

2

تلمبه برق-آبی

5/56

7/33

3

كمپرسور هوا

4/94

5/88

4

باتری لیتیومی

7/03

5/87

5

چرخ طیار

5/77

5/61

6

باتری سدیم-سولفور

5/48

5/26

7

خازنها و ابرخازنها

6/33

5/21

8

باتری جریانی

6/45

5/10

9

باتری نیکل متال هیدرید

6/02

4/94

طبق نتایج جدول ( )4-3مشخص میگردد كه در میان سامانههای ذخیرهسیاز مختلیف انیرژی الکتریکیی بییشتیرین
توانمندی مربوط به
 باتری سرب اسید پیشرفته
 تلمبه برق-آبی
و كمترین توانمندی مربوط به
 باتری جریانی
 باتری نیکل متال هیدرید
است.
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 -2-4-3ماتريس جذابیت -توانمندی فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی
الكتريكی در صنعت برق
قسمت اصلی تحلیل نتایج با توجه به متدولوژی ،از طرییق تعییین جایگیاه در میاتریس جیذابیت–توانمنیدی صیورت
میگیرد .همان طور كه از نام این ماتریس نیز مشخص است از دو بعد جذابیت و توانمندی تشکیل شده است .بیر اسیاس
جمعبندی نتایج پرسشنامهها مقادیر هر كدام از ابعاد جذابیت و توانمندی تعیین شدهاند و كافی اسیت كیه ایین مقیادیر در
ماتریس نمایش داده شوند .ماتریس اولیهای حاصل برای سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در شیکل ( )2-3نمیایش
داده شده است.
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شكل ( :)2-3ماتريس جذابیت -توانمندی فناوری تولید و بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت برق.
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همان طور كه در شکل ( )2-3مشخص است از میان سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی،
 باتری لیتیومی
 باتری جریانی و
دارای بیشترین جذابیت و
 باتری سدیم-سولفور
 كمپرسور هوا
دارای كمترین جذابیت هستند و از منظر توانمندی نیز
 باتری سرب اسید پیشرفته
 تلمبه برق-آبی
دارای بیشترین توانمندی بوده و
 باتری جریانی
 باتری نیکل متال هیدرید
دارای كمترین توانمندی هستند.

-5-3

روش اكتساب فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در

صنعت برق
-1-5-3

ناحیهبندی ماتريس جذابیت-توانمندی

با توجه به ادبیات موضوع ،ماتریس جذابیت-توانمندی به چند ناحیه باید تقسیم شود تا بتیوان بیر اسیاس آن ،رویکیرد
مناسب در قبال هر فناوری را به صورت دقیقتر تعیین نمود .این ماتریس ،بیانگر جایگاه جذابیت و امکانپذیری هر یک از
سامانهها است .در تقسیمبندی این ماتریس میتوان از تقسیم سه ناحیهای (با استفاده از خطوط شیبدار) ،چهار ناحییهای،
نه ناحیهای و شانزده ناحیهای استفاده نمود.
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نحوه ناحیهبندی ماتريس جذابیت توانمندی

تعداد نواحی ماتریس و نحوه ناحیهبندی در نظر گرفته شیده در میاتریس جیذابیت-توانمنیدی وابسیته بیه دو پیارامتر
پراكندگی فناوری ها در ماتریس جذابیت-توانمندی و كاربردهای فناوری (آیا توسعه فناوری كاربردهای متنیوع و حسیاس
مثل كاربرد دفاعی دارد یا نه؟) میباشد.
 اثر پراكندگی در تعیین نواحی ماتريس جذابیت-توانمندی
پراكندگی فناوریها در ماتریس جذابیت-توانمندی تعیینكننده تعداد و شیب مرزیهای نواحی تعیین شده در ماتریس
جذابیت-توانمندی است .ناحیهبندی در نظر گرفته شده باید به گونهای انجام پذیرد كه بتوان دسته فناوریها را از هم تمیز
داد ،به عبارت دیگر فناوریهای دارای توانمندی و جذابیت تقریباً یکسان در یک ناحیه قرار گیرند .نحوه صحیح دستهبندی
با توجه به پراكندگی زیرفناوریها در ماتریس جذابیت-توانمندی در شکل ( )3-3ارائه شده است .در مجمیوع تیرجیح داده
میشود كه از یک سو تا حد امکان تعداد نواحی انتخاب شده در ماتريس كمتر بوده و از سوی دیگر زیرفناوریها
بر روی مرزهای نواحی مختلف قرار نگیرند.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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شكل ( :)3-3اثر پراكندگی فناوریها در ماتريس جذابیت و توانمندی بر انتخاب نواحی ماتريس

 اثر تنوع كاربرد فناوریها در تعیین نواحی ماتريس جذابیت-توانمندی
كاربردهای متنوع فناوری سبب افزایش تأثیر جذابیت نسبت به توانمندی میشود ،فناوریهای دارای بیشتیرین تنیوع
كاربردی و حساسیت دستیابی بسیار باال (مانند فناوری های دارای كاربرد دفاعی) را فناوریهای مبتنی بر مدل چندمنظوره
و فناوریهای دارای كمترین كاربرد و حساسیت دستیابی را فناوریهای مبتنی بر مدل تکمنظوره مینامند .هر چه فناوری
مدنظر به مدل چندمنظوره نزدیک باشد اهمیت پارامتر جذابیت نسبت به توانمندی در اولوییتبنیدی فنیاوریهیا افیزایش
می یابد و به صورت عکس هر چه فناوری مدنظر به مدل تکمنظوره نزدیک باشد اهمییت پیارامتر توانمنیدی نسیبت بیه
جذابیت افزایش مییابد.
در ماتریس تقسیم شده به  3ناحیه با خطوط مورب تغییر اهمیت یک پارامتر نسبت به پارامتر دیگر بیا تغیییر در شییب
مرزهای نواحی نشان داده می شود ،به این صورت كه با نزدیک شدن فناوری به مدل چنیدمنظوره شییب مرزهیا (خطیوط
تعیینكننده نواحی سه گانه ماتریس) كم شده و با نزدیک شدن فناوری به مدل چندمنظوره شیب مرزها زیاد میشود .نحوه
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فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

تغییر نواحی سه گانه مشخص شده در ماتریس جذابیت-توانمندی با تغییر تنوع كیاربرد و حساسییت دسیتیابی فنیاوری در
شكل ( )4-3نشان داده شده است.

شكل ( :)4-3اثر تغییر تنوع كاربرد و حساسیت دستیابی فناوری بر نحوه ناحیهبندی ماتريس جذابیت-توانمندی 3
ناحیهای

اولویتبندی نواحی مختلف ماتریس جذابیت-توانمندی تقسیم شده به  3ناحیه همواره به صیورت نشیان داده شیده در
شکل ( )5-3است اما در رابطه با ماتریسهای جذابیت-توانمندی تقسیم شده به بیش از  3ناحیه وابسته به فاصله فنیاوری
از مدل چندمنظوره و تکمنظوره میباشد .نحوه اولویتبندی نواحی ماتریس جذابیت-توانمندی در شکل ( (5-3نشان داده
شده است ،همواره ناحیه دارای باالترین جذابیت و توانمندی بیشترین اولویت و ناحیه دارای پایینترین سیطح جیذابیت-
توانمندی كمترین اولویت را در میان نواحی مختلف ماتریس دارند .با توجه به شکل ( (5-3مشخص میگردد كه هیر چیه
فناوری به مدل چندمنظوره نزدیک باشد اولویتبندی به اولویتبنیدی افقی ی نزدییک شیده و هیر چیه فنیاوری بیه میدل
تکمنظوره نزدیکتر باشد ،اولویتبندی به اولویتبندی افقی نزدیک میشود.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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شكل ( :)5-3اثر تغییر تنوع كاربرد و حساسیت دستیابی فناوری بر نحوه اولويتبندی نواحی در نظر گرفته شده
ماتريس جذابیت-توانمندی

-2-1-5-3

ناحیهبندی ماتريس جذابیت-توانمندی فناوری سامانههای

ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت برق
با توجه به نحوه پراكندگی فناوری سامانههای مختلف در ماتریس و تنوع كاربرد فناوری سامانههای ذخیرهساز انیرژی
الکتریکی در سایر صنایع (غیر صنعت برق) و صنایع دفاعی ،در این پروژه از روش تقسیمبندی سه ناحیهای (با اسیتفاده از
خطوط شیبدار با شیب مناسب) استفاده شده است .شکل ( )6-3تقسیمبندی سه ناحیهای میاتریس جیذابیت و توانمنیدی
فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق را نشان میدهد.
روشهای مختلف اكتساب فناوری سه دسته توسعه درونزا ،انتقال فناوری و خریید خیارجی مییباشید .طبیق راهبیرد
پورتفولیو فناوری های دارای اولویت كه دارای جذابیت و توانمندی باالیی هستند باید با اسیتفاده از توسیعه همیهجانبیه در

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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داخل حاصل شوند .بر این اساس روش اكتساب فناوریهای هر كدام از ناحیههای سهگانه به طور كلیی بیه صیورت زییر
است:
توسعه درونزا  :منظور از توسعه درونزا ،توسعه بنیادین همهجانبه مبتنی بر توان داخلی است و معموالً از تحقیق
و توسعه برای كسب یک فناوری شروع میشود .در برخی موارد به دلیل انحصار چندجانبه در ساختار بازار ،امکان
همکاری فناوری یا خرید فناوری چندان میسر نمیباشد .بنابراین در فناوریهایی كه بازار جهانی آنها نیز در مراحل
معرفی یا رشد قرار دارد و از اولویت و ضرورت دستیابی باالیی برخوردار هستند ،اتخاذ سیاستها و برنامههای مبتنی
بر توسعه درونزا در اولویت بیشتری قرار میگیرد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه بر اساس راهبرد پورتفولیو
توسعه درونزا به ناحیه یک بر میگردد و در این ناحیه ،استراتژی انتخابی توسعه درونزا است.
انتقال فناوری :در فناوریهایی با جذابیت و اولویت كمتر كه معموالً دارای بازاری بالغ هستند و به دلیل تعدد رقبا
و پدیدآمدن بازار مناسب خرید و نیز شکست قیمتها ،توسعه بنیادین فناوری معقوالنه نبوده و مناسب است تا از
سیاستهای مبتنی بر انتقال فناوری و یا توسعه فناوری با تکیه بر توانمندی نیروهای خارجی بهره گرفته شود .با
توجه به موارد ذكر شده میتوان نتیجه گرفت كه این استراتژی به فناوریهای واقع در ناحیه دو بر میگردد .به این
معنا كه برای كسب و فراهم آوردن فناوری مورد نظر از روشهای مختلف انتقال فناوری باید استفاده شود .در این
پروژه استخراج دقیق نتایج ،فناوریهایی كه در ناحیه  2قرارگرفتهاند ،بار دیگر در معرض اظهارنظر خبرگان قرار
خواهد گرفت ،كه با توجه به شرایط مختلف فناوری ممکن است روش اكتساب فناوریهای این ناحیه هر یک از سه
مورد یاد شده باشد.
خريد خارجی  :این استراتژی به فناوریهایی برمیگردد كه در ناحیه سه واقعشدهاند .دستیابی این دسته از
فناوریها به دلیل جذابیت و توانمندی كه با استفاده از توسعه درونزا و انتقال فناوری مناسب نبوده و از روش كسب
این فناوریها خرید خارجی فناوری میباشد .البته با توجه به اولویت كم دستیابی به این تکنولوژی رویکرد میتوان
از فناوریهای این دسته باید چشمپوشی كرد.
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بر اساس شکل ( )6-3مشخص میشود فناوری سامانههای باتری سرب-اسید پیشرفته ،باتری لیتیومی و تلمبه بیرق-
آبی در ناحیه یک قرار میگیرند كه نتیجه این امر نشان دهنده جذابیت و توانمندی باالی كشور در توسعه این فنیاوریهیا
است و از این رو روش اكتساب پیشنهادی برای توسعه فناوری تولید و بکیارگیری بیاتری سیرب-اسیید پیشیرفته ،بیاتری
لیتیومی و تلمبه برق-آبی توسعه درونزا میباشد .از سوی دیگر با توجه به شکل ( )6-3مشخص میگردد كه فناوری تولید
و بکارگیری باتری جریانی ،خازنها و ابرخازنها ،چرخطیار ،باتری نیکل متال هیدرید ،باتری سدیم سولفور و كمپرسور هوا
در ناحیه  2قرار گرفتهاند كه دلیل آن جذابیت و توانمندی نسبتاً باالی (البتیه كمتیر از مقیادیر ناحییه  )1ایین فنیاوریهیا
میباشد ،با توجه به قرار گرفتن این شش فناوری در ناحیه دوم میاتریس جیذابیت-توانمنیدی و اینکیه مییزان جیذابیت و
توانمندی این فناوریها در حد مناسب باال نیست ،به منظور تعیین روش اكتساب فناوریهای قرارگرفته در ناحیه دوم باید
دست به انتخاب زد و با توجه به شرایط فناوری مدنظر روش اكتساب مناسب آن را تعیین نمود .در شکل ( )6-3مشیخص
است كه فناوری تولید و بکارگیری هیچ یک از سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در ناحیه سوم قرار نگرفتهانید .بیا
توجه به اینکه شش سامانه در ناحیه دوم قرار گرفتهاند روش اكتساب فناوری تولید و بکیارگیری ایین سیامانههیا بایید بیا
استفاده از الگوریتم ترسیم شده (شکل ( )7-3تعیین گردد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

1
ويرايش اول،دي 1394

شكل ( :)6-3ناحیهبندی ماتريس جذابیت -توانمندی فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت برق.
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 -2-5-3الگوريتم پیشنهادی تعیین روش اكتساب فناوریهای ناحیه 2
جهت تعیین روش اكتساب فناوریهای ناحیه  2الگوریتمی توسط تیم مشاور و فنی طراحی شیده اسیت .بیا توجیه بیه
ویژگیهای سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی از جمله كاربرد در صنعت برق ،هزینه دستیابی و با توجیه بیه اینکیه
بیانیه چشمانداز و اهداف كالن مبتنی بر كسب توانمندی ساخت و بهكارگیری این فناوریها است شیاخصهیای اساسیی
اصلی تعیینكننده روش اكتساب فناوری تعیین شدند .شاخصهای تعیین شده بیر اسیاس گیزارش توجییهپیذیری ،بیانییه
چشمانداز و اهداف كالن عبارتاند از :
 )1قابلیت استفاده از سامانه ذخیرهساز در صنعت برق كشور
 )2ضرورت دستیابی فناوری توسط كشور
 )3جایگاه فناوری تولید و بکارگیری سامانه ذخیرهساز در چرخه عمر
 )4نسبت هزینه تحقیق و توسعه و مدت زمان دستیابی به فناوری تولید و بکارگیری سامانه ذخییرهسیاز نسیبت بیه
هزینه و زمان انتقال فناوری
 )5میزان وجود زیرساختهای توسعه فناوری تولید و بکارگیری سامانه ذخیرهساز در كشور
 )6چگونگی توجیهپذیری اقتصادی تولید و بهكارگیری سامانه نسبت به خرید آن
 )7تنوع كاربرد سامانه ذخیرهساز و قابلیت استفاده از آن در سایر صنایع
پس از تعیین شاخصهای اصلی اثرگذار بر روش اكتساب فناوری ،ترتیب قرارگیری این شاخصها در الگیوریتم روش
اكتساب طبق نظ ر مشاور و تیم فنی طراحی شد .پس از طراحی الگوریتم حاصل در جلسه كمیته راهبیری ارائیه و توضییح
داده شد و بازخورد اعضای كمیته راهبری در رابطه با الگوریتم دریافت و اصالحات مدنظر آنها اعمیال گردیید .الگیوریتم
حاصل در شکل ( )7-3ارائه شده است .همان طور كه در شکل ( )7-3مشاهده میشود در الگوریتم روش اكتساب فناوری
از چند شرط و ورودی و تصمیم گیری در هر مرحله استفاده شده است .با ورود هر فناوری ،اولین شرطی كه پس از تعییین
ناحیه فناوری بررسی میشود قابلیت استفاده فناوری در صنعت برق میباشد ،با توجه به اینکه قابلیت استفاده از فناوری مد
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نظر در صنعت برق كم یا زیاد باشد مسیر تعیین روش اكتساب آن متفاوت خواهد بود .با توجه به مسیر تعیین شده پیس از
بررسی قابلیت استفاده در صنعت برق ،در گام بعدی برخی از شش شرط اساسی زیر باید بررسی شوند :
 )1ضرورت دستیابی فناوری توسط كشور
 )2جایگاه فناوری تولید و بکارگیری سامانه ذخیرهساز در چرخه عمر
 )3نسبت هزینه تحقیق و توسعه و مدت زمان دستیابی به فناوری تولید و بکارگیری سامانه ذخیرهساز نسبت به
هزینه و زمان انتقال فناوری
 )4میزان وجود زیرساختهای توسعه فناوری تولید و بکارگیری سامانه ذخیرهساز در كشور
 )5چگونگی توجیهپذیری اقتصادی تولید و بهكارگیری سامانه نسبت به خرید آن
 )6تنوع كاربرد سامانه ذخیرهساز و قابلیت استفاده از آن در سایر صنایع
با توجه به این شروط و برخی شروط دیگر روش اكتساب مشخص میگردد .برای درک بهتر مطالب در ادامه تمامی
حاالت ممکن بررسی شدهاند كه عبارتاند از:
 اولین حالت ،حالتی است كه فناوری در قابلیت استفاده در صنعت برق و ضرورت دستیابی به فناوری زیاد باشد كه
در این حالت اگر هزینه تحقیق و توسعه آن كم باشد روش اكتساب تعیین شده با توجه به شرایط ذكر شده توسعه
درونزا در نظر گرفته شده و در صورتی كه نسبت هزینه تحقیق و توسعه به انتقال فناوری آن زیاد باشد روش
اكتساب پیشنهادی انتقال فناوری به شیوه مناسب است.
 حالت دوم ،حالتی است كه اگر چه قابلیت استفاده فناوری در صنعت برق زیاد است اما ضرورت دستیابی به
فناوری كم است .در این حالت تعیین روش اكتساب وابسته به سایر شرایط است .در صورتی كه فناوری در مرحله
رشد و بلوغ بوده ،زیرساخت مورد نیاز در كشور موجود باشد اگر هزینه تحقیق و توسعه آن كم باشد روش اكتساب
تعیین شده با توجه به شرایط ذكر شده توسعه درونزا در نظر گرفته شده و در صورتی كه نسبت هزینه تحقیق و
توسعه به انتقال فناوری آن زیاد باشد روش اكتساب پیشنهادی انتقال فناوری به شیوه مناسب است.
 در حالت سوم كه فناوری با قابلیت استفاده زیاد و ضرورت دستیابی كم كه در مرحله رشد و بلوغ بوده ،ولی
زیرساخت مورد نیاز برای توسعه آن در كشور موجود نبوده كه در این حالت در صورتی كه تولید محصول توجیه
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اقتصادی داشته باشد به منظور دستیابی به این فناوری از انتقال فناوری استفاده میشود و در غیر این صورت از
توسعه درونزا فناوری مدنظر چشمپوشی میشود.
 حالت چهارم زمانی اتفاق میافتد كه فناوری با قابلیت استفاده زیاد و ضرورت دستیابی كم در مرحله جنینی از
توسعه فناوری باشد كه در این حالت اگر زیرساخت مورد نیاز در كشور موجود باشد ،روش اكتساب مناسب وابسته
به نسبت هزینه تحقیق و توسعه به انتقال فناوری وابسته است كه اگر این نسبت كم باشد ،نیز روش اكتساب
مناسب توسعه درونزا و در صورتی كه این نسبت زیاد باشد روش اكتساب مناسب انتقال فناوری خواهد بود.
 حالت پنجم درست مشابه حالت چهارم است با این تفاوت كه زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه فناوری در
كشور وجود نداشته باشد كه در این حالت از توسعه درونزا فناوری مدنظر چشمپوشی میشود.
 در صورتی كه قابلیت استفاده فناوری در صنعت برق كم باشد فقط در حالتی كه ضرورت دستیابی و تنوع كاربرد
فناوری زیاد بوده و زیرساخت توسعه فناوری در كشور وجود داشته باشد از توسعه فناوری در داخل كشور
چشمپوشی نشده و با توجه به نسبت هزینه تحقیق و توسعه به انتقال فناوری روش اكتساب مناسب برای فناوری
مدنظر تعیین میشود.
تمامی این حاالت را میتوان در فلوچارتی به صورت شکل ( )7-3به نمایش گذاشت.
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شكل ( :)7-3الگوريتم تعیین روش اكتساب فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الكتريكی
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فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

با توجه به نظرات خبرگان (پاسخهای خبرگان به این سؤاالت در پرسشنامه جذابیت-توانمندی) ،خروجی الگیوریتم (روش
اكتساب پیشنهادی) برای فناوری تولید و بکارگیری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکیی ناحییه  2تعییین شیده و در
نهایت روش اكتساب فناوری سامانههای ذخیرهسازی مختلف در صنعت برق به تأیید كمیته راهبری پروژه رسید كه نتیایج
آن به شرح جدول ( )5-3ارائه شده است.
جدول ( : )5-3روش پیشنهادی اكتساب فناوریها
ناحیه
ناحیه 1
ناحیه 2

-6-3

فناوری
باتری سرب-اسید پیشرفته

روش اكتساب پیشنهادی
توسعه درونزا

باتری لیتیومی

توسعه درونزا

تلمبه برق-آبی

توسعه درونزا

باتری جریانی
خازنها و ابرخازنها
چرخ طیار
باتری نیکل متال هیدرید
باتری سدیم-سولفور
كمپرسور هوا

توسعه درونزا
انتقال فناوری یا توسعه درونزا
انتقال فناوری یا توسعه درونزا
خرید (چشمپوشی از توسعه)
خرید (چشمپوشی از توسعه)
خرید (چشمپوشی از توسعه)

راهبردهای تعیین شده برای توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی

انرژی الكتريكی در صنعت برق
در راستای نیل به اهداف توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی باید راهبردهای توسعه ایین فنیاوری
شناخته شود .در نهایت پس از بررسی روش اكتساب فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی و  2راهبرد متناسب
با روش اكتساب مشخص شده شناسایی شد .این راهبردها عبارتاند از:

 )1دستیابی به دانش فنی فناوریهای تولید و بکارگیری سامانههای
 باتری سرب-اسید پیشرفته
 باتری لیتیومی
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 تلمبه برق-آبی
 باتری جريانی

 )2دستیابی به دانش فنی فناوریهای تولید و بکارگیری خازن و ابرخازن و چرخطیار از طریق همکاریهای خارجی.
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 -4نتیجهگیری
در فاز سوم از پروژه تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت
برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع) ،اركان جهتساز تدوین گردید .این اركان شامل چشمانداز ،اهداف و در نهایت راهبردها
بوده است .متدولوژی تدوین هر یک از این بخشها در گزارش ارائه گردیده است .در مجموع این گزارش با روش تحلیلی
و با تأكید بر نظرات خبرگان این حوزه تدوین گردیده است.

 ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي،سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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 تدوين ارکان جهت ساز:3فاز
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 .15فاز اول طرح تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انیرژی الکتریکیی در صینعت بیرق (تولیید ،انتقیال و
توزیع) ،تعیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند ،شهریور ماه .94
 .16فاز دوم طرح تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای طراحی ،ساخت و تدوین دانش فنی ذخیرهسیازهای انیرژی الکتریکیی در
صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع) ،هوشمندی فناوری ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران ،شهریور ماه .94
17. Ropohl, G. 'Knowledge Types in Technology', in Vries, M.J. de and Tamir, A. (Eds.),
Shaping Concepts of Technology: From Philosophical Perspectives to Mental Images.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 1997, 65-72
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 -6پیوست
الف) پیوست شماره يک
پرسشنامه چشمانداز سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الكتريكی در صنعت
برق ايران (تولید ،انتقال و توزيع)

صاحبنظر ارجمند
احتراماً ،به اطالع میرساند در راستای تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسیازی انیرژی
الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع) ،چشمانداز این سند در حال تدوین است .بر این اسیاس از جنابعیالی
خواهشمند است ضمن مطالعه خالصه گزارش تدوین چشمانداز ،نظر خود را در میورد بیانییه چشیمانیداز در فیرم پیوسیت
منعکس نمایید.
 )1آیا عبارت "ساخت و بهرهبرداری" در چشمانداز سند مورد تأیید است؟
بله
خیر
در صورتی كه عبارت دیگری را مدنظر دارید در این قسمت قید فرمایید:

)2آیا عبارت "سامانههای اولویتدار" در چشمانداز قید شده ،از نظر شما مورد تأیید است؟
بله
خیر
در صورتی كه عبارت دیگری را مدنظر دارید در این قسمت قید فرمایید:
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)3آیا عبارت "حفظ محیط زیست" كه به عنوان اولین زمینه (تم) چشمانداز در بیانیه قید شده است از نظر شیما میورد
تأیید است؟
بله
خیر
در صورتی كه عبارت دیگری را مدنظر دارید در این قسمت قید فرمایید:

 )4آیا عبارت "انرژیهای تجدیدپذیر" كه به عنوان دومین زمینه (تم) چشمانداز در بیانیه قید شده است از نظیر شیما
مورد تأیید است؟
بله
خیر
در صورتی كه عبارت دیگری را مدنظر دارید در این قسمت قید فرمایید:

 )5آیا عبارت "ارتقا كیفیت توان" كه به عنوان سومین زمینه (تم) چشمانداز در بیانیه قید شده است از نظر شما میورد
تأیید است؟
بله
خیر
در صورتی كه عبارت دیگری را مدنظر دارید در این قسمت قید فرمایید:

 )6آیا عبارت "پایداری شبکه" كه به عنوان چهارمین زمینه (تم) چشمانداز در بیانیه قید شده است از نظر شیما میورد
تأیید است؟
بله
خیر
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در صورتی كه عبارت دیگری را مدنظر دارید در این قسمت قید فرمایید:

 )7آیا عبارت "پیکسایی" كه به عنوان پنجمین زمینه (تم) چشمانداز در بیانیه قید شده است از نظر شما میورد تأییید
است؟
بله
خیر
در صورتی كه عبارت دیگری را مدنظر دارید در این قسمت قید فرمایید:

 )8آیا عبارت "كنترل فركانس" كه به عنوان ششمین زمینه (تم) چشمانداز در بیانیه قید شده است از نظر شیما میورد
تأیید است؟
بله
خیر
در صورتی كه عبارت دیگری را مدنظر دارید در این قسمت قید فرمایید:

 )9در این قسمت ،اگر از نظر شما بیانیه چشمانداز آینده مطلوب برای فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
در صنعت برق را به طور كامل منعکس نمیكند ،آینده مطلوب مورد نظر خود را یادداشت فرمایید.
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 )10لطفاً بیانیه چشمانداز را مطالعه كرده و جدول ذیل را در مورد آن پر نمایید.

برانگیزاننده میباشد.
حال و آینده را به هم پیوند میدهد یعنی در
عین آنکه واقعگرایانه میباشد ،با آرمانها
نیز مطابقت دارد.
توجهبرانگیز برای جلب توجه ذینفعان(و
فعالین این حوزه) بوده و موجب ایجاد
اطمینان میان ایشان میگردد
حس مالکیت و تعلق را در فعالین این حوزه
ایجاد میكند
ایجاد تداوم در برنامهریزی و اجرا میكند.

بسیار مطلوب

بلندپروازانه و منحصربهفرد میباشد.

مطلوب

جامع ،تحولگرا ،آیندهنگر و پویا میباشد.

متوسط

تا حد ممکن كمیتپذیر میباشد.

ضعیف

قابل دستیابی در زمان مورد نظر ( 10سال)

بسیار ضعیف

ویژگی

نظر ویژه
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بسیار مطلوب

مطلوب

متوسط

كوتاه و به خاطر ماندنی میباشد.

ضعیف

فرصتهای موجود را نشان داده ،راه
بهرهجویی از فرصتها را مینماید.

بسیار ضعیف

ویژگی

ويرايش اول،دي 1394

نظر ویژه
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ب) پیوست شماره دو
پرسشنامه اهداف تدوین سند راهبردی و نقشهراه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران
(تولید ،انتقال و توزیع)
صاحبنظر ارجمند
احتراماً ،به اطالع میرساند در راستای تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسیازی انیرژی
الکتریکی در صنعت برق ایران (تولید ،انتقال و توزیع) ،اهداف مربوط به این سند در حال تدوین اسیت .بیر ایین اسیاس از
جنابعالی خواهشمند است ضمن مطالعه اهداف كه در ذیل آمده است ،نظر خود را در مورد آنها در فرم پیوسیت مینعکس
نمایید.

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی:

تحصیالت /تخصص:

شماره تماس:

آدرس پست الکترونیک:
آیا مایل هستید اطالعات شخصی جنابعالی در بانک اطالعاتی متخصصین ذخیره گردد؟
تجربیات قبلی (در صورت امکان) به صورت خالصه ضمیمه گردد.

اهداف قابل تصور به قرار زیر میباشد:
 .1كاهش انتشار آالينده محیط زيست با استفاده از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف
صنعت برق
 .2بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت برق به منظور افزايش پايداری شبكه و كیفیـت
عرضه انرژی شبكه الكتريكی
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 .3كمک به رفع مشكالت برقرسانی به مناطق محروم خارج از شبكه (از جملیه منیاطق دور از شیبکه و
جزایر كمجمعیت) با بهكارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی
 .4كمک به افزايش سهم برق تجديدپذير با استفاده از سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در نیروگاههیای
تجدیدپذیر

 )1لطفاً با توجه به اهداف ،جدول ذیل را در مورد آن تکمیل نمایید.
بسیار مطلوب

مطلوب

متوسط

ضعیف

بسیار ضعیف

ویژگی

نظر ویژه

مشخص بودن
قابل اندازهگیری بودن
قابل دستیابی بودن
واقعگرایانه بودن
محدود به زمان بودن

 )2در این قسمت ،اگر از نظر شما اهداف مشخص شده ،اهداف توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
در صنعت برق ایران را به طور كامل منعکس نمیكند ،اهداف مورد نظر خود را یادداشت بفرمایید.
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 )3در این قسمت ،اگر از نظر شما اهداف مشخص شده ،با اسناد باالدستی همراستا نمیباشد ،اهداف مورد نظر خیود را
یادداشت بفرمایید.

 )4در این قسمت ،اگر از نظر شما اهداف مشخص شده ،با چشمانداز توسعه فناوری سامانههیای ذخییرهسیازی انیرژی
الکتركی در صنعت برق ایران ،همراستا نمیباشد ،اهداف مورد نظر خود را یادداشت بفرمایید.
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ج) پیوست شماره سه
پرسشنامه ارزیابی جذابیت و توانمندی تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
در صنعت برق ایران (تولید،انتقال و توزیع)
فرهیخته گرامی
به استحضار میرساند در راستای سیاستها و برنامههای توسعه فناوری سامانههیای ذخییرهسیازی انیرژی الکتریکیی ،سیند
راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران با مشاركت كلییه فعیاالن و
صاحبنظران در حال تدوین است .بر این اساس و بیه منظیور ارزییابی جیذابیت و توانمنیدی توسیعه فنیاوری سیامانههیای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی پرسشنامهای تهیه شده است كه مستدعی است در تکمیل این پرسشنامه دقیت الزم را مبیذول
فرمایید .لطفاً در صورت نیاز به راهنمایی با مدیر پروژه تماس حاصل فرمایید.

پژوهشگاه نیرو
مركز شیمی و مواد  -گروه پژوهشی شیمی و فرایند

تهران ،شهرک غرب ،انتهای بلوار دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،مركز شیمی و مواد ،گروه پژوهشی شیمی و فرایند
مدیر پروژه :دلیریان
تلفن021-88361604 :
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پرسشنامه ارزیابی جذابیت و توانمندی فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی:

شماره تماس:

آدرس پست الکترونیک:

تحصیالت /تخصص:

آیا مایل هستید اطالعات شخصی جنابعالی در بانک اطالعاتی متخصصین ذخیره گردد؟
تجربیات قبلی (در صورت امکان) به صورت خالصه ضمیمه گردد

نحوه پاسخگویی به سؤاالت:
این پرسشنامه شامل  18سؤال است كه  11سؤال آن مربوط به ارزییابی جیذابیت و  7سیؤال مربیوط بیه ارزییابی توانمنیدی
سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی شناسایی شده در صنعت برق مییباشید .هیر سیؤال بیه همیراه جیدول مربیوط بیه
سامانههای مختلف ذخیرهسازی انرژی الکتریکی ارائه شده است .پاسخ به هر سؤال میتواند توسط عددی بیین ( 1بیه منزلیه
جذابیت یا توانمندی بسیار كم سامانه) تا ( 10به منزله جذابیت یا توانمندی بسیار زیاد سامانه) بیان شود .همچنین ،خواهشمند
است در مورد برخی سلول ها ،در صورت عدم استفاده از فناوری مربوط به آن سلول در مورد سؤال ،عیدد ( 0صیفر) در سیلول
قرار داده شود.
خواهشمند است برای پاسخ به سؤاالت ،عدد مورد نظر برای هر كدام از سؤاالت را در جدول پاسخ مربوط بیه آن سیؤال وارد
كنید .همچنین ،مستدعی است برای هر سؤال ،در قسمت مشخص شده تحت عنوان «درجه اهمیت سؤال» ،میزان كارایی هر
سؤال برای اولویتبندی فناوریها را با عددی بین ( 1به منزله كارایی بسیار كم سؤال) و ( 10به منزلیه كیارایی بسییار زییاد
سؤال) وارد نمایید.

با تشکر
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سؤال

رديف

سؤاالت مربوط به ارزیابی توانمندی
وضعیت دسترسی به دانش فنی مربوط به فناوری هر يک از سامانههای ذخیرهسازی را چگونه ارزيابی
میكنید؟

1

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
دانش فنی فناوری در سطح ایده آل است

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

دانش فنی موجود بسیار ناچیز است

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

میزان دسترسی به مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری هر يک از سامانههای ذخیرهساز را چگونه
ارزيابی میكنید؟

2

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
تمام مواد اولیه مورد نیاز در كشور وجود دارد

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

مواد اولیه مورد نیاز در كشور موجود نیست

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

میزان دسترسی قطعات مورد نیاز برای توسعه فناوری هر يک از سامانههای ذخیرهساز را چگونه
ارزيابی میكنید؟

3

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
تمام قطعات مورد نیاز در كشور وجود

قطعات مورد نیاز در كشور موجود نیست

دارد
تلمبه برق-
آبی

4

كمپرسور هوا

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

وضعیت دسترسی به منابع انسانی متخصص برای توسعه فناوری را چگونه ارزيابی می كنید؟
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سؤال

رديف

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
تعداد منابع انسانی متخصص فناوری در سطح

تعداد منابع انسانی متخصص فناوری بسیار كم است

ایده آل است
تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

وضعیت دسترسی به تجهیزات و سختافزار مورد نیاز برای توسعه فناوری هر يک از سامانههای
ذخیرهساز (مانند آزمايشگاه ها ،ابزار ،ماشین آالت و  )...را چگونه ارزيابی می كنید؟

5

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
تجهیزات و سخت افزار مورد نیاز به طور كامل

تجهیزات و سخت افزار مورد نیاز وجود ندارد

وجود دارد
تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

وضعیت دسترسی به منابع مالی قابل تخصیص برای توسعه فناوری هر يک از سامانهها را چگونه
ارزيابی میكنید؟

6

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
منابع مالی مورد نیاز به طور كامل تأمین شده

منابع مالی مورد نیاز وجود ندارد

است
تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

میزان توانمندی مجريان (شركتها) برای توسعه اين نوع فناوری در كشور را چگونه ارزيابی میكنید ؟

7

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
زیاد

تلمبه برق-

كمپرسور هوا

باتری سرب-

باتری سدیم-

كم
باتری

باتری جریانی

خازنها و

چرخ طیار

باتری نیکل
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رديف
آبی

سولفور

اسید

لیتیومی

متال هیدرید

ابرخازنها

سؤاالت مربوط به ارزیابی جذابیت
به نظر شما میزان سازگاری هر يک از سامانههای ذخیرهساز با محیط زيست چه قدر است؟
درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)

8

سامانه سازگاری بسیار زیادی با محیط زیست

این فناوری به لحاظ زیست محیطی بسیار مخرب

دارد

است

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

میزان وابستگی هر يک از سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی به تجهیز ،موقعیت و وضعیت
جغرافیايی خاص را چگونه ارزيابی میكنید؟

9

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)

تلمبه برق-
آبی

این فناوری به تجهیزات یا محیط خاص

این فناوری وابستگی باالیی به تجهیزات یا محیط

وابسته نیست

خاص دارد

كمپرسور هوا

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

قابلیت بهكارگیری هر يک از سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در ساير صنايع (به جز صنعت
برق) را چگونه ارزيابی میكنید؟

10

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
زیاد

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

كم

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید
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قابلیت بهكارگیری هر يک از سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در توسعه خودروهای برقی و
هیبريدی ا چگونه ارزيابی میكنید؟

11

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
بسیار زیاد

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

بسیار كم

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

خازنها و

باتری جریانی

ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

قابلیت استفاده هر يک از سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در نیروگاههای تجديدپذير را چگونه
ارزيابی میكنید؟

12

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
بسیار زیاد

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

بسیار كم

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

خازنها و

باتری جریانی

ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

میزان منافع اقتصادی ناشی از بهكارگیری هر يک از سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت
برق را چگونه ارزيابی میكنید؟

13

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
بسیار زیاد

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

بسیار كم

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

خازنها و

باتری جریانی

ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

جايگاه هر يک از سامانههای ذخیرهسازی در چرخه عمر فناوری چگونه است؟

14

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
جنینی

10

رشد

7

بلوغ

4

زوال

1
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رديف
تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

میزان تقاضا موجود برای بهكارگیری هر يک از سامانههای ذخیرهساز در صنعت برق را چگونه ارزيابی
می كنید؟

15

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
بسیار زیاد

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

بسیار كم

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

میزان فوريت (اهمیت و ضرورت) دستیابی به فناوری تولید و بهكارگیری هر يک از سامانههای
ذخیرهساز انرژی الكتريكی در صنعت برق را چگونه ارزيابی می كنید؟

16

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
بسیار زیاد

تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

بسیار كم

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

نرخ رشد استفاده از هر يک از سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتريكی در آينده كشور را چگونه ارزيابی
می كنید؟

17

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
بسیار زیاد

تلمبه برق-
آبی

18

كمپرسور هوا

بسیار كم

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید

هزينههای دستیابی به دانش فنی فناوری تولید و بهكارگیری هر يک از سامانههای ذخیرهساز انرژی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

96
ويرايش اول،دي 1394

فاز :3تدوين ارکان جهت ساز

سؤال
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الكتريكی را چگونه ارزيابی می كنید؟

درجه اهمیت سؤال( ----- :با اعداد  1تا  10امتیازدهی شود)
بسیار زیاد
تلمبه برق-
آبی

كمپرسور هوا

بسیار كم

باتری سرب-

باتری سدیم-

باتری

اسید

سولفور

لیتیومی

باتری جریانی

خازنها و
ابرخازنها

چرخ طیار

باتری نیکل
متال هیدرید
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مقدمه
در مرحله چهارم طرح «سند راهبردي و نقشهراه توسعه سامانههاي ذخیرهساز انررژي الکتریکری در صرنعت بررق ایرران»،
اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردها مشخص میگردد .این اقدامات براي رفع مشکالت موجود در ابعراد
مختلف کارکردهاي نظام توسعه فناوريهاي نوظهور تعیین میگردد که این کارکردها عبارتاند از :توسعه دانش ،انتشار دانرش،
فعالیتهاي کارآفرینی ،شکلدهی به بازار ،تأمین منابع (شامل منابع مالی ،انسانی و مواد) ،مشروعیتبخشری و جهرتدهری بره
سیستم در حوزه توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق تعیین میشود ] .[1به منظور تعیین این
اقدامات ،چالش ها و مشکالت موجود در هر یک از ابعاد ذکر شده از نظرر کارشناسران و خبرگران حروزه ذخیررهسرازي انررژي
الکتریکی استفاده شده است.
ساختار این گزارش به این صورت است که در بخش اول مبانی نظري تدوین اقدامات و فرایند انتخاب شده به منظور تدوین
اقدامات سند توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی در صنعت برق ارائه شده است .در مرحله بعد ،سیاستها و اقردامات
تدوین شده براي رفع موانع توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی ارائه خواهد شد.
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فصل اول:
چارچوب نظري تدوين اقدامات سند توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الكتريكی در
صنعت برق ايران
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مقدمه
مبناي تدوین این اقدامات در این سند ،نظام نوآوري فناورانه ( )TISاست .بنا بر تعریرف کارلسرون و اسرتانکیویکز ] 1و [2

نظام فناورانه عبارت است از« :شبکهاي پویا از عامالن 1که در یک ناحیهي اقتصادي/صنعتی تحت زیرساختهاي نهادي خاص
با یکدیگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداري از فناوري سهیم هستند».
نقطه آغاز تحلیل یک نظام فناورانه نوآوري بر یک منطقه جغرافیایی یا بخش صنعتی متمرکز نیست ،بلکه بر یک تکنولوژي
یا یک زمینه فناورانه متمرکز است .هدف بیشتر مطالعات نظامهاي نوآوري فناورانه ،تحلیل و ارزیابی توسعه یک نوآوري فناورانه
خاص در قالب ساختار یا فرآیندهاي پشتیبان (یا مخرب) آن است .از این منظر ،میتوان به این رویکرد بره عنروان یرک گونره
خردنگر 2از مفهوم نظام هاي بخشی نوآوري نگریست .رویکرد نظام نوآوري فناورانه داراي مشخصههراي عمرومی رویکردهراي
نظام نوآوري است .با این وجود ،دو مشخصه ،این رویکرد را از رویکردهاي دیگر متمایز میسازد .اولین مشخصه ،تأکید رویکرد
نظام نوآوري فناورانه بر نقش شایستگی اقتصادي ،توانایی توسعه و استفاده از فرصتهاي جدید کسبوکار به عنروان جنبرهاي
مهم از نوآوري فناورانه میباشد .این رویکرد بر کافی نبودن تحریک جریانهاي دانش براي وقوع تغییرات فناورانره و عملکررد
اقتصادي تأکید میکند .تحریک جریانهاي دانش براي تحریک فعاالنه دانشهاي موجود به منظور ایجاد فرصرتهراي جدیرد
کسبوکار ،الزم است .این جنبه رویکرد نظام نوآوري فناورانه بر اهمیت اشخاص به عنوان منابع نوآوري تأکیرد مریکنرد .ایرن
موضوع توسط رویکردهاي کلینگر 3نظام نوآوري مغفول واقع گردیده است .تمرکز بر فعالیتهاي کارآفرینانه ،مکمّل تأکیرد برر
جریانهاي دانش است .مشخصه دوّم متمایزکننده مطالعات مربوط به نظام نوآوري فناورانه از رویکردهاي دیگر ،تمرکز زیاد آن
بر پویایی سیستم است .تمرکز بر اقدام کارآفرینانه ،پژوهشگران حوزه نظام فناورانه نوآوري را تشویق بره نگریسرتن بره آن بره
عنوان چیزي کرده است که در طول زمان ایجاد میگردد.
نظام نوآوري فناورانه

نظامهاي نوآوري با تمرکز خاص بر فناوري ،نمونهاي از رویکردهاي سیستمی هستند که در ادبیات از آنهرا تحرت عنروان

1- Agents
2- Micro oriented
3- Macro oriented
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نظام نوآوري فناورانه یاد میگردد .نقطه شروع تحلیل در نظامهاي نوآوري فناورانه مرزهاي جغرافیایی و یا یک صرنعت خراص
نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر فناوري را هدف مطالعه قرار میدهد.
هدف تحلیلهاي نظام نوآوري فناورانه ارزیابی روند توسعه یک نوآوري فناورانه از نگاه ساختار و فرآیندهایی اسرت کره بره
پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوري فناورانه ،فناوري هم به معناي مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهایی
است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار می روند ،و هم به شکل دانشی است که چه به شرکل عمرومی و یرا نهفتره در
محصول وجود دارد.
ويژگیهاي نظام نوآوري فناورانه

نظام نوآوري فناورانه علی رغم دارا بودن ویژگی هاي مشترک سایر رویکردهاي نظام نوآوري ،داراي دو ویژگی متمایزکننرده
از سایر رویکردهاي نظام نوآوري میباشند که عبارتاند از:
 -1تأکید بر نقش شایستگی اقتصادي.
 -2تاکید جدي بر پویایی سیستم.
نظام نوآوري فناورانه داراي چهار ویژگی اساسی بوده که این ویژگیها با سایر رویکردهاي نظام نوآوري مشترک میباشرد،
که به شرح زیر میباشند:
 -1سیستم (نه تکتک اجزا) به عنوان واحد تحلیل قرار میگیرد.
 -2سیستم داراي ماهیتی پویا دارد.
 -3فرصت هاي فناورانه عمالً نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتري در شناسایی ،جذب و بهره بررداري از
فرصتهاي فناورانه صورت پذیرد.
 -4بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
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شناخت مؤلفههاي مختلف نظام نوآوري فناورانه

به منظور شناخت کافی از مؤلفه هاي مختلف نظام نوآوري فناورانه ،الزم است تا مفهوم دو حوزه اساسی نظامهراي نروآوري
فناورانه ،شناخت ساختاري و شناخت کارکردي تبیین گردد.
شناخت ساختاري نظام نوآوري فناوري

ساختار نظام نوآوري فناورانه از اجزایی مختلفی تشکیل شده که عبارتاند از :بازیگران ،نهادها ،روابط و شبکهها و فناوري.
بازيگران

منظور از بازیگران عبارت است از هر سازمانی است کره در ظهرور فنراوري بره طرور مسرتقیم بره عنروان توسرعهدهنرده و
یادگیرندهي فناوري یا به طور غیرمستقیم به عنوان تنظیمکننده ،تأمینکننده مالی و دیگر نقشها مهم هستند .در حقیقت ،این
بازیگران ،یک نظام نوآوري تکنولوژیکی هستند که با انتخابها و تصمیمات خود ،فناوريهایی را ایجاد ،منتشر و بهررهبررداري
میکنند .تنوع بالقوه بازیگران در یک نظام نوآوري تکنولوژیکی بسیار زیاد است و گسترهاي از برازیگران خصوصری ،برازیگران
عمومی ،توسعه دهندگان فناوري تا گیرندگان آن را در بر میگیرد .در کل بازیگران را میتوان به دو دسته پیشررو پیررو تقسریم
کرد.
أ

بازیگران پیشرو
بازیگران پیشرو آنهایی هستند که کامالً در توسعه یک فناوري خراص وارد شردهانرد و بره موفقیرت آن فنراوري وابسرته

میباشند .از این گروه از بازیگران میتوان به عنوان بازیگران مستقیم یاد کرد که شامل توسعهدهندگان و یا گیرندگان فنراوري
می شوند .به طور معمول ،پیشروان توسعه یک فناوري ،متشکل از واحدهاي صنعتی و توسعهدهندهگان فناوري کوچک هسرتند
که تنها در حوزهي یک فناوري به ایفاي نقش مشغول هستند .براي مثال ،اندازه کوچک یک شرکت ،جایگاه آن را بره عنروان
یک توسعهدهنده فناوري وابستگی آن به یک گزینه تکنولوژیکی ،نشانگر نقش آن به عنوان یک پیشرو است.
بازیگران پیشرو در یک فناوري به ماندن در آن حوزه تمایل دارند ،از یک رویکرد تجربی 1برراي توسرعهي دانرش اسرتفاده

1- Experience based
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میکنند و بیشتر بر مزایا به جاي هزینهها تأکید میکنند ،از این رو این گروه براي بهکارگیري در برنامره اطرالعرسرانی بسریار
مناسب بوده و انگیزه کافی را دارا میباشند و میتوان با استفاده از آنها بازیگران پیرو را به فعالیت وادار کرد.
ب بازیگران پیرو
این گروه از بازیگران کامالً در توسعه یک فناوري درگیر نشدهاند و میتوانند بین گزینههاي مختلف ،دست به انتخاب بزنند.
از بازیگران پیرو میتوان به عنوان بازیگران غیرمستقیم در توسعه فناوري نوظهور یاد کرد .بازیگران پیرو را میتوان متشکل از
تنظیمگران ،تأمینکنندگان مالی ،کاربران و بنگاههاي بزرگ با قابلیت حمایت از انواع مختلفی از گزینههاي تکنولوژیکی دانست.
نمونه این گروه سرمایهگذاران میباشند که میتوانند در صنایع و تکنولوژيهاي مختلف سرمایهگذاري کنند و هدف آنها کسب
درآمد و سود هرچه بیشتر میباشد.
بازیگران پیرو با گزینههاي مختلفی براي اجرا و سرمایهگذاري روبرو میباشند ،از این رو با تمایل به فعالیت در گزینرههراي
مختلف را داشته و با در نظر گرفتن چند گزینه و مقایسه آنها ،از یک رویکرد عینی 1براي توسعهي دانش استفاده میکنند و از
چارچوب هاي ارزیابی مختلفی بهره می برند .این گروه از بازیگران در حقیقرت گرروه هردف (مخاطبران) برنامره اطرالعرسرانی
میباشند که باید با اجراي برنامه اطالعرسانی تمایل این گروه را به فناوري مدنظر بیشتر کرد.
نهادها

نهادها به عنوان قواعد بازي در یک جامعه یا به طور رسمیتر «تنگناهاي تدبیر شدهي انسانی که شکلدهنردهي تعرامالت
انسانها میباشد» شناخته میشوند ،به عبارت دیگر نهادها را میتوان اصول ،قوانین و مقررات نحوه برقراري و ایجاد ارتبراط و
تعامل بین بازیگران مختلف دانست .در واقع میتوان از این نهادها در تعیین نحوه برقراري تعامل با ذینفعان و مخاطبان مختلف
استفاده کرد.
نهادها را میتوان به دو دسته نهادهاي رسمی (داراي قوانین مدون شده) و غیررسمی (ضمنیتر بوده و میتواننرد هنجراري
«بر مبناي هنجارهاي اجتماعی» یا شناختی «چارچوبهاي ذهنی و پارادایمهاي اجتماعی» باشند) تقسیم کرد.

1- Objective
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مثالهایی از نهادهاي رسمی عبارتاند از قوانین دولتی و تصمیمات سیاستی و یا بخشنامهها یا قراردادهاي بنگاهها .مثالی
در رابطه با قواعد هنجاري ،مسئولیت احساس شده توسط یک شرکت در رابطه با عدم تولید ضایعات و یا پراکیزهسرازي آنهرا
است .مثالهایی در رابطه با قواعد شناختی نیز جستجوي ذهنی( 1ابتکاري) یا رویههاي حل مسئله هستند.
قواعد نهادي خصوصاً نهادهاي رسمی بسیار کمی وجود دارد و حتی قواعد موجود با فناوري در حال ظهور سازگازي چندانی
ندارند .به همین منظور در توسعه فناوري نوظهور قواعد شناختی از اهمیت باالیی برخوردار میباشند و از این قواعد براي هدایت
بازیگران (به ویژه بازیگران پیرو) و جلب حمایت براي توسعه فناوري استفاده میشود.
فناوري

عوامل فناورانه متشکل از مصنوعات و زیرساخت هاي فناورانه به صورتی یکپارچه هستند .عملکرد فنی-اقتصادي از اهمیت
زیادي (براي فهم فرآیند تغییر فناورانه) برخوردار میباشد .عملکردها فنی شامل ساختارهاي هزینره ،ایمنری ،قابلیرت اطمینران،
اثرات افزایش مقیاس و موارد دیگر میشود.
روابط و شبكهها

این بخش فراهم آورنده یک نگاه مفهومی به تمامی روابط میباشد .روابط ممکن برین مؤلفرههراي سراختاري داراي انرواع
گوناگونی باشند ،که این روابط شامل روابط بین بازیگران مختلف ،بازیگران – نهادها ،بازیگران  -فناوريها و فناوريها-نهادها
میشود.
روابط بین بازیگران-نهادها و بین بازیگران–فناوري ها مشابه یکدیگر بوده و هر دو این روابط از نوع روابط فاعل–مفعرولی
می باشند مثل تغییر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع .این موضوع با در نظر گرفتن اخرتالف برین ایرن روابرط و روابرط برین
بازیگران بهتر فهمیده میشود.
اوالً ،روابط بین بازیگران با استقالل دوسویه مشخص میگردد و معموالً بازیگران در جایگراهی قررار ندارنرد کره بره طرور
مستقیم یکدیگر را تغییر ،تطبیق و یا حذف نمایند؛ در عوض ،روابط بین بازیگران مختلف در یک نظام متشکل از قواعد نهادي

1- Heuristic
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فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

و فناورانه محدود شدهاند .بازیگران می توانند در انجام اقدامات به طور عمدي معماري قواعد نهادي و فناورانه را تغییر دهند و از
این طریق (به طور غیرمستقیم) بر محیط عملکرد سایر بازیگران اثر بگذارند .میزان انجام این اقدامات وابسته به شایستگیهاي
بازیگران و جایگاه آنها در نظام نوآوري فناورانه است.
ثانیاً درحالیکه روابط بین بازیگران و فناوريها و روابط بین بازیگران و نهادها ،تعاملی نبوده ،بلکه یکسرویه مریباشرد .در
حقیقت معماري قواعد فناورانه و نهادهاي فراهمآورنده مشوقهایی براي بازیگران براي انجام برخی از اقدامات خاص و پرهیز از
برخی اقدامات دیگر است.
زمانی که روابط داراي پیکربندي مشخص و متراکم باشند میتوان از این پیکربندي به عنوان ساختار شبکهاي یاد کررد .در
شبکه ارتباط تمام انواع روابط و نحوه برقراري هر یک از آنها مشخص شده است .جدول ( )1-0تمامی ابعاد سراختاري  TISرا
به صورت خالصه نشان میدهد.
جدول ( :)1-0ابعاد ساختاري نظام نوآوري فناورانه

ابعاد ساختاري

بازیگران

نهادها
تعامالت
زیرساختها

زیر بخشها
 جامعه مدنی
 شرکتها :شرکتهاي تازه تأسیس شده ،بنگاههاي کسبوکار کوچک و
متوسط ،کارخانهها بزرگ ،شرکتهاي چندملیتی
 دولت
 سازمانهاي مردم نهاد
 بخشهاي دیگر :سازمانهاي قانونگذاري ،بانکها /سازمانهاي مالی،
نهادهاي واسطهاي ،کارگزاران دانشی مشاورین
 سخت :قوانین ،مقررات ،دستورالعملها
 نرم :هنجارها ،عادتهاي رایج ،رسوم ،سنتی و انتظارات و...
 در سطح شبکه
 در سطح ارتباطات فردي
 تجهیزاتی :ابزارهاي فنی ،ماشینها ،ساختمانها ،جادهها ،پلها و ...
 دانشی :دانش ،تخصص ،اطالعات راهبردي
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شناخت کارکردي نظام نوآوري فناوري

نظامهاي نوآوري فناورانه را میتوان به عنوان رویکردي براي تحلیل تغییرات فناورانه به کار برد .توسعه ،انتشار و بکارگیري
نوآوريها را در عمل میتوان به عنوان کارکردهاي اصلی نظامهاي نوآوري قلمداد کرد .در کرل نظرام نروآوري فناورانره داراي

هفت کارکرد مختلف میباشد که عبارتاند از :فعالیت هاي کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشرار دانرش ،جهرتدهری بره جسرتجو،
شکلدهی بازار ،تأمین و تخصیص منابع و مشروعیتبخشی.
فعالیتهاي کارآفرينی

در ابتداي توسعه فناوري تعداد گزینهها زیاد بوده و ریسک و عدم قطعیت باال از ویژگیهاي اصلی فناوري میباشد .بر ایرن
اساس ،هدف اصلی از انجام فعالیت کارآفرینی بهرهبرداري از فرصتهاي موجود از طریق انجام ریسک در شرایط عدم قطعیرت
بازار و فناوري و نهادهاي چالشبرانگیز است .بنابراین بدون انجام فعالیتهاي کارآفرینی ،نظام نوآوري شرکل نخواهرد گرفرت.
بنابراین میتوان گفت که الزمه خلق دانش و افزایش دانش فنی در رابطه با فناوري انجام فعالیتهاي کارآفرینی میباشرد .بره
طور کلی میتوان دو زیرکارکرد را براي فعالیتهاي کرارآفرینی متصرور شرد :ایجراد فرصرتهراي کراري جدیرد و شناسراندن
فرصتهاي کاري جدید.
کارآفرینان را میتوان از منظر سابقه آنها در انجام فعالیتهاي کارآفرینی به دو دسته تقسیم کرد :دسرتهي اول برازیگرانی
هستند که به فناوري جدید به مثابه فرصتی براي ورود به کسبوکار مینگرند و به استفاده از بازارهاي موجود در حوزه فناوري
نوظهور میاندیشند ،که براي جذب سرمایه و حمایت این دسته از کارآفرینها باید در تعامل با آنها بر سوددهی و منفعت مالی
ناشی از بکارگیري فناوري نوظهور تأکید کرد .دستهي دوم بازیگرانی را شامل میشوند که فناوري جدید را به دید یک فرصرت
جدید براي تنوعبخشی به سبد کاري خود می بینند و براي استفاده از مزایاي آن به فعالیت در این زمینه میپردازند .در تعامل با
این گروه از کارآفرین ها باید بر نو بودن فناوري ،تنوع محصوالت تولیدي با استفاده از این فناوري و رقابتپرذیري محصروالت
تولیدي آن در بازار تأکید کرد.
میتوان گفت که فعالیتهاي کارآفرینی شامل تالشهایی است که به طور مستقیم به تجاريسازي محصوالت و خردمات
ارائه شده بر پایهي دانش فنی موجود میپردازند .در حقیقت ،این فعالیت است که یک نظام نوآوري را از یرک نظرام تحقیقرات
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متمایز میسازد .الزم به ذکر است که انجام فعالیتهاي کارآفرینی میتواند منجر به شکلگیري دانشهاي جدید از تکنولروژي
موجود گردد .بنابراین ،از یکسو توسعه دانش الزمه انجام فعالیتهاي کارآفرینانه است و از سوي دیگر ،فعالیتهاي کارآفرینانه با
افزایش دانش فنی در رابطه با تکنولوژي همراه است.
در ادبیات ،نمونههایی از فعالیتهاي مربوط به این کارکرد برشمرده شدهاند:
 سرمایهگذاريهاي خطرپذیر صورت پذیرفته (پروژههاي انجام شده) در تجاريسازي تکنولوژي
 ورود شرکتهاي نوآور در عرصهي تجاريسازي تکنولوژي
 تأسیس شرکتهاي نوپا
 ورود شرکتهاي موجود در حوزههاي دیگر به حوزه تکنولوژي
 ارائهي محصوالت و خدمات جدید در زمینهي تکنولوژي
 فعالیتهاي انجام شده با هدف نمایش و توجیهپذیر ساختن تکنولوژي
 برگزاري نمایشگاه تکنولوژي
 انجام پروژههاي نمایشی
توسعه دانش

تمام فعالیتهاي این مرحله را میتوان شامل فرآیند یادگیري فناوري و موضوعات مرتبط به آن دانست .در مبحر توسرعه
دانش بح مهم خلق دانش میباشد که کارکردهاي خلق دانش را میتوان به دو دسته خلق دانش فنی و خلق دانش غیرفنری
تقسیم کرد .در بخش خلق دانش فنی مسائل فنی و تخصصی فناوري بررسی و تعیین میگردد و در مبح خلق دانش غیرفنی
موضوعاتی چون مدیریت ،بازار و مصرفکنندگان بررسی و تعیین میگردند.
مهمترین موانع در برابر انجام فعالیت در زمینه توسعه دانش را میتوان به دو بخش ضعفهاي نهادي و ضعفهاي بازیگران
دستهبندي کرد .منظور از ضعفهاي نهادي نبود برنامهریزي صحیح براي انجام تحقیقات و جمعآوري اطالعات در مورد فناوري
بوده و منظور از ضعفهاي بازیگران نبود افراد متخصص ،آگاه و توانا در موضوع میباشد.
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از نتایج و کارکردهاي عمده یادگیري و خلق دانش میتوان به افزایش عمق و گستره دانش موجرود در رابطره برا فنراوري
اشاره کرد .باید توجه داشت که با افزایش عمق دانش از عدم قطعیت موجود در رابطه با فناوري کاسرته مریشرود ،درحرالیکره
افزایش گستره دانش موجود به دلیل افزایش تنوع ،عدم قطعیت موجود در سیستم را افزایش میدهد.
کسب شناخت و یادگیري بازیگران در صورت وقوع در حین تعامل احتمال دارد به دو صورت مختلف اتفاق بیفتد که این دو
عبارتاند از:
 -1تعامل موجود بین بازیگران مختلف موجود در سیستم .در این حالت در مواردي که هیچ یک از آنان دانش مورد نظر را
به اندازه کافی ندارد همگی آنها براي رسیدن به یک دانش مشترک با یکدیگر تعامل دارند و بین آنها جریان دانشی
قابل توجهی وجود ندارد.
 -2تعامل بازیگران موجود در سیستم با بازیگران خارج از سیستم .در این حالت اطالعات از خارج از سیستم بره برازیگران
داخلی انتقال داده شده و سبب افزایش جریان دانش انتقالی در بین بازیگران داخلی میشود.
با توجه به مسائل بیان شده به منظور اجراي مؤثرتر این کارکرد میتوان با اجراي برنامه اطالعرسانی شناخت و دانش مورد
نیاز را به بازیگران موجود در سیستم انتقال داد و با این کار سبب افزایش سطح دانش انتقالی بین بازیگران مختلف شد .به
عبارت دیگر با اجراي برنامه اطالعرسانی با استفاده از حالت دوم بازیگران موجود در سیستم را نسبت به فناوري جدید آگاه شده
و سبب افزایش دانش انتقالی بین بازیگران (انتقال به صورت اول) میشود.
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شكل ( :)1-0حالتهاي ممكن خلق دانش در حین يادگیري در حین تعامل.

از طریق ارزیابی شاخصها و رخدادهاي زیر میتوان میزان برآوردن این کارکرد را بررسی کرد:
 تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژي
 تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه تکنولوژي
 تعداد و اندازه نهادهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تکنولوژي
 تعداد و اندازه مطالعات علمی و فنی صورت گرفته درباره تکنولوژي
 تعداد تستهاي آزمایشگاهی انجام شده بر روي تکنولوژي
 تعداد انجام آزمایش و پیادهسازي تکنولوژي در ناحیهاي از محیط به جاي محدوده گستردهتر (پایلوت)1
 تعداد توسعه و ایجاد نمونههاي آزمایشی و اولیه از تکنولوژي (پروتوتایپ)2
انتشار دانش

در مواردي این کارکرد و کارکرد قبل (توسعه و انتشار دانش) را در قالب یک کارکرد در نظر میگیرند و ایرن دو بسریار بره
یکدیگر نزدیک می باشند ،در واقع در توسعه دانش هدف کسب و یادگیري دانش بوده درحالیکه در این کارکرد هدف از انجرام
فعالیتهاي انجام شده تسهیم 3و به اشتراکگذاري 4دانش 5و اطالعات در میان برازیگران مختلرف موجرود در سیسرتم اسرت.
مهمترین نقشی که کارکرد انتشار دانش بر عهده دارد ،ایجاد یادگیري تعاملی است.
یکی از ویژگی هاي مهم نظام نوآوري فناورانه ،وجود شبکه در ساختار آن است .مهمترین نقشی کره یرک شربکه قرادر بره
برآوردن آن است ،فراهم آوري بستري براي ایجاد جریان دانش و اطالعات در بین بازیگران موجود در سیستم است .دو نروع از

1- Pilot
2- Prototype
3- Dissemination
4- Sharing

 -5همان طور که کارکرد خلق دانش مشتمل بر خلق دانش فنی و غیرفنی است ،کارکرد انتشار دانش نیز قابل تقسیم به انتشار دانش فنی و انتشرار
دانش غیرفنی میباشد.
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شبکهها را میتوان متصور بود :شبکههاي نرم و شبکههاي سخت .در شبکههاي نرم ،لزوماً دانش موجود در منبع دانشی (بازیگر
برخوردار از دانش) به بازیگر خواهان دانش به صورت کامل منتقل نمیشود .نمونرههرایی از ایرن نروع از شربکه عبرارتانرد از
کنفرانسها ،همایشها ،کارگاهها و پایگاههاي اط العاتی مشترک بین بازیگران موجود در نظام .از این پس ،این نروع از انتشرار
دانش ،تسهیم دانش نامیده میشود .در شبکه هاي سخت ،دانش موجود در منبرع دانشری توسرط برازیگر خواهران آن دریافرت
میشود .نمونههایی از این نوع از شبکهها عبارتاند از اتحادهراي اسرتراتژیک ،هرابهراي تکنولروژي و سررمایهگرذاريهراي
مشترک .1این نوع از انتشار دانش ،به اشتراکگذاري دانش نامیده میشود .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نشانگر تحقق این
کارکرد عبارتاند از:
 تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک صورت پذیرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم
دانش)
 میزان جابجایی نیروهاي تحصیلکرده دانشگاهی با محوریت تکنولوژي
 کنفرانسها ،کارگاههاي آموزشی ،پیمانها و توافقنامههاي بین بازیگران ،سرمایهگذاريهاي مشترک صورت
پذیرفته با موضوع تکنولوژي
 تعداد و اندازه شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام فناورانه
به منظور استفاده از برنامه اطالع رسانی در این مورد اطالعات باید به بازیگران کم اثرتر انتقال داده شود و معموالً مخاطرب
برنامههاي اطالع رسانی در این موارد عموم مردم میباشند .در این مرحله دانشهاي مربوط بره فنراوري بره مصررفکننردگان
محصوالت فناوري مدنظر انتقال داده میشود .این نوع یادگیري ،بر پایه تجربه استفادهکنندگان از نظام نروآوري فناورانره قررار
دارد ،مانند تعاملی که بین مصرفکننده و تولیدکننده فناوري برقرار میشود.
مديريت جستجو

کارکرد جهت دهی به سیستم متشکل از فعالیتهایی است که به گزینش و محدود کردن گزینههراي موجرود در رابطره برا

1- Joint venture
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تکنولوژي ،کاربرد آنها و بازارشان در سطوح مختلف میپردازد .این سطوح عبارتاند از سطح فراسیسرتم 1و سرطوح کرالن 2و
خرد سیستم .3این فعالیتها به منظور همگرا ساختن تالشهاي انجام گرفته در توسعه تکنولوژي انجام میشوند .میتوان ایرن
فرایند گزینشی را دربرگیرنده شناسایی فرصتهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه دانست .براي توضیح بیشتر میتوان گفت که
به علت وجود محدودیت در منابع در دسترس ،از میان گزینه هاي مختلف موجود باید دست به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمرود.
بدون انجام این مرحله  ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانرده و منرابع در دامنره وسریعی از گزینرههراي
کاربردي و فناورانه پراکنده شده و به هدر میرود .در نتیجه ،تعداد قابل توجّهی از گزینرههراي توسرعه برا وجرود صررف منبرع
برایشان ،ناموفق باقی میمانند .براي جلوگیري از وقوع این رخداد ،کارکرد جهت دهی به سیستم در روند توسعه فناورانه تعریف
میگردد.
از این کارکرد به عنوان مدیریت سیستم نیز یاد میشود ،فعالیتها در این کارکرد در مسیر جهتدهی و یکپارچهسازي تمام
فعالیتهاي انجام گرفته براي توسعه فناوري میباشد .این کارکرد در سطوح فراسیستم ،4کالن ،5و خرد 6به انجام مریرسرد .در
این کارکرد به منظور جلوگیري از هدر رفت منابع (انرژي ،هزینه و پتانسیلهاي موجرود) بره جهرتدهری فعالیرتهرا پرداختره
میشود.
میتوان فعالیتهاي انجام شده مربوط به این کارکرد را به سه دسرته تقسریم کررد :تنظیمری ،7شرناختی 8و هنجراري .9در
حقیقت ،فعالیتهاي رخ داده در این کارکرد منجر به ایجاد ،تغییر و یا از میان برداشتن نهادهاي موجود در سیستم میشود .براي
توضیح بیشتر میتوان گفت که برخی از رخدادها میتوانند انتظارات را نسربت بره برخری گزینرههراي پریشرو افرزایش دهنرد
 -1منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام  Landscapeیاد میشود.
 -2سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهي تکنولروژي تغییررات انردکی در آنهرا حاصرل
میشود .این سطوح را  Regimeمینامند.
 -3این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
 -4منظور از فراسیستم ،سیستمی است که سیستم مورد مطالعه را در بر میگیرد .در ادبیات از این فراسیستم با نام  Landscapeیاد میشود
 -5سطوح کالن سیستم مشتمل بر سطوحی است که نسبتاً در طول زمان پایدار هستند و با توسعهي تکنولوژي تغییرات اندکی در آنها حاصل مری-
شود .این سطوح را  Regimeمینامند.
 -6این مجموعه از سطوح متأثر از تغییرات فراوانی هستند و بهشدت متالطم میباشند .در ادبیات این سطوح را  Nicheمینامند.
.

7- Regulative
8- Cognitive
9- Normative
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(شناختی) .براي مثال ،عملکرد خوب یک گزینه تکنولوژي منجر به افزایش انتظارات از آن گزینه میگردد .با افزایش انتظرارات
نسبت به آن گزینه ،اولویت آن گزینه در اذهان باالتر میرود .این رخداد به معناي تغییر در شناختهاي پیشین و ایجاد شناخت
جدید نسبت به گزینههاي موجود است .برخی دیگر از رخدادها می توانند منجر به تغییر در هنجارهاي موجود شوند .براي مثال،
وقوع یک رخداد طبیعی ممکن است منجر به افزایش ارزش انواع خاصی از تکنولوژيهراي تولیرد انررژي (ماننرد انررژيهراي
تجدیدپذیر) گردد .با افزایش ارزش این نوع از تکنولوژيها ،پارادایم جدیدي در نظام موجود شکل میگیرد .در پرارادایم جدیرد،
هنجارهاي جدیدي مطرح میشوند (گونهي هنجاري جهت دهی به سیستم) .ممکن است در نتیجه وقوع رخدادهاي اثرگذار برر
شناخت ها و هنجارهاي سیستم ،قوانین ،مقررات ،استانداردها ،توافقنامهها و به طور کلی ،تصمیمات جدیردي (تنظیمری) اتخراذ
گردند .اتخاذ این تصمیمات نیز میتوانند منجر به هدایت سیستم به سوي گزینههاي خاص شود.
نمونههاي از رخدادهاي مربوط به این کارکرد در ادامه آورده شدهاند:
 وضع چشماندازهاي جدید براي توسعه تکنولوژي و یا موارد دیگر که بر تکنولوژي اثرگذارند
 شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
 رشد تکنولوژي در کشورهاي دیگر
 شکلگیري انتظاراتی دربارهي آیندهي تکنولوژي
 هدفگذاريهاي انجام شده در سیاستگذاريهاي تکنولوژي
 قانونگذاري در رابطه با تکنولوژي
 تدوین استانداردها
شكلگیري بازار

هدف از این کارکرد رقابتپذیر ساختن فناوري نوظهور نسبت به فناوريهاي موجود بازار میباشد .در واقع ایرن کرارکرد برا
انجام مجموعهاي از فعالیتها ،محیط کنترل شدهاي براي رقابت فناوري نوظهور سایر فناوريها پدید میآورد.
براي اینکه یک فناوري نوظهور توانایی براي رشد ،توسعه و نفوذ در بازار را داشته باشد باید قابلیتهاي خاصی را دارا باشد،
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تا به واسطه آنها بتواند به سوي بلوغ حرکت نماید .این قابلیتها به سه دسته قابلیرتهراي فنری ،1قابلیرتهراي اقتصرادي 2و
قابلیتهاي بازار 3تقسیم می شوند .در این مرحله نیز باید توجه داشت که با استفاده برنامه اطالعرسانی مناسب میتوان هر یک
از این قابلیتها را براي فناوري مورد نظر (در صورت داشتن پتانسیلها) ایجاد کرد.
أ

قابلیت فنی
فناوري مورد بح باید از نظر فنی و فناورانه قابل رقابت با سایر فناوريهاي موجود در برازار باشرد .در صرورت اسرتفاده از

برنامه اطالع رسانی براي بزرگ کردن این قابلیت فناوري در دید مخاطبان باید بر ارائه اطالعات فنی و تخصصی تأکید کرد.
ب قابلیت اقتصادي
فناوري نوظهور مدنظر باید از لحاظ اقتصادي توانایی و قابلیت رقابت با سایر فناوريهاي موجود را داشته باشد و اسرتفاده از
این فناوري در مقابل سایر فناوري ها به صرفه به نظر برسد .به طور قطع زمانی یک فناوري قادر به دسرتیابی بره ایرن قابلیرت
خواهد بود که از قابلیت هاي فنی برخوردار شده باشد .به عبارت دیگر ،دستیابی به قابلیرتهراي فنری ،پریشنیراز و شررط الزم
دستیابی به قابلیتهاي اقتصادي است .در صورت استفاده از برنامه اطالعرسانی براي ایجاد این قابلیرت در یرک فنراوري بایرد
اطالعات اقتصادي و صرفه اقتصادي بکارگیري این تکنولوژي به مخاطبان انتقال داده شود.
ت قابلیت بازار
در صورتی که یک فناوري قابلیتهاي فنی و اقتصادي را دارا باشد براي رشد به سمت بلوغ نیازمند داشتن قابلیرت برازار و
رقابت پذیري با سایر موارد موجود در بازار میباشد .در واقع میتوان این فناوري باید با تمایالت مصرفکنندگان سازگار بروده و
قابلیت توسعه یافتن موفقیت آمیز در بازار را داشته باشد .در این مورد نیز در صورت استفاده از برنامه اطالعرسرانی ،اطالعرات و
محتواي انتقالی باید در رابطه با خصوصیات ،ویژگیها و برتريهاي فناوري و محصوالت آن نسبت به سایر فناوريها باشد.

1-Technological Potential
2- Economical Potential
3- Market Potential
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شكل ( :)2-0نمايش مسیر توسعه بازار فناوري

کارکرد شکلدهی به بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایت مالی از مصرف تکنولوژي نوظهور و یا سیاستهاي مالیاتی
براي تکنولوژيهاي رقیب) است که منجر به ایجاد تقاضا براي تکنولوژي در راستاي حمایت از آن میگردد .تفاوت میان این
کارکرد و کارکرد جهتدهی به سیستم در آن است که در این کارکرد ،گزینش نهایی توسط کاربران تکنولوژي انجام میشود؛
درحالیکه در کارکرد جهتدهی به سیستم کاربران نقشی در فرایند گزینش ایفا نمیکنند .بنابراین میتوان کارکرد شکلگیري
بازار را حالت خاصی از کارکرد جهتدهی به سیستم دانست .با استفاده از شاخصها و شناسایی فعالیتهاي مختلف ،میتوان
میزان تحقق این کارکرد را سنجید .نمونهاي از این اقالم در ادامه آورده شده است:
 شناسایی مرحله بلوغ (دورهي عمر) بازار
 شفافسازي پتانسیل بازار
 تعداد و تنوع کاربران موجود براي تکنولوژي
 تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی به بازار
 میزان عدم قطعیت موجود در برابر تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
 هزینههاي مصرف تکنولوژي
مديريت منابع

براي توسعه فناوري نیاز به در دسترس بودن منابع مختلف براي انجام فعالیتها و پیشبرد اهداف میباشد .فعالیتهایی کره
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در این کارکرد صورت میپذیرد ،بیشتر از جنس سرمایهگذاريهایی است که در فرایند توسعه انجام میشوند .همچنین ،گسترش
زیرساخت هاي عمومی مورد نیاز پیشرفت تکنولوژي ،مانند سیستمهاي آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرره ایرن
کارکرد قرار میگیرد .در صورت عدم وج ود منابع مالی و ابزارهاي مورد نیاز و نیز بازیگرانی با توانایی و قابلیتهاي متمایز ،یک
تکنولوژي نوظهور به هیچ وجه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابراین ،این کارکرد داراي اهمیرت فراوانری در رونرد توسرعه
میباشد .نگاشت کارکرد بسیج منابع در چهار بُعد مختلف ،امکانپذیر است:
 منابع انسانی :تأمین و هماهنگسازي نیروهاي انسانی مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مالی :تأمین و هماهنگسازي بودجهها و اعتبارات مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مادي :تأمین و هماهنگسازي مواد (و در برخی موارد قطعات) مورد نیاز براي توسعهي فناوري
 منابع مکمل :تأمین و هماهنگسازي زیرساختها ،محصوالت و یا خدمات مکمل مورد نیاز براي توسعه فناوري
تأمین این منابع می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگري که در روند توسعه فناوري نقش اساسی دارد ،انجام شود .در
تأمین نیروهاي مختلف اطالعرسانی بسیار حائز اهمیت میباشد که در بخش بعد به طور کامل بررسری مریشرود .نمونرهاي از
رخدادهایی که میتواند منجر به تحقق این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمکهاي بالعوض دولتی (یارانه)
 سرمایهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوري
 توسعه زیرساختهاي مورد نیاز تکنولوژي و محصوالت و خدمات مکمل
 تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه تکنولوژي از خارج از کشور
 در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در رابطه با تکنولوژي مورد نظر
مشروعیتبخشی

هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی براي بهکارگیري فناوري جدید ،تغییر نهادهاي موجرود در جامعره و هرمراسرتا
شدن نهادها با نیازهاي بازیگران موجود در نظام نوآوري فناوري میباشد .اهمیت این کارکرد بسیار زیاد میباشد زیرا برا ظهرور
یک فناوري جدید اغلب با مخالفت بازیگرانی که داراي منافع در فناوريهاي کنونی هستند ،همراه میشود و این مخالفت سبب
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جلوگیري و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور می شود .بنابراین بازیگران یک نظام نوآوري فناوري بایرد برا اسرتفاده از
اطمینان بخشی به جامعه ،ذینفعان و مخالفان بر لختی 1حاصل از این مخالفتها غلبه نمایند.
اهمیت مشروعیتبخشی زمانی بیشتر مشخص میگردد که توجه داشت که این کارکرد بره صرورت یرک کاترالیزور عمرل
میکند و براي انجام فعالیت در سایر کارکردها مانند مدیریت منابع و شکلدهی بازار ضروري است و تا این کارکرد فراهم نشود
فعالیت در سایر کارکردها مشکل و یا غیرممکن میباشد.
با توجه به نوع و مشخصات فرآیند ،نوع و میزان منرابع مرورد نیراز و محردودهي اثرگرذاري محردوده جغرافیرایی کره ایرن
مشروعیتبخشی در سطح آن باید اجرا شود متفاوت خواهد بود .این کارکرد میتواند در چهار حوزه صرنعت ،دانشرگاه ،دولرت و
سطح عمومی جامعه به ایجاد مشروعیت بپردازد .رایزنیهایی بین گروه ذینفع ،اتحادیهها ،انجمنها ،سازمانهراي مرردمنهراد و
مانند اینها اجزایی هستند که در انجام فعالیتهاي این کارکرد دخیل هستند.
این کارکرد به خودي خود داراي زیرکارکردهاي مختلفی میباشد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1ایجاد مقبولیت براي پذیرش فناوري در حوزههاي مختلف (ظرفیتسازي براي بکارگیري فناوري نوظهور)،
 -2متقاعدسازي نظامهاي پشتیبان براي فعالیت در زمینه کارکردهاي دیگر مانند تأمین منابع و مدیریت سیستم
 -3حذف/کاهش مخالفتهاي موجود در برابر توسعه فناوري
 -4و ترغیب بازیگران داراي قدرت اجرایی براي انجام فعالیت در راستاي استفاده از فناوري نوظهور.
البته باید توجه داشت که مشروعیت بخشی داراي قدرت اجرایی براي تغییر قواعد موجود در نظام نروآوري فناورانره نیسرت،
بلکه تنها به متقاعدسازي نهادهاي پشتیبان پرداخته و از طریق کارکردهاي دیگر (مانند مردیریت سیسرتم و ترأمین منرابع) در
سیستم اثرگذار میگردد .به عبارت دیگر در تمام فعالیتهاي این کارکرد گروهی از بازیگران ،سایر بازیگران را براي بهکارگیري
فناوري نوظهور ترغیب میکنند .مشروعیتبخشی در سه سطح محیط صنعت ،محیط سیاستگذاري و سطح جامعره (مقبولیرت
عمومی) انجام میپذیرد .نمونهاي از رخدادها و شاخصهاي نمایانگر تحقق این کارکرد در ادامه آورده شده است:

 -1نام دیگري که بر این کارکرد نهاده می شود ،حذف مقاومت در براي تغییر (لختی یا اینرسی) است .بنابراین ،علت وجودي این کارکرد ،غلبره برر
اینرسی بازیگران موجود در نظام است.
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 میزان همگرایی نهادهاي موجود و نظام نوآوري فناورانه در حال توسعه
 میزان مشروعیت سرمایهگذاري در توسعه تکنولوژي و محصوالت مربوط به آن
 رایزنیهاي سیاسی بین گروههاي درگیر براي حمایت از تکنولوژي
 اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان تکنولوژي در بخشهاي مختلف دولت و صنعت
 میزان حمایت از تکنولوژي مورد نظر در رسانهها
مجموعه کارکردهاي ذکر شده به همراه شاخصهایی براي سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در جدول ( )2-0ارائه
شده است.
جدول ( :)2-0کارکردهاي پیشنهادي و شاخصهاي آنها
عامل

فعالیتهاي

زيرعامل

شاخصهاي کمّی

شاخصهاي کیفی
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.1
.2

ایجاد فرصتهاي
جدید

کارآفرينانه
نمایش فرصتهاي
جدید

.3
فنی

.4

توسعهي دانش

.5
.6
.1
.2
.1

غیرفنی

انتشار دانش

فنی

میزان جابهجایی نیروهاي تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژي

.2
.3
.4

تعداد پروژههاي انجام شده با هدف تجاريسازي
تعداد شرکتهاي ثبت شده در زمینه فناوري
ورود شرکتهاي موجود به عرصه فناوري
حجم سرمایهگذاريهاي خطرپذیر انجام شده
برگزاري نمایشگاه تکنولوژي
انجام پروژههاي نمایشی
تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژي
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در
زمینه تکنولوژي
تعداد سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژي
اندازه سازمانهاي تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژي
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژي
تعداد توسعه و ایجاد نمونههاي آزمایشی و اولیه از
تکنولوژي ()Prototype
تعداد گزارشهاي تولید شده در رابطه با مطالعه بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
تعداد فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک
صورت پذیرفته میان واحدهاي مختلف (با هدف تسهیم
دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههاي برگزار شده در رابطه با
فناوري
تعداد شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیک
اندازه شبکههاي متشکل از بازیگران موجود در نظام
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زيرعامل

شاخصهاي کمّی

شاخصهاي کیفی
تکنولوژیک

.1
.2
.1
.2

غیرفنی
رسمی (وضع
نهادها)
.1

.2
جهتدهی به
سیستم

غیررسمی
(شکلگیري
انتظارات)

.3
.4
.5

.6
.1
.2

شكلگیري بازار

.3

وضع چشماندازهاي جدید براي
توسعه تکنولوژي و یا موارد دیگر که
بر تکنولوژي اثرگذارند
شکلگیري محرکهایی براي توسعه
تکنولوژي یا نوع خاصی از آن (مانند
ارزان شدن قیمت منابع مصرفی
تکنولوژي)
شفافسازي تقاضاي کاربران اصلی
رشد تکنولوژي در کشورهاي دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار
بر سیستم (مانند تغییرات آب و
هوایی)
شکلگیري انتظاراتی درباره آینده
تکنولوژي
شفافسازي پتانسیل بازار
میزان عدم قطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
شناسایی مرحله بلوغ (دوره عمر) بازار

مالی

بسیج منابع

انسانی
مواد
داراییهاي مکمل

در دسترس بودن نیروي انسانی فنی در
رابطه با تکنولوژي مورد نظر
تأمین مواد اولیه مورد نیاز براي توسعه
تکنولوژي از خارج از کشور
توسعه زیرساختهاي مورد نیاز تکنولوژي،
محصوالت و خدمات مکمل

تعداد گزارشهاي منتشر شده در رابطه با مطالعه بازار
تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
قانونگذاري در رابطه با تکنولوژي
استانداردهاي تدوین شده

.1
.2

تعداد و تنوع کاربران موجود براي تکنولوژي
تعداد و تنوع نهادهاي تنظیم شده براي شکلدهی به
بازار

.1
.2

کمکهاي بالعوض دولتی (یارانه)
سرمایهگذاريهاي بخش دولتی و خصوصی در گسترش
فناوري
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زيرعامل
.1

.2

مشروعیتبخشی

.3
.4

.5

شاخصهاي کیفی
میزان همگرائی نهادهاي موجود و
نظام نوآوري تکنولوژیک در حال
توسعه
میزان مشروعیت سرمایهگذاري در
توسعه تکنولوژي و محصوالت مربوط
به آن
رایزنیهاي سیاسی بین گروههاي
درگیر براي حمایت از تکنولوژي
اعمال نفوذ گروههاي پشتیبان
تکنولوژي در بخشهاي مختلف
دولت و صنعت
میزان حمایت از تکنولوژي مورد نظر
در رسانهها

شاخصهاي کمّی

فرآيند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه فناوري

اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف کمک میکنند .ایرن
اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یک فناوري هستند .فرایند تدوین اقدامات در شکل ( )3-1نشان داده شده است.
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مرحله اول :شناسايی وضعیت موجود
شناسایی مرحله توسعه فناوري

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري

مرحله دوم :شناسايی وضعیت مطلوب

شناسایی موتور محرک و کارکردهاي با اولویت در توسعه فناوري

مرحله سوم :شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوري

مرحله چهارم :تدوين سیاستها و اقدامات براي رفع چالشها و موانع
شكل ( :)3-0فرايند تدوين سیاستها و اقدامات توسعه فناوري نوظهور

همان طور که در شکل ( )3-1نشان داده شده است در مرحله اول ،باید وضعیت موجود توسعه فناوري مشرخص شرود ،کره
شامل تعیین مرحله توسعه فناوري و شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري مدنظر میباشد .در مرحله دوم ،با توجه به خروجری
حاصل از مرحله اول ،موتور محرک توسعه فناوري شناسایی شده و با توجه به آن ،کارکردهاي با اولویت براي تحقرق وضرعیت
مطلوب توسعه فناوري مشخص می گردد .در مرحله سوم ،موانع موجود مرتبط با هر یک از ابعراد سراختاري در کارکردهراي برا
اولویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه مدنظر تعیرین شرده و چرالشهراي شناسرایی شرده پراالیش و
جمعبندي میشود .در مرحله آخر ،سیاستهاي پیشنهادي براي رفع چالشها و موانع توسعه فناوري سامانههراي ذخیررهسرازي
انرژي الکتریکی ارائه میشود .در نهایت اقدامات الزم براي تحقق سیاستهاي تعیین شده و ارائه میگردند .در ادامه این مراحل
توضیح داده شده است.
شناسايی وضعیت موجود

در این مرحله باید وضعیت کنونی و مرحله توسعه فناوري مد نظر تعیین گردد که براي تعیین این موارد بایرد از جنبرههراي
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مختلف (کارکردي و ساختاري) به بررسی فناوري مدنظر پرداخته شود .این مرحله شامل دو بخش شناخت بازیگران نظام توسعه
فناوري و تعیین مرحله توسعه فناوري میباشد.
شناسايی بازيگران نظام توسعه فناوري

همان طور که در بخش شناخت ساختاري نظام توسعه فناورانه اشاره شد ،ساختار هر نظام نروآوري متشرکل از برازیگران و
ذینفعانی است که هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .این بازیگران میتوانند شامل بخش دولتی،
شرکتهاي تولیدکننده ،شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقروقی و  ...باشرند .در ایرن
مرحله باید تمام بازیگران نظام توسعه فناوري را در حوزههاي و کارکردهاي مختلف نظام توسعه فناوري شامل تحقیق و توسعه،
انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات و سیاستگذاري و جهتدهی بره فعالیرتهراي توسرعه
فناوري تعیین گردد.
شناسايی مرحله توسعه فناوري

به منظور شنا خت مرحله توسعه فناوري در ابتدا باید به یک شناخت نسبی از فناوري دست پیدا کررد ترا برا اسرتفاده از ایرن
شناخت بتوان مرز نظام نوآوري فناوري را شناخت و با استفاده از شناخت مرزها مرحله توسعه فناوري را تعیین نمود .مرز سیستم
توسعه فناوري را میتوان از سه طریق مورد ارزیابی قرار داد که عبارتاند از فاصلهاي -جغرافیایی ،بخشی و کارکردي .بر اساس
این موضوع به منظور شناسایی مرحله توسعه فناوري ابتدا باید مرز نظرام نروآوري مرورد مطالعره را از سره طریرق فاصرلهاي-
جغرافیایی ،بخشی و کارکردي مشخص کرد .شناسایی و تعیین مرحلهي توسعه نظام نوآوري فناوري ،از طریق بررسی همزمان
مشخصههاي ساختاري و نشانههاي تحقق مراحل انجام میشود .با توجه به مشخصههاي سراختاري بره تفکیرک کارکردهرا و
نشانههاي تحقق مراحل میتوان مرحله توسعه نظام نوآوري را که در واقع همان وضع موجود حوزهي فناورانه اسرت ،مشرخص
کرد .مراحل مختلف توسعه فناوري چهار مرحله پیش توسعه ،توسعه ،اوجگیري و سرعتگیري هستند و پس از آن فنراوري بره
مرحله تثبیت میرسد .نشانههاي تحقق مراحل یا شاخصهاي تشخیص مرحله توسعه با پاسخگرویی بره سرؤاالت زیرر تعیرین
میگردد.
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 -1آیا نمونه اولیه از فناوري (محصول یا فرایند) ساخته شده است؟
 -2بازیگران اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی چیست؟ آیا شرکتهاي دانشبنیران
به این حوزه وارد شدهاند؟
 -3آیا دولت به این حوزه وارد شده است؟ نقش آن (سیاستگذاري ،تنظیمگري و  )...چیست؟
 -4آیا محصول فناوري بدون حمایتهاي دولتی در بازار به صورت آزاد فروخته میشود؟
 -5و یا :آیا تولید انبوه محصول فناوري (محصول یا خدمت) توجیه اقتصادي دارد؟
 -6و یا :آیا تولید انبوه محصول فناوري (محصول یا خدمت) آغاز شده است؟
 -7آیا شبکههاي علمی و فناوري شکل گرفتهاند؟ وضعیت آنها چگونه است؟
 -8وضعیت بازار چگونه است؟ در حال رشد یا به اشباع کامل رسیده است؟
 -9نرخ ورود تولیدکنندگان محصول فناوري چگونه است؟
 -10نرخ کاهش قیمت محصول فناوري چگونه است؟
 -11نرخ فروش محصول فناوري چگونه است؟
 -12آیا انجمنها مربوطه شکل گرفتهاند؟
همان طور که در باال اشاره شد بر اساس سؤاالت فوق وضعیت ساختاري نظام توسعه فناوري مشخص میشود ،که معیارها
در شکل ( )4-0نشان داده شدهاند.
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شكل ( :)4-0نشانههاي تحقق مراحل براي تعیین مرحله توسعه
شناسايی وضعیت مطلوب و تعیین کارکردهاي کلیدي و فعال در توسعه فناوري

هکرت بیان معتقد است که هر یک از مراحل چهارگانه فاز شکل گیري برا یرک موترور نروآوري در ارتبراط اسرت .در ایرن
متدولوژي ،پس از تعیین فاز توسعه نظام نوآوري فناورانه ،موتور فعال در نظام نوآوري فناورانه مشخص میشود .در شکل ()5-0
تطبیق مراحل مختلف توسعه نظام نوآوري فناورانه با موتورهاي محرک نظام برر اسراس مطالعرات هکررت ( )2012را نشران
میدهد .در این شکل کارکردهاي مؤثر و فعال در هر یک از مراحل توسعه فناوري و کارکردهاي کلیدي ،حاشیهاي و حمرایتی
نشان داده شده است.
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شكل ( :)5-0مراحل توسعهي نظام نوآورانه فناورانه و موتورهاي فعال در هر مرحله

فرایند نوآوري یک فرایند تکاملی است و همیشه در حال تغییر و تحول است و نمیتوان یک سیسرتم بهینره برراي فراینرد
نوآوري تعریف کرد ،پس هدف نظام را باید در طول این فرایند تعریف کرد .هدف یک نظام نوآوري انتقال نظرام مرورد نظرر از
یک مرحله توسعه به مرحله بعدي است .البته باید توجه داشت که لزوماً مرحله بعدي وضعیت بهینه نیست و فقط توسرعه نظرام
نوآوري مد نظر است .کارکردهاي هر موتور به سه دسته کارکرد کلیدي ،حمایتی و حاشیهاي تقسیم مریشرود .تحقرق کرارکرد
کلیدي به منزلهي محقق شدن کل موتور و انتقال به موتور بعدي است .بنابراین اگر کارکرد کلیدي محقق شود ،نظام نروآوري
فناورانه از یک موتور به موتور بعدي منتقل میشود و در نتیجه نظام نوآوري فناورانه از یک مرحلره بره مرحلره بعردي منتقرل
میشود .شکل ( )6-0موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمایتی و حاشیهاي مرتبط با هر موتور را نشان میدهد.
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شكل ( :)6-0موتورها و کارکردهاي کلیدي ،حمايتی و حاشیهاي :F1 ،فعالیتهاي کارآفرينی :F2 ،توسعه دانش :F3 ،انتشار
دانش :F4 ،جهتدهی به سیستم :F5 ،شكلدهی به بازار :F6 ،تأمین منابع :F7 ،مشروعیتبخشی.
شناسايی چالشها و موانع موجود در توسعه فناوري

پس از تعیین موتور محرک فعال در نظام نوآوري ،باید آن را بر اساس رویکرد تحلیل توأمان ساختاري -کارکردي ارزیرابی
کرد .مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل کارکردي این است که با تحلیل ساختاري در کنار تحلیل کارکردي علت ایجاد مشرکل
در یک کارکرد مشخص می شود .در واقع با تحلیل کارکردي ،مشکالت و موانع نظام نوآوري در کارکرد مربوطه مشخص شده،
ولی علت بروز آن مشخص نمیشود؛ به این معنا که مشخص نمیشود کدام جرز سراختاري باعر ایجراد چنرین مشرکلی در
کارکرد مربوط شده است .ولی با تحلیل توأمان ساختاري – کارکردي از یک سو علت این مشکالت مشخص شرده و از سروي
دیگر مشکالت سیستمی با توجه به تحلیل ساختاري به راحتی شناسایی میشوند .برقراري اتصال کارکردها به عناصرر سراختار
نظام نوآوري نه تنها به خاطر انجام فرآیندهاي تحلیلی بلکه به دالیل عملیاتی و کاربردي الزم و ضروري است .کارکردها تنهرا
از طریق تغییرات اجزاي ساختاري خود تحت تأثیر سیاستهاي اتخاذ شده قرار میگیرند.
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تفاوت مهم این مدل با رویکردهاي مشابه در این مرحله این است که در این رویکرد براي ارزیابی نظام نوآوري الزم نیست
همه کارکردهاي نظام تحلیل شوند .بلکه با توجه به مرحله توسعهاي فناوري و کارکردهراي مررتبط برا آن ،فقرط کارکردهراي
مرتبط تحلیل میشوند .بنابراین با توجه به مرحله توسعه فناوري ابتدا کارکرد کلیدي موتور محرک شناسایی شده در مرحله قبل
تحلیل می شود ،اگر این کارکرد تحقق یافته بود به هدف تعیین شده موتور فعال در آن فاز توسعه رسیده و بردین ترتیرب نظرام
نوآوري بدون مشکل به فاز بعدي توسعه منتقل میگردد؛ ولی اگر کارکرد مربوطه محقق نشده بود بایرد کارکردهراي حمرایتی
کارکرد کلیدي که موجبات تولید و تحقق آن را فرراهم مری کننرد ،ارزیرابی گردنرد .لرذا پرس از تعیرین کارکردهراي حمرایتی،
کارکردهاي مذکور تحلیل میشوند و به همین ترتیب ادامه مییابد.
در تحلیل توأمان کارکردي – ساختاري هر یک از این کارکردها عوامل ساختاري ضعیف مرتبط برا کرارکرد شناسرایی و از
طریق بهکارگیري ابزارها و توصیههاي سیاستی عنصر ساختاري ضعیف تقویت شده و به این ترتیب مشکالت موجود بر سر راه
توسعه نظام برداشته میشود.
به عبارت دیگر ،وقتی یک حوزهي فناورانه در مرحلهاي قرار دارد ،موتور محرک نروآوري متناسرب برا آن مرحلره برراي آن
حوزهي فناورانه فعال است .از طرفی بیان شد اگر کارکرد کلیدي موتور تحقق یابد ،حوزهي فناورانه مورد مطالعه از این موتور به
موتور بعدي منتقل می شود .پس در یک موتور باید مشکالت بر سر راه کارکرد کلیردي را شناسرایی کررد .مشرکالت کرارکرد
کلیدي به سه دسته ي مشکالت مربوط به عوامل ساختاري ،مشکالت مربوط به کارکردهاي حمرایتی و مشرکالت مربروط بره
عوامل محیطی تقسیم میشوند .شکل زیر این دسته از عوامل را نشان میدهد.
پس تعیین کارکردهاي مؤثر در توسعه فناوري چالشها ،مشکالت و موانع موجود پیش روي توسعه فناوري مدنظر از طریق
مصاحبه و دریافت نظرات خیرگان حوزه مدنظر تعیین میگردد .کارکردهاي مختلف مؤثر در هر مرحله توسعه فناوري بر اساس
جواب به یک سري از سؤاالت عارضهیاب مورد ارزشیابی قرار میگیرند .در صورت قوي نبودن کرارکرد کلیردي ،کرارکردهراي
حمایتی و حاشیهاي به همین صورت مورد بررسی قرار میگیرند .نمونههایی از پرسشهاي قابل تصور براي تحلیل کارکردهاي
مختلف موجود در هر موتور توسعه فناوري به تفکیک هر مرحله در جدول ( )3-0تا جدول ( )6-0ارائه شده است.
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جدول ( :)3-0سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور محرك علم و فناوري در مرحله اول.
مرحلهي

موتور

اول:

کارکردهاي حمایتی

کارکردهاي کلیدي
کارکردهاي
حاشیهاي

جهتدهی به
سیستم

بسیج منابع

انتشار دانش

کارکرد توسعه دانش

محرك علم و فناوري

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد
 -1وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
 -2دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی
قرار دارد)؟
 -3آیا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله به مقدار کافی موجود است؟
 -4آیا یک جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام
وجود دارد؟
 -5آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
 -6آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
 -1آیا همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري ،لیسانس،
همکاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
 -2همایش ،کنفرانس و یا مجلهاي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟
آیا منابع مالی کافی در جهت توسعه دانش وجود دارد (پژوهشی ،کاربردي ،پایلوت و )...؟ سهولت
دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود
دارد یا خیر؟ کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا یک هدف کامالً مشخص و مشترک براي تأمین منابع مالی وجود دارد؟
آیا توسعه دانش در این حوزهي فناورانه ،جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت این هدف مشخص هست یا خیر؟

جدول ( :)4-0سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور محرك کارآفرينی در مرحله توسعه
مرحلهي دوم :موتور

کارکردهاي کلیدي

کارآفرینی

محرك کارآفرينی

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد
آیا شرکتهاي دانشبنیان به منظور توجیه اقتصادي فناوري کافی هستند؟
آیا فعالیتهاي کارآفرینی داراي کیفیت خوبی هستند؟
نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه را چگونه برآورد میکنید (آیا کارآفرینان جدید وارد سیستم
میشوند)؟
سرمایهگذاري خطرپذیر که منجر به توجیه اقتصادي میشود ،وجود دارد یا خیر؟
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مرحلهي دوم :موتور

کارکردهاي حمایتی
کارکردهاي حاشیهاي

جهتدهی به
سیستم

انتشار دانش

تأمین و تسهیل منابع

توسعه دانش

محرك کارآفرينی

ويرايش اول،اسفند 1394

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد
وضعیت دانش پایه موجود در نظام در ارتباط با کمیت و کیفیت آن چگونه است؟
دانش موجود در سیستم بنیادي است یا کاربردي (توانمندي فناورانه کشور در چه سطحی قرار
دارد)؟
آیا تعداد پروژههاي پژوهشی و اختراع و مقاله و اختراع به مقدار کافی موجود است؟
آیا یک جایگاه بینالمللی پیشرو ،برنامههاي راهاندازي و ارجاعات فراوان به مقاله در نظام وجود
دارد؟
آیا توسعه دانش صورت گرفته در نظام تقاضا محور است؟
آیا فناوري با نیازهاي نظام نوآوري هماهنگ و مرتبط است؟
آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟
میزان منابع دولتی چقدر است؟ کافی است یا خیر؟
میزان سرمایه خطرپذیر چه قدر است؟ کافی است یا خیر؟
سهولت دسترسی به این منابع را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا تربیت نیروي انسانی در حوزهي آموزش و پژوهش مرتبط با فناوري به میزان کافی وجود دارد
یا خیر؟
کیفیت منابع انسانی تربیتشده در چه سطحی است؟
آیا همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در این زمینه اعم از خرید فناوري ،لیسانس،
همکاري تحقیق و توسعه و غیره وجود دارد یا خیر؟
همایش ،کنفرانس و مجلهاي در مورد این فناوري وجود دارد یا خیر؟
آیا نمایشگاههاي تخصصی براي ارائه دستاوردهاي کارآفرینی وجود دارد یا خیر؟
آیا یک هدف کامالً مشخص و مشترک براي نظام وجود دارد؟
آیا فعالیتهاي کارآفرینی در این حوزهي فناورانه جهتدهی شده است؟
آیا منابع مالی و انسانی در جهت توسعه فعالیتهاي است یا خیر؟
آیا سیاستهاي دولت در جهت حمایت از فعالیتهاي کارآفرینی هست یا خیر؟

آیا سرمایهگذاري در تکنولوژي به عنوان یک تصمیم مشروع پذیرفته شده است؟
(مشروعیتبخشی اتفاق افتاده است یا خیر)؟
مشروعیتبخشی آیا مقاومت زیادي در جهت تغییر وجود دارد؟ این مقاومت از کجا نشأت میگیرد؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص منابع به فعالیتهاي کارآفرینی شده است یا
خیر؟

شکلدهی بازار

آیا بازار اولیه شکل گرفته است؟ اندازهي آن را چقدر است؟
آیا این بازار باع جهتدهی به سیستم براي توسعهي فعالیتهاي کارآفرینی شده است یا خیر؟
آیا جذابیت بازار باع ورود کارآفرینان جدید شده است یا خیر؟
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جدول ( :)5-0سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور ساختاردهی به سیستم در مرحله سوم
مرحلهي سوم :موتور
محرك

ساختاردهی سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد

آیا استراتژيهاي کالن و سیاستها ،برنامهها و اقدامات دولت جهت حمایت و پشتیبانی بلندمدت از
فعالیتهاي کارآفرینی تدوین شده است؟

تأمین و تسهیل
منابع

آیا منابع مالی کافی براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی توسط دولت ،سازمانهاي مالی خصوصی و
اشخاص حقیقی تخصیص داده شده است؟ سهولت دسترسی به این منابع چگونه است؟
آیا نیروي انسانی متخصص براي توسعه فعالیتهاي کارآفرینی کافی است؟ کیفیت آنها چگونه
است؟

شکلدهی به بازار

کارکردهاي حاشیهاي

آیا استفاده از این فناوري از مشروعیت و مقبولیت قابلقبول برخوردار شده است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تخصیص و تأمین منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان شده
است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به تصویب برنامههاي حمایتی و بلندمدت و تصویب
استراتژيهاي کالن از طرف دولت در جهت حمایت از فعالیتهاي کارآفرینی شده است؟
آیا فعالیتهاي مشروعیتبخشی منجر به رونق بازار شده است؟

جهتدهی به
سیستم

کارکردهاي حمایتی

آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
آیا نرخ ورود کارآفرینان به حداکثر خود رسیده است؟ وضعیت آنها چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟

مشروعیتبخشی

کارکردهاي کلیدي

کارآفرینی

سیستم

آیا بازار انبوه در حال شکلگیري میباشد؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهاي خصوصی) آیا رهبري بازار از دولت به شرکتهاي
خصوصی انتقال یافته است؟
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جدول ( :)6-0سؤاالت براي ارزشیابی کارکردهاي موتور شكلدهی به بازار در مرحله چهارم
مرحلهي

چهارم:

کارکردهاي
حمایتی

کارکرد کارآفرینی

آیا کارآفرینان کافی در سیستم وجود دارند؟
کیفیت فعالیتهاي کارآفرینی در سیستم چه قدر است؟
نرخ ورود کارآفرینان چگونه است؟
آیا کارآفرینان از سیستم خارج میشوند؟

تأمین و تسهیل منابع

کارکردهاي حاشیهاي

کارکردهاي کلیدي

آیا رهبري بازار کامالً به بخش خصوصی انتقال یافته است؟
آیا بازار انبوه شکل گرفته است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعه¬یافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
آیا الزم است که یک بازار جدید ایجاد شود یا بازار موجود گسترش یابد؟

جهتدهی به
سیستم

شکلدهی به بازار

موتور محرك بازار

سؤاالت براي ارزشیابی کارکرد

آیا قوانین و مقررات (از جنس تنظیمگري) در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیتهاي کارآفرینی و
جهتدهی به بازار تدوین شده است؟
اندازه بازار کدام است؟ (نیچ/توسعهیافته)
کاربران چه کسانی هستند؟ (بالفعل و بالقوه)
رهبر بازار چه کسی است؟ (دولت /واحدهاي خصوصی)
آیا محرکها  /موانع نهادي براي شکلگیري بازار وجود دارد؟
آیا الزم است که یک بازار جدید ایجاد شود یا بازار موجود گسترش یابد؟

پايش و جمعبندي نظرات خبرگان

در این مرحله بر اساس پاسخهاي خبرگان مختلف فناوري مدنظر به سؤاالت ،کلیه موانع و چالشهراي مرورد نظرر خبرگران و
متخصصان استخراج میشود .در ادامه با جمعبندي نظرات خبرگان حوزه مدنظر موانع و چرالشهراي توسرعه فنراوري پرس از
پاالیش و حذف موارد تکراري ،تعیین میگردد.
تدوين سیاستها و اقدامات

سیاستها و اقدامات مجموعهاي از طرحها و برنامه هاي اجرایی هستند که به تحقق راهبردها و دستیابی به اهرداف کمرک
میکنند .سیاستها رویکردهایی جهت رفع موانع توسعه یک فناوري هستند و اقدامات طررحهرا و برنامرههرایی جهرت تحقرق
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سیاستها میباشند از این رو میتوان گفت که اقدامات راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه یک فناوري هستند .همان طور که
در شکل ( )3-1نشان داده شده است سیاستها و اقدامات مورد نیاز بر اساس فهرست چالشها و موانع شناسایی شده در مرحله
قبلی پیشنهاد میشود .این اقدامات به دو دسته اقدامات غیرفنی و اقدامات فنی تقسیم میشود .اقدامات غیرفنری شرامل چهرار
دسته اقدامات مربوط به کارکردهاي مختلف مؤثر در موتور توسعه فناوري میباشرند .اقردامات فنری اقردامات برگرفترهشرده از
راهبردهاي توسعه فناوري مدنظر بوده و در جهت تحقق راهبردها تدوین میگردند.
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فصل دوم:
تدوين اقدامات توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الكتريكی در صنعت برق

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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مقدمه

همان طور که در فصل قبل اشاره شد به منظور تدوین سیاستها و اقدامات در مرحله اول باید چالشها و موانع پیش روي
توسعه فناوري را شناسایی نمود .چالشها و موانع پیش روي شناسایی شده در واقع مجموعهاي از مشرکالت موجرود در مسریر
تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند هستند و از آنجایی که سیاستها و اقدامات رویکردهایی در جهت رفرع ایرن چرالشهرا و
موانع میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که سیاستها و اقدامات در جهت تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوین مریشروند.
همان طور که در بخش قبل اشاره شد مبناي تدوین اقدامات در این سند ،نظام نوآوري فناورانره ( )TISبروده و فراینرد تردوین
آنها در شکل ( )1-2نشان داده شده است.
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شناسایی مرحله توسعه سامانههاي
ذخیرهساز انرژي الکتریکی در صنعت برق

شناسایی بازیگران نظام توسعه فناوري

مرحله اول :شناسايی

سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

وضعیت موجود

شناسایی کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعیت مطلوب

مرحله دوم :شناسايی

توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی در صنعت برق

وضعیت مطلوب

شناسایی چالشهاي مرتبط با هر یک از ابعاد ساختاري در هر یک از
کارکردهاي بااولویت از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی

مرحله سوم :شناسايی
چالشها و موانع توسعه
فناوري

پاالیش و جمعبندي نظرات کارشناسان و
تهیه فهرست نهایی چالشها
مرحله چهارم :تدوين

تدوین اقدامات براي رفع چالشهاي موجود

اقدامات براي رفع چالشها
و موانع

شكل ( :)1-0فرايند تدوين اقدامات توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی در صنعت برق

شناسايی وضعیت موجود توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الكتريكی در صنعت برق

همان طور که اشاره شد در مرحله اول فرایند تدوین اقدامات ،وضعیت موجود توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
در صنعت شناسایی میشود .این کار بر مبناي شناسایی مرحله توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی در صرنعت بررق و
نیز بازیگران نظام توسعه این سیستمها در کشور انجام میشود که در ادامه توضیح داده میشود.
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ابعاد ساختاري نظام توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الكتريكی در صنعت برق

همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره شد نظام نوآورانه فناوري متشکل از بازیگران و ذینفعانی است که هر یک به طرور
مستقیم یا غیرمستقیم نقشهایی را ایفا میکنند .ایرن برازیگران مریتواننرد شرامل بخرش دولتری ،شررکتهراي تولیدکننرده،
شرکتهاي مشاور ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی ،مؤسسات مالی ،مؤسسات حقوقی و  ...باشند .در مرحله اول باید مرحلره توسرعه
فناوري را تعیین نمود .به منظور بررسی وضعیت کنونی ،ابعاد ساختاري (بازیگران ،تعامالت و نهادهراي) و چرالشهراي توسرعه
فناوري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی در کارکردهاي مختلف نظام توسعه فناوري نوظهور مورد بررسی قرار گرفترهانرد.
در این گام ،بازیگران ،تعامالت و نهادهاي نظام توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی در حوزههراي تحقیرق و توسرعه،
انتشار دانش ،تأمین منابع انسانی ،منابع مالی ،مواد ،قطعات و تجهیزات ،کارآفرینی ،شکلدهری بره برازار ،مشرروعیتبخشری و
جهتدهی به فعالیتهاي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی مشخص شدهاند.
بازيگران زمینه توسعه دانش

بر اساس اطالعات موجود بازیگران موجود در زمینه توسعه دانش و فعالیتهاي تحقیق و توسعه در ارتباط برا سرامانههراي
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق به شرح ذیل هستند:
 پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی :پژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاههاي دانشهاي بنیرادین ،پژوهشرگاه ارتباطرات و فنراورياطالعات ،پژوهشگاه فضایی ایران ،مراکز پژوهشی مرتبط با سازمان فضایی ایران ،مراکز پژوهشی وابسرته بره وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح ،پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران ،پژوهشگاه هوافضا ،واحد تحقیق و توسعه
شرکتهاي مرتبط در حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی و ...
 دانشگاه ها :دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشرگاهآزاد اسال می واحد بیرجند ،دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،دانشرگاه شرهید بهشرتی پرردیس فنری و
مهندسی شهید عباسپور ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشرگاه شرهید چمرران
اهواز ،دانشگاه قم ،دانشگاه زنجان و ...
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بازيگران در زمینه انتشار دانش

بازیگران موجود در زمینه انتشار دانش در ارتباط با سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی به شرح ذیل هستند:
 پژوهشکده انرژيهاي نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) انجمن الکتروشیمی ایران شرکت توسعه منابع انرژي توان دانشگاه علم و صنعت پژوهشکده سبز دبیرخانه کنفرانس بینالمللی برق (توانیر) (بالقوه) دبیرخانه کنفرانس شبکههاي توزیع نیروي برق (توانیر) (بالقوه) دبیرخانه کنفرانس ملی نیروگاههاي برق (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران) (بالقوه) انجمن علوم و فناوري سطح ایران (بالقوه) شرکت سهامی باتريسازي نیروبازيگران در زمینه تأمین منابع

بازیگران موجود در زمینه تأمین منابع مورد نیاز سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق اعم از منابع انسانی،
مالی و مواد و تجهیزات به شرح ذیل هستند:
 منابع مالی: oصندوق مهر امام رضا (ع) (اعطاي وام کم بهره به تحقیقات) ،بانکها و مؤسسات اعتباري ،صندوق حمایرت
از پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران ،صندوق حمایت از طرحهاي نوآورانره
در پژوهشگاه نیرو ،توانیر ،مرکز تحقیقات شرکت تروانیر ،پژوهشرگاه مرواد و انررژي ،دفترر مهندسری مرکرز
همکاريهاي ریاست جمهوري ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،صندوق توسعه فناوريهاي
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نوین ،صندوق توسعه تکنولوژي ،شرکت آب نیرو
 منابع انسانی: oپژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی :پژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاههاي دانشهاي بنیادین ،پژوهشگاه فضایی ایران،
مراکز پژوهشی مرتبط با سازمان فضایی ایران ،مراکز پژوهشی وابسته به وزارت دفاع و پشرتیبانی نیروهراي
مسلح (مرکز پژوهشی حاج امینی و  ،)..پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران ،پژوهشگاه هوافضا ،واحرد
تحقیق و توسعه شرکتهاي مرتبط در حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی ،مؤسسه تحقیقات ماشینهاي آبی
و ...
 oدانشگاه ها :دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند ،دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ،دانشگاه شرهید بهشرتی
پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشگاه فردوسی مشرهد،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه قم ،دانشگاه زنجان ،مرکز آموزش فنی و حرفهاي (کاربردي) ،مؤسسات
آموزشی خصوصی و ...
 منابع مواد و قطعات: oشرکتهاي تأمینکننده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
 oشرکتهاي تأمینکننده تجهیزات خطوط توزیع و انتقال نیرو
 oشرکت صبا باتري ،سپاهان باتري ،گیتا باتري ،توان باتري ،فراب و ...
 oشرکت هاي خصوصی :مهاب قدس ،گیتی باتري ،فراب ،شرکت تعمیررات نیروگراهی ایرران ،گرروه صرنعتی
فن ژنراتور ،شرکت توربوژنراتور شاهرود ،شرکت مهندسی و سراخت ژنراترور مپنرا (پرارس) ،شررکت صرنایع
هواپیماسازي ایران (هسا) ،شرکت توربین ماشین خاورمیانه ،مؤسسه توربو ماشینهاي آبی ،شرکت مهندسری
و ساخت توربین مپنا (توگا) ،شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربینهاي برق آبی (توبا) و ...
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بازيگران در زمینه مشروعیتبخشی

با توجه به اینکه برگزاري همایشها ،کنفرانسها و کمک به انتشار دانش تا حدي سبب مشروعیتبخشی فناوري میشرود،
معموالً بازیگران ایرن دو کرارکرد ترا حرد زیرادي مشرترک هسرتند .برا بررسریهراي انجرام شرده برازیگران فعرال در زمینره
مشروعیتبخشی فناوريهاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی عبارتاند از:
 پژوهشکده انرژيهاي نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) انجمن الکتروشیمی ایران شرکت توسعه منابع انرژي توان دانشگاه علم و صنعت پژوهشکده سبز شرکت سهامی باتريسازي نیرو دبیرخانه کنفرانس شبکههاي توزیع نیروي برق (توانیر) (بالقوه) دبیرخانه کنفرانس ملی نیروگاههاي برق (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران) (بالقوه) انجمن علوم و فناوري سطح ایران (بالقوه) دبیرخانه کنفرانس بینالمللی برق (توانیر) (بالقوه) کارگروه آگاهسازي و ترویج سازمان انرژيهاي نو ایران (سانا)بازيگران در زمینه شكلدهی بازار

با توجه به اینکه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی قابلیت استفاده در کاربردهاي مختلف (نظرامی ،مخرابراتی ،حمرل و
نقل و  )...را دارند بازار مصرف و بکارگیري این سامانه بسیار گسترده بوده و به چندین صنعت وابسته است .از این رو در حروزه
بازار این سامانهها عالوه بر صنعت برق بازیگران دیگري وجود دارد .بازیگران شکلدهی به بازار سامانههاي ذخیرهسراز انررژي
الکتریکی عبارتاند از:
 -وزارت صنعت و معدن و تجارت
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 وزارت نیرو سازمان فضایی ایران شرکت آب نیرو سازمان انرژيهاي تجدیدپذیر و بهرهوري انرژي (ساتبا) سازمان توسعه منابع انرژي-توان شرکت توانیر نیروگاههابازيگران در زمینه کارآفرينی

 وزارت نیرو وزارت صنعت و معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات سازمان توسعه منابع انرژي-توان سازمان انرژيهاي تجدیدپذیر و بهرهوري انرژي (ساتبا) شرکتهاي دانش بنیان فعال در حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکیبازيگران در زمینه جهتدهی به سیستم

با توجه به کاربرد ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنایع مختلف سازمانها و بخشهاي مختلفی در زمینه جهرتدهری بره
سیستم ،فعال هستند ،که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 وزارت نیرو -وزارت صنعت و معدن و تجارت
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 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري کشور وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح سازمان استاندارد ملی ایران سازمان فضایی ایران سازمان توسعه منابع انرژي(توان) سازمان انرژيهاي تجدیدپذیر و بهرهوري انرژي (ساتبا) سازمان حفاظت محیط زیست ایران پژوهشگاه نیرو مرکز همکاريهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري معاونت علمی و فناوريهاي ریاستجمهوري شوراي سیاستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري در صنعت برق کشور انجمن انرژي کشورشناسايی مرحله توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الكتريكی

همان طور که در بخش هاي قبلی اشاره گردید در تعیین وضعیت موجود توسعه فناوري ،عالوه بر تعیین برازیگران مختلرف
حوزه مدنظر باید مرحله توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی را تعیین نمود .با توجه به وضعیت شراخصهراي
توسعه فناوري (شکل ( )2-0و جدول ( ))2-0و نظرات خبرگان مرحله توسعه فناوري طراحی ،ساخت و بکرارگیري هرر یرک از
سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در کشور مشخص شد.
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شكل ( :)2-0نشانههاي تحقق مراحل براي تعیین مرحله توسعه
تلمبه برق-آبی

بر اساس نظر خبرگان حوزه ذخیرهسازي با توجه به گستردگی و تنوع بخشهاي مختلف سامانه ذخیرهسازي تلمبه برق-آبی
و همچنین متفاوت بودن بازیگران و مرحله توسعه این بخشها ،در بررسی تلمبه برق-آبی باید فناوري مربوط بره بخرشهراي
مختلف این سامانه را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد .بر مبناي نظر خبرگان حوزه تلمبه برق-آبی تصمیم گرفتره شرد
این سامانه در سه بخش عمران ،هیدرولیک و الکتریک بررسی شود.
أ -بخش عمران

نتایج بررسی مشخصههاي مختلف تعیین مرحله توسعه بخش عمرانی تلمبه برق-آبی در شکل ( )2-0ارائه شده است.
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شكل ( :)3-0جمعبندي مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري بخش عمران تلمبه برق-آبی.

همان طور که از بررسی شکل ( )2-0مشخص میشود ،بخش عمران سامانه تلمبه برق-آبی به مرحله تعادل رسیده است و
مشکلی در تأمین این بخش وجود ندارد.
ب -بخش هیدرولیكی

نتایج بررسی مشخصههاي مختلف تعیین مرحله توسعه بخش هیدرولیکی تلمبه برق-آبی در شکل ( )4-0ارائه شده است.
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شكل ( :)4-0جمعبندي مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري بخش هیدرولیكی تلمبه برق-آبی.

همان طور که از بررسی شکل ( )4-0مشخص میشود ،تمام مشخصههاي سراختاري توسرعه فنراوري بخرش هیردرولیکی
سامانه تلمبه برق-آبی در مرحله اوجی گیري است .در این مرحله دو کارکرد کارآفرینی و مشروعیتبخشی کارکرد کلیدي بوده
و دو کارکرد تأمین منابع و جهتدهی کارکردهاي حمایتی بوده و شکلدهی به بازار کارکرد حاشیهاي است ،که باید چالشهاي
پیش روي اجراي این کارکردها شناسایی شود
ج -بخش الكتريكی

بر مبناي نظر خبرگان حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی مشخصههاي ساختاري بخش الکتریکی تلمبه بررق-آبری تعیرین
شد .نتایج بررسی مشخصههاي مختلف تعیین مرحله توسعه بخش الکتریکی تلمبه برق-آبی در شکل ( )5-0ارائه شده است.
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شكل ( :)5-0جمعبندي مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري بخش الكتريكی تلمبه برق-آبی.

بر اساس شکل ( )5-0مشخص می شود که بخش الکتریکی سامانه تلمبه برق-آبی در مرحله توسعه قرار دارد .با توجره بره
ویژگی هاي نظام توسعه فناوري نوظهور و موتورهاي توسعه در هر مرحله توسعه مشخص میشود که کارکردهاي کرارآفرینی و
توسعه دانش کارکردهاي کلیدي این مرحله بوده و کارکردهاي انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم و تأمین منابع نقش کرارکرد
حمایتی دارند و کارکرد مشروعیتبخشی و شکل دهی به بازار کارکرد حاشیهاي هستند .از این رو به منظور تعیین چرالشهراي
پیش روي توسعه این فناوري باید مشکالت موجود در هر هفت کارکرد نظام توسعه فناوري شناخته شوند.
باتري لیتیومی

بر مبناي نظر خبرگان حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی مشخصههاي ساختاري باتري لیتیومی در کشور شناسایی و تعیین
شد .نتایج بررسی مشخصههاي مختلف تعیین مرحله توسعه باتري لیتیومی در شکل ( )6-0ارائه شده است.
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شكل ( :)6-0جمعبندي مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري باتري لیتیومی.

همان طور که در شکل ( )6-0مشخص است که در مجموع فناوري طراحی ،ساخت و بکارگیري باتري لیتیرومی در مرحلره
پیشتوسعه میباشد .در بخشهاي قبلی اشاره شد در مرحله پیشتوسعه کارکردهاي مؤثر عبارتاند از :توسرعه دانرش (کرارکرد
کلیدي) ،انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهاي حمایتی) و جهتدهی به سیستم (کارکرد حاشیهاي).
باتري سرب-اسید پیشرفته

نتایج بررسی مشخصههاي مختلف تعیین مرحله توسعه باتري لیتیومی در شکل ( )7-0ارائه شده است .همران طرور کره در
شکل ( )7-0مشخص است مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري باتري سرب اسید پیشرفته نیز مشابه باتري لیتیومی بیشتر در
مرحله پیشتوسعه است و کارکردهاي موثر بر توسعه این فناوري نیز در بخش قبلی اشاره شده است.
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شكل ( :)7-0جمعبندي مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري باتري سرب-اسید پیشرفته.

البته با توجه به فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه باتري لیتیومی و سرب اسید پیشرفته و بازیگران فعال در ایرن حروزههرا
مشخص میشود که موتور مرحله توسعه نیز تا حدي براي این دو فناوري فعال شده است ،که در مرحله توسعه هر هفت کارکرد
نظام توسعه فناوري فعال هستند.
باتري جريانی

طبق نظرات جمعآوري شده از خبرگان حوزه ذخیرهساز و متخصصین حوزه فناوري طراحی ،ساخت و بکارگیري باتريهراي
جریانی مشخصههاي ساختاري نظام توسعه این فناوري شناخته شده و در شکل ( )8-0ارائه شده است.
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شكل ( :)8-0جمعبندي مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري باتري جريانی.

با توجه به شکل ( )8-0مشخص می شود که فقط تعامالت موجود در این حوزه تا حدي پیشرفت داشته و مشرابه تعرامالت
موجود در فناوريهاي مرحله توسعه است و سایر مشخصههراي ایرن فنراوري ویژگریهراي فنراوريهراي موجرود در مرحلره
پیشتوسعه بوده ،از این رو نتیجه میشود که این فناوري نیز در مرحله پیشتوسعه قرار دارد.
خازن و ابرخازن

بر مبناي نظرات خبرگان و متخصصین حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی مشخصههاي سراختاري نظرام توسرعه فنراوري
خازن و ابرخازن شناخته شده و نتایج این بررسی در شکل ( )9-0ارائه شده است.
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شكل ( :)9-0جمعبندي مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري خازن و ابرخازن.

از بررسی مشخصه هاي توسعه فناوري خازن و ابرخازن مشخص میشود که این فناوري در مرحله پیشتوسعه مریباشرد و
چهار کارکرد توسعه و انتشار دانش ،تأمین منابع و جهتدهی به سیستم در این مرحله مؤثر هسرتند از ایرن رو بایرد مشرکالت
پیشروي اجراي این کارکردها را شناسایی نمود.
چرخ طیار

نتایج بررسی مشخصههاي توسعهاي فناوري طراحی ،تولید و بکارگیري چرخ طیار در شکل ( )10-0ارائه شده است .همران
طور که در شکل مشخص است با توجه به بازیگران و نهادهاي فعال در توسعه ایرن فنراوري و تعرامالت برین ایرن گرروههرا
مشخص است که این فناوري در مرحله اول توسعه یعنی مرحله پیشتوسعه است .بنابراین کارکردهراي مرؤثر برر توسرعه ایرن
فناوري نیز عبارتاند از :توسعه دانش (کارکرد کلیدي) ،انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهاي حمایتی) و جهتدهی به سیستم
(کارکرد حاشیهاي).

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

52

فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

ويرايش اول،اسفند 1394

شكل ( :)10-0جمعبندي مشخصههاي ساختاري توسعه فناوري چرخ طیار.
شناسايی وضعیت مطلوب توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی در صنعت برق

همان طور که در بخشهاي قبلی اشاره شد با توجه به گستردگی و تنوع سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی ،بررسری
مشخصههاي توسعه ،تعیین مرحله توسعه و کارکردهاي مؤثر بر توسعه این فناوريهاي به تفکیک انجام شد .مراحرل توسرعه و
کارکردهاي مؤثر بر توسعه هر کدام فناوريها در بخش قبل ارائه شد.
شناسايی موتور محرك و کارکردهاي با اولويت در توسعه فناوري تلمبه برق-آبی

همانگونه که در بخش قبل اشاره شد بر مبناي نظر خبرگان و بره دلیرل گسرتردگی و تنروع بخرشهراي مختلرف سرامانه
ذخیرهسازي تلمبه برق-آبی ،این سامانه به صورت سه بخش جداگانه در نظر گرفته شده و بررسی میگردد.
د -بخش عمران

از نتایج بررسی مشخصه هاي مختلف تعیین مرحله توسعه در بخش قبل مشخص شد که قسمت عمرانی تلمبه برق-آبی در
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مرحله تعادل قرار دارد که در این مرحله توسعه فناوري تا حد زیادي تکمیرل شرده و موترور محرکری در رابطره برا آن تعریرف
نمیشود.
ه -بخش هیدرولیكی

از نتایج بررسیها مشخص شد که بخش هیدرولیکی تلمبه برق-آبی در مرحله اوجگیري بوده که موتور محرک متناسب برا
این مرحله موتور شکلدهی به سیستم میباشد .کارکردهاي مؤثر و نحوه اثرگذاري آنها بر یکدیگر در این موتور محرک توسعه
در شکل ( )11-0نشان داده شده است.

شكل ( :)11-0موتور شكلدهی به سیستم ،موتور محرك متناسب با مرحله توسعه اوجگیري.

همان طور که از بررسی شرکل ( )11-0مشرخص مریشرود ،در موترور شرکلدهری بره سیسرتم دو کرارکرد کرارآفرینی و
مشروعیتبخشی کارکرد کلیدي بوده و دو کارکردهاي تأمین منابع و جهتدهی کارکردهاي حمایتی بوده و شکلدهی به برازار
کارکرد حاشیهاي است .از این رو در بررسی چالشهاي این فناوري باید چالشهاي پیشروي اجرراي هرر هفرت کرارکرد نظرام
توسعه فناوري نوظهور شناسایی شود
و -بخش الكتريكی

بر مبناي نظر خبرگان حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی مشخص شد که بخش الکتریکی تلمبه برق-آبی ،در مرحله توسعه
بوده و موتور محرک متناسب با این فناوري موتور محرک کارآفرینی میباشد .موتور محرک کارآفرینی در شکل ( )12-0نشران
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داده شده است.

شكل ( :)12-0موتور محرك کارآفرينی ،موتور محرك متناسب با مرحله توسعه.

از بررسی شکل ()12-0مشخص میشود که کارکردهاي کارآفرینی و توسعه دانش کارکردهاي کلیدي این موترور محررک
بوده و کارکردهاي انتشار دانش ،جهت دهی به سیستم و تأمین منابع نقش کارکرد حمایتی دارند و کارکرد مشرروعیتبخشری و
شکلدهی به بازار کارکرد حاشیهاي هستند .از این رو به منظور تعیین چالشهاي پیشروي توسعه این فنراوري بایرد مشرکالت
موجود در هر هفت کارکرد نظام توسعه فناوري شناخته شوند.
باتري لیتیومی

همان طور که در بخش قبل اشاره شد فناوري طراحی و ساخت باتري لیتیومی در کشور در مرحله پریشتوسرعه مریباشرد.
موتور محرک متناسب با مرحله پیشتوسعه موتور محرک علم و فناوري است که این موتور محرک در شکل ( )13-0ارائه شده
است.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

55
ويرايش اول،اسفند 1394

شكل ( :)13-0موتور محرك علم و فناوري ،موتور محرك متناسب با مرحله پیشتوسعه.

با توجه به شکل ( )13-0مشخص است که کارکردهاي فعال در موتور محرک علم و فناوري عبرارتانرد از :توسرعه دانرش
(کارکرد کلیدي) ،انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهاي حمایتی) و جهتدهری بره سیسرتم (کرارکرد حاشریهاي) .در بررسری
چالشهاي این فناوري باید چهار کارکرد توسعه دانش ،انتشار دانش ،بسیج منابع و جهتدهی به سیستم بررسی کرد.
در بخش مربوط به شناسایی مرحله توسعه باتري لیتیومی نیز اشاره شد که اگر این فناوري در مرحله توسعه است اما برراي
این فناوري موتور محرک کارآفرینی نیز تا حدي فعال است از این در بررسی چالشها بایرد کارکردهراي فعرال در ایرن موترور
محرک را نیز بررسی نمود.
باتري سرب-اسید پیشرفته

در بخش قبل از بررسی مشخصههاي مختلف مشخص شد که باتري فناوري طراحی و ساخت باتري سرب اسرید پیشررفته
نیز مشابه باتري لیتیومی بیشتر در مرحله پیشتوسعه بوده و موتور محرک مؤثر بر آن موتور محرک علم وفناوري است .همران
طور که در رابطه با باتري لیتیومی اشاره شد کارکردهاي توسعه دانش ،انتشار دانش ،بسیج منابع و جهتدهی به سیستم در این
موتور محرک موثر هستند.
البته با توجه به فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه باتري لیتیومی و سرب اسید پیشرفته و بازیگران فعال در ایرن حروزههرا
مشخص میشود که موتور مرحله توسعه (موتور محرک کارآفرینی) نیز تا حدي براي ایرن دو فنراوري فعرال شرده اسرت و در
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بررسی چالشهاي این دو فناوري باید موتور محرک کارآفرینی و در نتیجه هر هفت کرارکرد نظرام توسرعه فنراوري بررسری و
ارزیابی نمود.
باتري جريانی

طبق نظرات جمعآوري شده از خبرگان حوزه ذخیرهساز و متخصصین حوزه فناوري طراحی ،ساخت و بکارگیري باتريهراي
جریانی نیز مشابه فناوري مربوط به باتري لیتیومی و سرب اسید پیشرقته در مرحله پیشتوسعه است و موتور محررک فعرال در
رابطه با این فناوري موتور محرک علم و فناوري است .از این رو مشخص می شود که چهار کارکرد توسعه دانش ،انتشار دانش،
جهتدهی به سیستم و تأمین منابع در رابطه با این فناوري فعال هستند و به منظور تعیین چالشهاي توسعهاي این فناوري باید
نحوه اجراي موفق این چهار کارکرد بررسی و ارزیابی شود.
خازن و ابرخازن

در بخش قبل بر مبناي نظرات خبرگان و متخصصین حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی مشخص شد که فناوري خرازن و
ابرخازن نیز همانند فناوريهاي طراحی و ساخت باتري جریانی کامالً در مرحله پیشتوسعه قرار داشته و موتور محرک فعال در
رابطه با این فناوري موتور محرک علم و فناوري است .بر مبناي توضیحات ارائه شده در بررسی موتور محرک علرم و فنراوري
مشخص میشود که چهار کارکرد توسعه و انتشار دانش ،تأمین منابع و جهتدهی به سیستم در این مرحله مؤثر هستند از ایرن
رو باید مشکالت پیشروي اجراي این کارکردها را شناسایی نمود.
چرخ طیار

در بخش مربوط به تعیین مرحله توسعه فناوري چرخطیار مشخص شد که فناوري طراحی ،ساخت و بکارگیري این سرامانه
ذخیرهساز انرژي الکتریکی در مرحله پیشتوسعه است .بنابراین نتیجه میشود که موتور محرک فعال براي این فنراوري موترور
محرک علم و فناوري است و در نتیجه کارکردهاي مؤثر بر توسعه این فناوري نیز عبارتاند از :توسعه دانش (کارکرد کلیردي)،
انتشار دانش و بسیج منابع (کارکردهاي حمایتی) و جهتدهی به سیستم (کارکرد حاشیهاي) .از این رو براي تعیین چرالشهراي
مربوط به توسعه این سامانه نیز باید نحوه اجراي این چهار کارکرد مورد بررسی قرار گیرد.
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با توجه به گستردگی فناوري حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی مرحله توسعه و موتور محرک فعال مربوط به فنراوري هرر
یک از سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی به صورت جداگانه تعیین گردید .با توجه به این نتایج مشخص شد که به منظرور
توسعه فناوري و انتقال هر یک از فناوريها از مرحله کنونی به مرحله بعد باید چالشهرا ،مشرکالت و موانرع موجرود در ابعراد
ساختاري کدام کارکردهاي تعیین و مرتفع شوند.
شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی

در گام قبلی مشخص شد که تمام کارکردهاي هفتگانه نظام توسعه فناوري از جمله کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشار دانش،
تأمین منابع ،جهتدهی به سیستم ،شکلگیري بازار و مشروعیتبخشی به عنروان کارکردهراي برا اولویرت در توسرعه فنراوري
شناسایی شدند .در این گام با استفاده از یک تحلیل ساختاري-کارکردي ،چالشها و موانع پیش روي توسعه فناوري سامانههاي
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق شناسایی شده است.
به منظور احصا چالشهاي پیشروي توسعه فناوري با  22نفر از متخصصان صنعتی ،دانشگاهی و سیاستگذاران مختلرف
مصاحباتی صورت گرفت و از نتایج این مصاحبهها برخی از مشکالت توسعه فناوري سامانههاي ذخیررهسراز انررژي الکتریکری
استخراج شد .اسامی افرادي که با آنها مصاحبه شده است نیز ،به شرح زیر است:
 .1جناب آقاي مهندس امینی
 .2جناب آقاي مهندس اسماعیلی
 .3جناب آقاي دکتر موسوي
 .4جناب آقاي دکتر عزیزي
 .5سرکار خانم مهندس دلیریان
 .6جناب آقاي مهندس آسایش
 .7جناب آقاي مهندس قائمپناه
 .8جناب آقاي مهندس صالحی
 .9جناب آقاي مهندس شجاعی
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 .10جناب آقاي دکتر جوانبخت
 .11جناب آقاي مهندس شیراوژن
 .12جناب آقاي مهندس مهویدي
 .13جناب آقاي مهندس فیروزي
 .14جناب آقاي دکتر آرام
 .15جناب آقاي دکتر حاتمی
 .16جناب آقاي مهندس میرنژاد
 .17جناب آقاي مهندس اویسی
 .18جناب آقاي مهندس سعادتمند
 .19جناب آقاي دکتر میرآبادي
 .20جناب آقاي مهندس سلیمان
 .21جناب آقاي مهندس حسنی
 .22سرکار خانم مهندس نوبختی
 .23سرکار خانم مهندس خانی
 .24جناب آقاي دکتر اصفهانیان
همانگونه که در فصل قبل اشاره شد به منظور شناسایی و تعیین چالشها و موانع پیشروي توسعه فناوري سؤاالت مختلفی
در رابطه با وجود ،تعداد و کیفیت ابعاد ساختاري هر یک از کارکردهاي مؤثر بر توسرعه هرر فنراوري هرر یرک از سرامانههراي
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی طرح شد و در جلسات مصاحبه این سؤاالت از خبرگان و کارشناسان فوقالرذکر پرسریده شرد .در
ادامه خالصهاي از مصاحبات صورت گرفته ارائه شده است.
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مصاحبه جناب آقاي مهندس امینی

پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی و
سامانههراي ذخیررهسراز

بازار در حوزه
انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
دانش در سامانههاي ذخیره ساز انرژي
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
بنده اطالع دقیقی در مورد تعداد شرکتهاي دانشبنیان ندارم اما احتمال مریدهنرد کره
تعدادشان زیاد نباشد .معموالً افرادي که به این حوزه وارد میشوند که شرناخت کرافی از
آن دارند و براي ورود شرکتها و افراد جدید به فعالیت و سرمایهگذاري در این حوزه نیاز
به فضاسازي رسانهاي و تبلیغات است.
فناوري کنونی موجود پاسخ گوي نیازهاي کنونی کشور است امرا برراي ترأمین نیازهراي
آینده توسعه این فناوري باید اتفاق بیفتد .چون فناوري از جنس فناوري حاشیهاي اسرت،
ال برا تحریرک برازار
الزمه توسعه این فناوري ها تحریک برازار صرنایع هردف اسرت مرث ً
خودروهاي الکتریکی میتواند توسعه فناوري باتري هاي لیتیومی را تسریع کرد .بره نظرر
بنده اولویتبندي حمایت از شرکتهاي دانشبنیان ،باید با شررکتهراي فعرال در حروزه
باتريهاي سرب-اسیدي و لیتیومی باشد.
از تصویب قوانین حمایتی میتوان در راستاي توسعه این فناوريها استفاده کرد به عنوان
مثال تصویب شود که وزارت نیرو فقط به کارخانههرایی کره از سرامانههراي برا اولویرت
استفاده کنند برق میدهد.
ورود کارآفرینان جدید به این حوزه خیلی آسان نیست بلکه گسترش افقری شررکتهراي
موجود جواب میدهد .حمایت از  NTBFsنباشد .حمایت از شرکتها بزرگ مانند فرراک
باشد.
یکی از چالشهاي کارآفرینان عدم توجه صنایع و دولت به عقرد قراردادهرایی در زمینره
تولید دانش فنی است ،قراردادهاي خلق و ایجاد دانش باید خیلی محکم بسته شوند.
تعداد بازیگران توسعه و خلق دانش مناسب است اما فعالیرتهراي آنهرا کیفیرت الزم را
ندارد .ارتباط صنعت و دانشگاه هم شکل نگرفته است .محققین غالبراً برر روي نیازهراي
صنعتکار نمیکنند و تحقیقات انجام شده متناسب با نیازها ،اولویتها و کاربردهاي این
سامانهها در کشور نیسرت.یکی از راهکارهراي افرزایش کیفیرت و تطبیرق فعالیرتهراي
تحقیقاتی با اولویتها و نیازهاي کشور حمایت از پایاننامههاي تعریف شده در حوزههاي
با اولویت است.
در زمینه زیرساختهاي تحقیقاتی و آزمایشگاه ضعفها و کاستیهاي زیادي وجرود دارد،
از این رو انجام مطالعات پتانسیل سنجی در رابطه با سیستمهاي ذخیرهساز میتواند بسیار
مفید باشد.
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
در حوزه سامانههاي ذخیره ساز انررژي
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیشروي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟
مشکالت پیشروي تأمین منابع مرالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟
مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

به فناوري
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نظر خبره
کنفرانس و سمینارهاي تخصصی در این حوزه وجرود نردارد و معمروالً ایرن فنراوري در
حاشیه سایر کنفرانسها مطرح بوده است به همین دلیل در حال حاضر برگزاري کنفرانس
تخصصی و نمایشگاهها در این زمینه لزومی چندانی ندارد.
دورهها و کارگاه هاي آموزشی نیز در حد حاشیه کنفرانسها برگزار میشود که بسیار کرم
است و باید از نظر کمیت و کیفیت ارتقا پیدا کنند .هم اکنون نشریه تخصصری در حروزه
این سامانهها وجود ندارد .به نظر بنده در شرایط فعلی وجود یک سه ماهنامره مریتوانرد
مفید باشد .در واقع هر اقدامی که اطالعات عموم را درباره این فناوريها باال ببررد مفیرد
خواهد بود .میتوان یک نشریه الکترونیکی تهیه کرد و فناوري ها را رصد کرد و بعد وارد
مصاحبه با افراد درباره وضعیت داخل کشور شد..
یکی از چالشهاي این حوزه نبود مترولی مشرخص در رابطره برا جهرتدهری و کنتررل
فعالیتهاي این حوزه میباشد .به نظر بنده ساختار نهاد متولی میتواند ستاد یا هر ساختار
تصمیم گیرنده دیگري باشد ،اما بح مهم این است که نهاد باید اختیارات و بودجه براي
تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه فناوري را داشته باشد.
سازوکاري که در توسعه این فناوري در نظر گرفته میشود باید به گونهاي باشد که ورود
به این حوزه براي بنگاههاي خصوصی صرفه سرمایه گذاري داشته باشند .از جمله راهکار
مناسب براي ایجاد این صرفهپذیري می توان بره خریرد تضرمینی محصروالت برخری از
سامانهها اشاره کرد.
با توجه به جدید بودن این حوزه مشکالت زیادي در قوانین و دستورالعملها ایرن حروزه
وجود دارد .به نظر بنده سیاستهاي پژوهی و سند چشمانداز سند باید به تصویب ریاست
جمهوري برسد ،تا این موارد پشتوانه سیاسی الزم براي اجرا را پیدا کنند.
یکی از معضالت مهم در این بخش واقعی نبودن قیمت برق براي مصرفکننده در کشور
است .اگر قیمت برق واقعی شود ذخیرهسازي مازاد برق کامالً مقرون به صرفه خواهد شد
و نیاز به توسعه سامانههاي ذخیرهساز به شدت افزایش پیدا میکند.
توسعه فناوري بعضی از سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکری بره مرواد اولیره خاصری
احتیاج دارد ،که این مواد در دسترس نیستند .تأمین تجهیزات و ماشرینآالت تولیرد ایرن
سامانهها با موانع و مشکالت زیادي روبرو است و دسترسی به این تجهیزات بسیار دشوار
است .حمایت هاي مالی دولتی بسیار کم است و به میزان کافی نیست ،که همان طور که
اشاره شد یکی از دالیل این مسئله عدم آگاه کافی مسئولین در رابطه با این حوزه است.
عدم شناخت کافی مدیران از سیستمهاي ذخیرهساز انررژي الکتریکری سربب شرده کره
مدیران این سامانهها را به عنوان سیستمهاي لوکسی بشناسند ،که توسعه آنها ضروري
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نظر خبره
نیست و به همین دلیل از سرمایهگذاري در آن صرفنظر کرده و به سراغ فنراوريهرایی
داراي فوریت دستیابی باالتري (از نظر خودشان) میروند .شاهد این مسئله فناوري خازن
متعلق به ده سال پیش است .با توجه به این مورد با آگاهیبخشی به مدیران در رابطه برا
ضرورت توسعه فناوري سامانه هاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی این مشکل را میتوان ترا
حد زیادي مرتفع کرد .قانون حمایتی و ترویجی هم وجود خاصری در ایرن حروزه وجرود
ندارد.

مصاحبه جناب آقاي مهندس اسماعیلی

پرسش در رابطه با چالشها
مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی و
سامانههراي ذخیررهسراز

بازار در حوزه
انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
بنده اطالع دقیقی در مورد تعداد شرکتهاي دانشبنیان ندارم اما احتمال مریدهنرد کره
تعدادشان زیاد نباشد .در زمینه باتري سرب اسید پیشرفته تمایل شرکتها به ورود به این
حوزه دارند .در حال حاضر خط تولید باتري سرب-اسید در کشور وجود دارد.
بح مهم براي ورود کارآفرینان به این حوزه بح صرفه اقتصادي تولید محصروالت از
جمله باتري سرب-اسید پیشرفته است .تولید رقابتی بدون حمایت دولت کارآفرینان قرادر
به رقابت با محصوالت خارجی نیستند.
در رابطه با باتري سرب-اسید پیشرفته تا آنجرایی کره بنرده اطرالع دارم دانرش موجرود
تجاري و کاربردي نیست ،اما براي فناوري مقیاس باال مانند تلمبه برق-آبی کاربردي نیز
شده است .فعالیت هاي دانشگاهی بیشتر در حد ظرفیت پایین و چاپ مقاالت اسرت و در
زمینه شبکههاي میکروگرید نیز در حال حاضر نمونه کاربردي نداریم.
در حال حاضر حمایت چندانی از مطالعات و تحقیقات صورت نمیپرذیرد و حمایرتهراي
بسیار کم است .به نظر بنده حمایت به صورت مستقیم از پروژههراي دانشرگاهی چنردان
مناسب نیست و بهتر است حمایت از طرحهاي بزرگ و پروژههاي صنعتی انجرام پرذیرد
که هر بخش از این پروژههاي صنعتی به گروههاي تحقیقاتی از جمله دانشگاهها سرپرده
شود و پروژههاي دانشجویان در راستاي این طرحها بره صرورت غیرمسرتقیم از حمایرت
بهرهمند میشوند.
در زمینه زیرساختهاي تحقیقاتی و آزمایشگاه ضعفها و کاستیهاي زیادي وجود دارد و
نیاز به تقویت زیرساختهاي مطالعاتی خیلی زیاد احساس میشود.
در حال حاضر کنفرانس و سمینارهاي تخصصی در این حوزه وجود ندارد ،بره نظرر بنرده
بهتر است که از پتانسیل نمایشگاهها و همرایشهراي مختلرف موجرود در صرنعت بررق
استفاده شود و بخشی از این کنفرانسها و همایشها به مبح استفاده از ذخیرهسازهاي
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیشروي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیشروي تأمین منابع مرالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟
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نظر خبره
مختلف در صنعت برق اختصاص داده شود.
به نظر بنده نیازي به راهاندازي و برگزاري همایش یا کنفررانس جداگانره در ایرن زمینره
نیست.
به نظر بنده بیشتر ارتباط گرفته شده با شرکت هاي خارجی چندان مناسب نبوده و در حد
انتقال و راهاندازي خط تولید یک سامانه بدون انتقال دانش فنی تولید این سامانهها بروده
است .در ادامه باید کارها و فعالیتهاي راه انردازي واحردهاي تولیردي بایرد بره صرورت
مشارکتی فعالیتهاي انجام شود تا پیشرفتهاي دانشی سریع نیز در کشور اتفاق بیفتد.
به نظر بنده هدف تحقیقات چندان مشخص نیست و تحقیقات هدف خاصری را در حرال
حاضر دنبال نمیکند .حمایت هاي چندانی انجام نشده که بتوان با جهتدهی فعالیرتهرا
کمک نماید.
راهاندازي یک مرکز و یا نهاد درون پژوهشگاه نیرو مریتوانرد بره جهرتدهری و کنتررل
فعالیتهاي این حوزه در صنعت برق کمک کند.
تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر اصالً کافی نیست .ریسک سرمایهگذاري در حروزه
ذخیره سازها در حال حاضر چندان خطرپذیر نیست .مشکل اصلی پیشرروي توسرعه ایرن
فناوريها بح بازار است.
در حال حاضر بخش بزرگی از بازار باتريها در صنعت برق نیروگاهها هسرتند .برا وجرود
رقباي خارجی باتريهاي سرب-اسید داخلی در حال حاضر این بازار را پوشش دادهاند .در
حال حاضر بازار ذخیره سازها در شبکه چندان ایجاد نشده است و باید پتانسیلسنجیها و
تحقیقات بر اساس آینده بازار انجام شود.
بازار موجود براي خودروها در حال بسیار بزرگ است امرا در اختیرار محصروالت خرارجی
است و رقابت با محصوالت خارجی در این بازار بدون حمایت دولت امکانپرذیر نیسرت.
استاندارد خاصی در زمینه محصوالت وارداتی و تولیدات داخلی وجود ندارد که همین امر
سبب ایجاد مشکالت در بازار رقابتی میشود.
از لحاظ تعداد و کیفیت نیروي انسانی متخصص در کشور مشکل و کمبودي وجود نردارد
و به نظر بنده کمیت و کیفیت نیروهاي آموزشدیده کشور مناسب است اما به دلیل نبرود
بازار و تقاضاي صنعت این نیروها در این زمینه بکار گرفته نمیشوند.
باید بررسی شود وضعیت کشور در تأمین مواد اولیه سرامانههراي مختلرف ذخیررهسرازي
انرژي الکتریکی چگونه است .در مورد مواد اولیه باتري سرب-اسرید فکرر نمریکرنم در
کشور مشکلی وجود داشته باشد .از لحاظ زیرساخت هاي آزمایشگاهی و تجهیزاتی ضعف
در کشور وجود دارد.
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فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
شناخت و درک اهمیت موضوع توسط بازیگران مختلف این حوزه میتواند به توسعه این
مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی
فناوريها کمک کند ،البته در حال حاضر چشمانداز مشخصی از ضرورت توسعه و میرزان
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

به فناوري
و استفاده از سامانههاي ذخیرهساز در صنعت برق وجود ندارد ،که با تعیرین ایرن مروارد و
الکتریکی چیست؟
اطالعرسانی این مشکالت بر طرف خواهد شد.
مصاحبه جناب آقاي دکتر موسوي تاکامی

پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی و
سامانههراي ذخیررهسراز

بازار در حوزه
انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
تعداد و کیفیت بازیگران فعال و کارآفرینی در حوزه سراخت و بکرارگیري سرامانه تلمبره
برق-آبی مناسب است و مشکلی در این حوزه در کشور وجرود نردارد و کیفیرت و دانرش
تولید و بکارگیري این سامانه وابسته به ظرفیت ،ابعاد و ویژگیهاي ساختاري آن میباشد.
در رابطه با باتري سرب-اسید پیشرفته در حال حاضر تعداد برازیگران مناسرب هسرتند و
تمام سازندگان باتريهاي سرب-اسید میتوانند در این حوزه فعال باشند.
در رابطه با باتري لیتیومی خط تولید در حال حاضر راه نیفتاده است و البته فعالیرتهراي
زیادي صورت گرفته است .به نظر بنده با توجه به نیاز و ضررورت دسرتیابی بره فنراوري
تولید این سامانه در سرایر صرنایع نیراز نیسرت کره وزارت نیررو بره صرورت جردي وارد
سرمایهگذاري و فعالیت در این حوزه شود.
تا جایی که بنده اطالع دارم فعالیتهاي صورت گرفته در زمینره براتري جریرانی در حرد
مطالعاتی بوده و کارآفرینی در این حوزه صورت نگرفته است .در زمینه خازن و ابرخرازن
نیز در حال حاضر بازیگران زیادي در زمینه تولید و کارآفرینی خازنها فعال هستند ولری
در زمینه ابرخازن به بستگی به مقیاس و ویژگیهاي محصول تولیدي دارد کره بره نظرر
بنده براي کاربردي شدن نیاز به ارتباط با شرکتهاي پیشرو و انتقال فناوري وجود دارد.
در زمینه چرخ طیار فعالیتهاي چندانی انجام نشده و فعالیتهرا در حرد انجرام مطالعرات
تحقیقاتی البته نمونه  1کیلووات در دانشگاه امیرکبیر و توسط تیم دکتر قررهپتیران تولیرد
شده که آینده چندانی ندارد و اگر هدف توسعه فناوري ساخت این چرخ طیرار در اولویرت
قرار گیرد بدون ارتباط با شرکتهاي پیشرو توسعه فناوري امکانپذیر نخواهد بود.
به نظر بنده دانش فنی باید به دو بخش تفکیک شوند دانش فنی سراخت و دانرش فنری
بهرهبرداري .دانش فنی ساخت را نمی توان در تنهایی و بدون ارتباط با سرایر کشرورها و
شرکتهاي فعال در خارج از کشور به دست آورد و در صورت دسرتیابی بره ایرن دانرش،
محصوالت تولیدي قابلیت رقابت با نمونه هاي خارجی را ندارند .دانرش بهررهبررداري در
کشور را باید تا حد ممکن باال برد و به ظرفیت حداکثري رساند .البته دانش بهرهبررداري

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیشروي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
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نظر خبره
داخل کشور در زمینه هاي مختلف در حد زیادي وجود دارد و با انجام دورههاي آموزشری
کوتاه میتوان این دانشها را بومیسازي کرد.
همان طور که در پاسخ به سؤال قبلی اشاره شد فعالیتهاي صورت گرفته در زمینه باتري
جریانی ،ابرخازن و چرخ طیار در حال حاضر در حد مطالعاتی و دانشهاي بنیادي است و
امکان رقابت با محصوالت خارجی وجود نردارد و فعالیرتهراي صرورت گرفتره در ایرن
حوزهها چندان تقاضا محور نیست.
در حال حاضر صنعت برق سالی  50میلیارد بودجه تحقیقاتی دارد که ایرن بودجره را بره
پژوهشگاه نیرو ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مختلف اختصاص میدهد ،از این رو به نظر
بنده حمایت مالی که از تحقیقات میشود کافی است و نیاز به افزایش بودجه وجود ندارد.
به نظر بنده باید حمایتها در راستاي نیازهاي صنعت و در راستاي تجاريسازي فنراوري
انجام پذیرد .حمایت از پایاننامههرا و رسرالههراي دانشرجویی بایرد از جانرب بنیادهراي
تحقیقاتی مثل بنیاد نخبگان ،نانو و  ...انجام پذیرد البته این حمایتها نیز باید در راستاي
نیازهاي صنایع کشور باشد.
در حال حاضر کنفرانس و سمینارهاي تخصصی در این حوزه وجود ندارد ،بره نظرر بنرده
بهتر است که از پتانسیل کنفرانس بینالمللی برق استفاده شود و بخشی از این کنفرانس
به حوزه ذخیرهسازها و استفاده و بکارگیري آنها در بخرشهراي مختلرف صرنعت بررق
اختصاص داده شود.
به نظر بنده وجود کنفرانس ،مجله و نشریه الزمه توسعه هر فناوري است ولی نیاز نیست
که براي هر فناوري و هر حوزهاي یک کنفرانس و مجله جداگانه راهاندازي و نشر شرود.
مجله و نشریه براي توسعه فناوري الزم است.
به منظور جهتدهی به فعالیتهاي این حوزه نیاز به راهاندازي یک مرکرز و سرتاد وجرود
دارد که در البته این ستاد یا مرکز باید قدرت داشته باشد که بتواند جهرتدهری را انجرام
بدهد .به نظر بنده در این مرکز باید زیر نظر دفتر تحقیقات توانیر تعریرف شرود نره زیرر
پژوهشگاه که قدرت آن کم باشد.
فعالیت ها باید در جهت انتقال دانش انجام داده شود ،که بعد از جنگ تفکر انتقال فناوري
جا افتاده است و سیاستها مناسب است .تجربه نشان داده هرر موقرع نیرازي در صرنعت
احساس شده سریعاً به آن نیاز پاسخ داده شده و دلیل نیاز محور نبودن فعالیرتهرا عردم
درک وجود نیاز صنعت برق در این حوزه میباشد.
بازار ذخیرهسازي انرژي الکتریکی بسیار برزرگ اسرت و همره نیروگراههرا داراي بخرش
ذخیرهسازي هستند و از باتريها براي ذخیرهسازي استفاده مینمایند .در حرال حاضرر از
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پرسش در رابطه با چالشها
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیشروي تأمین منابع مرالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

به فناوري
الکتریکی چیست؟
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نظر خبره
باتري سرب-اسید سهم زیادي از این بازار را به خود اختصاص داده است .دلیل استفاده از
این باتريها ویژگیهاي مناسب آنها ،دانش تئوري ساخت.
طبیعتاً با توجه مشخصات فنی باتري هاي تولیدي داخرل قابلیرت رقابرت برا محصروالت
خارجی ندارند اما با این وجود ،قیمت ،کیفیت نسبتاً مناسب ،امکان دسترسری آسران و ...
سبب استفاده از این باتريها است.
از لحاظ تعداد و کیفیت نیروي انسانی متخصص در کشور مشکل و کمبودي وجود نردارد
و نیروي متخصص خیلی زیاد و حتی بیشتر از نیاز صنعت بررق در کشرور داریرم .دلیرل
اصلی عدم پیشرفت و توسرعه ایرن فنراوريهرا در حرال حاضرر کمبرود نیرروي انسرانی
متخصص نیست بلکه نبود برنامهریزي و مدیریت درست منابع انسانی است.
در رابطه با مواد اولیه کشور مشکل چندانی ندارد و اگر مشکلی وجود دارد در زمینه دانش
استخراج و استحصال مواد است ،که باید دانش فنی استخراج به داخل کشور انتقال پیردا
کند.
به نظر بنده نیاز به ذخیرهسازي در صنعت برق و بخشهایی همچون نیروگاه وجود داشته
باشد و این نیاز درک شود حتماً به تأمین آن از طریق خرید از تولیدکنندگان داخلی و یرا
واردات مبادرت میورزند .البته باید مطالعات آیندهپژوهی در راستاي بررسری میرزان نیراز
آتی صنعت انجام پذیرد.
برخی از مسائل مانند استفاده از شبکه هوشمند حتی در کشورهاي پیشررفتهاي همچرون
ایاالتمتحده امریکا جا نیفتاده است از این رو نیاز به این موارد در صنعت برق ایران نیرز
چندان ملموس نیست  .در راه توسرعه و فراگیرري ایرن سرامانه حتمر ًا بایرد فعالیرتهراي
اطالعرسانی انجام شود و فرهنگسازي مورد نیاز ایجاد شود.

مصاحبه جناب آقاي دکتر عزيزي

نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
در زمینه ذخیرهساز انرژي چرخ طیار شرکت دانشبنیانی فعال نیست ولی در زمینه اجزا و
قطعات سازنده این سامانه ذخیرهساز شامل ماشین الکتریکی و مبدل الکترونیرک قردرت
مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی و شرکتهاي دانشبنیانی فعال هستند .از لحاظ کیفیت فعالیت این شرکتها میتوان گفت
سامانههراي ذخیررهسراز که فعالیتهاي مناسبی انجام میدهند.

بازار در حوزه
با توجه به بین رشتهایی بودن موضوع ذخیرهساز چرخ طیار که در آن علوم مهندسی برق،
انرژي الکتریکی چیست؟
مکانیک ،کامپیوتر ،مواد و  ...کاربرد دارد ،پیشبینی میشود تعرداد زیرادي از کارآفرینران
جذب این حوزه شوند .از سوي دیگر به دلیل نوین بودن موضوع سرمایهگرذاري در ایرن
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نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
حوزه خطرپذیر است و با توجه به قابلیرت اسرتفاده از ایرن سرامانه ذخیررهسرازي انررژي
الکتریکی در سطوح مختلف صنعت برق (تولید ،انتقال و توزیع) بایرد شررایط مطلروب و
حمایتی براي سرمایهگذاري در توسعه و تولید این فناوري فراهم گردد.
در رابطه با قوانین و مقررات حمایت از کارآفرینان حوزه ذخیرهسازي اطالع دقیقی ندارم،
اما پیشبینی میشود با وجود توجره ویرژه بره مباحر انررژي نرو و کراربردي کره ایرن
تکنولوژي در مباح انرژي نو دارد ،فکر میکنم قوانین تدوین شده در این زمینه تا حدي
به صورت غیرمستقیم به بح حمایت از توسعه سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی
اشاره دارد.
در سطوح دانشگاهی چندین رساله دکتري در زمینه طراحی و ساخت چررخ طیرار انجرام
گرفته ولی در سطح ملی پروژهاي انجام نگرفته است و خأل این انجام پروژههاي ملری و
کاربردي به شدت احساس میشود .دانش موجود در زمینه این سامانه ذخیرهساز هرم بره
صورت بنیادي و هرم کراربردي ترا حردي در کشرور وجرود دارد .از سروي دیگرر تعرداد
پروژههاي پژوهشری و اخترراع و مقالره تعریرف شرده در زمینره چررخ طیرار در سرطوح
دانشگاهی کافی است و باید فعالیتهاي صنعتی نیز انجام شود.
به نظر بنده فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه چرخ طیرار ترا حردي تقاضرا محرور و در
راستاي نیازهاي صنعت برق بوده است .از سویی دانشگاهها و پژوهشگاههاي فعال در این
زمینه در کشور در حد مناسبی هسرتند و حتری تعرداد زیرادي از واحردهاي صرنعتی نیرز
پتانسیل باالیی جهت همکاري در این زمینه دارند .با توجه به اینکه دانش فنی این حوزه
مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
بیشتر بنیادي است دانشگاهها نقش محوري در تولید دانش بنیادي و همچنین سراخت و
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
مراحل تست و ارزیابی این محصوالت دارند.
الکتریکی چیست؟
همانگونه که اشاره شد هسته اصلی فعالیتهایی کره منجرر بره سراخت ایرن محصرول
میشود در دانشگاهها خواهد بود .بر همین اساس حمایت از فعالیتهاي پژوهشی در این
زمینه منجر به توسعه سریعتر فناوري طراحی ،سراخت و بکرارگیري چررخ طیرار خواهرد
گردید.
از نظر زیرساختها کمبودهایی وجود دارد که از جمله عمده میتوان بره راهکارهراي
زیر اشاره نمود:
 راهاندازي یک آزمایشگاه تحقیقاتی در این زمینه برا هردف انجرام فعالیرتهرايبنیادي
 راهاندازي آزمایشگاهها و تجهیز آنها جهت ساخت محصول و انجام تستهرايمرتبط با سامانه چرخ طیار
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟
مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیشروي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیشروي تأمین منابع مرالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟
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به نظر بنده به منظور توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی بهتر اسرت
یک بخش بازرگانی جهت ارتباط با سازنده هاي خارجی جهت توسعه محصرول و انتقرال
دانش فنی (در صورت نیاز) در نظر گرفته شود.
در حال حاضر کنفرانس و سمینارهاي تخصصی در این حوزه برگزار نمیشود و بره نظرر
بنده دانشگاهها و پژوهشگاهها میتوانند نقش اساسی در زمینه انتشار دانش ذخیرهسرازها
در کشور داشته باشند.
تا کنون همکاريهاي فناورانه بین بازیگران فعال در زمینه ذخیرهسازهاي با اولویت اعرم
از خرید فناوري ،لیسانس ،همکاري تحقیق و توسعه و غیره انجام شده است امرا بنرده از
شدت و کیفیت این تعامالت و همکارها اطالع چندانی ندارم.
به نظر بنده در حال حاضر هدف تأمین منابع مالی کامالً مشخص است و توسرعه دانرش
در این حوزه فناورانه چرخ طیار به صورت جهتدهی شده پیش میرود .البتره برازیگران
اصلی جهتدهی دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز تحقیقراتی هسرتند از ایرن رو نیراز بره
نهادي براي جهتدهی کامل به فعالیت تمام بازیگران این حوزه احساس میشود.
بازار اولیه براي ذخیرهسازها در کشور شکل گرفته ولی اطالعات کمی دقیق از بازار ایرن
محصول (چرخ طیار) گردآوري نگردیده است و نیاز است مطالعات پتانسیلسنجی بازار به
طور دقیق انجام شود .به نظر بنده بازار میتواند باع جهتدهری بره سیسرتم و توسرعه
فعالیتهاي کارآفرینی این حوزه شود.
در حال حاضر جذابیت بازار سبب ورود کارآفرینان جدید به این حوزه شده است اما مانع و
چالش در برابر توسعه بازار این فناوريها وجود رقباي خارجی در تولیرد محصرول اسرت.
البته به نظر بنده محصوالت تولیدي ،از نظر هزینه قابلیت رقابت با محصروالت خرارجی
وجود دارند.
بنده اطالعی در رابطه با میزان منابع مالی دولتی و غیردولتی تخصیص داده شده به این
حوزه ندارم .یکی از چرالش هراي اساسری در مسریر دسرتیابی بره ایرن فنراوري تولیرد و
بکارگیري چرخ طیار در داخل کشور بح وجود و سهولت دسترسی به این منابع است.
از نظر منابع انسانی در حوزههاي دانشی مختلف مرتبط با موضوع ذخیرهساز چررخ طیرار
نیروهاي متخصص خوب و زیادي در دانشگاه و صنعت وجود دارد و کیفیرت ایرن منرابع
انسانی اعم از دانشگاهی و صنعتی در سطح مطلوبی است.
در زمینه تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز براي تحقیق در حوزه چرخ طیار پژوهشگاهها و
مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها و شرکت هاي خصوصی فعال هسرتند کره در مرورد کیفیرت
تعامل بین این بازیگران بنده پیشبینی ندارم.
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نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
مجموعه هاي نظامی و همچنین فعاالن صنعت حمل و نقل ریلی داخل شهري از جملره
نهادهایی هستند که این محصول براي آن ها جذابیت بسیار باالیی دارد و از ایرن تمایرل
زیادي به حمایت از تحقیق و توسعه در این حوزه دارند.
بح مهم در ایرن حروزه نبرودن قروانین و دسرتورالعملهرایی (بره صرورت مسرتقیم و
غیرمستقیم) در زمینه تأمین منابع مورد نیاز توسعه فناوري چرخ طیار در کشرور اسرت از
این رو نیاز به وضع قوانین براي این محصول بسیار ضروري است.
به نظر بنده سرمایه گذاري در تکنولوژي به عنوان یک تصمیم مشروع پذیرفته شده است
مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی
و مقاومت زیرادي در جهرت تغییرر رویکردهرا وجرود نردارد .البتره انجرام فعالیرتهراي
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

به فناوري
مشروعیت بخشی منجر به تخصیص منابع بیشتر به انجام فعالیتهاي کارآفرینی در ایرن
الکتریکی چیست؟
حوزه خواهد شد.
مصاحبه سرکار خانم مهندس دلیريان

پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی و
سامانههراي ذخیررهسراز

بازار در حوزه
انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
با توجه به اینکه مدت زمان زیادي است در زمینه سرب اسید کار میشود ،شررکتهراي
فعال در این حوزه زیاد هستند ،که با انجام مطالعات و تحقیقات کم مریتروان بره تولیرد
سرب-اسید پیشرفته بپردازند.
در زمینه باتري لیتیومی دو کارخانه در کشور وجود دارد که یکی کره مربروط بره بخرش
خصوصی تقریباً تعطیل شده ولی کارخانه اي که زیر نظر شرکت توان فعال است در حال
حاضر فعال است و به دنبال جذب سرمایه براي توسرعه و بروزرسرانی محصروالت خرود
است.
به منظور کاهش اختالف دانشی با شرکتهاي پیشرو باید بره بحر تحقیقرات پرداختره
شده و از ارتباط با آنها براي ارتقاي دانش پرداخت .به منظور کاهش خطرپرذیري بایرد
قوانین براي ارتقاي کیفیرت محصروالت داخلری و الرزام صرنایع داخلری بره اسرتفاده از
محصوالت داخلی تصویب شود.
دانش فنی موجود در رابطه با باتري سرب-اسرید پیشررفته ترا حردي کراربردي اسرت و
مطالعات در شرکت توان می تواند بره ایرن امرر کمرک کنرد کره البتره بایرد مردیریت و
جهتدهی مناسب فعالیتها در نظر گرفته شود .دانش موجود در زمینه باتري لیتیومی نیز
تا حدي کاربردي است البته باید دانش فنی در حد دانش روز دنیا ارتقا پیدا کند.
در رابطه با باتري جریانی یک نمونه در کشور ساخته شده و چندین سال در حال استفاده
است ،که باید اطالعرسانی در رابطه با توانایی ساخت انجام شود .البته باید نمونه خارجی
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نظر خبره
وارد شود و خألها و ایرادات کار نمونه داخلی مشخص شود و رفع ایررادات در دسرتورکار
قرار گیرد.
در زمینه ابرخازن دانش تا حدي بنیادي است و برا توجره بره اینکره گرروههراي شریمی
دانشگاه هاي مختلف از جمله صنعتی شریف ،قم ،شهید بهشتی و  ...در این زمینره فعرال
هستند ،در ادامه باید در زمینه صنعتیسازي و پروژههاي ساخت توجه شود.
دانش اولیه براي فالیویل تا حدي وجود دارد و نمونهاي در دانشگاه امیرکبیر ساخته شده
است.
تعداد پروژه ها و مطالعات تحقیقاتی در کشور باید بیشتر شود البته نباید دوباره کاري شود
و باید در زمینه هاي جدید کارهرایی انجرام شرود .بره نظرر بنرده حمایرت از طررحهرا و
پایاننامهها میتواند به توسعه فناوري این سامانهها کمک کند.
نیازهاي صنعت برق به دلیل عدم شناخت توانایی و ضرورت اسرتفاده فنراوري مشرخص
نیست از این رو نمیتوان گفت که فعالیتها همراستاي نیازها هستند یا نه.
ارتباطاتی وجود دارد اما به نظر بنده ارتباطات بین بخشها و بازیگران مختلف این حروزه
باید بهتر شود و باید ستادي براي جهتدهی راهاندازي شود.
زیرساخت هاي موجود در کشور ضعفهایی دارد که باید برطرف شود البته در حال حاضر
در شرکتهاي باتريسازي زیرساختهایی وجود دارد ولی باید تجهیزات و زیرساختهاي
پراکنده موجود کشور را شناسرایی کررد و آزمایشرگاههراي برراي بررسری اسرتانداردها و
ویژگیهاي سیستم راهاندازي شود.

همایش و کنفرانس در حوزه براتري هرا در کشرور وجرود دارد کره اکثرر ًا توسرط انجمرن
مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش الکتروشیمی و وزارت دفاع برگزار شده است ولی در رابطه با صنعت برق همایشی برگزار
سامانههاي ذخیرهساز انررژي نشده که براي درک اهمیت باید کنفرانس و مجله در این رابطه تولید و نشر شود.

در حوزه
همکاري ها و تعامالت موجود بین بازیگران حوزه انتشار دانش ضعیف است و بره منظرور
الکتریکی چیست؟
استفاده از پتانسیل کنفرانسها باید این روابط و تعامالت بهتر شود.
در حال حاضر فعالیتهاي انجام شده در بخشهاي مختلف کامالً پراکنده است که براي
مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره جهتدهی میتوان ستادي راهاندازي کرد که در آن نماینردگانی از بخرشهراي مختلرف
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري صنعت برق ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت کشور و وزارت دفراع حضرور داشرته
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی باشند که این ستاد توانایی جهتدهی به فعالیتها و ایجاد همراهنگی برین بخرشهراي

مختلف را انجام دهد.
چیست؟
در حال حاضر نهادي در صنعت برق وجود ندارد که جهتدهی فعالیتهاي ذخیرهسازي را
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیشروي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیشروي تأمین منابع مرالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

به فناوري
الکتریکی چیست؟
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انجام دهد البته در حال حاضر مدیریت آب تا حدي در زمینه تلمبه برق-آبی جهتدهری
فعالیتها را بر عهده داشتهاند.
در حال حاضر در تمام نیروگاهها بخش ذخیرهسازي وجود دارد که معموالً از باتريهراي
سرب-اسید در این بخشها استفاده می شود ،البته در معدود مواردي از باتري لیتیرومی و
نیکل متال هیبرید استفاده شده است .بنابراین بازار ذخیرهسازي در حال حاضر در صنعت
برق وجود دارد که البته کیفیت باتريهاي استفاده شرده در نیروگراههرا چنردان مطلروب
نیست و بح غیرفعال شدن سریع زیاد اتفاق میافتد.
نیازهاي فعلی صنعت برق به باتريهاي محدود میشود که این بازار محردود اسرت و در
حال حاضر این نیاز از تولیدات داخلی تأمین میشود اما به نظر من بازار شبکه نیز باید در
نظر گرفته شود .در شبکه میتوان از ذخیرهساز براي کنترل فرکانس ،پایداري شبکه و ...
استفاده کرد که این بازار مربوط به آینده است و با برنامههاي بلندمردت ایرن برازار بایرد
شکلدهی شود.
در ابتدا باید براي وزارت نیرو مشخص شود که کدام یک از سامانههاي ذخیرهساز برراي
وزارت نیرو در اولویت است و از هر کدام به چه میزان نیاز دارد .اگرر بحر نیازمنردي و
ضرورت درک شود منابع مالی مورد توسط این وزارتخانه تأمین خواهد شد .به نظرر بنرده
منابع مالی مورد نیاز براي هیچ کدام از سامانهها کافی نیست و حتی در زمینه تلمبه برق-
آبی نیز مشکالتی زیادي در تأمین منابع وجود دارد .در ابتدا باید اولویتهاي صنعت برق
به صورت دقیق تعیین گردد تا بتوان وزارت نیرو را قرانع بره سررمایهگرذاري در توسرعه
فناوري سامانههاي با اولویت کرد.
در رابطه با نیروهاي انسانی متخصص به نظر بنده مشکالتی وجود دارد ،کره البتره ایرن
مشکل قابل حل است و دلیل اصلی بروز مشکل عدم جهتدهی مناسب فعالیتها اسرت
ولی در حوزه باتري ها نیروي انسانی توانا و کارا در کشور وجود ندارد .در رابطره برا سرایر
سامانهها باید جهتدهی مناسب صورت پذیرد.
در زمینه تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز براي ساخت سامانههاي ذخیررهسراز در کشرور
بنده اطالع چندانی ندارم.
به نظر بنده سه وزارتخانه نیرو ،صنعت ،معدن و تجارت و دفاع هستند که قابلیت حمایت
مالی از فعالیتها را دارند اما در حال حاضر چنین حمایتی صورت نمیگیرد.
در حال حاضر به دلیل نبود آگاهی و اطالع از ضرورت استفاده از ذخیرهسرازهاي انررژي
الکتریکی در صنعت برق حمایت چندانی از توسعه این فناوريها صورت نمریپرذیرد .بره
نظر بنده هدف این سند باید بر مشروعیتبخشی توسعه و بکارگیري ایرن سرامانههرا در
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نظر خبره
صنعت برق تمرکز کند ،زیرا نبود چنین دیدگاهی در صنعت برق سبب شده که مقاومرت
زیادي در برابر توسعه این صنایع وجود داشته باشد .مهمترین دلیل مقاومرت براال برودن
هزینه اولیه ذخیره سازي انرژي الکتریکی و مشخص نبودن سود حاصل از ذخیررهسرازي
انرژي الکتریکی است .با توجه به مسائل ذکر شده انجام فعالیتهاي آگاهسازي میتوانرد
کمک شایانی به توسعه این فناوريهاي نماید.
تا کنون سازمان انرژيهاي نو ایران فعالیتهایی در زمینه اطالعرسانی و آگاهی بخشری
داشته که به صورت غیرمستقیم به ترویج ضرورت ذخیررهسرازي اشراره داشرته امرا ایرن
فعالیتها کافی نیست.

مصاحبه جناب آقاي مهندس آسايش

پرسش در رابطه با چالشها
مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی و
سامانههراي ذخیررهسراز

بازار در حوزه
انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
تعداد شرکتهاي دانشبنیان فعال در این حوزه تلمبه برق-آبی زیراد هسرتند بره عنروان
مثال دو الی سه شرکت بزرگ طراحی و ساخت پمرپ فعرال هسرتند ،کیفیرت کرار ایرن
شرکتها مناسب است به گونهاي که در کشور مشکلی براي سراخت قطعرات پرمصررف
پمپها وجود ندارد .البته در زمینه ارزیابی پمپها مشکالتی وجود دارد .الزم به ذکر است
که شرکت هاي مختلف امکان ساخت پمپهراي خراص را نردارد و معمروالً پمرپهراي
عمومی را میسازند.
در کشور تنوع زیادي در رابطه با پمپ ها نرداریم .در زمینره نیرروي محرکره ،در سراخت
موتورهاي جدا از توربین مشکلی نداریم اما در رابطه با پمپ و تروربین همزمران چرالش
اساسی در کشور وجود دارد.
در حال حاضر حمایت چندانی از تحقیقات وجود ندارد و صنایع به دلیل اینکه فعالیرت در
این حوزه ها صرفه اقتصادي ندارند ،فعالیت و حمایتی صورت نمیپذیرد .یک راه مناسرب
براي شکلگیري بازار و افزایش حمایتهاي از جانب صنعت باید تعرفهها صنعت بررق و
تفاوت قیمت در زمان پیک مصرف اصالح شود.
فعالیتهاي انجام شده در زمینه تلمبه برق-آبی از لحاظ تعداد بسیار کم و اندک هستند و
در سایر نقاط دنیا نیز این فعالیتها تقریباً متوقف شدهاند از ایرن رو تحقیقرات در زمینره
تلمبه برق-آبی نه تنها در ایران بلکه در کشورهاي پیشرفته نیز کم است .در حال حاضرر
بیشتر مطالعات متمرکز بر افزایش سرازگاري برا محریط زیسرت و بهینرهسرازي فرآینرد
میباشند.
به نظر بنده باید پروژههاي در سطح ملری بره منظرور پتانسریلسرنجی و بهبرود شررایط
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیشروي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟
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نظر خبره
عملکردي انجام پذیرد .در این پروژهها باید برنامه ریزي کالن صورت گرفته ،نیاز کشرور
به ذخیرهسازي ،دلیل و ظرفیت مورد نیراز ذخیررهسرازي ،تعرفره و قیمرت ذخیررهسرازي
مشخص شود و از پتانسیل بخش خصوصی در کنرار بخرش دولتری برراي توسرعه ایرن
فناوريها استفاده شود.
در حال حاضر در زیرساخت هاي مورد نیاز براي تحقیقات در حوزه تلمبه برق-آبی نداریم
و از این رو به زیرساختهایی شبیه آزمایشگاه تعیرین و ارزیرابی اسرتانداردها بره منظرور
کنترل تولید و بهرهبرداري راحتتر سامانههاي ذخیرهسازي نیاز داریم.
در حوزه انرژي کنفرانسهاي زیادي برگزار میشود که میتوان از کنفرانسهراي برگرزار
شده در زمینه مدیریت و بهینهسازي انرژي و بهرهبرداري نیروگاهها و شبکه برق استفاده
کرد و بخشی براي ارائه و بررسی مبح ذخیرهسازي انرژي الکتریکی به این کنفرانسها
افزوده شود.
در حال حاضر همکاري هاي فناورانه خوبی با خارج از کشور انجرام نمریشرود و ایرن در
حالی است که می توان با کشورهاي چون چین و کشورهاي اروپرایی تبرادالت دانشری و
صنعتی مناسب داشت.
براي جهت دهی مناسب به فعالیتها نیاز بره یرک برنامرهریرزي جرامع و کرارا احسراس
میشود ،باید پتانسیلسنجیهاي دقیق و مناسبی بر روي میزان برق تولیدي مازاد ،سطح،
ظرفیت ،محل و نوع سامانه ذخیرهسازي انجام شرود و برنامرهریرزيهرا برر اسراس ایرن
پتانسیلسنجیها تعیین گردد.
به نظر بنده مرکز و یا ستادي که قرار است به عنوان متولی این کار تشرکیل شرود بایرد
متشکل از نمایندگان بخشهاي مختلف صنعت از جملره تولیرد ،انتقرال ،توزیرع ،محریط
زیست ،متولیان آب و فاضالب کشور و  ...باشد .عالوه بر این اعضا مرکز باید در راستاي
فعالیتهاي خود با سایر صنایع و وزارتخانهها از جمله جهاد کشاورزي و صنعت ،معردن و
تجارت تعامل داشته باشد.
بح اصلی در شکلدهی به بازار فناوري ذخیرهسازي انررژي الکتریکری ،بحر قیمرت
انرژي و تعرفههاي انرژي در ساعات مختلف شبانهروز است ،که اگر تعرفههرا برر اسراس
کیفیت برق تعیین شد بح ذخیرهسازي انرژي الکتریکی اهمیت پیدا میکند.
به نظر بنده در حال حاضر دیدگاه نسبت به ذخیرهسازي برد اسرت و برازار هنروز شرکل
نگرفته است و به منظور شکل گیري بازار باید همان طور که گفته شرد رویکردهرا تغییرر
کند .عدم شکلگیري بازار این سامانهها در حالی است که پتانسیل بازار این سامانههرا در
کشور بسیار زیاد است.
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پرسش در رابطه با چالشها
مشکالت پیشروي تأمین منابع مرالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

به فناوري
الکتریکی چیست؟
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نظر خبره
به نظر بنده در حال حاضر منابع مالی مناسب براي فعالیت در این حوزه در کشرور وجرود
ندارد و به نظر بنده باید یک سازمان تصمیمساز براي جهتدهی به تخصیص منابع مالی
ایجاد شود.
تا آنجایی که بنده اطالع دارم تعداد نیروهاي انسانی متخصص این حروزه بسریار انردک
هستند که از این رو باید گرایشهاي برینرشرتهاي برراي تربیرت نیرروي متخصرص در
دانشگاه مانند مؤسسه ماشینهاي آبی دانشگاه تهران راهاندازي شود.
به نظر بنده در حال حاضر هر سازمان و نهادي از دیدگاه خود به مباح نگاه مریکنرد و
دیدگاه جامع و کلی در کل صنعت وجود ندارد به عنوان مثال متولی تولید برق فقرط بره
امر تولید توجه دارد و به ذخیرهسازي انرژي الکتریکی توجه چندانی ندارد.
انجام پروژههاي پتانسیلسنجی و طرح اطالعرسانی و آگاهیبخشی در رابطه با ضررورت
توسعه و بکارگیري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی میتواند مشکالت پیشرروي
توسعه این فناوريها را تا حد زیادي حل کند.

مصاحبه جناب آقاي مهندس قائمپناه

نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
بنده اطالع دقیقی در مورد تعداد شرکتهاي دانشبنیان ندارم اما فکر نمیکنم که تعرداد
این شرکتها چندان زیاد باشد و براي ورود کارآفرینان و سرمایهگذاران به این حوزه باید
فعالیتهاي مشروعیتبخشی و اطالعرسانی انجام شود.
سطح دانشی که در رابطه با فناوريهاي ذخیرهسازي در کشرور وجرود دارد پاسرخگروي
نیازهاي کنونی صنعت برق کشور نیست .چون فناوري از جنس فناوري حاشیهاي اسرت،
الزمه توسعه این فناوري ها تحریک بازار صنایع هدف است .به نظر بنرده اولویرتبنردي
مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی و حمایت از شرکتهاي دانشبنیان ،باید با شرکتهاي فعال در حوزه باتريهراي سررب-
سامانههراي ذخیرره سراز اسیدي و لیتیومی باشد.

بازار در حوزه
در زمینه باتري لیتیومی شرکت تروان انررژي فعالیرت دارد ،کره محصروالت آن قابلیرت
انرژي الکتریکی چیست؟
استفاده براي مصارف اولیه در صنایع دفاعی کشور را دارد .البتره تحقیقرات انجرام شرده
بیشتر متمرکز بر صنایع دفاع است و سایر صرنایع را کمترر پوشرش داده اسرت .در حرال
حاضر ریسک سرمایهگذاري باال است و نیاز به حمایت از سرمایهگذاران این حوزه امرري
ضروري است.
ورود کارآفرینان جدید به این حوزه خیلی آسان نیست و گسترش این شررکتهرا بردون
حمایت شرکتها بزرگ امکانپذیر نخواهد بود.
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیره ساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
سامانههاي ذخیره ساز انررژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیره ساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیره سراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟
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نظر خبره
وضعیت دانش فنی سامانههاي مختلف متفاوت است در حوزه تلمبه بررق-آبری و براتري
سرب-اسید پیشرفته دانش موجود تا حد زیادي کاربردي است ولی براي سایر سامانههاي
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی دانش موجود بنیادي است و چندان کاربردي نشده است.
البته در زمینه خازن و ابرخازن یک شرکت دانشبنیان فعال اسرت کره مطالعرات انجرام
دادهاند و با دانشگاه هاي خارجی در ارتباط هستند و دانش موجود در این شرکت روز دنیرا
است اما مهمترین مشکل عدم اطالعرسانی مناسب است ،سایر صرنایع از حضرور چنرین
شرکتی آگاه نیستند.
در زمینه باتري لیتیومی نیز شرکت توان فعال است که البته فعالیت به صورت انتقال خط
تولید به داخل کشور است ،باید بر زمینه تحقیقات توجه زیادي شود.
تا جایی که بنده اطالع دارم تا کنون حمایت چندان قوي و منسجمی انجام نشده اسرت.
زیرساختهاي موجود در کشور براي تحقیق توسعه ضعیف است و نیاز است قويتر شود.
در صنعت برق کنفرانسها و همایشهاي زیادي برگزار میشود اما به بح ذخیرهسازي
توجه زیادي نمی شود ،به نظر بنده نیازي به همایش و کنفرانس جدیردي نیسرت بایرد از
ظرفیت کنفرانسهاي موجود استفاده شده و بخشی را به این حوزه اختصاص داد.
راهاندازي مجله یا نشریه تخصصی در این حوزه نیاز است که این امرر در ارتقراي دانرش
بازیگران و درک اهمیت و ضرورت توسعه بکارگیري این سامانه در صنعت کمک میکند.
همان طور که اشاره شد همکاريها و تعامالتی تا کنون صورت گرفته که پراکنده اسرت،
مانند همکاري هاي صورت گرفته در زمینه ابرخازن کره سرایر برازیگران از آن اطالعری
ندارد.
فعالیتهاي صورت گرفته در حوزههاي مختلف جهتدهی مناسب را ندارد و هر گرروه از
بازیگران با توجه به ضرورتی که درک کرده دسرت بره فعالیرت زده اسرت .از ایرن رو در
صورت راهاندازي یک مرکز براي مدیریت فعالیت هاي این حوزه در صرنعت بررق بسریار
کارگشا خواهد بود.
به نظر بنده این تیم عالوه بر ارتباط با ذینفعان حوزه ذخیرهسرازي انررژي الکتریکری در
صنعت برق و جهتدهی فعالیتهاي آنها باید با سایر صنایع ذینفع در حوزه ذخیرهسازي
انرژي الکتریکی ارتباطاتی داشته باشد تا بتواند از فعالیرتهرا و دسرتاوردهاي آنهرا نیرز
استفاده نماید و در انجام فعالیتها با آنها هماهنگ باشد.
در حال حاضر نبود استاندارد برراي محصروالت وارداتری و عردم تعیرین سرطح کیفیرت
محصوالت داخلی و وارداتی از جمله مشکالت اصلی پیشروي توسعه برازار براتريهرا در
داخل کشور است .به نظر بنده با تعریرف تعرفرههراي گمرکری جدیرد و افرزودن بارکرد

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش روي تأمین منابع مرالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

به فناوري
الکتریکی چیست؟
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نظر خبره
استاندارد کیفیت بر محصوالت داخلی و وارداتی تا حدي مشکالت بازار حل خواهد شد.
بازار موجود در رابطه با تلمبه برق-آبی محدود به صنعت برق و شبکه برق است ،که باید
پتانسیلسنجی الزم شود تا مشخص شود چه میزان ذخیرهسازي با چه ویژگیهایی نیراز
است تا بتوان بر اساس پتانسیل سنجی انجام شده بازار دقیقی براي این فناوري مشخص
کرد.
مشخص است در حال حاضر توجه چندانی به ذخیرهسازها و استفاده آنها در بخشهراي
مختلف صنعت برق نمیشود ،از این رو منابع مالی چندانی به توسرعه و بکرارگیري ایرن
سامانهها در صنعت برق تخصیص داده نمیشود.
البته دو سامانه باتريهاي سرب-اسید به دلیل استفاده در نیروگاهها و تلمبه برق-آبی برا
توجه به طرح هاي انجام شده ،تا حدي دسترسی به منابع مالی دارند اما به نظر بنده ایرن
منابع نیز کافی است.
قابلیت استفاده از چرخ طیار و باتري لیتیومی در صنایع دفاع ،هوافضا ،خرودروي برقری و
مخابرات سبب شده که توجه خاصی به این سامانهها شود از ایرن رو مریتروان از منرابع
مالی این صنایع براي توسعه این سامانهها استفاده کرد.
در حال حاضر از لحاظ نیروي انسانی متخصص مشکل چندانی در کشور وجرود نردارد و
نیروهاي متخصص زیادي وجود دارند که در حوزه تخصصی خود بکار گرفته نمیشوند.
در برخی موارد مانند باتري لیتیومی در تأمین مواد اولیه با مشکالتی روبررو هسرتیم و از
نظر تجهیزات نیز مشکالتی وجود دارد ،که باید با انجام مطالعاتی این خأل به طور دقیرق
شناسایی شوند تا بتوان آنها را بر طرف نمود.
واضح است که یکی از دالیل اصلی عدم توسعه بازار و فنراوري ذخیررهسرازهاي انررژي
الکتریکی در صنعت برق نبود دیدگاه مناسب نسبت به این فناوري است .در حال حاضرر
دیدگاه به این صورت است که بکارگیري سامانههاي ذخیرهسرازي انررژي الکتریکری در
صنعت برق کشور ضرورت و لزومی ندارد و لوکس بودن این فناوريها اسرت کره سربب
توجه بخش دانشگاهی و پژوهشی کشور به این حوزه شده است.
از این رو در صورتی که دیدگاه غالب صنعت نسبت به بکارگیري این فناوريها تغییر کند
و ضرورت و دالیل استفاده از سامانهها در صنعت بررق درک شرود ،مشرکالت پیشرروي
توسعه فناوري و بازار این سامانهها تا حد زیادي برطرف خواهد شد.
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مصاحبه جناب مهندس صالحی

پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی و
سامانههراي ذخیررهسراز

بازار در حوزه
انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟
مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

نظر خبره
در رابطه با شرکت هاي فعال در حوزه تلمبه برق-آبی بنده اطالعی نردارم امرا در زمینره
باتري لیتیومی شرکت توان انرژي فعالیت دارد ،که محصوالت آن قابلیت اسرتفاده برراي
مصارف اولیه در صنایع دفاعی کشور را دارد .البته تحقیقات انجام شده بیشتر متمرکز برر
صنایع دفاع است و سایر صنایع را کمتر پوشش داده است.
به نظر بنده نیاز است که شبکهاي از متخصصین حوزه ذخیرهسازي ایجاد شود که در آن
متخصصین صنایع مختلف بتوانند در رابطه با موضوع ذخیرهسازي به بح و تبرادلنظرر
بپردازند .در حال حاضر ریسک سرمایهگذاري باال است و نیاز به حمایت از سرمایهگذاران
این حوزه امري ضروري است.
در سامانههاي مختلف ذخیرهسازي وضعیت دانش موجود متفاوت است به این صورت که
در رابطه با ابرخازن هاي پلیمري و هیبریدي تحقیقاتی انجام شده و دانش موجود بنیادي
است و هنوز کاربردي نشده است.
در زمینه باتري لیتیومی بیشتر دانش بنیادي است اما صنعت دفاعی کشور یک خط تولید
راهاندازي کرده است .در زمینه باتري سرب-اسید پیشرفته دانش موجود کاربردي است در
رابطه با چرخ طیار ،تلمبه برق-آبی و باتري جریانی نیز بنده اطالعات چندانی ندارم.
تا جایی که بنده اطالع دارم تا کنون حمایت چندان قوي و منسجمی انجام نشده اسرت.
زیرساختهاي موجود در کشور براي تحقیق توسعه ضعیف است و نیاز است قويتر شود.
در حال حاضر کنفرانس و سمینارهاي تخصصی در این حوزه نیست و اگر باشد بسیار کم
هستند .مجالت و نشریات تا حدي به این موضوع میپردازند که به نظر بنده بسریار کرم
است.
به نظر همکاريهاي خارجی صورت گرفته بسیار ضعیف است و چندان هدفکار ،مناسب
و کارا نیست.
به نظر بنده حمایتهاي انجام شده چندان هدفدار و منسجم نیست و چندان تقاضامحور
نیست .فعالیت ها باید در جهت انتقال دانش انجام داده شود و فعالیتها در جهت تقاضاي
صنعت جهتدهی شوند .از این رو راهاندازي یک مرکز ذخیرهسازي انررژي الکتریکری در
صنعت برق که بتواند فعالیتها مختلف این حوزه جهت دهی نماید و روند اجراي سرند را
ارزیابی کند بسیار کارا و مناسب است.

مشکالت پیشروي شکلدهی به بازار در حال حاضر در صنعت برق بازار بزرگی براي باتريها وجود ندارد اما آینده این سامانهها
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پرسش در رابطه با چالشها
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیشروي تأمین منابع مرالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

به فناوري
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
بسیار روشن است و در آینده صنعت برق نیاز مبري به این سامانههاي ذخیرهسازي انرژي
الکتریکی پیدا خواهد کرد.
به نظر بنده چرخ طیار در حال و حتی آینده بازار چندانی در صنعت برق نخواهد داشرت و
سرمایه گذاري در این حوزه بیشتر مسئله وزارت دفاع و هوافضا است و اولویت براتريهرا
نسبت به این ذخیرهساز در صنعت برق بیشتر است.
به نظر بنده منابع مالی براي توسعه دانش فناوري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
در کشور وجود ندارد و میزان این حمایتهاي مالی در صنعت برق نیز بسیار اندک است.
از لحاظ تعداد و کیفیت نیروي انسانی متخصص در کشور مشکل و کمبودي وجود نردارد
و اساتید و دانشجویان قوي در زمینه باتريها در کشور هستند.
در رابطه با مواد اولیه کشور مشکل چندانی ندارد و اگر مشکلی وجود دارد در زمینه دانش
استخراج و استحصال مواد است.
به نظر بنده اطالعات و آگاهی از ضرورت و نیاز بکارگیري سامانههراي ذخیررهسرازي در
صنعت برق بسیار کم است و میزان ظرفیت ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در بخشهراي
مختلف با اهداف مختلف در افقهاي مشخص زمانی تعیین نشده است .همین امر سربب
شده که این فناوري در صنعت برق به عنوان یک فناوري غیرضرروري شرناخته شرده و
تمایل زیادي بره توسرعه و بکرارگیري آنهرا در بخرشهراي مختلرف صرنعت بررق در
شرکتهاي تابعه وجود نداشته باشد.

مصاحبه جناب آقاي مهندس شجاعی

نظر خبره

پرسش در رابطه با چالشها

در حال حاضر شرکتهاي زیادي هستند که توانایی فعالیت در تجهیزات و بخشهاي مختلف
مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟

این حوزه را دارند اما بح اصلی ضرورت و اهمیت بکارگیري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي
الکتریکی در داخل کشور است.
تا زمانی که میزان و حجم ذخیرهسازي ،دلیل ذخیرهسازي ،تعرفههاي خرید برق و  ...مشخص
نشود بازیگران تواناي این حوزه تمایلی به ورود و فعالیت در این حوزه نخواهند داشت.
همان طور که اشاره شد نبود آگاهی و آینده مشخص سبب شده که این حوزه جذابیت کرافی
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نظر خبره

پرسش در رابطه با چالشها

براي جذب کارآفرینان را نداشته باشد .مشکل اصلی اینجاست که هنروز برازار شرفافی وجرود
ندارد و نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه کم است.
در حال حاضر بازیگران مختلفری در ایرن حروزه فعرال هسرتند و پرروژههراي تحقیقراتی در
مشررکالت پرریش رو بررراي خلررق و
توسرررعه دانرررش در سرررامانههررراي
ذخیرهساز انرژي الکتریکی چیست؟

بخش هاي مختلف از جمله مرکز تحقیقات شرکت توانیر و آب نیرو انجام میشود اما نیازهاي
صنعت خصوصاً شبکه برق مشخص نیست که بتوان پروژههرا و فعالیرتهراي تقاضرامحور را
تعیین نمود.
همان طور که اشاره شد گام اول انجام تحقیقات پتانسیلسنجی و آیندهپژوهری در رابطره برا
ظرفیت و دلیل اهمیت ذخیرهسازي انرژي الکتریکی است.

مشکالت پیش رو براي انتشار دانش
سامانههاي ذخیرهساز انرژي نمایشگاه خاصی برگزار نمیشود.

در حوزه
الکتریکی چیست؟
مشکالت پیش رو براي جهرتدهری
برره سیسررتم بررراي توسررعه فنرراوري
سررامانههرراي ذخیرررهسرراز انرررژي

الکتریکی چیست؟

به نظر بنده قبل از راه اندازي مرکز و یا هر گونه فعالیتی باید محاسبات جرامعی در رابطره برا
دالیل ،میزان و ضرورت ذخیرهسازي و هدف ذخیرهسازي مشخص گردد ،پس از حرل اولرین
گام فرآیند و فعالیتها باید جهتدهی شود.
با توجه به اینکه مطالعات پتانسیلسنجی انجام نشده در حال حاضر بازار مشخصی براي ایرن

مشکالت پیش روي شکلدهری بره حوزه شکل نگرفته و حتری برراي خرود صرنعت بررق مشرخص نیسرت بره چره حجمری از
سامانههاي ذخیررهسراز ذخیرهسازي در هر پروژه نیاز دارد .به عنوان مثال در اجراي هر طرح تلمبه برق-آبی ظرفیرت

بازار فناوري
انرژي الکتریکی چیست؟

ذخیرهسازي چندین و چند مرتبه تغییر میکند و رفته رفته کم میشود .دلیل این امر مشخص
نبودن برنامه ذخیرهسازي و دلیل آن است.
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نظر خبره

پرسش در رابطه با چالشها
مشرکالت پرریش روي تررأمین منررابع

مررالی و انسررانی توسررعه فنرراوري اگر بح مشروعیتبخشی و ضرورت اجرا درک شود منابع قابل تخصیص زیادي برراي ایرن
سررامانههرراي ذخیرررهسرراز انرررژي حوزه تأمین خواهد شد.

الکتریکی چیست؟
همان طور که از ابتدا چندین و چند بار اشاره شد بح اصلی در توسعه این فناوريهرا بحر
مشروعیتبخشی توسعه این فناوريها در صنعت برق است .به نظر بنده گلوگاه اصلی توسرعه
مشررررررررکالت پرررررررریش روي فناوريهاي ذخیرهسازي در صنعت برق ،بح مشرروعیتبخشری ،درک اهمیرت و ضررورت
مشرررروعیتبخشررری بررره فنررراوري توسعه فناوري هاي ذخیرهسازي ،ظرفیت و ویژگیهاي سامانه ذخیرهسراز اسرتفاده شرده و ...
سررامانههرراي ذخیرررهسرراز انرررژي میباشد.

الکتریکی چیست؟

در حال حاضر حتی در بین متولیان امر از جمله اعضاي شرکت آب نیرو بح ذخیرهسرازي و
اهمیت آن جا نیفتاده است .انجام و نشر پروژههاي پتانسیلسنجی بسریار ضرروري و حیراتی
است.

مصاحبه جناب آقاي دکتر جوانبخت

نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
شرکتهاي دانشبنیان کنونی در حوزه سامانههاي ذخیرهساز فعالیت ندارند .نیاز به سازمان یا
نهادي وجود دارد که (ترجیحاً خصوصی باشد تا بتواند در دولتهاي مختلف ادامه حیات دهد)
داراي یک سري شرکتهاي زیرمجموعه از جمله شرکتهراي دانرشبنیران باشرد .برخری از
مشکالت پیش رو برراي کرارآفرینی وظایف قابل تصور براي این نهاد عبارتانرد از :جرذب سررمایهگرذار برراي توسرعه صرنعتی،
سامانههاي ذخیرهساز انرژي جهتدهی به برنامههاي تحقیقاتی و معرفی نیازهاي صنعت به شرکتهاي زیرمجموعه خود.

در حوزه
نهاد مشخصی در حوزه جهتدهی به فعالیرتهراي کرارآفرینی وجرود نردارد .بره طرور کلری
الکتریکی چیست؟
دانشگاهها در حوزه خلق و توسعه دانش کار میکنند و قرار بوده است کره معاونرت عملری در
زمینه کسبوکار فعال باشد .اما این اتفاق تا کنون به خوبی انجام نشده اسرت و نبرود مترولی
فعال در زمینه کارآفرینی یکی دیگر از چالشهاي این حوزه مریباشرد .وجرود سرتاد توسرعه
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نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
فناوري میتواند به حل این چالش کمک قابل توجهی داشته باشد.
سیاستهاي موجود بسیار کلی هستند و در متن قوانین اشاره صریحی به ذخیرهسرازها نشرده
است و به نظر بنده سازوکار قوانین مربوط به کارآفرینی باید تغییر کند.
این حوزه داراي جذابیت کافی براي جرذب کارآفرینران را دارا اسرت بره گونرهاي کره حتری
قطعه سازان خودرو نیز مایل به ورود به این حوزه هستند .مشکل اصلی اینجاسرت کره هنروز
بازار شفافی وجود ندارد و نرخ ورود کارآفرینان در این حوزه کم است.
خلق دانش در این حوزه در کشور ما بیشتر بنیادي بوده است تا کاربردي .در واقع فعالیتهاي
تحقیق و توسعهاي که تا کنون در کشور ما انجام شده با نیازهاي صرنعت همراهنگی کراملی
ندارد .در حوزه خلق دانش تحقیقات بیشتر بر توسعه مواد متمرکز بوده و تجربره بیشرتري در
این زمینه در مقایسه با سایر بخشها وجود دارد .در حوزه تحقیقاتی که در دانشگاههرا انجرام
میشود جهت گیري مشخصی وجود نردارد و بیشرتر اسراتید موضروعات را سرلیقهاي مطررح
میکنند ،به عبارت دیگر می توان گفت تعداد بازیگران این حوزه کافی است اما فعالیرتهراي
آنها باید هدفمند نیست .اساساً جایگاه اصلی فعالیتهاي تحقیق و توسعه در دانشگاه نیست.
بین صنعت و دانشگاه وجود داشته باشد ،که به هدایت فعالیتهاي
باید مرکز مشخصی
تحقیق و توسعه دانشگاهها بپردازد.
در واقع برنامه جامعی براي راهبري تحقیقات در این حوزه وجود ندارد .به طور کلی ما به یک
برنامه جامع تحقیق و توسعه نیاز داریم که همزمان با پیشرفت دنیا ،در صنعت هرم پیشررفت
مشررکالت پرریش رو بررراي خلررق و
صورت گیرد .چون عمده صنایع ما وارداتی هستند ،مثالً نفت و پتروشیمی ،در بح فناوري و
توسرررعه دانرررش در سرررامانههررراي
کارهاي نوین تحقیقات داخلی در صنعت پذیرفته نمریشرود .یکری از راهکارهراي حرل ایرن
ذخیرهساز انرژي الکتریکی چیست؟
مشکل میتواند یک سازمان نظارتی بر پروژههاي تحقیق و توسعه باشرد کره سرختگیرانره
مراحل پروژه را پیگیري کند تا نتایج آنها کامالً موثق و قابل استفاده باشد.
در صنایع مختلف بح تحقیق و توسعه باید پررنگ شود .در این حوزه حیات صنعت وابستگی
بسیاري به تحقیق و توسعه دارد.
از نظر دانش فنی در حوزه این فناوريها ما دچار مشکل هستیم .اگر چه دانرش فنری براتري
سرب اسیدي پیشرفته در حد قابل توجهی و دانش فنی باتري لیتیومی نیز در حد تولید نمونره
اولیه موجود است اما براي صنعتی کردن این سامانهها مشکالتی زیادي وجود دارد .از سروي
دیگر دانش فنی تولید مواد اولیه مورد نیاز براي تولید سامانههاي ذخیرهسراز در کشرور وجرود
ندارد ،این مشکل صنعت باتري لیتیومی را کامالً وابسته میکند .دانرش فنری در حروزههراي
اسمبل کردن  ،پک کردن و  ...نیز به میزان کافی وجود ندارد.
جنس برخی از این تکنولوژيها به گونه است که سریعاً با نسلهاي جدید جایگزین میشوند.
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي انتشار دانش
سامانههاي ذخیرهساز انرژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي جهرتدهری
برره سیسررتم بررراي توسررعه فنرراوري
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نظر خبره
در اینگونه تکنولوژيها انتقال فناوري به تنهایی نمیتواند مشکلی را حل کند .براي حل این
مشکل همواره باید یک برنامه جامع تحقیقاتی وجود داشته باشد .شرکتهاي پیشررو همرواره
یک بخش تحقیق و توسعه بسیار فعال در کنار خود دارند که به ارتقا کارایی محصول کمک
شایانی مینماید و موجب میشود که محصول همواره قادر به رقابت در بازار باشد.
هستند بح تحقیق و توسعه بسیار مهم است امرا
در این فناوريها که عمدتاً
مدیران ما به طور کلی توجه بسیار کمی به این مقوله دارند و بودجره مشخصری صررف ایرن
فعالیت نمیشود .مدیران ما عموماً به دنبال برنامههاي کوتاه مدت هسرتند امرا فنراوريهراي
نیازمند برنامه هاي بلندمدت هستند .در واقع شرکتهاي پیشرو در ایرن حروزه
داراي بخشهاي بسیار فعال تحقیق و توسعه میباشند .باید فعالیتهایی در راستاي تغییر دید
مدیران نسبت به مقوله تحقیق و توسعه در کشور وجود داشته باشد.
زیرساختهاي موجود براي توسعه فناوري سامانههاي با اولویت متفراوت اسرت .مرثالً برراي
سامانههراي در مرحلره توسرعه طبیعتراً زیرسراختهراي فنری بیشرتري وجرود دارد .کیفیرت
زیرساختهاي موجود در حوزه خلق دانش نیاز به ارتقا دارد .اگرچه در مقایسه با سایر مراحل
در حوزه خلق دانش زیرساختها وضعیت مناسبتري دارند.
یکی از مشکالتی موجود در حوزه تحقیق و توسعه بح تعامل بازیگران این حوزه است ،باید
ارتباط بین بازیگران تقویت شود .بهتر است شبکهاي تشکیل گردد که تمام مراکز تحقیقاتی و
دانشگاهها عضو آن باشند .در این حالت اگر حقوق مادي و معنوي مشخص باشد ،مشکالت و
معضالت صنعت بهتر حل خواهد شد و ایده هاي بهترري در حروزه تحقیرق و توسرعه شرکل
خواهد گرفت.
از جمله چالشهاي این حوزه میتوان این مسئله را در نظر گرفت که الزام قانونی در رابطه به
اشتراک گذاشتن اطالعات توسط بازیگران این حوزه وجود ندارد و بیشتر بره طرور سرلیقهاي
عمل میشود .یک معیار پیشرفت در حوزه تحقیق و توسعه تعداد پتنتهاي ثبت شرده اسرت
که در صنعت کشور ما توجهی به آن نمیشود .چالش دیگري که وجرود دارد ایرن اسرت کره
گرایش به پتنت در کشور بسیار کم است و در بیشتر موارد تمایل به سمت نگرارش مقراالتی
است که مرتبط با مرزهاي دانشی است .در برخی موارد نیز رویکرد به سمت مطالعات بنیادي
است که جهتگیريهاي پراکندهاي دارند.
در حوزهي سامانههاي با اولویت شناسایی شده مجالت یا همایشهاي اختصاصی وجود ندارد.
فقط در مورد باتريها یک یا دو بار در سال همایشی با حمایت سازمان توان برگزار میگردد.
به طور کلی جهتدهی مناسبی در این حوزه انجام نمیپرذیرد و هنروز مشرخص نیسرت کره
تمرکز قرار است بر روي چه نوع سامانه و کردام بخرش از آن باشرد .در مرورد هریچ یرک از
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نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
سررامانههرراي ذخیرررهسرراز انرررژي فناوريهاي با اولویت برنامه جامع تحقیقاتی در کشور وجود ندارد.

الکتریکی چیست؟
یکی از مشکالت اصلی این حوزه عدم شکل گیري بازار در ایرن فنراوريهرا (بره جرز سررب
اسیدي) است .حمایت دولتی به شکل کمک به شکلگیري بازار میتواند بسیار راهگشا باشد.
براي شکلگیري بازار نیاز است که ابتدا اعتباراتی از سوي دولت صرف شود که ایرن مسرئله
هنوز اتفاق نیفتاده است .نقش دولت در شکلگیري بازار بسیار پررنگ است و اقدامات دولرت
مسیر را براي سرمایهگذار مشخص مینماید .با توجه به اینکه سرمایهگذاران همیشه به دنبال
یک بازار مطمئن هستند دولت میتواند کمک بسیاري در جذب سرمایهگذاران داشته باشد.
در مورد فناوري باتريهاي سرب اسیدي بازار تا حدي شکل گرفتره امرا تعرداد برازیگران آن
محدود است .در این بازار فضاي رقابتی وجود ندارد .وجود فضاي رقابتی و برازار آزاد موجرب
مشکالت پیش روي شکلدهری بره
ارتقاي کیفیت محصوالت این حوزه خواهد شد .از سوي دیگر کیفیت براتري سررب -اسرید
بازار فناوري سامانههاي ذخیرره سراز
فعلی خیلی مطلوب نیست و همین امر سبب شده که کشور سهمی در بازار جهانی این باتري
انرژي الکتریکی چیست؟
نداشته باشد ،درحالیکه در ایران هزینه مواد و نیروي انسانی باال نیست .یک مشکل اساسری
در حوزه باتري سرب اسید وجود انحصار است که موجب شده کیفیت این محصول ارتقا پیردا
نکند .میزان گردش مالی باتري سرب اسیدي در کشور باال میباشد .اگر نروع تقاضراي برازار
تغییر کند این شرکتهاي محدود تولیدکننده نیز براي ادامه حیات مجبور به تغییر رویکرد خود
شده و وارد حوزههاي جدید فناوري خواهند شد.
صنعت باتري سرب اسیدي گردش مالی باالیی دارد و مواد اولیه آن در کشور موجرود اسرت.
همچنین سطح تجربه بسیار خوبی در مورد ساخت این باتري در کشور وجود دارد .این مروارد
از نکات مثبت این صنعت هستند.
توسعهي این فناوريها نیاز به سرمایهگذاري باالیی دارد .مدیریت سرمایهگذاري در این حوزه
مشرکالت پرریش روي تررأمین منررابع نیز نیاز به یک متولی دارد .یکی از مشکالت دیگر این حوزه مشکل تأمین مواد اولیه است .در
مررالی و انسررانی توسررعه فنرراوري کشور تولیدکننده ماده اولیه باتري لیتیومی وجود ندارد .یک سري نمکهاي لیتیوم در کشرور
سررامانههرراي ذخیررره سرراز انرررژي هست که براي کاربردهاي دیگر استفاده می شوند اما ما تا کنون مواد مورد نیاز آند و کاترد را
الکتریکی چیست؟
حتی در مقیاس نیمهصنعتی در کشور تولید نشدهاند.
این حوزه تا حدودي در بین مدیران و دستاندرکاران شناخته شده است اما این شناخت کافی
مشررررررررکالت پرررررررریش روي
نیست و براي جلب حمایت بیشتر مدیران و هماهنگی آنان با توسعه این فناوريها الزم است
مشروعیتبخشی به فناوري سامانه-
تا یک سري فعالیتهاي مشروعیت بخشی انجام شرود ترا مردیران برا ایرن جریران همسرو و
هاي ذخیرره سراز انررژي الکتریکری
همجهت شوند.
چیست؟
به دلیل شناخت کم مدیران و سرمایهداران از مزایاي سررمایهگرذاري و توسرعه سرامانههراي
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نظر خبره
ذخیرهساز بازار این حوزه هنوز شکل نگرفته و براي شکلگیري و تحریک بازار این سامانههرا
نیاز به مشروعیتبخشی احساس میشرود .یکری از کارهرایی کره مریتروان برراي افرزایش
مشروعیت این سامانهها در بین مردیران و کارشناسران انجرام داد انجرام پرروژههراي فنری-
اقتصادي است .براي سامانههایی که در مرحله پیش توسعه هسرتند بهترر اسرت کره توسرعه
فناوري در مرحله نمایشی باشد.

مصاحبه جناب آقاي دکتر آرام

پرسش در رابطه با چالشها
مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
دانش در سامانههاي ذخیره ساز انرژي
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیستم براي توسعه فنراوري سرامانه-
هرراي ذخیررره سرراز انرررژي الکتریکرری
چیست؟

مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار
فناوري سامانههاي ذخیره سراز انررژي
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
تا کنون فعالیتهاي تحقیقاتی بر مبناي عالیق شخصی و سازمانی انجام شدهاند و برنامه
خاصی در انجام این تحقیقات دنبال نشده است .از جمله مشکالت این کارکرد نبود شبکه
اطالعاتی مناسب در این زمینه براي مطلع شدن بازیگران مختلف از فعالیرتهراي سرایر
بازیگران و مراکز تحقیقاتی است .این چالش سبب بروز مشکالتی چون مروازيکراري و
اتالف سرمایه و بودجه میشود .نبود جهتدهی و مأموریرتدهری مناسرب در تحقیقرات
انجام شده سبب کاهش کیفیت تحقیقات شده است.
در حال حاضر متولی مشخصی براي جهتدهی در حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در
کشور وجود ندارد ،از این رو برخی از سازمانهاي مرتبط با این حوزه فعالیت چشرمگیري
در این زمینه ندارند .به نظر بنده شاید مناسبتر باشد که به جاي تأسیس یک نهاد جدید
مانند ستاد ،یکی از سازمانهاي ذینفع تقویت شده و امر توسعه فناوري ذخیرهسازها به آن
سپرده شود .از جمله نکاتی که باید در نظر گرفته شود این است که نهرادي کره مترولی
چنین امري میشود باید از قدرت اجرایی باالیی براي فعالیت در این حوزه برخوردار باشد.
با توجه به ویژگیهاي سامانههاي مختلرف ذخیررهسراز انررژي الکتریکری ،برازار اصرلی
باتري هاي سرب-اسیدي پیشرفته موتورسیکلتهاي الکتریکی است .در مورد خودروهاي
بنزینی با توجه به اینکه تفاوت وزن باتري سررب اسریدي معمرولی و پیشررفته اهمیرت
چندانی ندارد ،سازندگان خودرو معموالً از باتري سرب اسیدي معمولی استفاده میکنند.
بازار اصلی باتريهاي لیتیومی خودروهاي الکتریکی و وسایلی مانند لرپتراپ ،موبایرل و
سایر وسایلی از این دست میباشد .از آنجایی که خودرو الکتریکی از سه قسرمت اصرلی
باتري ،موتور و کنترلکننده تشکیل شده است ،سامانههاي مختلفی براي هر یک از ایرن
قسمت ها استفاده می شود .با توجه به توانمندي داخلی امکان تأمین نیاز داخلی در حروزه
جعبهفرمان وجود دارد و در این بخش قابلیت رقابت با سایر کشورهاي دنیا وجود دارد .در
زمینه ساخت موتور نیز دانشگاههاي سهند تبریز و صرنعتی شرریف فعالیرتهرایی انجرام
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نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
داده اند و سطح توانمندي کشور با توجه به نوع موتور کامالً متفاوت است .مشکل اصرلی
در تولید و بهکارگیري خودروهاي الکتریکری در حروزه تولیرد براتري اسرت .بنرابراین در
صورت تأمین باتريهاي لیتیومی قابلیت تقویت بازار خودروهاي الکتریکی در کشور وجود
دارد.
مصاحبه جناب آقاي مهندس شیراوژن و سرکار خانم مهندس خانی

نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
به نظر بنده تقویت کارآفرینی بدون تحریک بازار امکانپذیر نیست و با توجره بره اینکره
این فناوري جز فناوريهاي حاشیهاي و توسعه بازار آن وابسته به توسعه بازار محصوالتی
است که این فناوري در آنها به کار گفته میشود ،براي توسعه کرارآفرینی سرامانههراي
مشکالت پیش رو براي کرارآفرینی در
ذخیرهساز انرژي الکتریکی نیاز باید به تحریک بازار محصوالت هدف پرداخته شرود .بره
سامانههراي ذخیرره سراز انررژي

حوزه
عنوان مثال به دلیل توسعه صنعت خودرو یا سوئیچینگ مخابرات ،باتري سرب-اسریدي
الکتریکی چیست؟
داراي بازار نسبتاً مشخصی شده است .اگر چه کارآفرینی در زمینره براتريهراي سررب-
اسیدي در حدي انجام میشود ،اما در حال حاضرر نیراز بره توسرعه کرارآفرینی در تمرام
حوزههاي ذخیرهسازي در کشور وجود دارد.
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مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟
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تعداد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فعال در این حوزه بره انردازه کرافی زیراد اسرت ،امرا
عملکرد و کیفیت فعالیت آنها چندان مطلوب نیست و فعالیتهاي این دسته از بازیگران
منطبق بر نیازها اولویتهاي صنعتی کشور نیست .از سوي دیگر تحقیقات انجام شرده در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی محصول گرا نبوده و بیشتر از نوع تحقیقات بنیادي است بره
عنوان نمونه دانشگاهها در زمینه ساخت باتري به عنوان یرک محصرول فعرالیتی انجرام
نمی دهند و فقط در زمینه بهبود خواص اجزاي مختلف آن مرثالً کاتردها کرار تحقیرق و
پژوهش انجام میدهند .دلیل اصلی عدم انطباق فعالیتهاي تحقیقاتی با نیازهاي صنعتی
را میتوان ناشی از عدم ارتباط مناسب صنعت با دانشگاه دانست.
یکی دیگر از مشکالت توزیع نامناسب تحقیقات در بخشهاي مختلف این حوزه میباشد.
به عنوان مثال در حوزه سامانههاي باتري لیتیومی ،باتري سرب اسیدي و باتري جریرانی
تحقیقات زیادي شده و خلق دانرش در ایرن بخرشهرا پیشررفت نسربتاً خروبی داشرته،
درحالیکه تحقیقات انجام شده در حوزه ابرخازن و فلز هوا بسیار کم است.
همان طور که اشاره شد دو چالش بزرگ در فعالیتهاي برازیگران توسرعه دانرش حروزه
ذخیرهسازها وجود دارد .1 :عدم توزیع مناسب در زمینههاي مختلف و  .2عدم تطبیرق برا
نیازهاي و اولویتهاي صنعتی کشور .از جمله دیگرر مشرکالت پیشرروي توسرعه دانرش
ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی کشور میتوان به نبود برنامه مدون در خصوص حمایت از
نخبگان و ضعف در ارتباط با خارج از کشور جهت خلق دانش اشاره کرد.
در خصوص زیرساختهاي مورد نیاز براي فعالیت عملکرد بهتر کارکرد توسعه دانش نیرز
توزیع مناسبی وجود ندارد و زیرساختهاي مورد نیراز برراي تحقیرق و توسرعه برخری از
حوزهها در حد مناسب وجود دارد اما در برخی زمینهها با کمبودهاي اساسی وجود دارد .به
عنوان نمونه در حوزه باتريهاي سرب اسیدي آزمایشگاه ها و خطوط پایلوت مناسربی در
کشور وجود دارد ،ولی در حوزه باتريهاي لیتیومی این زیرسراختهرا ضرعیف و در حرد
بسیار کم هستند .الزم به ذکر است که زیرساختهاي توسعهاي مرورد نیراز برراي سرایر
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی اصالً وجود ندارد.
تعداد کنفرانسهاي برگزار شده در این حوزه بسیار کم بوده و به طرور کلری کنفررانس و
نمایشگاه تخصصی در این حوزه وجود ندارد و نیاز به برگزاري کنفرانسها و سمینارهاي
تخصصی در کشور وجود دارد.
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فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟
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به جز در حوزه باتري هاي لیتیومی که طرح کالن آن تدوین شده و در حال اجررا اسرت،
جهتدهی مناسبی در سایر حوزهها نمیشود .یک راهکار مناسرب برراي حرل مشرکالت
جهتدهی تشکیل کارگروهی به عنوان متولی سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکری در
کشور است ،که در این کارگروه نماینده تاماالختیار وزیر هر یک از وزارتخانرههرا حضرور
داشته باشد .وظیفه این کارگروه جهتدهی فعالیتهاي مربوط به ذخیرهسرازهاي انررژي
الکتریکی است.
در خصوص وضعیت استانداردها میتوان گفت که در حروزه براتريهراي سررب اسریدي
وضعیت استانداردها خوب است ،به گونهاي که حتی در رابطره برا سیسرتم بازیافرت ایرن
باتريها استانداردهایی تدوین شده است .اما در خصوص باتريهاي لیتیومی استاندارهاي
کمی وجود دارد و در سایر حوزههاي با اولویت نیز در حال حاضر استانداردي وجود ندارد.
همان طور که قبالً اشاره شد با توجه به توسعه استفاده از باتري سرب-اسرید در صرنعت
خودرو و مخابرات ،از میان سامانههاي ذخیرهساز با اولویت ،فقط بازار باتري سرب-اسرید
تا حدي شکل گرفته است .با توجه به دولتی بودن صنعت خرودرو و مخرابرات در ایرران
بیشتر مشتري هاي این سامانه دولتی هستند .اصلی ترین چالش موجرود در برابرر توسرعه
بازار ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی در کشور نبود اطالعات کرافی در رابطره برا صرنایع
هدف و کاربردهاي سامانههاي ذخیرهساز در این صنایع میباشد.

مصاحبه جناب آقاي مهندس مهويدي

پرسش در رابطه با چالشها
مشکالت پیش رو براي کرارآفرینی در
سامانههراي ذخیررهسراز انررژي

حوزه
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
تعداد زیادي شرکت دانش بنیان در این حوزه فعالیت دارنرد ،امرا فعالیرتهراي آن خروب
جهتدهی نشده و بدون توجه به موقعیت بازار بوده و نیاز به جهتدهی مناسبتر دارد .به
نظر بنده دو گلوگاه اصلی توسعه این صنعت تجاريسازي و خلق دانش است.
از لحاظ تعداد بازیگران خلق و توسعه دانرش مشرکلی وجرود نردارد و بره انردازه کرافی
دانشگاهها و پژوهشگاه هاي در این حوزه فعال هستند .اما یکری مشرکالت اساسری ایرن
بازیگران نبود ارتباط و تعامالت مناسب میان آنها اسرت .از سروي دیگرر فعالیرتهراي
بازیگران این حوزه در راستاي همافزایی یکدیگر نیست.
یکی دیگر از چالشهاي موجود در خلق دانش ،عدم توجه کافی به ویژگیهاي کاربردي،
تجاري و مقتضیات دانشی فناوري است و فعالیت هاي انجام شده بیشتر دانشری اسرت و
کمتر به موضوعات کاربردي توجه میشود.
نبود دیدگاه آینده پژوهی در تعیرین حروزههراي فعالیرت در دانشرگاههرا و عردم انطبراق
فعالیتهاي دانشگاهی با نیازهاي صنعتی دو چالش در توسعه دانش ذخیرهسازها بوده و از
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نظر خبره

این رو نیاز به آيندهپژوهی با ديد دانشگاهی در کشور وجود دارد.
از دیگر چالشهاي توسعه دانش ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی در کشور توزیع نامناسب
تحقیقات انجام شده در زمینههاي مختلف این حوزه میباشد ،به گونرهاي کره در برخری
زمینهها پروژه هاي متعددي تعریف شرده و در موضروعاتی کره خرأل دانشری وجرود دارد
فعالیتهاي تحقیقاتی انجام نمیپذیرد.
نبود بانک اطالعاتی جامع بین دانشگاهها و صنف هاي دانشرگاهی و پژوهشری از جملره
چالشهاي موجود در توسعه دانش سامانه ذخیرهساز انرژي الکتریکی است.
در رابطه با آزمایشگاه هاي مورد نیاز براي خلق دانش کمبودهایی وجرود دارد ،کره برراي
رفع این کمبودها میتوان از راهکارهایی همچون ایجاد امکران دسترسری دانشرگاههرا و
پژوهشگاهها به امکانات آزمایشگاهی موجود در صنایع و سایر دانشگاههرا اسرتفاده کررد.
عرردم وجررود یررک بانررک اطالعرراتی از امکانررات آزمایشررگاهی موجررود در دانشررگاههررا،
پژوهشگاهها و صنایع مختلف و تعامالت ضعیف بین این بازیگران سبب شده که امکران
استفاده از تمام ظرفیت هاي آزمایشگاهی داخلی در تحقیقرات و فعالیرتهراي پژوهشری
وجود نداشته باشد.
در رابطه با قوانین و الزامات موجود در رابطه با توسعه دانش نیز مشکالت زیرادي وجرود
دارد ،از جمله این موارد میتوان به عدم وجود قوانین مناسب مالکیت فکرري ،همچنرین
وجود قوانین تشویقی مبهم ،کلی و غیرشفاف اشاره کرد.
از دیگر موارد قانونی که سبب ایجاد مشرکالتی زیرادي در توسرعه دانرش سرامانههراي
ذخیرهساز در کشور میشود میتوان نامناسب بودن کدها ،تعرفهها و قوانین گمرکی براي
کاالهاي وارداتی و نبود تخفیف هاي گمرکی مناسب صادرات محصوالت تولید داخلی در
این حوزه را نام برد .یکی از معضالتی که در رابطه با مسائل گمرکی وجود دارد نظاممند
نبودن نظام گمرکی است  .باید سیستم به گونهاي نظراممنرد شرود کره
و
سلیقه کارمندان گمرک تعیینکننده میزان تعرفه و  ...نباشد.
اگر چه کنفرانس و همایش مستقلی با عنوان سامانههاي ذخیررهسراز انررژي الکتریکری
برگزار نمی شود اما با توجه به اینکه سرمینار رویکردهراي نگهداشرت انررژي ،کنفررانس
مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش صرفه جرویی انررژي و کنفررانس توسرعه کاربردهراي انررژي الکتریکری در خودروهراي
سامانههاي ذخیرهساز انررژي هیبریدي در کشور برگزار میشوند و در تمام این سمینارها و کنفرانسها به ذخیرهسازي

در حوزه
انرژي الکتریکی پرداخته می شود در حال حاضر نیازي به برگزاري سمینار و یا کنفررانس
الکتریکی چیست؟
مستقل در کشور وجود ندارد.
در حال حاضر دوره و کارگاه خاصی برگزار نمیشوند و با توجه به نیازهاي صنایع داخلری
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نظر خبره
به نیروي متخصص حتماً باید دورهها و کارگاههاي آموزشی حتماً برگزار شود و همچنین
می توان از صنایع در جهت تأمین منابع ،معرفی استاد ،و تهیه سیالبسهراي کارگراههرا)
استفاده کرد.
در حوزهي ذخیره سازهاي انرژي الکتریکی نشریات تخصصی در کشور وجود نردارد ،کره
تهیه و انتشار چنین نشریاتی بسیار مهم بوده و میتواند کمک شایانی به توسعه فنراوري
نماید.

به نظر بنده با توجه به جزئی بودن حوزه انرژيهراي تجدیدپرذیر ،وجرود الرزام دولتری و
قوانین معنادار نیست و به دلیل باال بودن هزینه هاي اسرتفاده از ایرن فنراوري ،گسرترده
نبودن بازار آن و ضرردهی کم استفاده از محصوالت قدیمی سبب کمتوجه به اسرتفاده از
این سامانهها شده است .در حال حاضر فقط میتوان استفاده از این سامانهها را به صنایع
مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
مختلف توصیه نمود.
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
وجود استاندارد در کشور بسیار ضروري است زیرا حتی اگرر در آینرده کشرور تولیدکننرده
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

سامانه هاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی نباشد ،برراي واردات محصروالت ایرن حروزه بره
چیست؟
استانداردهاي مختلفی نیاز است .در رابطه با استانداردها من فکرر مریکرنم هرم اکنرون
استانداردهاي داخلی براي لیتیوم-پلیمر وجود دارد .این احتمال وجرود دارد کره سرازمان
توان در حال حاضر در حال تدوین استاندارد در حوزه باتري لیتیومی است تا تولیدکنندگان
بعدي و واردکنندگان بتواند از آن استاندارد استفاده کنند.
به نظر بنده بازار در حوزه باتري سرب اسیدي تا حدي وجود دارد ،اگرچه ساماندهی ایرن
مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار
بازار نیز با ضعفهایی مواجه است .خألهاي مالکیت فکري و بح ارزشگرذاري نیرز در
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
این بازار وجود دارد .بازار باتري سرب-اسیدي هم به شدت دولتی است و راه زیرادي ترا
الکتریکی چیست؟
خصوصی شدن بازار مانده است.
توسعه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی با کمبود شدید منابع مالی روبرو است ،کره
با توجه به اندک بودن بودجه تحقیقاتی کشور نیاز است راهکارهاي متنوعی براي ترأمین
مشکالت پیش روي تأمین منابع مالی منابع مالی اندیشیده شود .به عنوان مثال الزام خودروسازان براي سرمایهگذاري در تولیرد
و انسانی توسعه فنراوري سرامانههراي خودروهاي هیبریدي و باتري یک نمونه از این راهکارها میباشد.
به نظر بنده کمیت و کیفیت نیروي انسانی در حوزه هاي تئوري نسبتاً خروب اسرت ولری
ذخیرهساز انرژي الکتریکی چیست؟
نیروي انسانی متخصص در زمینه هاي کاربردي و عملی در کشور وجود ندارد ،از ایرن رو
میتوان گفت که نبود منابع انسانی متخصص مورد نیاز در کشرور از جملره چرالشهراي
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نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
پیشروي توسعه این فناوري است .یک راهکار مناسب براي رفرع ایرن چرالش برگرزاري
دوره هاي تخصصی با حضور متخصصین خارجی است که به نظر بنده این راهکار مؤثرتر
و کمهزینهتر از اعزام نیرو به خارج از کشور جهت کسب تجربه و تخصص است.
در رابطه با تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز مشکل چندانی وجود ندارد و در صورت
موجود نبودن میتوان به روشهاي مختلف آنها را تأمین نمود.
هم اکنون فعالیتهاي آگاهسازي و ترویجی هم در دانشگاهها و پژوهشرگاههرا و هرم در
صنعت بسیار کم است .این مسئله میتواند به دلیل کمبود کارگراه ،کنفررانس ،سرمینار و
نشریات تخصصی باشد .یکی از وظایف کارگروه ذخیرهسازها بحر اطالعرات و آگراهی
مشکالت پیش روي مشروعیتبخشی کافی درباره کاربردها و مزایاي این سامانهها میباشد .به نظر بنده براي اطالعرسرانی در
سامانههاي ذخیرهساز انرژي این حوزه نیاز به استفاده از رسانههاي عمومی نیست و اسرتفاده از نشرریه و کارگراه (برا

به فناوري
همکاري دانشگاه و صنعت) بسیار موثر و مثمر ثمر خواهد بود.
الکتریکی چیست؟
با توجه به اینکه صنعت راهآهن و مخابرات از جمله مهمترین صنایع هدف ذخیرهسازهاي
انرژي میباشند ،تحریک و آگاهیبخشی این صنایع بسیار مفید خواهد بود و باید مردنظر
قرار گیرد.
مصاحبه جناب آقاي مهندس فیروزي و جناب آقاي دکتر میرآبادي

پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

نظر خبره
با توجه به وجود کاربردهاي گسترده این حوزه و تعدد سازمانهاي ذینفع قطعاً در توسرعه
فناوري بسیار زیاد است که همین امر سبب جهتگیريهاي متنوع مریشرود ،از ایرن رو
باید در بح سیاستگذاري و نظارت یک نهاد فرابخشی وجرود داشرته باشرد .در بحر
اجرایی در واقع باید تمرکززدایی وجود داشته باشد و با توجه به نقش ،نیاز و حجم بازار هر
سازمان از تمام توان آنها استفاده شود .در کشور ما متأسفانه موازيکاري زیرادي انجرام
میشود و متولی مشخصی وجود ندارد .وقتی متولی مشخصی وجود داشته باشد میتوانرد
براي تکتک اجزاي پروژهها برنامهریزي و سیاسرتگرذاري کنرد .یکری از دالیرل عردم
جهتدهی مناسب در این حوزه نبود برنامه کالن مشخص در رابطه با توسعه این فناوري
است .وقتی برنامه ریزي کالنی در یک جایی انجام شود قطعراً در جهرتدهری بره تمرام
زیرسیستمها کمک میکند.
در رابطه با استانداردها این حوزه مشکل در بود و نبرود اسرتاندارد نیسرت بلکره در رونرد
اجرایی استانداردها است .به عنوان مثال بازار خودروي ما بازاري است که خیلی در توجره
افکار عمومی وجود دارد ولی میزان تأثیرگذاري سازمان استاندارد آن قدر که باید نیست.
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یکی از مواردي که میتواند به توسعه این فناوري کمک کند بح هاي زیست محیطری
است .بح قاچاق نیز بح مهمی است و باید کنترل شود .در قدم اول باید میزان قاچاق
و کاربردي که این محصوالت در آن به کار میروند شناسایی شود.

وضعیت بازارهاي داخلی و بازارهاي خارجی براي سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکری
متفاوت است .باتريهاي خودرو و باتريهاي پشتیبان شبکه از بازارهاي اصلی باتريهاي
سرب اسیدي به شمار میروند .اما با توجه به اینکه در حوزه حملونقل الکتریکی هنوز در
کشور ما اتفاق جدي نیفتاده است ،این بازار را باید جزو بازارهاي بالقوه این حوزه دانست.
البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که سمت و سو در این حروزه در دنیرا بره سرمت
باتري هاي لیتیومی است و بازار خارجی به سمت استفاده از نوع پیشرفته ایرن براتريهرا
میرود..
با توجه به توان داخلی جایگزینی باتريهاي سرب اسیدي معمولی با نوع پیشرفته آنهرا
قابل دسترسی است .به نظر بنده از میان سامانههاي با اولویت باتري سرب اسیدي داراي
بازار شکل گرفته تري هستند ،اما به دلیل رقابت کم در بازار این باتريهاي کیفیت پایین
است .بنابراین بادي خاصیت رقابتی این باتريها را در کشور افزایش داد.
مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار در بح باتريهاي لیتیومی بازارهایی که در دنیرا بره صرورت عمرده وجرود دارد بحر
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي حملونقل برقی ،بح هاي تجهیزات الکتریکی ،کاربردهاي شربکه و بخشری هرم برازار

فناوري
ابزارآالت الکتریکی است .در مورد کاربرد دفاعی باتريهاي لیتیومی به دلیل اینکه عدد و
الکتریکی چیست؟
رقمی هم در دنیا و هم در کشور منتشر نشده اطالع دقیقی ندارم ،ولی قطعراً داراي برازار
جذابی است .تنها سازمانی که به صورت عملی و جدي وارد تولید سامانههاي ذخیرهسراز
در کشور شده بخش دفاعی است.
تحریک بازار حملونقل الکتریکی قطعاً یکی از موضروعاتی اسرت کره بره توسرعه برازار
باتريهاي لیتیومی کمک خواهد کرد .با توجه به کارهاي زیرساختی کره هرم اکنرون در
داخل کشور در حال انجام است و نهادهایی که به بسترسازي براي توسعه این فناوري در
حال کمک هستند انتظار می رود که در بازار این فناوري در مسیر توسعه قرار گیرد .هرم
نهادهاي دانش بنیان و هم نهادهاي اجرایی کشور و همچنین در نهادهاي سیاستسراز و
بسترساز مانند شوراي شهر تهران ،با توجه به مشکالتی مثل آلودگیهاي هوا و با توجه و
المان هایی که در حال حاضر در داخل کشور وجود دارد ،به دنبال ایجاد بسترهایی برراي
توسعه حملونقل الکتریکی هستند.
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بازار باتري هاي لیتیومی ،در کشور ما مربوط به لوازم الکترونیکی و بازار دفاعی اسرت .در
بح پشتیبانی شبکه و خودروهاي برقی هم میتوان گفت بازار خاصی وجود ندارد .ولری
به طور کلی در دنیا خودروها سهم خوبی از بازار باتري لیتیومی را در اختیار دارند.
به نظر بنده بازارهاي اصلی ابرخازن در حوزههاي نظامی و دفاعی است .ولری بره دلیرل
اطالعات کم نمیتوان به صورت دقیق به آن حوزهها پرداخت .از نظر حجم بازار ابرخازن
در بح خودرو می توان گفت که ابرخازن با باتريهاي لیتیومی رقابت میکند و به نظرر
میرسد که ابرخازنها عرصه را به باتريهاي لیتیومی واگذار کرردهانرد .بره بیران دیگرر
ابرخازنها در بح خودروهاي الکتریکی شاید الویت دوم باشند.
در مورد کمپرسور هوا این نکته هرم بایرد مرد نظرر قررار گیررد کره ایرن سرامانه برراي
ذخیرهسازي گاز طبیعی نیز مورد استفاده قرار میگیرنرد .بره طرور کلری در بحر تولیرد
پراکنده و جاهایی که استفاده از باتريها براي ذخیرهسازي شاید از نظر اقتصادي خیلی به
صرفه نباشد از سامانه هواي فشرده استفاده میشود و کاربردهاي نیروگاهی هم دارنرد و
در سطح مگاواتی هم میتوانند طراحی شوند و ذخیرهسازي انجام دهند.
با توجه به توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر و تولید پراکنده در کشور سامانه کمپرسرور هروا
میتواند آینده خوبی در کشور داشته باشد.
باتريهاي هوایی نسل جدیدي از باتريها هسرتند کره ادعرا مریشرود در آینرده آنهرا
میتوانند مشکل خودروهاي الکتریکی و حملونقل الکتریکی را حل کنند .جردا از بحر
کاربردهاي نظامی ،دو یا سه پروژه آزمایشگاهی یا تحقیقاتی در این حروزه در کشرور در
حال انجام است .اگر یک بازه  10ساله را در نظر بگیریم اینها شراید در صرنعت خرودرو
برقی جایگزین باتريهاي لیتیومی شوند .اگر ایرن نترایج آزمایشرگاهی بتوانرد در بحر
صنعتی سازي با این کیفیت وارد شوند و به این ادعاها جامع عمل بپوشانند ،یک انقرالب
جدي در صنعت خودروهاي برقی به وجود خواهد آمد.
بازار اصلی باتري هاي جریانی با توجه به ماهیت و ابعاد و اندازهاي که دارند بازار شبکه و
پشتیبان شبکه است .این سامانه ها با توجه به خود ماهیت تکنولوژي و به لحاظ اقتصادي
پتانسیل خوبی دارند و میتواند خیلی کمک کنند .اینگونه باتريها براي استفاده پایدار از
منابع تجدیدپذیر میتواند کمک کنند .در سازمان سانا یک نمونه باتري جریرانی سراخته
شده که با توجه به بازدیدهاي انجام شده به نظر میرسد این نمونه عملکرد قابل قبرولی
دارد و بخش مهمی از مرحله خلق دانش انجام شده است .ممکن است انتقال فناوري در
بعضی از قسمتها الزم باشد ولی به صورت کلی دستیافتنی است یعنی کارهاي دانشی
انجام شده حداقل کارهاي دانشی پایه انجام شده و قابل تکمیل است.
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براي ایجاد کشش در بازار براتريهراي لیتیرومی یکری از بازارهراي جردي حمرلونقرل
الکتریکی است که با تحریک آن توسعه فناوري باتريهاي لیتیومی هم تسریع میگردد.
مصاحبه جناب آقاي دکتر حاتمی

نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
تعداد فارغ التحصیالن ،تعداد و کیفیت مقاالت نشان می دهد که کشرور از لحراظ تئروري
داراي پتانسیل و توانایی بسیار خروبی اسرت .امرا چرالش اصرلی خلرق دانرش در حروزه
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی هدفگذاري نامناسب اسرت .هردف فعالیرتهراي
تحقیقاتی فعلی معموالً چاپ مقاله و امتیاز دانشگاهی است و انطبراق چنردانی برا نیراز و
اولویتهاي صنعتی کشور نداشته و مشکلی از صنعت را حل نمیکند.
به بیان دیگر تحقیقات ما بیشتر بنیادي بوده درحالیکه باید کاربردي باشد.
عدم رقابت پذیري محصوالت تولیدي داخلی از دیگر چالش دیگري که وجرود دارد ایرن
است که گاهی اوقات محصول داخلی وارد صنعت میشود اما به لحاظهراي ایرن حروزه
است که در اکثر موارد عدم توانایی در رقابت سبب حرذف تولیدکننرده از صرحنه رقابرت
مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه میشود .راهکار مناسب براي حل این چالش جلوگیري از واردات بیرویه محصوالت این
سامانههاي ذخیرهساز انررژي حوزه و حمایت از محصوالت نوپایی که تازه در مراحل اولیه تولید است.

دانش در
یک مشکل دیگر عدم شکل گیري ارتباط مناسب میان صنعت و دانشگاه اسرت .صرنعت
الکتریکی چیست؟
گلوگاه هاي خود را به طور واضح در اختیار محققین دانشگاهی قرار نمیدهد و براي حرل
مشکالت خود عالقه چندانی به صرف هزینه براي تحقیق و پژوهش ندارند .به نظر بنده
حل این مشکل نیازمند انجام یک آسیبشناسی کامل دالیل عدم ارتباط مناسب صرنعت
و دانشگاه است.
از سوي دیگر کیفیت کارهاي تحقیقاتی که از صنعت وارد دانشگاه میشود معموالً چندان
مطلوب نیست و معموالً دانشگاه به موقع نتایج پروژه را ارائه نمیدهد .این مسائل سربب
شده که صنعت عالقه چندانی به حل مشرکالت خرود در دانشرگاه نداشرته باشرد .البتره
نمونه هاي موفقی از همکاري بین صنعت و دانشگاه هم وجود دارد که نتایج بسیار خوبی
در پی داشته است.
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پرسش در رابطه با چالشها
مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیش روي تأمین منابع مالی
سرامانههراي

و انسانی توسعه فنراوري
ذخیرهساز انرژي الکتریکی چیست؟
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نظر خبره
نبود یک متولی مشخص براي جهت دهی به سیستم یکی از چالشهاي اساسری توسرعه
فناوري ذخیره سازهاي انرژي است .وجود یک متولی سربب بهبرود همراهنگی برازیگران
مختلف و هدفگذاري بهتر فعالیتهرا مریشرود .ایرن سرتاد یرا نهراد مترولی مریتوانرد
هدفگذاريهاي تحقیقاتی را نیز در کشور ساماندهی کند.
استاندارد مورد نیاز براي کاربردهاي فضایی طبیعتاً باالتر از استانداردهاي مورد نیاز برراي
سایر مصارف میباشد.
در حوزه کاربرد فضایی تا به حال در تأمین نیروي انسانی مورد نیاز مشکل چندانی وجود
نداشته و نیروهاي تربیتشده داخلی پاسخگوي نیازهاي صنعت فضایی بودهاند.
همچنین زیرساختهاي مورد نیاز در کاربرد فضایی تا حد خوبی در این سرازمان موجرود
است .این سازمان هماکنون براي نیازهاي خود سازمان و بنا بر سفارشهرا برراي سرایر
سازمانها برخی از باتريها را تولید میکند.

مصاحبه جناب آقاي مهندس میرنژاد و جناب آقاي مهندس سلیمان

پرسش در رابطه با چالشها
مشکالت پیش رو براي کرارآفرینی در
سامانههراي ذخیررهسراز انررژي

حوزه
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

دانش در
الکتریکی چیست؟

نظر خبره
تعداد مراکز کارآفرینی که در حوزه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی فعرال هسرتند
بسیار اندک هستند .البته اکثر سامانههاي با اولویت در فاز پیشتوسعه هستند و تا کسرب
دانش به طور کامل صورت نگیرد فعالیتهاي کارآفرینی نیز شروع نخواهد شرد .مطمئنراً
زمانی که بح خودروي برقی در کشور رونق پیدا کند فعالیتهاي کارآفرینی نیز جديتر
دنبال خواهند شد.
در حال حاضر تحقیقاتی در زمینه ابرخازن انجام شده است ،اما فاصله زیادي تا کراربردي
شدن و تولید صنعتی این سامانهها وجود دارد و براي تولید تجاري این سامانهها نیراز بره
تحقیقات بیشتري وجود دارد.
بازیگران این حوزه محدود هستند و دانشگاهها خیلی وارد این حروزه نشردهانرد .در حرال
حاضر صنایع دفاع در زمینه تحقیقات در حوزه ابرخازن پیشرو است .به نظر بنده در زمینه
ابرخازن فعالیتهاي تحقیقاتی انجام شده وضعیت خوب و قابل قبولی دارند.
از نظر زیرساختهاي صنعتی و آزمایشگاهی مربوط به فناوري ابرخازن نیز شرایط خروب
بوده و عمده زیرساختهاي مورد نیاز در کشور موجود است.
نبود بانک اطالعاتی نیز موجب موازيکاري در فعالیتهراي تحقیقراتی مررتبط برا کلیره
سامانههاي ذخیرهساز شده است .این بانک اطالعاتی حتی در سطح دانشگاهها نیز وجرود
ندارد .البته طرحی با عنوان شربکه آزمایشرگاهی کشرور در حرال انجرام اسرت کره اگرر
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
الکتریکی چیست؟
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نظر خبره
سازمانها و نهادهاي مختلف مرتبط با این حوزه در این طرح همکاري کنند این چالش تا
حدودي مرتفع خواهد شد.
تعداد قوانین موجود در زمینه همه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی بسیار کم است.
یکی از مسائل بسیار مهم دیگر که باید به آن توجه شود مدیریت صحیح بودجه است.
در حال حاضر متولی مشخصی وجود ندارد اما مشکل با تشکیل یک ستاد حرل نخواهرد
شد .مهم این است که وظایف هر سازمان به طور شفاف تعیرین شرود .در ارائره راهکرار
مناسب حل مشکالت جهت دهی به سیستم باید از تجربیات سایر کشورها در ایرن حروزه
استفاده شود .در سایر کشورها ساختار ستاد توسرعه فنراوري وجرود نردارد و تنهرا بحر
پالت فرم فناوري وجود دارد .به عبارت دیگر در کشورهاي دیگر سهم دانشگاه ،صنعت و
پژوهشگر مشخص است .در ایران هم تجربه پالت فرم فناوري در مورد بایواترانول اجررا
شده که تجربه موفق بوده است .براي حل مشکل متولی میتوان توسعه فناوري هر یک
از سامانههاي با اولویت را به یکی از سازمانها ذینفع واگذار کرد و در نهایت دانش کسب
شده را در اختیار سایر ذینفعان قرار داد.
یکی دیگر از چالشهاي عمومی که در زمینه این فناوري هرم مشرکلسراز شرده بحر
قوانین مالکیت معنوي است .البته این مسئله مردتی اسرت کره در حرال بررسری بروده و
قوانین مربوط به آن در حال پیگیري و تصویب میباشد.
متأسفانه تا کنون اولویتهاي مشخصی در این حوزه وجود نداشته است .وجود یک برنامه
یا نقشه میتواند از موازي کاري و اتالف بودجه جلوگیري کند.
با توجه به کاربرد ابرخازن ها در خودروهاي الکتریکی ،ماهوارهها و صنایع دفاعی میتوان
گفت که بازار ابرخازن ها شرامل بخشری از برازار صرنایع دفراعی ،فضرایی و خودروهراي
الکتریکی میشود .البته الزم به ذکر است که ابرخازنها در حوزه دفاعی کاربرد بیشرتري
نسبت به سایر حوزهها دارند .با توجه به کاربردهاي متنوع ابرخازنها بازارهاي خرارجی و
بینالمللی خوبی براي این سامانههرا وجرود دارد از ایرن رو در توسرعه ابرخرازنهرا بایرد
بازارهاي جهانی نیز برنامهریزي نمود .یکری از مسرائل مهرم در شرکلگیرري برازار هرر
فناوري ،صرفه اقتصادي توسعه آن فناوري میباشد ،که برا توجره بره قیمرت غیرواقعری
حامل هاي انرژي در کشور ،مقوله ذخیرهسازي از صرفه اقتصادي پایینی برخروردار اسرت
که در صورت واقعی بودن قیمت انرژي ،توسعه سامانههاي ذخیرهساز نیرز رونرق براالیی
پیدا خواهد کرد.
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مصاحبه جناب آقاي مهندس اويسی

نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
در این زمینه تحقیقات خیلی منسجم و باکیفیتی صورت نگرفته است .به بیران دیگرر در
مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه این زمینه کار شده ولی موثر نبوده و تحقیقات منسجم نبوده ،پس موثر واقع نشده است.
سامانههاي ذخیرهساز انررژي رابطه بین صنعت و دانشگاه باید دو طرفه باشد .باتري نیاز بره تحقیقرات منسرجم دارد و

دانش در
تعداد افراد صاحبنظر در این زمینه خیلی کم هستند و این مسئله نیاز به حمایت دارد ترا
الکتریکی چیست؟
یک استاد بتواند در این زمینه  15-10سال و گاهی  20سال تحقیقات و کار کند.
در حال حاضر متولی مشخصی براي توسعه فناوري ذخیرهسازي در کشور وجود ندارد .به
نظر بنده وزارت نیرو به این مسئله اشراف کافی را دارد و وظیفه خود را ترا حردي خروب
انجام میدهد .اما شبکه ارتباطی خوبی در این حوزه وجود ندارد .

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیره ساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار
فناوري سامانههاي ذخیره سراز انررژي
الکتریکی چیست؟

اینکه متولی این حوزه چگونه و در کجا تشکیل شود مهم است .اگرر بخرواهیم سرتاد در
نظر بگیریم باید ستاد خیلی قوي و باقدرت باشد .در واقع باید به گونهاي باشد کره تمرام
نهادها ،دانشگاهها و سازمانهاي دفاعی و غیر دفاعی آن را بپذیرند.
اگر اولویتهاي کشور در ذخیرهسازها مشخص شود راحتتر میتروان مسریر کشرور بره
سمت ذخیرهساز را مشخص کرد و بعد از مشخص کردن اولویت کشور باید از دستگاههرا
در آن زمینه نیازسنجی کرد تا بتوان برنامه بهتري براي رسیدن به هدف مطلوب داشرت.
در مورد برنامهریزي به دستگاهی میتوان توجه کرد که حاضر به سرمایهگذاري و هزینه
کردن در آن زمینه هست.
قوانین خاصی در زمینه ذخیرهسازها وجود ندارد .البته در حال حاضر بره خراطر جرديترر
شدن بح خودروهاي الکتریکی به ذخیرهسازها توجه بیشتري میشود.
در حال حاضر مخابرات و راهآهن از باتريهاي سرب-اسریدي اسرتفاده مریکننرد .ایرن
نهادها هم از باتري داخلی و هم خارجی استفاده میکنند .کیفیت نمونههراي داخلری بره
اندازه نمونه هاي خارجی نیست به همین دلیل برخی از نهادها که در فعالیتهاي خود بره
ضریب اطمینان باال نیاز دارند با وجود هزینههاي باالتر باتريهاي خارجی از نمونههراي
خارجی استفاده میکنند.
یکی از مشکالت موجود این است که انرژيهاي نو در کشور جدي پیگیرري نمریشرود.
بازار میتواند از طریق توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر تحریک شود مثالً تعداد نیروگاههاي
بادي زیاد شود تا بازار به این سمت سوق پیدا کند.
خودروي الکتریکی می تواند بازار بزرگی براي باتري لیتیومی باشد .قیمت اصرلی خرودرو
الکتریکی به باتري آن برمیگردد .خودروي الکتریکی بازار برا اولویرت براتري لیتیرومی
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نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
است .بازار بعدي ،بازار پرتابلها (لپ تاپ ،موبایل و  )...است .با باال آمدن باتري لیتیومی
رقباي دیگر آن مثل نیکل کادمیم میتوانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند .در حوزه
باتري سرب اسید نیز یک گزینه اصلی است.
کاربردهاي ثابت (
به طور کلی در راستاي شکلگیري و توسعه بازار سامانههاي ذخیررهسراز بهترر اسرت از
سیاستهاي تشویقی استفاده کنیم.
یک مشکل دیگر این است که فضاي رقابتی شفافی در کشور وجود ندارد .بیشتر باتريها
وارداتی هستند و درصدي از طریق گمرک و درصد قابل توجهی نیز از طریق قاچاق وارد
کشور میشود .یکی از دالیل این مسئله میتواند نبود متولی مشخص بازار باشد.
در زمینه باتري لیتیومی ،منابع اصلی لیتیوم در آرژانتین و چند کشور دیگرر اسرت .بحر
مشکالت پیش روي تأمین منابع مالی
) اهمیت بسیاري دارد .یکی از چالشهایی که وجود
ماده اولیه و بازیافت (
و انسانی توسعه فنراوري سرامانههراي
دارد و میتواند روند کار را با مشکل مواجه کند تأمین مواد اولیه است کره خرود دغدغره
ذخیره ساز انرژي الکتریکی چیست؟
بزرگی است.
مصاحبه جناب آقاي مهندس سعادتمند

پرسش در رابطه با چالشها نظر خبره
در حال حاضر در عمده کاربردهاي مخابراتی از باتري سرب اسیدي استفاده میشود .البته
این وزارتخانه اطالعی از منبع مورد استفاده اپراتورهاي خصوصی ندارد .بنابراین میتوان
مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار گفت که براي تحریک بازار باتريهاي سرب-اسیدي باید زیرسراخت شربکه ارتبراطی و
فناوري سامانههاي ذخیرهسراز انررژي رادیویی کشور را تحریک نمود.
براي ایجاد تقاضا و تقویت بازار میتوان از اقداماتی مانند تعیین وظایفی یا الزامات برراي
الکتریکی چیست؟
سازمانها و نهادها استفاده کرد و یا با استفاده از یکسري سیاستهاي تشویقی به توسعه
بازار کمک کرد.
مشکالت پیش روي تأمین منابع مالی
در بخشهاي مختلف توسعه سامانههاي ذخیرهسراز منرابع مرالی بسریار محردود بروده و
و انسانی توسعه فنراوري سرامانههراي
بازیگران این حوزه با محدودیتهاي زیادي روبرو هستند.
ذخیرهساز انرژي الکتریکی چیست؟
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مصاحبه جناب آقاي مهندس حسنی و سرکار خانم مهندس نوبختی

پرسش در رابطه با چالشها

نظر خبره

مشکالت پیش رو براي کرارآفرینی در
سامانههراي ذخیررهسراز انررژي تعداد شرکتهاي دانش بنیان فعال در این حوزه محدود است.

حوزه
الکتریکی چیست؟
تعداد بازیگران این حوزه کافی نیست .هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت بازیگران نیاز
به بهبود داریم.
تحقیقات دانشگاهها غالباً بر روي مرزهاي دانشی متمرکز است و اولویت در دانشرگاههرا
موضوعاتی است که منتهی به تدوین مقاله شود .پایراننامرههرا و تحقیقراتی کره حرول
کاربردهاي سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی تعریف شده باشند تعدادشان بسیار کم
است.
یک چالش دیگري که عمومی است و در این حوزه نیز مطرح میباشد عدم وجود ارتباط
مناسب صنعت با دانشگاه است.
مشکالت پیش رو براي خلق و توسعه برنامه جامع تحقیقاتی در کشور وجود ندارد .برنامه جامع تحقیقانی میتواند بره اثرربخش
سامانههاي ذخیرهساز انررژي بودن پروژههاي تحقیقاتی کمک کند .از سوي دیگر تعداد نیروهاي متخصص نیرز چنرد

دانش در
برابر خواهد شد.
الکتریکی چیست؟
جهتدهی حوزه تحقیقات باید با مشورت متخصصین صنعت باشد .در صنعت کاربرد مورد
توجه است اما در دانشگاهها جدید بودن موضوعات معموالً مد نظر قرار میگیرنرد .وجرود
ستاد توسعه فناوري کمک قابل توجهی به بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه خواهد داشت.
در حال حاضر ارتباط بسیار ضعیفی بین بازیگران حوزه توسعه دانش وجود دارد.
متأسفانه رویکرد مثبتی به مقوله تحقیقات و همکاري صنعت و دانشگاه وجود ندارد.
در زمینه زیرساختهاي تحقیقاتی اطرالع دقیقری ندارنرد امرا معتقدنرد بره یرک شربکه
آزمایشگاهی در داخل کشور نیاز داریرم کره مشرخص کنرد هرر کردام از دانشرگاههرا و
پژوهشگاهها کدامیک از زیرساختهاي آزمایشگاهی این حوزه را دارند.
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پرسش در رابطه با چالشها

مشکالت پیش رو براي انتشرار دانرش
سامانههاي ذخیرهساز انررژي

در حوزه
الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش رو براي جهتدهی بره
سیسرررتم برررراي توسرررعه فنررراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

چیست؟

مشکالت پیش رو براي ترأمین منرابع
بررراي توسررعه فنرراوري سررامانههرراي
ذخیرهساز انرژي الکتریکی چیست؟

مشکالت پیش روي مشروعیت بخشی
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نظر خبره
فناوري ذخیرهسازي انرژي الکتریکی معموالً در حاشیه کنفرانسها مطررح مریشرود .در
حال حاضر این حوزه کنفرانس اختصاصی ندارد.
یکی دیگر از چالشهاي این حوزه محدود بودن و ضعیف بودن سطح دورههاي آموزشی
است که در این حوزه برگزار میشود .متأسفانه برنامهریزي مردونی برراي برگرزاري ایرن
دورهها وجود ندارد.
حضور متخصصین ایرانی در همایشها و رویدادهاي بینالمللی بره سرختی امکرانپرذیر
است .بهتر است سازوکاري فراهم شرود کره متخصصرین داخلری حضرور فعرالترري در
رویدادهاي بینالمللی داشته باشند.
فارغالتحصیالن دانشگاهی برراي ورود بره صرنعت نیراز دارنرد کره یکسرري دورههراي
تخصصی در صنعت بگذرانند تا بازده بهتري داشته باشند که این مسئله نیازمنرد حمایرت
دولت است.
نشریه تخصصی در حوزه این سامانهها وجود ندارد.
با توجه به اینکه تا کنون سندي در این حوزه وجود نداشرته قروانین حمرایتی نیرز بسریار
ضعیف بوده است .یکی دیگر از دالیل نبود قوانین حمایتی در این حوزه این است که این
فناوري غالباً در حاشیه دیده شده است.
استانداردهاي موجود عمدتاً متعلق بره براتري سررب اسریدي اسرت .بخرش دیگرري از
استانداردها مربوط به فناوريهاي جدیدتر است که در حال تدوین میباشد.
تأمین منابع مالی یکی از معضالت اصلی پیش روي توسعه این فناوري در کشرور اسرت.
هیچ برنامه مدونی وجود ندارد که مسیر ،هدف و بودجه را تعیین کند .بیشتر پرروژههراي
این حوزه جزیرهاي بوده و سازمانها بنا بر اهداف درون سازمانی این پروژههرا را تعریرف
میکنند .نبود برنامهریزي مالی و اقتصرادي برراي توسرعه ایرن فنراوري یکری دیگرر از
چالشهاي این حوزه میباشد.
از نظر نیروي انسانی متخصص نیز هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیرت دچرار مشرکل
هستیم .تا کنون برنامه مدونی براي حرکت و جهتدهی نیروي انسانی وجود نداشته است
که نیروي انسانی متخصص تربیت شود .در حوزه برخی از فناوريهاي با اولویت از نظرر
هیئتعلمی دچار کمبود هستیم.
از نظر دسترسی به مواد و تجهیزات ایشان فقط در مورد باتري جریانی دید دارند .عمرده
مواد اولیه اصلی باتري جریانی باید از خارج از کشور تأمین شود .تحریم یکی از مشکالتی
است که در تأمین مواد اولیه مشکلساز شده است.
آگاهی در مورد مزایا و کاربردهاي باتريهاي عادي در حال حاضرر در کشرور ترا حردي
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نظر خبره
پرسش در رابطه با چالشها
سررامانههرراي وجود دارد اما کافی نیست.آگاهی عمومی در مورد سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی

در رابطرره بررا فنرراوري
و کاربردهاي آنها باید به طور جهتدار افزایش یابد.
ذخیرهساز انرژي الکتریکی چیست؟
در مورد باتري سرب اسیدي بازار تقریباً شرکل گرفتره اسرت .در خصروص براتريهراي
لیتیومی این بازار خیلی شکل نگرفته است .دلیل این مسئله هم ایرن اسرت کره همیشره
باتري سرب اسیدي موجود بوده و نیاز را برطرف کرده است .متأسفانه سیستم بره دنبرال
افزایش بهرهوري و ارتقا راندمان نبوده است.
مشکالت پیش روي شکلدهی به بازار
در خصوص برخی از سامانهها باید ماهیت تقاضا را براي خودمان تعریف کنریم .یکری از
سامانههاي ذخیرهسراز انررژي

فناوري
اقداماتی که میتوان براي توسعه بازار انجام داد تدوین دستورالعملهراي الرزامآور برراي
الکتریکی چیست؟
دستگاههاي مختلف است که از فناوريهاي با اولویت استفاده کنند.
یکی از راهکارهاي کمک به توسعه بازار وجود اپراتورهاي ذخیرهسازي است .وجرود ایرن
اپراتورها هم به توسعه بازار و هم به کارآفرینی کمک بسیاري خواهد کرد.شکلگیري این
اپراتورها به پایداري خروجی نیروگاهها نیز کمک خواهد کرد.
شناسايی چالشها و موانع توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی

همان طور که در نظرات متخصصان فوقالذکر مشخص است چالشهاي فراوانی در رابطه با توسرعه فنراوري سرامانههراي
ذخیرهسازي انرژي در صنعت برق وجود دارد .همان طور که اشاره شد به منظور تعیین چالشهاي توسعه فنراوري سرامانههراي
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در کشور مصاحبههایی انجام شد که نتایج این مصاحبه ها در بخش قبل ارائه شده اسرت ،در ایرن
مرحله با پایش ،بررسی و جمعبندي نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکری چرالشهراي پریش روي
توسعه فناوريهاي این حوزه در هر یک از هفت کارکرد نظام توسعه فناوري نوظهرور تعیرین شردهانرد .در ادامره چرالشهراي
استخراج شده به تفکیک کارکرد مربوطه ارائه شدهاند.
چالشهاي مربوط به کارکرد کارآفرينی

همان طور که قبالً اشاره شد در ابتداي توسعه هر فناوري (مراحل توسعه و اوجگیري) کرارآفرینی کرارکرد کلیردي توسرعه
فناوري است .هدف اصلی کارآفرینی بهرهبرداري از فرصتهاي موجود از طریق خطر کردن با سرمایهگذاري در فناوري با بازار
نامشخص و نهادهاي چالشبرانگیز است .در این کارکرد کارآفرینان با وجود ریسک سرمایهگذاري به سرمایهگذاري و تولیرد در
حوزه فناورانه می پردازد .با توجه به نوین بودن فناوري و وضعیت بازار نرخ ورود کارآفرینان به حوزههاي نوآورانه متفاوت خواهد
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بود .معموالً مشکالتی در برابر اجراي درست این کارکرد وجود دارد ،که با توجه به مصاحبههاي انجام شرده برا خبرگران حروزه
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی چالشهاي کارکرد کارآفرینی به صورت زیر شناسایی شدند:
 فقدان تشکلهاي صنفی و نهادهاي غیردولتی فعال در حوزه مرتبط جهت ساماندهی فضاي کسبوکار این
حوزه
 عدم وجود ساز و کاري صحیح براي شناسایی کارآفرینان واقعی جهت برخورداري از حمایتها
 ضعف حمایتهاي مالی از بخش خصوصی براي ورود به این حوزه و انتقال فناوري (مانند معافیتهاي مالیاتی
و تسهیالت بانکی)
 عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهاي همکار با وزارت نیرو
چالشهاي مربوط به کارکرد توسعه دانش

همان طور که در فصل قبل اشاره شد چالشهاي مربوط به این کارکرد ،دربرگیرنده تمامی فعالیتهایی است که مریتوانرد
منجر به مانع در فرایند یادگیري شود .در کشورهاي در حال توسعه ،یکی از مهمترین دالیل عدم توسعه برخی صنایع تکنولوژي
محور ،نبود توسعه دانش فنی صنعت در کشور میباشد .در این کشورها معموالً شرکتهایی با توانایی رقابتپذیري براال وجرود
نداشته و عمالً توسعه دانش به صورت درونزا رخ نمیدهد و توسعه باید به صورت برونزا یا انتقال دانش و فناوري ،رخ دهد .به
همین دلیل توسعه فناوري نیازمند مداخله دولت و ایجاد جهتگیري در میان بازیگران است.
چالشها و موانع شناسایی شده در زمینه خلق دانش فنی فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی عبارتاند از:
 نبود سازمان متولی براي جهتدهی منسجم و یکپارچه به تحقیقات در کشور
 ضعف در پروژههاي معطوف به تولید محصول نهایی فناورانه (ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی) و توجه غالب به
تولید اجزا
 ضعف در فرآیند مستندسازي دستاوردها و نتایج پروژههاي تحقیقاتی در دانشگاهها ،صنایع و سازمانها
 متناسب نبودن بخش قابل توجهی از پژوهشهاي دانشگاهی انجام شده با نیازهاي صنعت
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 عدم توازن بین پژوهشهاي انجام شده در زمینههاي مختلف فنی این حوزه
 نبود یکپارچگی در تعامل صنعت و مراکز پژوهشی در فرایند اکتساب فناوري از صاحبان فناوري
 نبود مکانیزمهاي مناسب حمایت از فعالیتهاي تحقیق و پژوهش در حوزه فناوريهاي ذخیرهسازي انرژي
الکتریکی
 نبود تعامل مناسب با صنایع و دانشگاههاي خارجی و عدم توجه به انتقال دانش
 فقدان برنامه جامع تحقیقات توسعهاي و اولویتبندي حوزهها با در نظر گرفتن نیازهاي حال و آینده صنعت
 ضعف در شناخت دقیق اولویتهاي صنعت برق کشور در حوزه کاربرد ذخیرهسازها (تدوین دستورالعمل)
 ضعف در مکانیزمهاي نظارتی مناسب جهت بررسی و اعتبارسنجی دستاوردها و نتایج فعالیتهاي تحقیق و
توسعه
 عدم وجود نظام ملی مدیریت دانش در حوزه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
 ضعف در شناخت جامع و دقیق از مجموعه زیرساختهاي سختافزاري و نرمافزاري خلق و توسعه دانش در
بخشهاي مختلف دانشگاهی و صنعتی کشور
 کمبود آزمایشگاههاي مناسب براي تحقیق و پژوهش در حوزه ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی
چالشهاي مربوط به کارکرد انتشار دانش

همان طور که در فصل قبل اشاره شد چالشهاي مربوط به این کارکرد ،در اثر نامناسب بودن شبکهها و روابط موجود برین
اجزا مختلف نظام نوآوري فناورانه ایجاد می شوند .در واقع یکی از موارد دیگري که منجر به عردم توسرعه یرک نظرام فناورانره
خاص یا یک صنعت دانشمحور میشود ،عدم انتشار صحیح اطالعات و دانش مربوط به حوزه مدنظر در میان بازیگران مختلف
آن حوزه میباشد .چالشهاي شناسایی شده حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در ارتباط با کارکرد انتشار دانش عبارتاند از:
 عدم توازن بین پژوهشهاي انجام شده در زمینههاي مختلف فنی این حوزه
 نبود یکپارچگی در تعامل صنعت و مراکز پژوهشی در فرایند اکتساب فناوري از صاحبان فناوري
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 نبود مکانیزمهاي مناسب حمایت از فعالیتهاي تحقیق و پژوهش در حوزه فناوريهاي ذخیرهسازي انرژي
الکتریکی
 نبود تعامل مناسب با صنایع و دانشگاههاي خارجی و عدم توجه به انتقال دانش
 فقدان برنامه جامع تحقیقات توسعهاي و اولویتبندي حوزهها با در نظر گرفتن نیازهاي حال و آینده صنعت
 ضعف در شناخت دقیق اولویتهاي صنعت برق کشور در حوزه کاربرد ذخیرهسازها (تدوین دستورالعمل)

 ضعف در مکانیزمهاي نظارتی مناسب جهت بررسی و اعتبارسنجی دستاوردها و نتایج فعالیتهاي تحقیق و
توسعه
 نبود نظام ملی مدیریت دانش در حوزه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
 ضعف در شناخت جامع و دقیق از مجموعه زیرساختهاي سختافزاري و نرمافزاري خلق و توسعه دانش در
بخشهاي مختلف دانشگاهی و صنعتی کشور
 کمبود آزمایشگاههاي مناسب براي تحقیق و پژوهش در حوزه ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی
چالشهاي مربوط به کارکرد جهتدهی به سیستم

کارکرد جهتدهی به سیستم ،اشاره به فعالیتهایی دارد که به مشخص شدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهراي برازیگران
موجود در نظام فناوري منجر میگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهاي دیگر نظام نیرز مریتوانرد در قالرب ایرن
کارکرد انجام شود .این کارکرد می تواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند .چالشهاي ایرن
کارکرد در ارتباط با وجود چشمانداز توسعه فناوري ،انتظارات ،تعهد ،هنجارها ،قوانین و مقررات ،اسرتانداردها تعریرف مریشرود.
چالشهاي شناسایی شده مربوط به این کارکرد در حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی عبارتاند از:
 نبود مرجعی که به عنوان مغز متفکري فناوري براي جهتدهی به فعالیتها و پیگیري و شناسایی مشکالت
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موجود
 وجود موازيکاري در انجام فعالیتهاي پژوهشی
 نبود جهتگیريهاي مرتبط با نفوذ در بازارهاي خارجی خصوصاً کشورهاي همسایه در صورت وجود ظرفیت
 ضعف در بهرهگیري از ظرفیتهاي تعاملی موجود در کشور در حوزه همکاريهاي بینالمللی
 فقدان قوانین الزامآور براي صنایع هدف جهت بهکارگیري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی در صنعت
برق
 نبود برخی از استانداردهاي فنی مورد نیاز در بهکارگیري این فناوري و لزوم تقویت استاندارهاي موجود
 ضعف در پشتوانههاي الزامآور در برنامهها و سیاستهاي توسعهاي کشور
 واقعی نبودن قیمت برق به منظور توجیهپذیري اقتصادي ذخیرهسازي مازاد برق
چالشهاي مربوط به کارکرد شكلگیري بازار

کارکرد شکلگیري بازار کارکردي است که فناوري را رقابتپذیر با سایر فناوريها مینماید و در واقع این کارکرد برا انجرام
مجموعهاي از فعالیتها ،محیط کنترل شدهاي براي رقابت فناوري با سایر فناوريهاي رقیرب ایجراد مرینمایرد .هرر فنراوري
رقابت پذیر باید از سه جنبه فنی ،اقتصادي و بازار قابلیت رقابت با سایر تکنولوژيهاي رقیب را داشته باشد .چالشهاي شناسایی
شده پیشروي تحقق و اجراي این کارکرد براي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی عبارتاند از:
 نبود درک مناسب از ضرورت استفاده از سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق (با در نظر
گرفتن وضع کنونی)
 عدم استفاده کافی از ظرفیت انرژيهاي تجدیدپذیر براي توسعه فناوريهاي این حوزه
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 عدم فراگیري استفاده از سیستمهاي تولید پراکنده ) (DGبه میزان کافی در کشور
 نبود بانک اطالعاتی مناسب از بازیگران فعال در حوزههاي مختلف ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در کشور
 عدم توانایی رقابت صنایع داخلی این حوزه با محصوالت خارجی
 نبود تعرفههاي گمرکی مناسب براي ورود محصوالت خارجی
 ضعف در هماهنگیهاي بین بخشی جهت تسهیل فرایند حمایت از سرمایهگذاري
 نبود جذابیت سرمایهگذاري براي بخش خصوصی در این فناوريها
چالشهاي مربوط به کارکرد تأمین منابع

یکی از کارکردهاي مؤثر بر فناوري موجود در مرحله پیشتوسعه کارکرد تأمین منابع است که شامل تأمین منابع مالی ،مادي
(مواد ،تجهیزات و  ،)...نیروي انسانی و منابع مکمل (زیرساختها ،محصوالت و خدمات) میباشد .چالشهاي سیستمی مربروط
به این کارکرد تأثیر زیادي بر عدم توسعه نظام یک صنعت یا فناوري میگذارد ،عدم تخصیص بهینه منرابع مختلرف مریتوانرد
ناشی از دالیلی مختلف چون ریسکپذیري باالي فعالیت در حوزه فناورانه ،نبود صرفه اقتصادي و حمایتهاي دولتی باشرد .در
واقع همین عدم تخصیص بهینه منابع منجر به ایجاد موانعی زیادي در حوزههاي مختلف توسعه فناوري مدیریتی مریشرود .در
راستاي رفع چالشهاي این حوزه دولت میتواند با اتخاذ سیاست هایی در جهت رفع این موانع برآید و از بروز چنین چالشری در
سیستم جلوگیري نماید .مداخالت دولت در رابطه با این چالشها مریتوانرد مجموعرهاي از فعالیرتهراي مربروط بره ترأمین و
هماهنگی وروديهاي الزم براي توسعهي نظام نوآوري که در راستاي تحقق کارکرد تأمین و تسرهیل منرابع اسرت را پوشرش
دهد .مشخص است که این چالشها به سه دسته چالشهاي مربوط به منابع انسانی ،منرابع مرالی و مرواد و تجهیرزات تقسریم
میشود .چالشهاي مشخص شده در ارتباط با این کارکرد در توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی عبارتاند
از:
 کمبود منابع مالی مورد نیاز دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و شرکتهاي فعال در این حوزه
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 ضعف در انجمنهاي صنفی در جذب حمایتهاي مالی
 کمبود مواد اولیه معدنی مورد نیاز در ساخت برخی ذخیرهسازها
 ضعف دانش فنی جهت استخراج و استحصال برخی از مواد اولیه مورد نیاز در ساخت برخی از ذخیرهسازها
چالشهاي مربوط به کارکرد مشروعیتبخشی

هدف از این کارکرد ایجاد مقبولیت اجتماعی براي بهکارگیري فناوري جدید و همراستا نمودن بازیگران و ذینفعان این حوزه
با توسعه فناوري نوظهور است .در بسیاري از موارد ذینفعان و بازیگران مرتبط با توسعه فنراوري نوظهرور بره دلیرل عردم درک
مناسب از ضرورت توسعه و بکارگیري فناوري ،توسعه فناوري را مخالف با منافع خرویش دیرده و برا توسرعه فنراوري مخالفرت
میکنند ،که این مخالفت سبب جلوگیري و یا کاهش سرعت پیشرفت فناوري نوظهور خواهد شد .الزم به ذکر اسرت کره ایرن
اجراي صحیح این کارکرد سبب افزایش سرعت و کیفیت عمل نمودن سایر کارکردهاي توسعه فناوري نوظهور میشرود .طبرق
بررسیهاي صورت گرفته مشخص است که اصلی مقاومتها و مشکالت پیشروي توسعه فنراوري سرامانههراي ذخیررهسرازي
انرژي الکتریکی در صنعت برق ناشی از عدم توجه به این کارکرد است .بر اساس مصاحبههاي انجام شده چالشهاي موجود در
اجراي صحیح این کارکرد براي حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی به شرح زیر شناسایی شدهاند:
 ضعف در اطالعرسانی در رابطه با ضرورت و لزوم ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق
 عدم اطالعرسانی در رابطه با مطالعات صورت گرفته در رابطه با میزان ذخیرهسازي مورد نیاز پیشبینی شده
براي شبکه برق در افق 1404
 ضعف در مطالعه و انتشار مستندات مربوط به پیامدهاي فنی و غیرفنی توسعه این سامانهها در صنعت و
بهرهبرداران محصوالت
 نبود نگرش صحیح نسبت به جایگاه حیاتی و راهبردي این فناوري و نگرش غالب به این فناوري به عنوان
یک فناوري لوکس و غیرضروري
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 ضعف در معرفی و شناساندن دستاوردهاي علمی و صنعتی مرتبط در بخشهاي مختلف صنعت برق
 نبود نگرش صحیح نسبت به جایگاه حیاتی و راهبردي این فناوري و نگرش غالب به این فناوري به عنوان
یک فناوري لوکس و غیرضروري
در جدول ( )1-0چالشهاي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی از نظر ابعاد ساختاري (وجرود و کیفیرت
بازیگران ،قوانین ،تعامالت و زیرساختها) هر یک از هفت کارکرد بااهمیت نظام نوآوري فناورانه در موتورهاي توسعه فنراوري
ارائه شده است.
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جدول ( :)1-0چالشهاي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی به تفكیک ابعاد ساختاري کارکردهاي نظام توسعه فناوري (.)TIS
کارکرد

بازیگران

تعامالت

عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهاي همکار
با وزارت نیرو
کارآفرینی

توسعه دانش

ضعف حمایتهاي مالی از بخش خصوصی براي ورود
به این حوزه و انتقال فناوري

فقدان تشکلهاي صنفی و نهادهاي غیردولتی
فعال در حوزه مرتبط جهت ساماندهی فضاي
کسبوکار این حوزه
نبود سازمان متولی براي جهتدهی منسجم و
یکپارچه به تحقیقات در کشور
ضعف در فرآیند مستندسازي دستاوردها و نتایج
پروژههاي تحقیقاتی در دانشگاهها ،صنایع و
سازمانها
متناسب نبودن بخش قابل توجهی از پژوهشهاي
دانشگاهی انجام شده با نیازهاي صنعت برق کشور
ضعف در پروژههاي معطوف به تولید محصول
نهایی فناورانه (ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی) و
توجه غالب به تولید اجزا

نهادها (نهادهای نرم و سخت)

زیرساخت

عدم وجود ساز و کاري صحیح براي شناسایی
کارآفرینان واقعی جهت برخورداري از حمایتها
نبود مکانیزمهاي مناسب حمایت از فعالیتهاي
تحقیق و پژوهش در حوزه فناوريهاي ذخیرهسازي
انرژي الکتریکی
نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاهها و مراکز
پژوهشی مختلف با یکدیگر
نبود سیستم مدیریت دانش در زمینه
فناوريهاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی
ضعف در ارتباطات مناسب خارجی جهت انتقال
دانش

عدم توازن بین پژوهشهاي انجام شده در زمینههاي
مختلف فنی این حوزه

کمبود آزمایشگاههاي مناسب براي تحقیق و
پژوهش در حوزه ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی

نبود تعامل مناسب با صنایع و دانشگاههاي خارجی و
عدم توجه به انتقال

ضعف در شناخت جامع و دقیق از مجموعه
زیرساختهاي سختافزاري و نرمافزاري خلق و
توسعه دانش در بخشهاي مختلف دانشگاهی و
صنعتی کشور

عدم وجود یکپارچگی در تعامل صنعت و مراکز پژوهشی در
فرایند اکتساب فناوري از صاحبان فناوري
فقدان برنامه جامع تحقیقات توسعهاي و اولویتبندي
حوزهها با در نظر گرفتن نیازهاي حال و آینده صنعت برق
ضعف در مکانیزمهاي نظارتی مناسب جهت بررسی و
اعتبارسنجی دستاوردها و نتایج فعالیتهاي تحقیق و توسعه

ضعف در شناخت دقیق اولویتهاي صنعت
برق کشور در حوزه کاربرد ذخیرهسازها (تدوین
دستورالعمل)

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

108

فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها
کارکرد

انتشار دانش

جهتدهی
به سیستم
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بازیگران

تعامالت

نبودن کنفرانس و همایش تخصصی در زمینه
ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی و کاربرد آنها در
صنعت برق

نبود شبکه منسجم بین دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی
و بخشهاي مختلف صنعت برق در تبادل و به
اشتراکگذاري فعالیتها و ظرفیتها

عدم برگزاري دورههاي آموزشی تخصصی در
رابطه با ضرورت بهکارگیري ذخیرهسازهاي انرژي
الکتریکی در بخشهاي مختلف صنعت برق

عدم توجه به کاربرد ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی
در صنعت برق در برگزاري کنفرانسها ،همایشهاي
تخصصی این حوزه

نبود مرجعی که به عنوان مغز متفکر فناوري براي
جهتدهی به فعالیتها و پیگیري و شناسایی
مشکالت موجود،

نبودن هماهنگی بین نهادهاي سیاستگذار مختلف
از جمله وزارت نیرو ،وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهاي مسلح ،سازمان فضایی ایران و  ...در زمینه
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی

وجود موازيکاري در انجام فعالیتهاي پژوهشی

شکلدهی
بازار

نبود درک مناسب از ضرورت استفاده از سامانههاي
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق (با در
نظر گرفتن وضع کنونی)

ضعف در هماهنگیهاي بین بخشی جهت
تسهیل فرایند حمایت از سرمایهگذاري

نهادها (نهادهای نرم و سخت)

زیرساخت
عدم انتشار نشریه تخصصی در حوزه ذخیرهسازي
انرژي الکتریکی در صنعت برق

عدم برگزاري نمایشگاه تخصصی جهت ارائه
دستاوردها کشور در حوزه ذخیرهسازهاي انرژي
الکتریکی
نبود هدف مشخص از توسعه فناوري در آینده که با
تدوین سند جامع توسعه فناوريهاي ذخیرهساز انرژي
الکتریکی این مشکل مرتفع میشود
فقدان قوانین الزامآور براي بخشهاي هدف جهت
بکارگیري سامانههاي ذخیرهساز در صنعت برق
واقعی نبودن قیمت برق به منظور توجیهپذیري اقتصادي
ذخیرهسازي مازاد برق
ضعف در پشتوانههاي الزامآور در برنامهها و سیاستهاي
توسعهاي کشور
نبود برخی از استانداردهاي فنی مورد نیاز در
بهکارگیري این فناوري و لزوم تقویت استاندارهاي موجود
نبود تعرفههاي گمرکی مناسب براي ورود محصوالت
خارجی

-

عدم فراگیري استفاده از سیستمهاي تولید پراکنده
( )DGبه میزان کافی در کشور
عدم استفاده کافی از ظرفیت انرژيهاي
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کارکرد

بازیگران

ويرايش اول،اسفند 1394
تعامالت

نهادها (نهادهای نرم و سخت)

عدم توانایی رقابت صنایع داخلی این حوزه با
محصوالت خارجی

کمبود منابع مالی مورد نیاز دانشگاهها ،مراکز
تحقیقاتی و شرکتهاي فعال در این حوزه

نبود برنامه مشخص و مدون براي تأمین منابع مالی
مورد نیاز توسعه فناوريهاي ذخیرهسازي انرژي
الکتریکی

مشروعیت
بخشی

ضعف دانش فنی جهت تولید برخی از مواد اولیه
مورد نیاز در ساخت برخی از ذخیرهسازها

-

بسیج منابع
انگیزه پایین بخش خصوصی به فعالیت در زمینه
تأمین منابع حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی به
دلیل ریسک باالي فعالیت در آن

ضعف در انجمنهاي صنفی در جذب
حمایتهاي مالی

ضعف در اطالعرسانی در رابطه با ضرورت و لزوم
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق
عدم اطالعرسانی در رابطه با مطالعات صورت
گرفته در رابطه با میزان ذخیرهسازي مورد نیاز
پیشبینی شده براي شبکه برق در افق 1404
ضعف در معرفی و شناساندن دستاوردهاي
علمی و صنعتی مرتبط در بخشهاي مختلف

-

زیرساخت
تجدیدپذیر براي توسعه فناوريهاي این حوزه
نبود جذابیت سرمایهگذاري براي بخش خصوصی
در این فناوريها
نبود بانک اطالعاتی مناسب از بازیگران فعال در
حوزههاي مختلف ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در
کشور
کمبود مواد اولیه معدنی مورد نیاز در ساخت برخی
ذخیرهسازها

کمبود امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز براي انجام
تحقیقات

-

ضعف در مطالعه و انتشار مستندات مربوط به
پیامدهاي فنی و غیرفنی توسعه این سامانهها در
صنعت و بهرهبرداران محصوالت
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تعامالت

نهادها (نهادهای نرم و سخت)

زیرساخت
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سیاستهاي حوزه توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی

پس از شناسایی چالشهاي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در هر یک از کارکردهاي نظام نوآوري
فناورانه در قسمت قبل در این مرحله باید سیاستهاي رفع این چالشها را تعیین نمرود .سیاسرتهراي رفرع هرر یرک از ایرن
چالشهاي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در جدول ( )2-0ارائه شده است.
جدول ( :)2-0سیاستهاي پیشنهادي براي رفع چالشهاي شناسايی شده در توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي
انرژي الكتريكی.
کارکرد

چالشها

ابعاد

فقدان تشکلهای صنفی و نهادهای غیردولتی فعال در
حوزه مرتبط جهت ساماندهی فضای کسبوکار این حوزه

بازیگرا
ن وجود

سیاستها
ایجاد فضا برای تشکیل و توانمندسازی تشکلها و
نهادهای غیردولتی علمی و صنفی در حوزه
سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی

کارآفرینی

نبود ساز و کاری صحیح برای شناسایی کارآفرینان
واقعی جهت برخورداری از حمایتها
ضعف حمایتهای مالی از بخش خصوصی برای ورود به
این حوزه و انتقال فناوری (مانند معافیتهای مالیاتی و
تسهیالت بانکی)
عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای همکار با
وزارت نیرو
نبود سازمان متولی برای جهتدهی منسجم و یکپارچه به
تحقیقات در کشور
ضعف در پروژههای معطوف به تولید محصول نهایی
فناورانه (ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی) و توجه غالب
به تولید اجزا

توسعه
دانش

ضعف در فرآیند مستندسازی دستاوردها و نتایج
پروژههای تحقیقاتی در دانشگاهها ،صنایع و سازمانها
متناسب نبودن بخش قابل توجهی از پژوهشهاي
دانشگاهي انجام شده با نیازهای صنعت
عدم توازن بین پژوهشهای انجام شده در زمینههای
مختلف فنی این حوزه

قانون و
نهاد
وجود
قانون و
نهاد
کیفیت
بازیگرا
ن کیفیت
بازیگرا
ن وجود
بازیگرا
ن
توانایی
بازیگرا
ن
توانایی
بازیگرا
ن
توانایی
نهادها
کیفیت

زمینهسازی برای ایجاد ساز و کاری صحیح
شناسایی و حمایت از کارآفرینان حوزه
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی

ایجاد فضا برای توسعه تواناییهای بازیگران در
حوزه توسعه دانش بر اساس نیازمندیهای
موجود (بسترهای دانشی فناوری ،کارگاههای
آموزشی)

ایجاد قوانین و دستورالعملهای مرتبط با
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ابعاد

سیاستها

نبود یکپارچگی در تعامل صنعت و مراکز پژوهشی در
فرایند اکتساب فناوری از صاحبان فناوری
نبود مکانیزمهای مناسب حمایت از فعالیتهای تحقیق و
پژوهش در حوزه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی
الکتریکی

نهادها
کیفیت

حمایت از تحقیق و پژوهش در حوزه ذخیرهسازی

تعامالت
وجود

انرژی الکتریکی

تحریك شکلگیری تعامالت فی مابین دانشگاهها،
نبود تعامل مناسب با صنایع و دانشگاههای خارجی و عدم
توجه به انتقال دانش

تعامالت
شدت

فقدان برنامه جامع تحقیقات توسعهای و اولویتبندي
حوزهها با در نظر گرفتن نیازهاي حال و آینده صنعت

قانون و
نهاد
وجود

ضعف در شناخت دقیق اولویتهای صنعت برق کشور در
حوزه کاربرد ذخیرهسازها (تدوین دستورالعمل)

نهاد
وجود

ضعف در مکانیزمهای نظارتی مناسب جهت بررسی و
اعتبارسنجی دستاوردها و نتایج فعالیتهای تحقیق و
توسعه

قانون و
نهاد
شدت
قانون و
نهاد
وجود

مراکز پژوهشی ،صنایع مرتبط و دانشگاهها و
صنایع خارجی فعال در حوزه ذخیرهسازی
انرژی الکتریکی

نبود نظام ملی مدیریت دانش در حوزه سامانههاي
ذخیرهساز انرژي الكتریكي
ضعف در شناخت جامع و دقیق از مجموعه
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری خلق و توسعه
دانش در بخشهای مختلف دانشگاهی و صنعتی کشور

انتشار
دانش

کمبود آزمایشگاههای مناسب برای تحقیق و پژوهش در
حوزه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
نبودن كنفرانس و همایش تخصصي در زمینه
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و کاربرد آنها در صنعت
برق
عدم توجه به کاربرد ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در
صنعت برق در برگزاری کنفرانسها ،همایشهای
تخصصی این حوزه

زیرساخ
ت کیفیت
زیرساخ
ت کیفیت
بازیگرا
ن
کیفیت
تعامالت
کیفیت

تدوین سند

بسترسازی برای ایجاد مکانیزمهای نظارتی و
انجام مطالعات اولویتسنجی

حمایت از تجهیز آزمایشگاهی موجود و ایجاد
مراکز آزمایشگاهی برای تحقیق و پژوهش در
این حوزه

حمایت از برگزاری کنفرانس ،همایش و
کارگاههای آموزشی در حوزه ذخیرهسازی
انرژی الکتریکی
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عدم برگزاري نمایشگاه تخصصي جهت ارائه دستاوردها
کشور در حوزه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی
عدم برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در رابطه با
ضرورت بهکارگیری ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در
بخشهای مختلف صنعت برق
نبود شبکه منسجم بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در
تبادل و به اشتراکگذاری فعالیتها و ظرفیتها
عدم انتشار نشریه تخصصي در حوزه ذخیرهسازی انرژی
الکتریکی در صنعت برق
نبود مرجعی که به عنوان مغز متفکری فناوری برای
جهتدهی به فعالیتها و پیگیری و شناسایی مشکالت
موجود
وجود موازیکاری در انجام فعالیتهای پژوهشی
نبود جهتگیریهای مرتبط با نفوذ در بازارهای خارجی
خصوصاً کشورهای همسایه در صورت وجود ظرفیت

ضعف در بهرهگیری از ظرفیتهای تعاملی موجود در
کشور در حوزه همکاریهای بینالمللی

بازیگرا
ن کیفیت
تعامالت
وجود
زیرساخ
ت وجود

ایجاد فضا برای توسعه فعالیتهای مرتبط به
انتشار دانش

بازیگرا
ن وجود
تعامالت
کیفیت
بازیگرا
ن
توانایی
تعامالت
شدت

ایجاد فضا برای توسعه فعالیتهای متولیان
جهتدهی به پژوهشهای حوزههای فناورانه

تحریك شکلگیری تعامالت فی مابین بازیگران
مختلف حوزه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در
داخل و خارج از کشور

جهتدهی به
سیستم
فقدان قوانین الزامآور براي صنایع هدف جهت بهكارگیري
سامانههاي ذخیرهساز

قانون و
نهاد
وجود

نبود برخي از استانداردهاي فنی مورد نیاز در بهکارگیری
این فناوری و لزوم تقویت استاندارهاي موجود

قانون و
نهاد
وجود

ضعف در پشتوانههای الزامآور در برنامهها و
سیاستهای توسعهای کشور

قوانین
وجود

واقعی نبودن قیمت برق به منظور توجیهپذیری اقتصادی
ذخیرهسازی مازاد برق
شکلدهی
بازار

ابعاد

سیاستها

نبود درک مناسب از ضرورت استفاده از سامانههای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق (با در نظر

قانون و
نهاد
کیفیت
بازیگرا
ن

ایجاد قوانین و دستورالعملهای مرتبط با
جهتدهی به نظام توسعه فناوری سامانههای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی

تعیین دقیق ظرفیت مورد نیاز بکارگیری
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ابعاد

گرفتن وضع کنونی)

توانایی
بازیگرا
ن
توانایی
بازیگرا
ن
توانایی
زیرساخ
ت وجود
بازیگرا
ن
توانایی
نهادها
وجود
تعامالت
شدت
قانون و
نهاد
کیفیت
بازیگرا
ن کیفیت
بازیگرا
ن
توانایی
بازیگرا
ن
توانایی

عدم استفاده کافی از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر برای
توسعه فناوریهای این حوزه
عدم فراگیری استفاده از سیستمهای تولید پراکنده ()DG
به میزان کافی در کشور
نبود بانک اطالعاتی مناسب از بازیگران فعال در
حوزههای مختلف ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در کشور
عدم توانایی رقابت صنایع داخلی این حوزه با محصوالت
خارجی
عدم وجود تعرفههای گمرکی مناسب برای ورود
محصوالت خارجی
ضعف در هماهنگیهای بینبخشی جهت تسهیل فرایند
حمایت از سرمایهگذاری
نبود جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی در این
فناوریها
كمبود منابع مالي مورد نیاز دانشگاهها ،مراكز تحقیقاتي
و شرکتهای فعال در این حوزه
ضعف در انجمنهاي صنفي در جذب حمایتهاي مالي

بسیج منابع

مشروعیت
بخشی

کمبود مواد اولیه معدنی مورد نیاز در ساخت برخی
ذخیرهسازها

ضعف دانش فنی جهت تولید برخی از مواد اولیه مورد
نیاز در ساخت برخی از ذخیرهسازها

بازیگرا
ن
توانایی

ضعف در اطالعرسانی در رابطه با ضرورت و لزوم
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق

بازیگرا
ن
توانایی

سیاستها
سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی در صنعت
برق

زمینهسازی به منظور بازنگری در کدهای
گمرکی مرتبط با تجهیزات و سامانههای
ذخیرهسازی با اولویت
تحریك و سازماندهی نهادهای دولتی و
غیردولتی به منظور حمایت از توسعه بازار
سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی
تحریك و سازماندهی مشارکت بانكها و
صندوقها برای حمایت از فعالیت در حوزه
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
تأمین مواد اولیه معدنی مورد نیاز در ساخت
برخی ذخیرهسازها
رفع خألهای دانشی در هر یك از سامانهها
متناسب با خألهای دانشی شناسایی شده در
نقشههای دانشی سامانهها
ایجاد فضا برای توسعه فعالیتهای مرتبط به
مشروعیتبخشی استفاده از ذخیرهسازهای
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ابعاد

عدم اطالعرسانی در رابطه با مطالعات صورت گرفته در
رابطه با میزان ذخیرهسازی مورد نیاز پیشبینی شده
برای شبکه برق در افق 1404

بازیگرا
ن کیفیت

ضعف در مطالعه و انتشار مستندات مربوط به پیامدهای
فنی و غیرفنی توسعه این سامانهها در صنعت و
بهرهبرداران محصوالت

زیرساخ
ت کیفیت

عدم وجود نگرش صحیح نسبت به جایگاه حیاتی و
راهبردی این فناوری و نگرش غالب به این فناوری به
عنوان یک فناوری لوکس و غیرضروری

بازیگرا
ن کیفیت

نبود نگرش صحیح نسبت به جایگاه حیاتی و راهبردی
این فناوری و نگرش غالب به این فناوری به عنوان یک
فناوری لوکس و غیرضروری

بازیگرا
ن
توانایی

ضعف در معرفی و شناساندن دستاوردهای علمی و
صنعتی مرتبط در بخشهای مختلف صنعت برق

بازیگرا
ن
توانایی

سیاستها
انرژی الکتریکی در صنعت برق

اقدامات مورد نیاز براي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی

همان طور که در فصل قبل اشاره شد ،اقدامات مورد نیاز بر اساس سیاستها و راهبردها شناسایی و پیشنهاد میشوند .ایرن
اقدامات به دو دسته اقدامات غیرفنی و اقدامات فنی تقسیم میشود .با توجه به اینکه اقدامات غیرفنی شامل هفت دسته اقدامات
مربوط به کارآفرینی ،اقدامات مربوط به توسعه دانش ،اقدامات مربوط به انتشار دانش ،اقدامات مربوط به جهتدهی به سیسرتم،
اقدامات مربوط به شکلگیري بازار ،اقدامات مربوط به تأمین منابع و اقدامات مربوط به مشروعیتبخشی میباشند .اقدامات فنی
با توجه به راهبردهاي تدوین شده در گزارش فاز  3تعیین شدهاند .در ادامه فهرست این اقدامات ارائه شده است.
اقدامات غیرفنی مورد نیاز براي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی

اقدامات غیرفنی آن دسته از اقداماتی هستند که به توسعه نظام نوآوري در حوزه فناوري سامانههراي ذخیررهسرازي انررژي
الکتریکی کمک میکنند .همان طور که در بخش هاي قبلی اشاره شد اقدامات غیرفنی در راستاي اجراي سیاسرتهرا تعیرین و
تدوین میگردند .نحوه تعیین سیاستها و اقدامات به صورت کامل و دقیق در بخشهاي قبلی تشریح شرده و در شرکل ()1-2

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز :4تدوين برنامه ،اقدامات و سياستها

116
ويرايش اول،اسفند 1394

نشان داده شده است .همان طور که در ابتداي این فصل (شکل ( ))1-2اشاره شد به منظور تردوین سیاسرتهرا و اقردامات در
مرحله اول باید چالشها و موانع پیشروي توسعه فناوري را شناسایی نمود .از آنجایی که سیاستها به منظور رفرع چرالشهرا و
موانع پیشروي توسعه فناوري و تحقق چشمانداز و اهداف کالن سند تدوین میگردد میتوان نتیجه گرفت که در واقع اقدامات
غیرفنی در راستاي تحقق چشمانداز و پیشبرد اهداف کالن سند توسعه فناوري سامانههاي ذخیررهسرازي انررژي الکتریکری در
صنعت برق تدوین میشوند .همان طور که در بخش قبل اشاره شد مبناي تدوین اقدامات در این سند ،نظرام نروآوري فناورانره
( )TISبوده و فرایند تدوین آنها در شکل ( )1-2نشان داده شده است .این اقدامات بر مبناي سیاستهراي شناسرایی شرده در
هفت کارکرد نظام توسعه فناوري نوظهور در هفت دسته قرار گرفتند که در ادامه به ترتیب ارائه شده است.
اقدامات مربوط به کارآفرينی

 -1تدوین بسته جامع شناسایی ،تشکیل و توانمندسرازي تشرکل هرا و نهادهراي غیردولتری علمری و صرنفی در حروزه
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
 -2تدوین و تصویب آییننامه اجرایی شناسایی و حمایت از کارآفرینان حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی
 -3تدوین بستههاي جامع راهکارهاي حمایت از جذب سرمایهگذاري در این حوزه
 -4رایزنی با بانکها و صندوقهاي مالی براي تأمین اعتبارات مورد نیاز
اقدامات مربوط به توسعه دانش

 -1تشکیل کارگروه پژوهش و تحقیقات در حوزه سامانههراي برا اولویرت در ذیرل مرکرز راهبرردي توسرعه فنراوري
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق
 -2تدوین نقشه دانشی هر یک از ذخیرهسازهاي با اولویت در صنعت برق (شرناخت پتانسریلهراي دانشری موجرود در
طراحی و ساخت سامانهها)
 -3تهیه و چاپ خبرنامه فناوري ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت بررق (بره منظرور اطرالعرسرانی در رابطره برا
فعالیتها و دستاوردهاي دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مختلف در حوزه سامانههاي ذخیرهسراز انررژي الکتریکری برا
اولویت)
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 -4تدوین ،تصویب و ابالغ آییننامه حمایت از پروژههاي پژوهشی-تحقیقاتی دانشگاهها ،پژوهشکدهها و مراکز صنعتی
در حوزه
 -5طراحی بسته حمایت سیاسی از حضور صنعتگران با همراهی مسئولین کشوري در سفرها و تعامالت بینالمللی
 -6شناسایی اولویتهاي صنعت برق کشور در حوزه کاربرد ذخیرهسازها و تردوین دسرتورالعمل حمایرت از طررحهراي
کاربردي همراستاي این اولویتها
 -7تشکیل تیم ارزیابی و اعتبارسنجی فعالیتهاي پژوهشی با حضور نمایندگان دانشگاه و صنعت برق و تخصیص آنها
به منظور راهبري تحقیقات این حوزه
 -8ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع و بهروز آمایش ملی زیرسراخت هرا و تجهیرزات آزمایشرگاهی مررتبط برا فنراوري
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی براي استفاده پژوهشگران این حوزه
 -9ایجاد مرکز آزمایشگاه در زمینه ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی در صنعت برق
 -10راهاندازي سامانه ثبت دانش ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی در صنعت برق
اقدامات مربوط به انتشار دانش

 -1برگزاري کنفرانس و همایش تخصصی در زمینه ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی و کاربرد آنها در صنعت بررق در
کنار کنفرانسهاي و همایشهاي مختلف صنعت برق
 -2برگزاري دورههاي آموزشی تخصصی در رابطه با ضرورت بهکارگیري ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی در بخشهاي
مختلف صنعت برق
 -3طراحی و فعالسازي فرومهاي تخصصی در بستر شبکههاي اجتماعی در حوزه فناوريهاي با اولویت
 -4برگزاري نمایشگاه تخصصی ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی در بخشی از نمایشگاه ملی صنعت برق
 -5تهیه و انتشار نشریه علمی  -تخصصی در حوزه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
اقدامات مربوط به جهتدهی به سیستم

 -1تأسیس مرکز توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق
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 -2تشکیل بانک اطالعاتی شرکتها و افراد پیشرو و صاحب دانش فنری در دنیرا و معرفری و ایجراد دسترسری برراي
فعاالن این حوزه در داخل کشور
 -3شناسایی فرصت هاي موجود در قوانین فعلی (قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و سایر قوانین مررتبط) و تبردیل
این فرصتها به راهکارهاي عملیاتی فرصتسازي در بخش استفاده از ذخیرهسازها در صنعت برق
 -4تشکیل کارگروه هاي تخصصی تدوین استانداردهاي ملی در حوزه استاندارهاي فنی مرتبط با سامانههاي ذخیرهسراز
با همکاري سازمان ملی استاندارد در ذیل مرکز ذخیرهسازهاي انرژي الکتریکی
اقدامات مربوط به شكلگیري بازار

 -1انجام مطالعات فنی-اقتصادي و آیندهپژوهی دقیق در رابطه برا نیراز بکرارگیري سرامانههراي ذخیررهسراز انررژي
الکتریکی در صنعت برق
 -2تهیه و بهروزرسانی بانک اطالعاتی دانشگاهها ،شرکتها و افراد پیشرو و فعال و زمینه فعالیت آنها ایرن حروزه در
داخل کشور
 -3هماهنگی با گمرک به منظور بازنگري در کدهاي گمرکی مرتبط با تجهیزات و سامانههاي ذخیرهسازي پرکاربرد
 -4تعامل با گمرک به منظور بازنگري در تعرفههاي گمرکی مرتبط با سامانههاي ذخیرهساز با اولویرت جهرت حمایرت
هرچه بیشتر از تولید داخل
 -5تدوین بسته مکانیزمهاي تنظیمگري دولت در حمایت از توسعه بازار سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
اقدامات مربوط به تأمین منابع (مالی ،انسانی و مواد)

 -1تدوین بستههاي جامع راهکارهاي حمایت از جذب سرمایهگذاري در این حوزه
 -2رایزنی با بانکها و صندوقهاي مالی براي تأمین اعتبارات مورد نیاز براي حمایت از فعاالن این حوزه
 -3تدوین بسته جامع شناسایی ،تشکیل و توانمندسرازي تشرکلهرا و نهادهراي غیردولتری علمری و صرنفی در حروزه
سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
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 -4برنامهریزي و افزایش تعامالت با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران ( )IMIDROجهت طراحی
مکانیزمهاي حمایت از تولید مواد معدنی مورد نیاز در ساخت ذخیرهسازهاي با اولویت (از طریرق کرم کرردن تعرفره
گمرکی در راستاي تسهیل واردات ،امکانپذیر کردن سفارش خرید و یا حمایت از ساخت معادن)
 -5پیگیري اجراي طرحهاي تحقیقاتی رفع خألهاي دانشی در هر یک از سامانهها متناسب با خألهاي دانشی شناسایی
شده در نقشههاي دانشی سامانهها
اقدامات مربوط به مشروعیتبخشی

 -1برگزاري دوره و کارگاههاي آموزشی در رابطه با ضرورت و لزوم ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق
 -2انجام مطالعات فنی-اقتصادي و آیندهپژوهی دقیق در رابطه با نیاز بکارگیري سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی
در صنعت برق
 -3تهیه و توزیع خالصه مطالعات انجام شده در رابطه با مقادیر مورد نیراز پریشبینری شرده بره ذخیررهسرازي انررژي
الکتریکی در صنعت برق
 -4تهیه و چاپ خبرنامه فناوريهاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی (به منظور اطرالعرسرانی در رابطره برا فعالیرتهرا و
دستاوردهاي دانشگاهها و مراکز تحقیقات مختلف در حوزه سامانههاي ذخیرهساز انرژي الکتریکی با اولویت)
 -5طراحی و اجراي برنامههاي آگاهبخشی در رابطه با ضرورت توسعه سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در برین
تصمیمسازان بخشهاي مختلف صنعت برق
الزم به ذکر است با توجه به اینکه برخی از اقدامات پیشنهادي چالشهاي موجود در دو الی چند کارکرد را بر طرف خواهند
کرد برخی از اقدامات در هر یک از کارکردهایی که کاربرد داشتهاند تکرار شدهاند .اقدامات پیشنهادي براي رفع چالشهاي
شناسایی شده و نحوه ارتباط اقدامات با چالشهاي شناسایی در توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در
جدول ( )3-0ارائه شده است.
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جدول ( :)3-0اقدامات پیشنهادي براي رفع چالشهاي شناسايی شده در توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي
الكتريكی.
کارکرد

کارآفرینی

چالشها

ابعاد

فقدان تشکلهای صنفی و نهادهای غیردولتی فعال
در حوزه مرتبط جهت ساماندهی فضای کسبوکار
این حوزه

بازیگرا
ن وجود

نبود ساز و کاری صحیح برای شناسایی
کارآفرینان واقعی جهت برخورداری از حمایتها
ضعف حمایتهای مالی از بخش خصوصی برای
ورود به این حوزه و انتقال فناوری (مانند
معافیتهای مالیاتی و تسهیالت بانکی)

اقدامات
تدوین بسته جامع شناسایی ،تشکیل و توانمندسازی
تشکلها و نهادهای غیردولتی علمی و صنفی در حوزه
سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی

قانون و
نهاد
وجود
قانون و
نهاد
کیفیت

عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای همکار
با وزارت نیرو

بازیگرا
ن کیفیت

نبود سازمان متولی برای جهتدهی منسجم و
یکپارچه به تحقیقات در کشور

بازیگرا
ن وجود

ضعف در پروژههای معطوف به تولید محصول
نهایی فناورانه (ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی)
و توجه غالب به تولید اجزا

بازیگرا
ن
توانایی

تدوین و تصویب آییننامه اجرایی شناسایی و حمایت از
کارآفرینان حوزه ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
تدوین بسته جامع راهکارهای حمایت از جذب
سرمایهگذاری در این حوزه
رایزنی با بانكها و صندوقهای مالی برای تأمین
اعتبارات مورد نیاز
تشکیل کارگروه پژوهش و تحقیقات در حوزه سامانههای
با اولویت در ذیل مرکز راهبردی توسعه فناوری
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق

توسعه
دانش

تدوین نقشه دانشی هر یك از ذخیرهسازهای با اولویت در
صنعت برق (شناخت پتانسیلهای دانشی موجود در
طراحی و ساخت سامانهها)
تهیه و چاپ خبرنامه فناوری ذخیرهسازی انرژی الکتریکی

ضعف در فرآیند مستندسازی دستاوردها و نتایج
پروژههای تحقیقاتی در دانشگاهها ،صنایع و
سازمانها

بازیگرا
ن
توانایی

متناسب نبودن بخش قابل توجهی از پژوهشهاي
دانشگاهي انجام شده با نیازهای صنعت

بازیگرا
ن
توانایی

در صنعت برق (به منظور اطالعرسانی در رابطه با
فعالیتها و دستاوردهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
مختلف در حوزه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی
با اولویت)
تدوین ،تصویب و ابالغ آییننامه حمایت از پروژههای
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انتشار
دانش
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چالشها

ابعاد

اقدامات

عدم توازن بین پژوهشهای انجام شده در
زمینههای مختلف فنی این حوزه
نبود یکپارچگی در تعامل صنعت و مراکز پژوهشی
در فرایند اکتساب فناوری از صاحبان فناوری
نبود مکانیزمهای مناسب حمایت از فعالیتهای
تحقیق و پژوهش در حوزه فناوریهای
ذخیرهسازی انرژی الکتریکی

نهادها
کیفیت
نهادها
کیفیت

پژوهشی-تحقیقاتی دانشگاهها ،پژوهشکدهها و مراکز
صنعتی در حوزه

تعامالت
وجود

نبود تعامل مناسب با صنایع و دانشگاههای خارجی
و عدم توجه به انتقال دانش

تعامالت
شدت

فقدان برنامه جامع تحقیقات توسعهای و
اولویتبندي حوزهها با در نظر گرفتن نیازهاي
حال و آینده صنعت

قانون و
نهاد
وجود

ضعف در شناخت دقیق اولویتهای صنعت برق
کشور در حوزه کاربرد ذخیرهسازها (تدوین
دستورالعمل)

نهاد
وجود

ضعف در مکانیزمهای نظارتی مناسب جهت
بررسی و اعتبارسنجی دستاوردها و نتایج
فعالیتهای تحقیق و توسعه

قانون و
نهاد
شدت

نبود نظام ملی مدیریت دانش در حوزه سامانههاي
ذخیرهساز انرژي الكتریكي

قانون و
نهاد
وجود

ضعف در شناخت جامع و دقیق از مجموعه
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری خلق و
توسعه دانش در بخشهای مختلف دانشگاهی و
صنعتی کشور

زیرساخ
ت کیفیت

کمبود آزمایشگاههای مناسب برای تحقیق و
پژوهش در حوزه ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی

زیرساخ
ت کیفیت

نبودن كنفرانس و همایش تخصصي در زمینه
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و کاربرد آنها در
صنعت برق

بازیگرا
ن
کیفیت

طراحی بسته حمایت سیاسی از حضور صنعتگران با
همراهی مسئولین کشوری در سفرها و تعامالت بینالمللی
تدوین سند
شناسایی اولویتهای صنعت برق کشور در حوزه کاربرد
ذخیرهسازها و تدوین دستورالعمل حمایت از طرحهای
همراستای این اولویتها
تشکیل تیم ارزیابی و اعتبارسنجی فعالیتهای پژوهشی با
حضور نمایندگان دانشگاه و صنعت برق و تخصیص آنها
به منظور راهبری تحقیقات این حوزه
راهاندازی سامانه ثبت دانش ذخیرهسازهای انرژی
الکتریکی در صنعت برق
تشکیل بانك جامع و بهروز آمایش ملی زیرساختها و
تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری سامانههای
ذخیرهساز انرژی الکتریکی
ایجاد مرکز آزمایشگاه در زمینه ذخیرهسازهای انرژی
الکتریکی در صنعت برق
برگزاری کنفرانس و همایش تخصصی در زمینه
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چالشها

ابعاد

عدم توجه به کاربرد ذخیرهسازهای انرژی
الکتریکی در صنعت برق در برگزاری کنفرانسها،
همایشهای تخصصی این حوزه

تعامالت
کیفیت

عدم برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در
رابطه با ضرورت بهکارگیری ذخیرهسازهای
انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف صنعت برق

بازیگرا
ن کیفیت

نبود شبکه منسجم بین دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی در تبادل و به اشتراکگذاری فعالیتها و
ظرفیتها
عدم برگزاري نمایشگاه تخصصي جهت ارائه
دستاوردها کشور در حوزه ذخیرهسازهای انرژی
الکتریکی

جهتدهی به
سیستم

ويرايش اول،اسفند 1394
اقدامات
ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و کاربرد آنها در صنعت
برق در کنار کنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت
برق
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در رابطه با
ضرورت بهکارگیری ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی در
بخشهای مختلف صنعت برق
تعامالت
وجود
زیرساخ
ت وجود

عدم انتشار نشریه تخصصي در حوزه ذخیرهسازی
انرژی الکتریکی در صنعت برق

زیرساخ
ت وجود

نبود مرجعی که به عنوان مغز متفکری فناوری
برای جهتدهی به فعالیتها و پیگیری و شناسایی
مشکالت موجود

بازیگرا
ن وجود

وجود موازیکاری در انجام فعالیتهای پژوهشی

تعامالت
کیفیت

نبود جهتگیریهای مرتبط با نفوذ در بازارهای
خارجی خصوصاً کشورهای همسایه در صورت
وجود ظرفیت

بازیگرا
ن
توانایی

ضعف در بهرهگیری از ظرفیتهای تعاملی موجود
در کشور در حوزه همکاریهای بینالمللی

تعامالت
شدت

طراحی و فعالسازی فرومهای تخصصی در بستر
شبکههای اجتماعی در حوزه فناوریهای با اولویت
برگزاری نمایشگاه تخصصی ذخیرهسازهای انرژی
الکتریکی در بخشی از نمایشگاه ملی صنعت برق
تهیه و انتشار نشریه علمی  -تخصصی در حوزه سامانههای
ذخیرهساز انرژی الکتریکی
تأسیس مرکز توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی
انرژی الکتریکی در صنعت برق

تعریف پروژههای مستمر پتانسیلسنجی بازار و رصد
وضعیت بازارهای داخلی ،منطقهای و بینالمللی
سامانههای ذخیرهساز و انتشار آنها

تشکیل بانك اطالعاتی شرکتها و افراد پیشرو و صاحب
دانش فنی در دنیا و معرفی و ایجاد دسترسی برای فعاالن
این حوزه در داخل کشور
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چالشها

ابعاد

فقدان قوانین الزامآور براي صنایع هدف جهت
بهكارگیري سامانههاي ذخیرهساز

قانون و
نهاد
وجود

ضعف در پشتوانههای الزامآور در برنامهها و
سیاستهای توسعهای کشور

قوانین
وجود

نبود برخي از استانداردهاي فنی مورد نیاز در
بهکارگیری این فناوری و لزوم تقویت استاندارهاي
موجود

قانون و
نهاد
وجود

اقدامات
شناسایی فرصتهای موجود در قوانین فعلی (قانون
حداکثر استفاده از توان داخلی و سایر قوانین مرتبط) و
تبدیل این فرصتها به راهکارهای عملیاتی فرصتسازی
در بخش استفاده از ذخیرهسازها
تشکیل کارگروههای تخصصی تدوین استانداردهای ملی
در حوزه استاندارهای فنی مرتبط با سامانههای
ذخیرهساز با همکاری سازمان ملی استاندارد در ذیل
مرکز

واقعی نبودن قیمت برق به منظور توجیهپذیری
اقتصادی ذخیرهسازی مازاد برق
نبود درک مناسب از ضرورت استفاده از
سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در
صنعت برق (با در نظر گرفتن وضع کنونی)
عدم استفاده کافی از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر
برای توسعه فناوریهای این حوزه
عدم فراگیری استفاده از سیستمهای تولید پراکنده
( )DGبه میزان کافی در کشور
شکلدهی
بازار

قانون و
نهاد
کیفیت
بازیگرا
ن
توانایی
بازیگرا
ن
توانایی
بازیگرا
ن
توانایی

نبود بانک اطالعاتی مناسب از بازیگران فعال در
حوزههای مختلف ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
در کشور

زیرساخ
ت وجود

عدم توانایی رقابت صنایع داخلی این حوزه با
محصوالت خارجی

بازیگرا
ن
توانایی

نبود تعرفههای گمرکی مناسب برای ورود
محصوالت خارجی

نهادها
وجود

-

انجام مطالعات فنی-اقتصادی و آیندهپژوهی دقیق در
رابطه با نیاز بکارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی
الکتریکی در صنعت برق

تهیه و بهروزرسانی بانك اطالعاتی دانشگاهها ،شرکتها و
افراد پیشرو و فعال و زمینه فعالیت آنها این حوزه در
داخل کشور
هماهنگی با گمرک به منظور بازنگری در کدهای گمرکی
مرتبط با تجهیزات و سامانههای ذخیرهسازی پرکاربرد
تعامل با گمرک به منظور بازنگری در تعرفههای گمرکی
مرتبط با سامانههای ذخیرهساز با اولویت جهت حمایت
هرچه بیشتر از تولید داخل
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چالشها

ابعاد

ضعف در هماهنگیهای بین بخشی جهت تسهیل
فرایند حمایت از سرمایهگذاری

تعامالت
شدت
قانون و
نهاد
کیفیت

نبود جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی
در این فناوریها

اقدامات
تدوین بسته مکانیزمهای تنظیمگری دولت در حمایت از
توسعه بازار سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی
تدوین بسته جامع راهکارهای حمایت از جذب

كمبود منابع مالي مورد نیاز دانشگاهها ،مراكز
تحقیقاتي و شرکتهای فعال در این حوزه

بازیگرا
ن کیفیت

ضعف در انجمنهاي صنفي در جذب حمایتهاي
مالي

بازیگرا
ن
توانایی

سرمایهگذاری در این حوزه
رایزنی با بانكها و صندوقهای مالی برای تأمین
اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از فعاالن این حوزه

تدوین بسته جامع شناسایی ،تشکیل و توانمندسازی
تشکلها و نهادهای غیردولتی علمی و صنفی در حوزه
سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی

بسیج منابع
برنامهریزی و افزایش تعامالت با سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ( )IMIDROجهت طراحی
کمبود مواد اولیه معدنی مورد نیاز در ساخت
برخی ذخیرهسازها

بازیگرا
ن
توانایی

ضعف دانش فنی جهت تولید برخی از مواد اولیه
مورد نیاز در ساخت برخی از ذخیرهسازها

بازیگرا
ن
توانایی

ضعف در اطالعرسانی در رابطه با ضرورت و
لزوم ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت برق

بازیگرا
ن
توانایی

مکانیزمهای حمایت از تولید مواد معدنی مورد نیاز در
ساخت ذخیرهسازهای با اولویت( از طریق کم کردن
تعرفه گمرکی در راستای تسهیل واردات ،امکانپذیر
کردن سفارش خرید و یا حمایت از ساخت معادن)

مشروعیت
بخشی

پیگیری اجرای طرحهای تحقیقاتی رفع خألهای دانشی
در هر یك از سامانهها متناسب با خألهای دانشی شناسایی
شده در نقشههای دانشی سامانهها
برگزاری دوره و کارگاههای آموزشی در رابطه با
ضرورت و لزوم ذخیرهسازی انرژی الکتریکی در صنعت
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چالشها

ابعاد

عدم اطالعرسانی در رابطه با مطالعات صورت
گرفته در رابطه با میزان ذخیرهسازی مورد نیاز
پیشبینی شده برای شبکه برق در افق 1404

بازیگرا
ن کیفیت

ضعف در مطالعه و انتشار مستندات مربوط به
پیامدهای فنی و غیرفنی توسعه این سامانهها در
صنعت و بهرهبرداران محصوالت

زیرساخ
ت کیفیت

نبود نگرش صحیح نسبت به جایگاه حیاتی و
راهبردی این فناوری و نگرش غالب به این
فناوری به عنوان یک فناوری لوکس و
غیرضروری

بازیگرا
ن کیفیت

ضعف در معرفی و شناساندن دستاوردهای علمی
و صنعتی مرتبط در بخشهای مختلف صنعت برق

بازیگرا
ن
توانایی

نبود نگرش صحیح نسبت به جایگاه حیاتی و
راهبردی این فناوری و نگرش غالب به این
فناوری به عنوان یک فناوری لوکس و
غیرضروری

بازیگرا
ن
توانایی

اقدامات
برق
تهیه و توزیع خالصه مطالعات انجام شده در رابطه با
مقادیر مورد نیاز پیشبینی شده به ذخیرهسازی انرژی
الکتریکی در صنعت برق
انجام مطالعات فنی-اقتصادی و آیندهپژوهی دقیق در
رابطه با نیاز بکارگیری سامانههای ذخیرهساز انرژی
الکتریکی در صنعت برق

تهیه و چاپ خبرنامه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی
الکتریکی (به منظور اطالعرسانی در رابطه با فعالیتها و
دستاوردهای دانشگاهها و مراکز تحقیقات مختلف در
حوزه سامانههای ذخیرهساز انرژی الکتریکی با اولویت)
طراحی و اجرای برنامههای آگاهبخشی در رابطه با
ضرورت توسعه سامانههای ذخیرهسازی انرژی الکتریکی
در بین تصمیمسازان بخشهای مختلف صنعت برق

اقدامات فنی مورد نیاز براي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی در صنعت برق

اقدامات فنی با توجه به راهبردهاي فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی تدوین شده است .فراینرد تردوین ایرن
اقدامات ،در شکل ( )14-0نشان داده شده است .همان طور که در شکل ( )14-0مشاهده میشود در مرحله اول تدوین اقدامات
فنی ،راهبردهاي تهیه شده در مرحله سوم پروژه در جلسه کمیتهي راهبري بررسی شده و برر اسراس نظررات اعضراي کمیتره
راهبري هر یک از فناوريهاي منتخب توسعه درونزا حلقههاي زنجیره ارزش تعیین شده و با توجه به شناسایی صورت گرفتره
اقدامات الزم براي تحقق راهبردها تعیین میشود.
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راهبردهاي تهیه شده در مرحله سوم پروژه
راهبرد انتقال فناوري

راهبرد دستیابی به دانش فنی

تعیین حلقههاي مدنظر خبرگان در زنجیره ارزش
بکارگیري فناوري

ساخت (آزمایشگاهی ،نیمهصنعتی ،صنعتی) فناوري

طراحی فناوري

ارائه اقدامات فنّی
شكل ( :)14-0فرايند تدوين اقدامات فنی توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الكتريكی در صنعت برق

فهرست اقدامات فنی توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی در صنعت برق عبارتاند از:
-1

تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بکارگیري ذخیرهساز تلمبه برق آبی

-2

تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بکارگیري ذخیرهساز باتري لیتیومی

-3

تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بکارگیري ذخیرهساز باتري سرب اسید پیشرفته

-4

تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بکارگیري ذخیرهساز باتري جریانی

-5

تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بکارگیري ذخیرهساز ابرخازن از طریق روش مناسب همکاريهاي

خارجی
-6

تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بکارگیري چرخ طیار از طریق روش مناسب همکاريهاي خارجی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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جمعبندي
هدف از انجام مرحله چهارم «تدوین سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسرازي انررژي الکتریکری در
صنعت برق ایران» تدوین اقدامات مورد نیاز براي تحقق چشمانداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي
انرژي الکتریکی بود .در ابتداي این گزارش مبانی نظري مربوط به تدوین اقردامات شرامل کارکردهرا و ابعراد سراختاري نظرام
نوآوري فناورانه ( )TISبه تفصیل مورد بح قرار گرفت .سپس فرایند چهار مرحلرهاي تردوین اقردامات سرند توسرعه فنراوري
توضیح داده شد .پس از مراحل چهارگانه تدوین اقدامات براي حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی انجام شد به این صورت کره
در مرحله اول این فرایند وضعیت موجود توسعه فناوري با شناسایی مرحله توسرعه فنراوري سرامانههراي ذخیررهسرازي انررژي
الکتریکی و بازیگران نظام توسعه این فناوري مشخص شردند .در مرحلره دوم ،برا توجره مرحلره توسرعه فنراوري هرر یرک از
سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی ،کارکردهاي با اولویت براي تحقرق وضرعیت مطلروب توسرعه فنراوري سرامانههراي
ذخیرهسازي انرژي الکتریکی تعیین شدند .در مرحله سوم ،چالشها و موانع موجود در تحقق هرر یرک از هفرت کرارکرد نظرام
توسعه فناوري از طریق مصاحبه با متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکی تعیین شدند .در نهایرت برا
توجه به چالش هاي تعیین شده و راهبردهاي تدوین شده حوزه ذخیرهسازي انرژي الکتریکری اقردامات مرورد نیراز برراي رفرع
چالشها و موانع توسعه فناوري سامانههاي ذخیرهسازي انرژي الکتریکی پیشنهاد شد.
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مقدمه
در این بخش از سند با عنوان «تدوین رهنگاشت و برنامه عملياتی» مدلی از گاامهاای الزم جهات تكميال فرآیناد برناماه
عملياتی و همچنين ابزارهای اجرای هر گام ارائه شده است ،كه در نهایت منجر به دستيابی به برنامه عملياتی و رهنگاشات 1در
راستای چشمانداز سند خواهد شد .در مراحل  3و  4این پروژه اركان جهتساز شاامل چشاماناداز ،اهادا و راهبردهاای ساند
راهبردی و نيز اقدامات الزم برای تحقق آن تدوین شده و در این مرحله ،نقشهراه توسعه ذخيرهساازهای انارژی الكتریكای در
صنعت برق ایران معين شده است.
در این گزارش پس از بررسی نحوه تقسيم اقدامات به پروژهها ،اقدامات تدوینشده در مرحله  4به پروژههای اجرایی تقسيم
میشوند و سپس فهرست پروژههای تعيينشده ارائه میگردند .در گام بعدی زمان و بودجه الزم بارای تكميال ایان پاروژههاا
مشخص شده و در ادامه متوليان و مجریان انجام پروژهها بر اساا

نگاشات نهاادی تعياين مایگردناد .در نهایات ،نقشاهراه

(رهنگاشت) مربوط به سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق ایران بر اسا
اقدامات تعيين شده ترسيم شده است.

1- Road Map
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 1فصل اول:

تدوین پروژههای اجرایی
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 -1-1مقدمه
در این بخش فرآیند تدوین پروژههای اجرایی سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهای ذخيرهسازهای انارژی الكتریكای
در صنعت برق ایران توضيح داده میشود و در نهایت فهرست پروژهها ارائه میشود .هماان طاور كاه اشااره شاد ،الزم اسات
اقدامات تعيين شده در مرحله چهارم تدوین سند ،به پروژههای اجرایی شكسته شوند .به عبارت دیگر در ایان بخاش پاروژه یاا
مجموعه پروژه های قابل اجرا در سالهای پيش رو مشخص میگردد تا با اجرای آنها از محقاق شادن اقادامات ،راهبردهاا،
اهدا و در نهایت چشمانداز تدوین شده "سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوریهاای ذخيارهساازهای انارژی الكتریكای در
صنعت برق ایران " اطمينان حاصل شود.
 -2-1فرآیند تدوین پروژههای اجرایی
نحوه تعيين پروژههای اجرایی و استنتاج آنها از اقدامات تدوین شده در مرحله چهارم سند امری مهام و ضاروری اسات از
این رو در این بخش فرآیند تدوین پروژههای اجرایی بررسی شده است .فرآیند تدوین برنامه عملياتی در شكل ( )1-1نشان داده
شده است .مطابق این شكل ،در مرحله اول باید اقدامات تدوین شده در مرحله  4شناساایی شاده و بار اساا

معيارهاایی باه

پروژهها شكسته شوند و فهرست پروژهها استخراج شود .سپس زمان و بودجه مورد نياز برای انجام هر یک از پروژهها مشخص
شده و از این طریق منابع الزم برای تحقق اقدامات تعيين می گردد .در نهایت با شناسایی نهادهای مرتبط در محايط داخلای و
بيرونی و نقش آنها ،متولی و مجری انجام پروژهها شناسایی میشود.
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اقدامات

شكستن اقدامات

فهرست پروژهها

تخصیص بودجه

زمانبندی

تعیین منابع

تخصیص مجریان و متولیان
انجام پروژه

شكل ( :)1-1فرایند تدوین برنامههای عملياتی
 -1-2-1شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی
مجموعه پروژه های اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآید ،باید به نحوی جامع باشد كه انجام صحيح آنها منجار
به تحقق اقدام مورد نظر شود و از همينرو در تعریف پروژهها باید به جنبههای مختلف اقدام توجه شود .نكته حائز اهميت دیگر
در شكستن اقدامات ،ميزان و سطح شكستن اقدامات میباشد .همانگونه كه یک اقدام میتواناد باه مجموعاهای از پاروژههاا
شكسته شود ،هر پروژه نيز قابل شكسته شدن به مجموعهای از فعاليتها است و این روند را در مورد فعاليتهاا نياز مایتاوان
ادامه داد .این مفهوم را میتوان به صورت ملمو تری در شكل ( )2-1مشاهده نمود كه در آن اقدام  Xبه سه پاروژه و پاروژه
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شماره  1به دو فعاليت شكسته شده است .حال میتوان مجموعه كل پروژههایی كه برای انجام اقدام  Xباید اجرا شوند را به دو
صورت { X  }x1،x2,x3و { X  }x11،x12،x2,x3ارائه نمود كه تفاوت این دو در تعداد سطوح شكسته شادن اقادام اسات.
بنابراین الزم است معيارهای مناسبی برای تعيين تعداد و سطح شكسته شدن اقدامات معرفی و تعيين گردد.

شكل ( :)2-1نحوه شكستن اقدام X

در این بررسی دو معيار به شرح زیر مبنای شكستن اقدامات به پروژهها قرار میگيرد:
الف) ميزان منابع الزم برای انجام پروژه اجرایی قابل تخمين باشد .به عبارتی در سطح خاصی میتوان برآورد مناسبی
از ميزان منابع مورد نياز ارائه نمود.1
ب) هر پروژه اجرایی در اندازهای باشد كه بتوان آن را به یک مجری محول نمود .به عبارتی اگر پروژه اجرایی به اندازه
كافی جزء نشده باشد ،به طوری كه گستردگی ابعاد مختلف پروژه امكان اختصاا

آن باه یاک مجاری را سالب

نماید ،باید پروژه اجرایی مربوط به فعاليتهای دیگری شكسته شود تا تخصيص آن به مجاری واحاد امكاانپاذیر
باشد.
ساختار كلی شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی مشابه  1WBSمیباشد كه در بحث مادیریت پاروژه تااكنون تحقيقاات
فراوانی در مورد آن صورت پذیرفته است.

 -1توضيحات بيشتر در مورد اقسام منابع در قسمتهای آتی بيان خواهد شد.
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نكته دیگر حصول اطمينان از جامعيت پروژههای اجرایی در راستای تحقق اقدامات میباشد .تاكنون الگوریتمی كه تضامين
نماید مجموعه پروژههای اجرایی منتخب برای تحقق اقدام كفایت مینماید ارائه نشده اسات .تنهاا باا بهارهگياری از قضااوت
خبرگان ،استفاده از تجارب پيشين و در صورت امكان بكارگيری ابزارهایی چون شبيهسازی مایتاوان اميادوار باود مجموعاه
پروژههای اجرایی شرایط كافی برای حصول اقدامات را فراهم سازند.
 -2-2-1مبنای شكستن اقدامات
یكی از مسائل كليدی دیگر در فرآیند شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،تعيين مبنایی است كه بر اسا
اقدامات انجام شود .مبنا شكستن اقدامات مورد توجه بر اسا

آن شكساتن

عوامل مختلفی تعيين میشود كه در اداماه باه مهامتارین ایان

عوامل اشاره میشود.
الف) ساختار و فرهنگ حاكم :اگر در ساختار موجود كشور تقسيمبندی ویژه و یا هنجارهای پذیرفته شده اثرگاذاری وجاود
داشته باشد ،میتوان شكستن پروژههای اجرایی را بر اسا

آنها جهتدهی كرد.

ب) نيازمندیهای فعلی :نيازمندی هایی كه بر مبنای آن شكسته شدن اقدامات صورت میپذیرد در طول زمان قابل تغييار
است.
ج) منافع اقتصادی :ميزان كسب درآمد از پروژههای اجرایی میتواند مبنایی برای شكستن اقدامات باشد.
د) نظرات ذینفعان :از آنجایی كه هد از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نياز ذینفعان و كساب مناافع توساط ایان گاروه
میباشد ،ضروری است به نظرات ذینفعان در بخشهای مختلف فرآیند پيادهسازی از جمله چگونگی شكستن اقدامات توجه
شود.
در صورتی كه تصميم گرفته شود كه تعدادی از پروژههای اجرایی نيز به زیرفعاليتها شكسته شوند ،میتاوان در شكساتن
دوم از مبنای دیگری استفاده نمود.
 -3-2-1ابزارهای شكستن اقدامات

1- Work-Breakdown-Structure
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تاكنون مفاهيم و موضوعات كليدی شكستن اقدامات مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،در این بخش چند ابزار بارای انجاام
این مهم معرفی میگردد.
الف) تجزیه و تحليل فرآیند استاندارد
در ادبيات برخی از اقدامات فرآیند تجربه شده ای وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگاان علمای آن حاوزه ماورد
پذیرش است .چنين فرآیندهایی فرآیند استاندارد ناميده میشود و در صورتی كه در ماورد اقادامات خاصای فرآیناد
استاندارد وجود داشته باشد ،پروژههای اجرایی ارائه شده در آن حوزه به عنوان مجموعه پروژههای اجرایی اساتاندارد
پذیرفته میشوند.
ب) بهينهكاوی
در صورتی كه در راستای تحقق یک اقدام ،فرآیند استانداردی وجود نداشته باشد و یا به علت عدم دسترسای قابال
استفاده نباشد ،از ابزار بهينهكاوی استفاده میشود .بهينهكاوی به معنی بررسی تجربههاای انجاام شاده و یاادگيری
می باشد .اگرچه در این حالت به علت عدم وجود الگویی استاندارد ،انتظار میرود تجربههای پيشين در ابعاد مختلفی
با یكدیگر تفاوت داشته باشند  -كه از علل اصلی آن خواستگاه منطقهای و ویژگیهای خاصی است كاه فرایناد در
قالب آن طراحی و اجرا شده است -یكی از مسائل كليدی بكارگيری این ابزار چگونگی در كنار هم قرار دادن نتایج
تجربه های مختلف برای دستيابی به الگویی مطلوب میباشد .اگر نتوان از این روش به مجموعاهای از پاروژههاای
اجرایی قابلقبول دست یافت ،از پروژههای اجرایی غير نهایی بهدست آمده میتوان در ابزار علی -معلاولی اساتفاده
نمود.
ج) تحليل علیمعلولی
اسا

این ابزار استفاده از نظرات خبرگان برای شكستن اقدامات به مجموعه پروژههای اجرایی میباشد .از همينرو

حضور خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه ضرورت و الزمه استفاده از این ابزار اسات .در اداماه چگاونگی
استفاده از این ابزار در جلسهای با حضور خبرگان توضيح داده میشود.
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گام  :1در ابتدای جلسه توضيحات مربوط به معرفی اقدام ارائه میگردد تا كليه افراد حاضر به نگرش یكسانی از اقدام ماورد
نظر دست یابند.
گام  :2در یک طوفان فكری پروژه های اجرایی كه از نظر خبرگان برای انجام اقدام مزبور ضروری به نظر میرساد مطارح
شده و در معرض دید همگان قرار میگيرد.
حاضرین جلسه باید این نكته را مد نظر قارار دهناد كاه در مرحلاه اول صارف اا اقادامات باه پاروژههاای اجرایای اساسای
تشكيلدهنده شكسته میشوند .از همينرو بهتر است از بيان مواردی كه خود زیرفعاليتهای پروژههای اجرایی اساسی به شمار
می روند و یا قابل بيان شدن به شكل پروژههای اجرایی كالنتری هستند اجتناب ورزند .در صورتی كاه تصاميم گرفتاه شاود
برخی پروژههای اجرایی به زیرفعاليت های خود شكسته شوند ،در مرحله دیگری فرایند جاری در مورد آن پاروژههاای اجرایای
تكرار میشود .به عبارتی در هر مرحله از بكارگيری این ابزار ،شكستن تنها در یک سطح انجام میپذیرد.
پس از انجام این گام فهرست اوليهای از پروژههای اجرایی پيشنهادی به دست میآید .در تكميل این فهرست مایتاوان از
اطالعات به دست آمده از دو ابزار دیگر به ویژه بهينهكاوی استفاده نمود.

1

گام  :3كليه موارد موجود در ليست اوليه تحت سه عنوان زیر دستهبندی میشوند:
الف) پروژههای اجرایی اصلی تكين :پروژههای اجرایی هستند كه اوالا در راستای تحقق اقدام مورد نظار انجاام آنهاا
ضروری بوده و ثانياا در بين سایر پروژههای اجرایی پيشنهاد شده موارد مشابه قابل جایگزینی با آن وجود ندارد.
ب) پروژههای اجرایی جایگزین :این دسته شامل آن بخش از پروژههاای اجرایای ضاروری اسات كاه در باين ساایر
پروژه های اجرایی ،موارد مشابهِ قابل جایگزینی با آنها یافت میشود .در این حالت هار گاروه از پاروژههاای اجرایای
مشابه در مجموعههایی جمع میشوند كه از آنها تحت عنوان مجموعههای جایگزینی یاد میشود .سرانجام باید از هر
یک از مجموعههای جایگزینی یک پروژه اجرایی انتخاب شود.

 -1ممكن است بتوان درمورد یک فعاليت از روش تحليل فرآیند استاندارد و یا بهينهكاوی به نتيجاه رسايد ،علایرغام ایانكاه در ماورد اقادام
باالدست استفاده از این دو ابزار نتيجهبخش نبوده باشد.
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مجموعه های جایگزینی نباید با یكدیگر دارای اشتراك باشند .همچنين در صورتی كه پروژه اجرایی قابل تخصيص به
بيش از یک مجموعه جایگزینی باشد ،آن پروژه اجرایی به چند بخش تفكيک شده و هر بخش به مجموعاه مربوطاه
اختصا

مییابد.

ج) پروژههای اجرایی پشتيبانی :پروژه های اجرایی كه در راستای تحقق یک اقدام ،ضاروری نيساتند ولای مایتوانناد
فرآیند انجام اقدام مورد نظر را تقویت كرده و آن را تسریع بخشند.
در صورتی كه پس از دستهبندی فوق مواردی وجود داشته باشند كه به نوعی زیرفعاليت سایر پروژههای اجرایی اصالی یاا
پشتيبانی به حساب آیند ،این موارد حذ شده  -در صورت لزوم در شكستن پروژههای اجرایی به زیرفعاليتها در مراحال
بعد استفاده میشوند  -و در غير این صورت الزم است پروژه های اجرایی اصالی یاا پشاتيبان دیگاری تعریاف شاود كاه
دربرگيرنده موارد ذكر شده به عنوان زیرفعاليت خود باشد.
در مجموع مشخص میگردد كه پروژههای اجرایی دستهبندی شده باید دارای دو ویژگی زیر باشند:
 در یک سطح باشند،
 غير از پروژه های اجرایی درون یک مجموعه جایگزینی ،سایر پروژههای اجرایی باید بدون همپوشانی باشند .در غير
این صورت باید تغييراتی در آنها اعمال گردد تا همپوشانی موجود حذ شود.
 -4-2-1بازنگری نهایی و انتخاب پروژههای اجرایی
قبل از نهایی شدن پروژههای اجرایی ،به منظور ارزیابی جوانب مختلف پروژههای ارائه شده و قضاوت در مورد موجه باودن
یا عدم موجه بودن آنها ،هر پروژه اجرایی باید بر اسا

معيارهای مختلفی از جمله معيارهای فنی ،مالی و اقتصادی ،اجتماعی

و زیستمحيطی مورد مميزی قرار گيرد .بر این اسا  ،پروژههای اجرایی به دست آمده در مرحله قبل مورد بازبينی قرار گرفتاه
و پروژه هایی كه از نظر معيارهای مختلف ناموجه باشند ،كنار گذاشته میشوند .در واقع پروژههای اجرایی نهایی بایاد باه نحاو
مطلوبی موجبات دستيابی به مقاصد سایر سطوح راهبردی را فراهم سازند .از همينرو ضروری است با نگاهی اجمالی به بازبينی
گامهای طی شده نواقص احتمالی پرداخته شود.
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 -3-1فهرست پروژههای اجرایی سند توسعه فناوریهای ذخیره سازهای انرژی الكتریكی در صنعت
برق ایران
با توجه به موارد مطرح شده در ابتدای این بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شكستن اقدامات به پروژههای اجرایی ،در این
بخش ،پروژههایی شناسایی میشود كه اجرایی شدن آنها منجر به تحقق اقدامات میگردد .با توجه به ابزارهای گوناگونی كاه
جهت شكستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسیهای صورت گرفته این نتيجه حاصل شد كه ابزار تحليل علیمعلولی
بهترین ابزار برای شكستن اقدامات در این طرح میباشد.
همان طور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به این سند در دو دسته اقدامات فنی و غيرفنی تدوین
شد .ابتدا كارشناسان فنی سند راهبردی و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق ایران به
طور مجزا فهرست پروژه های اوليه مربوط به خود را استخراج كردند .در ادامه با توجه به اینكه تفكيک اقادامات فنای ساند بار
مبنای سامانههای ذخيرهساز انجام شده و هر اقدام مربوط به یكی از سامانههای با اولویت ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت
برق میباشد ،در تدوین پروژههای فنی مربوط به هار اقادام از صااحبنظاران و خبرگاان آن ساامانه اساتفاده شاد .مجموعاه
پروژههای تدوین شده توسط تيم فنی خدمت متخصصين هر حوزه ارائه شد ،كه خبرگان هر حوزه پاس از بررسای پاروژههاا و
مشاورهها و راهنماییهایی در جهت بهبود و تكميل پروژههای فنی ارائه كردند ،كه از این پيشنهادها در تدوین پروژههای فنای
سند استفاده شد .ليست افراد مصاحبه شده در تدوین هر یک از سامانهها در زیر ارائه شده است:
 خبرگان مصاحبه شونده در زمينه نيروگاههای تلمبهبرقابی:
 oجناب آقای دكتر حسينی
 oجناب آقای مهند

طالبی

 oجناب آقای مهند

امينی والشانی

 oجناب آقای مهند

آسایش

 oجناب آقای مهند

قائم پناه

 oجناب آقای مهند

سلطانی

 خبرگان مصاحبه شونده در زمينه باتریهای ليتيومی:
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 oجناب آقای دكتر جوان بخت
 oجناب آقای مهند

شجاعی؛

 خبرگان مصاحبه شونده در زمينه باتری سرب اسيد پيشرفته
 oجناب آقای مهند

شجاعی

 خبرگان مصاحبه شونده در زمينه باتری جریانی
 oجناب آقای مند

موسوی فر

 oجناب آقای مهند

حسنی

 خبرگان مصاحبه شونده در زمينه ابرخازن
 oجناب آقای دكتر شعبانی
 خبرگان مصاحبه شونده در زمينه فالیویل
 oجناب آقای دكتر عزیزی
 oجناب آقای مهند

برهمندپور

در نهایت پروژههای اجرایی اقدامات فنی تدوین شده ،با برگزاری جلسهای با حضور  6نفر از خبرگاان و كارشناساان حاوزه
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی (كميته راهبری) ،پروژههای تدوین شده بررسی شدند و پس از جمعبندی پروژههای اصلی جهات
اجرایی شدن اقدامات شناسایی شدند .اسامی افراد حاضر در این جلسه به شرح ذیل است:
 جناب آقای دكتر موسوی تاكامی (نماینده شركت توانير) جناب آقای دكتر حسينی (مشاور فنی و ریئس بخش برق شركت آب نيرو) جناب آقای دكتر عزیزی (عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی) -جناب آقای مهند

امينی (ریئس مركز توسعه فناوری موتورهای الكتریكی پيشرفته پژوهشگاه نيرو)

 -جناب آقای مهند

صالحی (مدیر گروه شيمی و فرآیند مركز شيمی و مواد غيرفلزی پژوهشگاه نيرو)

 -جناب آقای مهند

ژام (رئيس مركز شيمی و مواد غيرفلزی پژوهشگاه نيرو)
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همان طور كه در قسمتهای قبل اشاره شد ،مجموعه پروژههای اجرایی كه از شكستن اقدامات به دست میآیاد ،بایاد باه
نحوی جامع باشد كه انجام صحيح آنها منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود در این بخش تالش شاده باا اساتفاده از نظارات
خبرگان و كارشناسان ،جامعيت پروژه های اجرایی شناسایی شده برای هر اقدام حفظ شود .مورد دیگری كه در رابطه با شكستن
اقدامات باید مورد توجه قرار گيرد ،سطح شكسته شدن اقدامات است .در این طرح اقدامات تا سطحی شكسته شدهاند كه بتوان
برای پروژههای اجرایی حاصل از شكستن آنها زمان و بودجه تخصيص داده و همچنين مجری جهت اجرای آنهاا مشاخص
نمود .در ادامه ليست اقدامات مدیریتی شناسایی شده در جدول ( )1-1و ليست پروژههای شناسایی شده برای هر یک از اقدامات
فنی در جدول ( )2-1ارائه شده است.
جدول ( :)1-1ليست اقدامات غيرفنی تدوین شده سند.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اقدامات
تدوین بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشكلها و نهادهای غيردولتی علمی و صنفی در حوزه
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
تدوین و تصویب آیيننامه اجرایی شناسایی و حمایت از كارآفرینان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
تدوین بستههای جامع راهكارهای حمایت از جذب سرمایهگذاری در این حوزه
رایزنی با بانکها و صندوقهای مالی برای تأمين اعتبارات مورد نياز برای حمایت از فعاالن این حوزه
تشكيل كارگروه پژوهش و تحقيقات در حوزه سامانههای با اولویت در ذیل مركز راهبردی توسعه فناوری
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
تدوین نقشه دانشی و به روزرسانی هریک از ذخيرهسازهای با اولویت در صنعت برق (شناخت پتانسيلهای
دانشی موجود در طراحی و ساخت سامانهها)
تهيه و چاپ خبرنامه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق (به منظور اطالعرسانی در رابطه با
فعاليتها و دستاوردهای دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی مختلف در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
با اولویت)
تدوین ،تصویب و ابالغ آیيننامه حمایت از پروژههای پژوهشی-تحقيقاتی دانشگاهها ،پژوهشكدهها و مراكز
صنعتی در حوزه
طراحی بسته حمایت سياسی از حضور صنعتگران با همراهی مسئولين كشوری در سفرها و تعامالت
بينالمللی
شناسایی اولویتهای صنعت برق كشور در حوزه كاربرد ذخيرهسازها و تدوین دستورالعمل حمایت از طرحهای
كاربردی همراستای این اولویتها
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ردیف
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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اقدامات
تشكيل تيم ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليتهای پژوهشی با حضور نمایندگان دانشگاه و صنعت برق و
تخصيص آنها به منظور راهبری تحقيقات این حوزه
ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع و بهروز آمایش ملی زیرساختها و تجهيزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی برای استفاده پژوهشگران این حوزه
ایجاد مركز آزمایشگاه در زمينه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق
راهاندازی سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق
برگزاری كنفرانس و همایش تخصصی در زمينه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی و كاربرد آنها در صنعت برق
در كنار كنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت برق
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در رابطه با ضرورت بهكارگيری ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در
بخشهای مختلف صنعت برق
طراحی و فعالسازی فرومهای تخصصی در بستر شبكههای اجتماعی در حوزه فناوریهای با اولویت
برگزاری نمایشگاه تخصصی ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشی از نمایشگاه ملی صنعت برق
تهيه و انتشار نشریه علمی  -تخصصی در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
تأسيس مركز توسعه فناوری سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
تشكيل بانک اطالعاتی شركتها و افراد پيشرو و صاحب دانش فنی در دنيا و معرفی و ایجاد دسترسی برای
فعاالن این حوزه در داخل كشور
شناسایی فرصتهای موجود در قوانين فعلی (قانون حداكثر استفاده از توان داخلی و سایر قوانين مرتبط) و
تبدیل این فرصتها به راهكارهای عملياتی فرصتسازی در بخش استفاده از ذخيرهسازها در صنعت برق
تشكيل كارگروههای تخصصی تدوین استانداردهای ملی در حوزه استاندارهای فنی مرتبط با سامانههای
ذخيرهساز با همكاری سازمان ملی استاندارد در ذیل مركز ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی
رایزنی در جهت احصا الزامات قانونی موردنياز در توسعه فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی جهت
درج در اسناد و برنامههای كالن ملی
انجام مطالعات فنی-اقتصادی و آیندهپژوهی دقيق در رابطه با نياز بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی
الكتریكی در صنعت برق
تهيه و به روزرسانی بانک اطالعاتی دانشگاهها ،شركتها و افراد پيشرو و فعال و زمينه فعاليت آنها این
حوزه در داخل كشور
هماهنگی با گمرك به منظور بازنگری در كدهای گمركی مرتبط با تجهيزات و سامانههای دخيرهساز پركاربرد
تعامل با گمرك به منظور بازنگری در تعرفههای گمركی مرتبط با سامانههای ذخيرهساز بااولویت جهت
حمایت هرچه بيشتر از توليد داخل
تدوین بسته مكانيزمهای تنظيمگری دولت در حمایت از توسعه بازار سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
تدوین آئيننامه فعالسازی ظرفيتهای حمایتی صندوقهای مالی حمایت از توسعه فناوری (صندوق نوآوری
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31
32
33
34
35
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اقدامات
و شكوفایی ،صندوق مالی توسعه تكنولوژی و )...
تدوین بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشكلها و نهادهای غيردولتی علمی و صنفی در حوزه
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
برنامهریزی و افزایش تعامالت با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( )IMIDROجهت
طراحی مكانيزمهای حمایت از توليد مواد معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای با اولویت (از طریق كم
كردن تعرفه گمركی در راستای تسهيل واردات ،امكانپذیر كردن سفارش خرید و یا حمایت از ساخت معادن)
پيگيری اجرای طرحهای تحقيقاتی رفع خألهای دانشی در هریک از سامانهها متناسب با خألهای دانشی
شناسایی شده در نقشههای دانشی سامانهها
تهيه و توزیع خالصه مطالعات انجام شده در رابطه با مقادیر مورد نياز پيشبينی شده به ذخيرهسازی انرژی
الكتریكی در صنعت برق
طراحی و اجرای برنامههای آگاهبخشی در رابطه با ضرورت توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
در بين تصميمسازان بخشهای مختلف صنعت برق

جدول ( :)2-1پروژههای اجرایی حاصل از شكسته شدن اقدامات فنی تدوین شده سند.
عنوان پروژهها
ردیف
اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
-1-1
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
 -1-1-1مطالعه و دست یابی به دانش فنی طراحی مكانسيم های فرآیند ساخت ذخيره ساز تلمبه برقآبی
 -2-1-1طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا آزمایشگاهی
 -3-1-1طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی
 -4-1-1طراحی و ساخت موتور-ژنراتورهای دور متغير در مقيا آزمایشگاهی
 -5-1-1طراحی و ساخت موتور -ژنراتور دور متغير در مقيا  ،نيمه صنعتی و صنعتی
 -6-1-1طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک – قدرت در مقيا آزمایشگاهی
 -7-1-1طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک -قدرت در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی
طراحی و ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی باه منظاور تاامين ذخيارهگاردان و ارائاه
-8-1-1
خدمات جانبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان باال
 -9-1-1مطالعه و دست یابی به دانش فنی طراحی مكانسيم های فرآیند ساخت ذخيره ساز تلمبه برقآبی
 -10-1-1طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا آزمایشگاهی
 -11-1-1طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی
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-12-1-1
-13-1-1
-14-1-1
-15-1-1
-16-1-1
-2-1
-1-2-1
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عنوان پروژهها
طراحی و ساخت موتور-ژنراتورهای دور متغير در مقيا آزمایشگاهی
طراحی و ساخت موتور -ژنراتور دور متغير در مقيا  ،نيمه صنعتی و صنعتی
طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک – قدرت در مقيا آزمایشگاهی
طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک -قدرت در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی
طراحی و ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی باه منظاور تاامين ذخيارهگاردان و ارائاه
خدمات جانبی
دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز تلمبه برق آبی
طراحی و امكان سنجی بكارگيری نيروگاه های تلمبه ذخياره ای باه هماراه مناابع تجدیدپاذیر
انرژی(بادی و خورشيدی) با هد اقتصادی كاهش هزینه تمام شده انرژی الكتریكی
ارزش گذاری و امكان سنجی خدمات جانبی نيروگااه هاای تلمباه ذخياره ای در حضاور مناابع
تجدیدپذیر از منظر اقتصاد ملی ،امنيت انرژی و پایداری شبكه
ارزیابی روشهای جدید ذخيره سازی نيروگاه های تلمبه ذخيره ای با استفاده از منابع آب دریاا (و
آبهای بدون كيفيت) و ساخت نمونه های كم توان

اقدام  :2تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری ليتيومی
دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز باتریهای ليتيومی
-1-2
ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد كاتدی باتریهای یون ليتيومی قابل شارژ
-1-1-2
LFP-NCM-LCO-LTO

-2-1-2
-3-1-2
-4-1-2
-5-1-2
-6-1-2
-7-1-2
-8-1-2
-9-1-2
-10-1-2

ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد مواد كاتدی ليتيوم نيكل اكساید مورد استفاده در
باتری یون ليتيومی در مقيا آزمایشگاهی و نيمه صنعتی
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد آندی باتری های قابال شاارژ كاربن ،تيتاانيوم و
گرافيت
سنتز مواد آندی و ساخت نمونه های آزمایشگاهی سلول های ليتيومی قابل شارژ بر اسا ماواد
آندی تهيه شده
بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتری های ليتيومی قابل شارژ
بررسی و تعيين مشخصات الكتروليت های مورد استفاده در باتری های ليتيومی قابل شارژ
بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتری های ليتيومی قابل شارژ
اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتری های ليتيومی قابل شاارژ ماورد اساتفاده در
ذخيره ساز ها
بررسی فنی  ،اقتصادی و محيط زیستی روش های مختلف بازیافت باتری هاای ليتياوم یاون و
تعيين روش های بهينه بازیافت
دستيابی به دانش فنی بومی بازیافت باتری های یون ليتيومی
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ردیف
-11-1-2
-12-1-2
-13-1-2
-14-1-2
-15-1-2
-16-1-2
-17-1-2
-18-1-2
-19-1-2
-20-1-2
-21-1-2
-22-1-2
-23-1-2
-24-1-2
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عنوان پروژهها
دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت ماژول باتری های ليتيومی
دستيابی به دانش فنی ساخت پک باتری ليتيومی
دستيابی به دانش فنی ساخت سلول های استوانه ای ،منشوری و كتابی در مقيا آزمایشاگاهی
و پایش آزمایشگاهی طوالنی مدت سلولهای ساخته شده از نظر حفظ عملكرد و ساختار ایمنی در
تعداد سيكلهای باالی شارژ و دشارژ
ساخت سلول ليتيوم-یون در مقيا نيمه صنعتی
ساخت سلول ليتيوم-یون در مقيا صنعتی
ساخت كاتد كربنی متخلل مورد استفاده در باتری های ليتيوم -هوا در مقيا آزمایشگاهی
ساخت كاتد كربنی متخلل مورد استفاده در باتری های ليتيوم -هوا در مقيا نيمه صنعتی
ساخت الكتروليت های مورد استفاده در باتری های ليتيوم -هوا
ساخت شبكه الكترود با هدایت و توان باال
كسب دانش فنی و توليد سلول های ليتيوم هوا
مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتری های یون ليتيوم با قابليت كنترل،
مانيتورینگ و محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
طراحی و ساخت انواع  BMS, PCMمورد نياز در پک های باتری های ليتيومی در ذخيره
سازهای  1مگاوات ساعت (ماژول ها و )MASTER
طراحی و ساخت انواع سيستم های خنک كاری و مدیریت حرارتی پک های باتریهای ليتيومی
در ذخيره سازها
ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد كاتدی باتریهای یون ليتيومی قابل شارژ
LFP-NCM-LCO-LTO

دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز تلمبه باتری ليتيومی
-2-2
بهكارگيری باتری های یون ليتيومی جهت ذخيره سازی مقيا باال – ماژول های  1مگاوات
-1-2-2
ساعت
بكارگيری باتریهای یون ليتيومی در شبكه -ماژول های  1مگاوات ساعت
-2-2-2
بكارگيری باتریهای یون ليتيومی در سيستمهای انرژی های تجدیدپذیر و خارج از شبكه
-3-2-2
( 10،50،100و  500كيلووات ساعت )
اقدام  :3تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری سرب اسيد پيشرفته
دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز باتریهای سرب اسيد پيشرفته
-1-3
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد استفاده در الكترود مثبت باتری های
-1-1-3
سرب اسيد
بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتری های سرب اسيد پيشرفته
-2-1-3
ساخت جداكننده  AGMجهت استفاده در باتری سرب -اسيد پيشرفته و بررسی عملكرد آن ها
-3-1-3
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عنوان پروژهها
در مقيا آزمایشگاهی
ساخت جداكننده های  AGMبرای كاربرد در باتری سرب اسيد پيشرفته چگالی باال در مقيا
نيمه صنعتی
بررسی آزمایشگاهی عملكرد جداكننده  AGMو  Gelدر كاهش خشكی باتری های سرب اسيد
پيشرفته
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد استفاده در الكترود منفی باتری های
سرب اسيد
بررسی آزمایشگاهی بازتركيب كاتاليستی هيدروژن و اكسيژن در باتری های سرب اسيد پيشرفته
بررسی سيستم های تخليه گاز برای كاهش تبخير آب در باتری های سرب اسيد پيشرفته در
مقيا آزمایشگاهی
بررسی و تعيين مشخصان الكتروليت های مورد استفاده در باتری های سرب اسيد
بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتری های سرب اسيد
اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتری های سرب اسيد مورد استفاده در ذخيره
سازها
بررسی فنی  ،اقتصادی و محيط زیستی روش های مختلف بازیافت باتری های ليتيوم یون و
تعيين روشهای بهينه بازیافت
دستيابی به دانش فنی بومی بازیافت باتری های سرب اسيد
ساخت آلياژهای سرب جهت استفاده در الكترودهای باتری سرب -اسيد پيشرفته در مقيا
آزمایشگاهی
ساخت و بررسی عملكرد آلياژهای سرب برای كاربرد در الكترود های باتری سرب اسيد پيشرفته
توان و چگالی انرژی باال در مقيا نيمه صنعتی
بازیافت باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا صنعتی با كمترین آلودگی
بازیافت فلزات سنگين باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا نيمه صنعتی با كمترین
آالیندگی و حداكثر بازیافت
ساخت پروتوتایپ باتری سرب -اسيدی پيشرفته در ذخيره سازی انرژی های تجدید پذیر و
خارج از شبكه
دستيابی به دانش فنی بومی ساخت الكترودهای كربنی انرژی باال قادر به كمک در افزایش
دانسيته انرژی باتری های سرب-كربن
دستيابی به دانش فنی بومی ساخت باتری های سرب – كربن در مقيا آزمایشگاهی و نيمه
صنعتی و بهينه سازی فرآیند
مطالعه و ساخت مانيتورینگ آزمایشگاهی مورد استفاده در باتری های سرب اسيد پيشرفته با
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عنوان پروژهها
ردیف
قابليت كنترل ،مانيتورینگ و محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی
متفاوت)
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد استفاده در الكترود مثبت باتری های
-20-1-3
سرب اسيد
بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتری های سرب اسيد پيشرفته
-21-1-3
دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز تلمبه باتری های سرب اسيد پيشرفته
-2-3
بكارگيری باتری های سرب -اسيدی جهت استفاده در تنظيم فركانس و بهبود كيفيت شبكه در
-1-2-3
مقيا پایلوت
بكارگيری باتری های سرب-اسيد پيشرفته در شبكه ماژول های  1مگا وات ساعت
-2-2-3
بكارگيری باتری های سرب-اسيد پيشرفته در سيستمهای انرژی های تجدیدپذیر و خارج از
-3-2-3
شبكه( 100، ، 50 ،10و  500كيلو وات ساعت)
اقدام  :4تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری جریانی
دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز باتری های جریانی
-1-4
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت استک های باتری جریانی با ظرفيت 5كيلووات
طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هادی پایه كربنی مورد استفاده در باتری جریانی در
-1-4-1
مقيا آزمایشگاهی ( 100وات)
طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هادی پایه كربنی مورد استفاده در باتری جریانی در
-2-4-1
مقيا نيمه صنعتی و صنعتی (5كيلووات)
طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخل استک در باتری های جریانی در مقيا
-3-4-1
آزمایشگاهی ( 100وات)
طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخل استک در باتری های جریانی در مقيا
-4-4-1
نيمه صنعتی و صنعتی (5كيلووات)
ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی وانادیومی با بهينه توان خروجی در مقيا آزمایشگاهی
-5-4-1
ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی وانادیومی با بهينه توان خروجی در مقيا نيمه صنعتی و
-6-4-1
صنعتی
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت و توليد الكتروليت تا ظرفيت  500كيلووات
طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتری های جریانی در مقيا
-7-4-1
آزمایشگاهی ( 100وات)
طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتری های جریانی در مقيا نيمه
-8-4-1
صنعتی و صنعتی (5كيلووات)
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت سيستم كنترل و مانيتورینگ باتری های جریانی ماورد
استفاده در كاربردهای بهينه گزینش شده
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عنوان پروژهها
ردیف
مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتری های جریانی با قابليت كنترل،
-9-4-1
مانيتورینگ و محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
طراحی فرآیندهای بهينه جریانی و شبيه سازی دیناميكی آن ها در استک باتری جریانی با توان
-10-4-1
های مختلف
مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتری های جریانی با قابليت كنترل،
-11-4-1
مانيتورینگ و محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز تلمبه باتری جریانی
-2-4
مطالعه و پتانسيل سنجی و طراحی مدل بكارگيری باتری های جریانی در مقيا باال و تعيين
-1-2-4
شرایط نگهداری ،سيستم كنترلی و انتگراسيون با شبكه
بهكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی با امكان تبادل انرژی با شبكه در
-2-2-4
مقيا پایلوت
بهكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی با امكان تبادل انرژی با شبكه در
-3-2-4
مقيا صنعتی با مالحظات فنی و ایمنی
مطالعه و طراحی مدل بكارگيری باتری های جریانی در مقيا باال ،شرایط نگهداری ،سيستم
-4-2-4
كنترلی و انتگراسيون تجدید پذیر خارج از شبكه
بهكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر
-5-2-4
خارج از شبكه در مقيا پایلوت
بكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر
-6-2-4
خارج از شبكه در مقيا صنعتی با مالحظات فنی و ایمنی
اقدام  :5تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز ابرخازن از طریق روش مناسب همكاری های
خارجی
دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز ابرخازن
-1-5
شناسایی تعيين بهترین نوع ابرخازن بر اسا چارت انرژی توان توسط كارگروه مسوول
-1-1-5
ساخت مواد الكترودی با سطح ویژه باال جهت كاربرد در ابرخازن ها
-2-1-5
ساخت و توسعه مواد الكترودی نوین ( اكسيد های فلزی/نيتریدها ،نانولوله های كربنی ،نانو
اليا  ،گرافن ،كربن مشتق شده از كاربيدها ،ژل های كربنی ،پليمرهای هادی مختلف و
-3-1-5
كامپوزیتهای آن ها) در ابر خازن ها
بررسی امكان سنجی ،طراحی  ،ساخت و توسعه ابرخازن ها جهت استفاده در  UPSها
-4-1-5
بررسی امكان سنجی ،طراحی  ،ساخت و توسعه خازن های هيبریدی
-5-1-5
شناسایی دانش فنی و ساخت ابرخازن با توان پایين توسط بكارگيری روشهای مناسب همكاری
-6-1-5
های خارجی
ساخت ماژول های جدید موثر بر عملكرد و قيمت ابرخازن بكارگيری روش مناسب همكاری
-7-1-5
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های خارجی
دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز ابرخازن
-2-5
بكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا صنعتی
-1-2-5
بكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره سازی انرژی در صنعت برق
-2-2-5
اقدام :6تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز فالیویل از طریق روش مناسب همكاری های
خارج
دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره سازفالیویل
-1-6
مطالعه  ،طراحی و ساخت ماشين های الكتریكی فالیویل ها با بكارگيری روش مناسب همكاری
-1-1-6
های خارجی
مطالعه ،طراحی و ساخت یاتاقان های مغناطيسی باا بكاارگيری روش مناساب همكااری هاای
-2-1-6
خارجی
مطالعه ،طراحی و ساخت روتور فالیویل با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
-3-1-6
مطالعه ،طراحی و ساخت سيستم خال و بدنه با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
-4-1-6
مطالعه ،طراحی و شبيهسازی و ساخت سيستم یكسوساز ،اینورتر ،كنترل ،حفاظت و مونيتوریناگ
-5-1-6
با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
مطالعه ،طراحی و تهيه باالنس جرمی مجموعه با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
-6-1-6
دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز فالیویل
-2-6
بكارگيری و توسعه فالیویل ها به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا صنعتی
-1-2-6
بكارگيری و توسعه فالیویل ها به منظور ذخيره سازی انرژی در صنعت برق
-2-2-6
 -4-1تخصیص منابع
در برنامهریزی عملياتی تخصيص منابع فرایند تصميمگيری در مورد چگونگی بكارگيری منابع موجود باه منظاور نيال باه
مقاصد تعيين شده ،به ویژه در كوتاهمدت مشخص میگردد .تخصيص منابع در ساطوح مختلاف راهباردی از جملاه اقادامات،
پروژههای اجرایی ،فعاليتها و سایر سطوح باالتر قابل تعریف است .همان طور كه در بخش قبل عنوان شد یكی از معيارهاای
مورد توجه در تعيين تعداد سطوح شكسته شدن اقدامات ،رسيدن به سطحی است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمود .این
برآورد بر دو مبنا صورت میپذیرد:
الف) تجربههای پيشين
ب) نظر خبرگان
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منابعی كه در برنامه عملياتی این سند مورد توجه قرار خواهند گرفت ،عبارتاند از هزینه ،زمان و در صاورت لازوم مناابعی
چون دانش و فناوری .تأمين منابع انسانی با استفاده از هزینه اختصا

یافته توسط مجری فعاليت صورت میپذیرد .البته هزینه

نيروی انسانی برآورد شده و جزء منابع مالی به مجری تخصيص مییابد .با توجه به محدود باودن زماان ،جهات دساتيابی باه
اهدا در زمان مورد نظر ،مدت زمان الزم برای انجام هر پروژه ،باید به عنوان یكی از اصلیترین منابع اجرایی شدن پروژههاا،
به درستی مشخص گردد .الزم به ذكر است كه در این پروژه تخصيص زمان یک فرآیند تخصيص منابع محدود مایباشاد .باه
عبارتی كل زمان در دستر

برای تحقق پروژههای اجرایی از قبل تعيين شده و هر پروژه باید در مدت زمان خاا

خاود باه

اتمام برسد .از طر دیگر منابع مالی به عنوان منابع نامحدود در نظر گرفته میشوند .بنابراین برای هار پاروژه اجرایای هزیناه
الزم برآورد شده و برای انجام آن پروژه تخصيص داده میشود .منابع الزم برای سطوح باالتر از جمله اقدامات در حالات كلای
برابر مجموع هزینههای سطوح پایيندست میباشد 1.در این بخش زمان و بودجه تخمينی الزم برای انجام اقدامات غيرفنای و
پروژههای مربوط به اقدامات فنی به ترتيب با توجه به تجربيات تيم مشاور و از طریق مشاوره با خبرگاان حاوزه ذخيارهساازی
انرژی الكتریكی مشخص گردید .نحوه تعيين بودجه و زمان مورد نياز اجرای اقدامات غيرفنی نيز به صورت كامل در شناسانامه
اقدامات غيرفنی شرح داده شده است .زمان و بودجه تخمينی الزم برای انجام اقدامات غيرفنی و پروژههای مربوط به اقادامات
فنی به ترتيب در جدول ( )3-1و

جدول ( )4-1ارائه شده است .زمانبندی دقيق پروژهها میتواند به ترسيم صحيح رهنگاشت كمک كند.

 -1مسأله مهمی كه در تخصيص منابع مالی محدود مورد مالحظه قرار میگيرد اولویتبندی فعاليتها بهگونهای است كه مشخص باشاد مناابع
اضافی كه احياناا در طول پروژه اختصا مییابند به كدام یک از آنها تعلق گرفتاه و در صاورت كااهش مناابع كاداميک باا كمباود مواجاه
میشوند .این مالحظه برای پروژه جاری وجود ندارد.
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جدول ( :)3-1بودجهبندی و زمانبندی اقدامات غيرفنی در توسعه فناوریهای ذخيره سازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
كشور.

ردیف

1
2
3
4
5
6

7

8
9

اقدامات
تدوین بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشكلهاا و نهادهاای
غيردولتی علمی و صنفی در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
تدوین و تصویب آیيننامه اجرایی شناسایی و حمایت از كارآفریناان حاوزه
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
تدوین بستههای جامع راهكارهای حمایت از جذب سرمایهگاذاری در ایان
حوزه
رایزنی با بانکها و صندوقهای مالی برای تأمين اعتبارات مورد نياز بارای
حمایت از فعاالن این حوزه
تشكيل كارگروه پژوهش و تحقيقات در حوزه سامانههای با اولویت در ذیل
مركز راهبردی توسعه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
تدوین نقشه دانشی و به روزرسانی هریک از ذخيرهساازهای باا اولویات در
صنعت برق (شناخت پتانسايلهاای دانشای موجاود در طراحای و سااخت
سامانهها)
تهيه و چاپ خبرنامه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صانعت بارق
(به منظور اطالعرسانی در رابطه با فعاليتها و دساتاوردهای دانشاگاههاا و
مراكز تحقيقاتی مختلف در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی باا
اولویت)
تدوین ،تصویب و ابالغ آیيننامه حمایت از پروژههای پژوهشی-تحقيقااتی
دانشگاهها ،پژوهشكدهها و مراكز صنعتی در حوزه
طراحی بسته حمایت سياسی از حضور صنعت گران باا همراهای مسائولين
كشوری در سفرها و تعامالت بينالمللی

زمان
(ماه)

هزینه
پرسنلی

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
مصر شدنی و هزینه كل
نشدنی

12

400

-

400

12

600

-

600

12

600

-

600

12

400

-

400

-

-

-

-

108

870

-

870

96

1300

-

1300

96

550

-

550

12

550

-

550
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ردیف

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

اقدامات
شناسایی اولویتهای صنعت برق كشاور در حاوزه كااربرد ذخيارهساازها و
تدوین دستورالعمل حمایت از طرحهای كاربردی همراستای این اولویتها
تشكيل تيم ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليتهای پژوهشی با حضور نمایندگان
دانشگاه و صنعت برق و تخصيص آنها به منظور راهباری تحقيقاات ایان
حوزه
ایجاد یک بانک اطالعااتی جاامع و باهروز آماایش ملای زیرسااختهاا و
تجهيزات آزمایشگاهی مرتبط با فنااوری ساامانههاای ذخيارهسااز انارژی
الكتریكی برای استفاده پژوهشگران این حوزه
ایجاد مركز آزمایشگاه در زمينه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكای در صانعت
برق
راهاندازی سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق
برگزاری كنفرانس و همایش تخصصای در زميناه ذخيارهساازهای انارژی
الكتریكاای و كاااربرد آنهااا در صاانعت باارق در كنااار كنفاارانسهااای و
همایشهای مختلف صنعت برق
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در رابطاه باا ضارورت باهكاارگيری
ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشهای مختلف صنعت برق
طراحی و فعالسازی فرومهای تخصصی در بستر شبكههاای اجتمااعی در
حوزه فناوریهای با اولویت
برگزاری نمایشگاه تخصصی ذخيرهسازهای انرژی الكتریكای در بخشای از
نمایشگاه ملی صنعت برق
تهيه و انتشار نشریه علمی  -تخصصی در حاوزه ساامانههاای ذخيارهسااز
انرژی الكتریكی
تأسيس مركز توسعه فناوری سامانههای ذخيرهسازی انارژی الكتریكای در
صنعت برق
تشكيل بانک اطالعاتی شركتها و افراد پيشرو و صاحب داناش فنای در
دنيا و معرفی و ایجاد دسترسی برای فعاالن این حوزه در داخل كشور
شناسایی فرصتهای موجود در قوانين فعلی (قانون حداكثر استفاده از توان
داخلی و سایر قوانين مرتبط) و تبدیل این فرصتها به راهكارهای عملياتی
فرصتسازی در بخش استفاده از ذخيرهسازها در صنعت برق

زمان
(ماه)

هزینه
پرسنلی

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
مصر شدنی و هزینه كل
نشدنی

12

500

-

500

108

1300

-

1300

108

600

-

600

24

570

8000

8570

12

700

-

700

96

700

1100

1800

96

3000

-

3000

12

700

-

700

60

700

2100

2800

96

1300

-

1300

12

7000

-

7000

12

400

-

400

12

400

-

400
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ردیف

23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
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اقدامات
تشااكيل كااارگروههااای تخصص ای تاادوین اسااتانداردهای مل ای در حااوزه
استاندارهای فنی مرتبط با سامانههای ذخيرهساز با همكاری ساازمان ملای
استاندارد در ذیل مركز ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی
انجام مطالعات فنای-اقتصاادی و آینادهپژوهای دقياق در رابطاه باا نيااز
بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق
تهيه و بروزرسانی بانک اطالعاتی دانشگاه ها ،شركتها و افاراد پايشرو و
فعال و زمينه فعاليت آنها این حوزه در داخل كشور
هماهنگی با گمرك باه منظاور باازنگری در كادهای گمركای مارتبط باا
تجهيزات و سامانههای دخيرهساز پركاربرد
تعامل با گمرك باه منظاور باازنگری در تعرفاههاای گمركای مارتبط باا
سامانههای ذخيرهساز بااولویت جهت حمایت هرچه بيشتر از توليد داخل
تدوین بسته مكانيزمهای تنظايم گاری دولات در حمایات از توساعه باازار
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
برنامهریزی و افزایش تعامالت با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران ( )IMIDROجهت طراحی مكانيزمهای حمایت از توليد مواد
معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای با اولویت (از طریاق كام كاردن
تعرفه گمركی در راستای تسهيل واردات ،امكانپذیر كردن سفارش خرید و
یا حمایت از ساخت معادن)
پيگيری اجرای طرحهاای تحقيقااتی رفاع خألهاای دانشای در هریاک از
سامانه ها متناسب با خألهای دانشی شناسایی شده در نقشاههاای دانشای
سامانهها
تهيه و توزیع خالصه مطالعات انجام شده در رابطاه باا مقاادیر ماورد نيااز
پيشبينی شده به ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
طراحی و اجرای برناماههاای آگااهبخشای در رابطاه باا ضارورت توساعه
سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در بين تصميمسازان بخاشهاای
مختلف صنعت برق

زمان
(ماه)

هزینه
پرسنلی

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
مصر شدنی و هزینه كل
نشدنی

-

-

-

-

12

1200

-

1200

108

960

-

960

24

300

-

300

24

300

-

300

12

800

-

800

24

400

-

400

-

-

-

-

12

600

-

600

108

2000

1000

3000
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جدول ( :)4-1بودجهبندی و زمانبندی پروژههای مربوط به پروژههای اقدامات فنی در توسعه فناوریهای ذخيرهسازهای انرژی
الكتریكی در صنعت برق كشور

ردیف

هزینه(ميليون ریال)
زمان
هزینه مواد
پروژه
هزینه كل
(ماه) هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی
اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی

 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
مطالعه و دست یابی به دانش فنای طراحای مكانسايم هاای 15
2،000
-1-1-1
فرآیند ساخت ذخيره ساز تلمبه برقآبی
36
طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا آزمایشگاهی
2،000
-2-1-1
طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقياا نيماه صانعتی و 12
10،000
-3-1-1
صنعتی
36
طراحی و ساخت موتاور-ژنراتورهاای دور متغيار در مقياا
2،000
-4-1-1
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت موتور -ژنراتور دور متغير در مقياا  ،نيماه 12
10،000
-5-1-1
صنعتی و صنعتی
36
طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک – قادرت در مقياا
2،000
-6-1-1
آزمایشگاهی
12
طراحی و ساخت مبدلهای الكترونياک -قادرت در مقياا
10،000
-7-1-1
نيمه صنعتی و صنعتی
طراحی و ساخت سيستمهای اتصاال كوتااه هيادروليكی باه 24
2،000
-8-1-1
منظور تامين ذخيرهگردان و ارائه خدمات جانبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان باال
مطالعه و دست یابی به دانش فنی طراحی مكانسيم های فرآیناد
3،000
15
-9-1-1
ساخت ذخيره ساز تلمبه برقآبی

2،000

4،000

2،000

4،000

20،000

30،000

2،000

4،000

20،000

30،000

2،000

4،000

20،000

30،000

2،000

4،000

3،000

6،000
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ردیف
-10-1-1
-11-1-1
-12-1-1
-13-1-1
-14-1-1
-15-1-1
-16-1-1

-17-1-1

-18-1-1

-19-1-1

-1-1-2
-2-1-2
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پروژه

زمان
(ماه)

طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا آزمایشگاهی
طراحی و سااخت پماپ  -تاوربين در مقياا نيماه صانعتی و
24
صنعتی
طراحاای و ساااخت موتااور-ژنراتورهااای دور متغياار در مقيااا
36
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت موتاور -ژنراتاور دور متغيار در مقياا  ،نيماه
24
صنعتی و صنعتی
36

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
هزینه كل
هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی
7،000
5،000
2،000
30،000

50،000

80،000

2،000

5،000

7،000

50،000

50،000

80،000

طراحی و ساخت مبادلهاای الكترونياک – قادرت در مقياا
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک -قدرت در مقياا نيماه
50،000
30،000
24
صنعتی و صنعتی
طراحی و ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی به منظاور
4،000
2،000
24
تامين ذخيرهگردان و ارائه خدمات جانبی
 -2-1دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز تلمبه برق آبی
24
طراحی و امكان سنجی بكارگيری نيروگاه های تلمبه ذخياره ای
600
600
به همراه منابع تجدیدپذیر انرژی(باادی و خورشايدی) باا هاد
اقتصادی كاهش هزینه تمام شده انرژی الكتریكی
12
ارزش گذاری و امكان سنجی خدمات جانبی نيروگاه هاای تلمباه
600
600
ذخيره ای در حضور منابع تجدیدپذیر از منظر اقتصاد ملی ،امنيت
انرژی و پایداری شبكه
12
ارزیابی روشهای جدید ذخيره سازی نيروگاه های تلمبه ذخيره ای
600
600
با استفاده از منابع آب دریا (و آبهای بدون كيفيت) و ساخت نمونه
های كم توان
اقدام  :2تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری های ليتيومی
 -1-2دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز باتریهای ليتيومی
18
ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد كاتدی
1،500
2،500
باتریهای یون ليتيومی قابل شارژ LFP-NCM-LCO-LTO
2،500
2،500
24
ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد مواد كاتدی ليتيوم
36

2،000

5،000

7،000
80،000
6،000

1،200

1،200

1،200

4،000
5،000
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

ردیف

-3-1-2
-4-1-2
-5-1-2
-6-1-2
-7-1-2
-8-1-2
-9-1-2
-1-2
-10
-1-2
-11
-1-2
-12
-1-2
-13
-1-2
-14
-1-2
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زمان
(ماه)

پروژه
نيكل اكساید مورد استفاده در باتری یون ليتيومی در مقيا
آزمایشگاهی و نيمه صنعتی
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد آندی باتری های
قابل شارژ كربن ،تيتانيوم و گرافيت
سنتز مواد آندی و ساخت نمونه های آزمایشگاهی سلول های
ليتيومی قابل شارژ بر اسا مواد آندی تهيه شده
بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتری
های ليتيومی قابل شارژ
بررسی و تعيين مشخصات الكتروليت های مورد استفاده در باتری
های ليتيومی قابل شارژ
بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتری های ليتيومی قابل
شارژ
اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتری های ليتيومی
قابل شارژ مورد استفاده در ذخيره ساز ها
بررسی فنی  ،اقتصادی و محيط زیستی روش های مختلف
بازیافت باتری های ليتيوم یون و تعيين روش های بهينه بازیافت
دستيابی به دانش فنی بومی بازیافت باتری های یون ليتيومی
دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت ماژول باتری های
ليتيومی
دستيابی به دانش فنی ساخت پک باتری ليتيومی
دستيابی به دانش فنی ساخت سلول های استوانه ای ،منشوری و
كتابی در مقيا آزمایشگاهی و پایش آزمایشگاهی طوالنی مدت
سلولهای ساخته شده از نظر حفظ عملكرد و ساختار ایمنی در
تعداد سيكلهای باالی شارژ و دشارژ
ساخت سلول ليتيوم-یون در مقيا نيمه صنعتی
ساخت سلول ليتيوم-یون در مقيا

صنعتی

18
24
24
24
18
18
18
18
18
18

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
هزینه كل
هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی

2،500

1،500

4،000

2،500

2،500

5،000

2،500

1،500

4،000

2،500

1،500

4،000

2،500

1،500

4،000

2،500

1،500

4،000

2،500

1،500

4،000

2،500

1،500

4،000

2،000

1،500

3،500

2،000

1،500

3،500

24

12
18

2،500

2،500

5،000

2،500

2،500

5،000

5،000

5،000

10،000
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ردیف
-15
-1-2
-16
-1-2
-17
-1-2
-18
-1-2
-19
-1-2
-20
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پروژه

زمان
(ماه)

12

ساخت كاتد كربنی متخلل مورد استفاده در باتری های ليتيوم-
هوا در مقيا آزمایشگاهی
ساخت كاتد كربنی متخلل مورد استفاده در باتری های ليتيوم-
هوا در مقيا نيمه صنعتی
ساخت الكتروليت های مورد استفاده در باتری های ليتيوم -هوا

24

ساخت شبكه الكترود با هدایت و توان باال

18

كسب دانش فنی و توليد سلول های ليتيوم هوا

24

18

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
هزینه كل
هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی
2،000

1،500

3،500

2،500

2،000

4،500

2،500

1،500

4،000

2،000

1،000

3،000

2،500

1،500

4،000

18

مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتری های
-1-2
1،500
2،500
یون ليتيوم با قابليت كنترل ،مانيتورینگ و محافظت جهت
-21
كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
18
طراحی و ساخت انواع  BMS, PCMمورد نياز در پک های
-1-2
3،000
2،000
باتری های ليتيومی در ذخيره سازهای  1مگاوات ساعت (ماژول
-22
ها و )MASTER
18
 -1-2طراحی و ساخت انواع سيستم های خنک كاری و مدیریت
4،000
3،000
 -23حرارتی پک های باتریهای ليتيومی در ذخيره سازها
18
 -1-2ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد كاتدی
1،500
2،500
باتریهای یون ليتيومی قابل شارژ LFP-NCM-LCO-LTO
-24
 -2-2دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتری ليتيومی
12
بكارگيری باتری های یون ليتيومی جهت ذخيره سازی مقيا
5،000
4،000
-1-2-2
باال – ماژول های  1مگاوات ساعت
12
بكارگيری باتریهای یون ليتيومی در شبكه -ماژول های 1
4،000
6،000
-2-2-2
مگاوات ساعت
12
بكارگيری باتریهای یون ليتيومی در سيستمهای انرژی های
9،000
11،000
-3-2-2
تجدیدپذیر و خارج از شبكه ( 10،50،100و  500كيلووات ساعت )
اقدام  :3تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری سرب اسيد پيشرفته

4،000

5،000
7،000
4،000

9،000
10،000
20،000
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ردیف

-1-1-3
-2-1-3
-3-1-3
-4-1-3
-5-1-3
-6-1-3
-7-1-3
-8-1-3
-9-1-3
-1-3
-10
-1-3
-11
-1-3
-12
-1-3
-13
-1-3
-14
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هزینه(ميليون ریال)
زمان
هزینه مواد
پروژه
هزینه كل
(ماه) هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی
 -1-3دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز باتری های سرب اسيد پيشرفته
12
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد
3،000
1،500
1،500
استفاده در الكترود مثبت باتری های سرب اسيد
12
بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتری
3،000
1،500
1،500
های سرب اسيد پيشرفته
24
ساخت جداكننده  AGMجهت استفاده در باتری سرب -اسيد
3،000
1،500
1،500
پيشرفته و بررسی عملكرد آن ها در مقيا آزمایشگاهی
ساخت جداكننده های  AGMبرای كاربرد در باتری سرب اسيد 24
4،500
1،500
3،000
پيشرفته چگالی باال در مقيا نيمه صنعتی
بررسی آزمایشگاهی عملكرد جداكننده  AGMو  Gelدر كاهش 24
3،000
1،500
1،500
خشكی باتری های سرب اسيد پيشرفته
18
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد
3،000
1،500
1،500
استفاده در الكترود منفی باتری های سرب اسيد
بررسی آزمایشگاهی بازتركيب كاتاليستی هيدروژن و اكسيژن در 12
2،000
1،000
1،000
باتری های سرب اسيد پيشرفته
بررسی سيستم های تخليه گاز برای كاهش تبخير آب در باتری 24
3،000
1،500
1،500
های سرب اسيد پيشرفته در مقيا آزمایشگاهی
بررسی و تعيين مشخصان الكتروليت های مورد استفاده در باتری 12
2،000
1،000
1،000
های سرب اسيد
12
بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتری های سرب اسيد
2،000
1،000
1،000
اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتری های سرب
اسيد مورد استفاده در ذخيره سازها
بررسی فنی  ،اقتصادی و محيط زیستی روش های مختلف
بازیافت باتری های ليتيوم یون و تعيين روشهای بهينه بازیافت
دستيابی به دانش فنی بومی بازیافت باتری های سرب اسيد
ساخت آلياژهای سرب جهت استفاده در الكترودهای باتری
سرب -اسيد پيشرفته در مقيا آزمایشگاهی

24
12
12
24

1،000

1،000

2،000

1،000

1،000

2،000

1،000

1،000

2،000

1،000

1،000

2،000

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

30

فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

ردیف

-1-3
-15
-1-3
-16
-1-3
-17
-1-3
-18
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پروژه

زمان
(ماه)

ساخت و بررسی عملكرد آلياژهای سرب برای كاربرد در الكترود
های باتری سرب اسيد پيشرفته توان و چگالی انرژی باال در
مقيا نيمه صنعتی
12
بازیافت باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا صنعتی با
كمترین آلودگی
12
بازیافت فلزات سنگين باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا
نيمه صنعتی با كمترین آالیندگی و حداكثر بازیافت
ساخت پروتوتایپ باتری سرب -اسيدی پيشرفته در ذخيره سازی 24
انرژی های تجدید پذیر و خارج از شبكه

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
هزینه كل
هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی

12
6،000

2,500

8،500

6،000

3،000

9،500

4،000

2،000

6،000

4،000

2،000

6،000

 -1-3دستيابی به دانش فنی بومی ساخت الكترودهای كربنی انرژی باال 24
 -19قادر به كمک در افزایش دانسيته انرژی باتری های سرب-كربن
 -1-3دستيابی به دانش فنی بومی ساخت باتری های سرب – كربن در 24
2،000
4،000
 -20مقيا آزمایشگاهی و نيمه صنعتی و بهينه سازی فرآیند
مطالعه و ساخت مانيتورینگ آزمایشگاهی مورد استفاده در باتری 12
 -1-3های سرب اسيد پيشرفته با قابليت كنترل ،مانيتورینگ و
2،000
4،000
 -21محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی
متفاوت)
 -2-3دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتریهای سرب اسيد پيشرفته
12
بكارگيری باتری های سرب -اسيدی جهت استفاده در تنظيم
2،500
5،000
-1-2-3
فركانس و بهبود كيفيت شبكه در مقيا پایلوت
بكارگيری باتری های سرب-اسيد پيشرفته در شبكه ماژول های 12
2،500
2،500
-2-2-3
 1مگا وات ساعت
بكارگيری باتری های سرب-اسيد پيشرفته در سيستمهای انرژی 18
2،500
2،500
 -3-2-3های تجدیدپذیر و خارج از شبكه( 100، ، 50 ،10و  500كيلو وات
ساعت)
اقدام  :4تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری جریانی
 -1-4دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز باتری جریانی
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت استک های باتری جریانی با ظرفيت 5كيلووات
1،000

1،000

2،000
6،000

6،000

7،500
5،000
5،000
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ردیف
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پروژه

زمان
(ماه)

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
هزینه كل
هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی

طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هاادی پایاه كربنای ماورد
1-1-4
استفاده در باتری جریانی در مقيا آزمایشگاهی ( 100وات)
طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هاادی پایاه كربنای ماورد
4،000
2،000
2،000
 -2-1-4استفاده در بااتری جریاانی در مقياا نيماه صانعتی و صانعتی 48
(5كيلووات)
طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخال اساتک در
4،000
2،000
2،000
12
-3-1-4
باتری های جریانی در مقيا آزمایشگاهی ( 100وات)
طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخال اساتک در
4،000
2،000
2،000
48
-5-1-4
باتری های جریانی در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی (5كيلووات)
ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی واناادیومی باا بهيناه تاوان
4،000
2،000
2،000
12
-6-1-4
خروجی در مقيا آزمایشگاهی
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت و توليد الكتروليت تا ظرفيت  500كيلووات
طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتری
4،000
2،000
2،000
12
-7-1-4
های جریانی در مقيا آزمایشگاهی ( 100وات)
طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتری
4،000
2،000
2،000
48
-8-1-4
های جریانی در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی (5كيلووات)
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت سيستم كنترل و مانيتورینگ باتری های جریانی مورد استفاده در كاربردهای بهينه گزینش شده
مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتری های
12
 -9-1-4جریااانی بااا قابلياات كنتاارل ،مانيتورینااگ و محافظاات جهاات
4،000
2،000
2،000
كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
12

-1-4
-10

طراحی فرآیندهای بهينه جریانی و شبيه سازی دینااميكی آن هاا
در استک باتری جریانی با توان های مختلف

12

-1-4
-11

مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتری های
جریااانی بااا قابلياات كنتاارل ،مانيتورینااگ و محافظاات جهاات
كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)

18

2،000

2،000

2،000

 -2-4دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتری جریانی
مطالعه و پتانسيل سنجی و طراحی مدل بكارگيری باتری های
1،000
12
-1-2-4
جریانی در مقيا باال و تعيين شرایط نگهداری ،سيستم كنترلی و

2،000

2،000

4،000

1،000

4،000

4،000

6،000

2،000
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ردیف

-2-2-4
-3-2-4

-5-2-4

-6-2-4

-1-1-5
-2-1-5

-3-1-5

-4-1-5
-5-1-5
-6-1-5
-7-1-5
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پروژه

زمان
(ماه)

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
هزینه كل
هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی

انتگراسيون با شبكه
بكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی
2،000
1،000
1،000
12
با امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا پایلوت
بكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی
2،000
1،000
1،000
12
با امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا صنعتی با مالحظات
فنی و ایمنی
مطالعه و طراحی مدل بكارگيری باتری های جریانی در
2،000
1،000
1،000
12
مقيا باال ،شرایط نگهداری ،سيستم كنترلی و انتگراسيون
تجدید پذیر خارج از شبكه
بكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی
2،000
1،000
1،000
12
با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر خارج از شبكه در مقيا
پایلوت
اقدام  :5تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز ابرخازن از طریق روش مناسب همكاری های خارجی
 -1-5دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز ابرخازن
شناسایی تعيين بهترین نوع ابرخازن بر اسا چارت انرژی تاوان
700
700
3
توسط كارگروه مسوول
ساخت مواد الكترودی با سطح ویژه باال جهت كاربرد در ابرخاازن
3،000
2،000
1،000
12
ها
ساخت و توسعه مواد الكترودی نوین ( اكسيد های فلزی/نيتریدها،
نانولوله های كربنی ،ناانو الياا  ،گارافن ،كاربن مشاتق شاده از
3،000
2،000
1،000
24
كاربيدها ،ژل های كربنی ،پليمرهای هادی مختلف و كامپوزیت-
های آن ها) در ابر خازن ها
بررسی امكان سنجی ،طراحی  ،ساخت و توسعه ابرخازن ها جهت
3،000
2،000
1،000
24
استفاده در  UPSها
بررسی امكان سانجی ،طراحای  ،سااخت و توساعه خاازن هاای
000،4
3،000
1،000
36
هيبریدی
شناسایی دانش فنای و سااخت ابرخاازن باا تاوان پاایين توساط
3،000
2،000
1،000
24
بكارگيری روشهای مناسب همكاری های خارجی
5،000
3،000
2،000
ساخت ماژول های جدیاد ماوثر بار عملكارد و قيمات ابرخاازن 24
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پروژه

زمان
(ماه)

هزینه(ميليون ریال)
هزینه مواد
هزینه كل
هزینه پرسنلی مصر شدنی و
نشدنی

بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
 -2-5دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز ابرخازن
بكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره ساازی انارژی در
5،000
5،000
12
مقيا صنعتی
بكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره ساازی انارژی در
5،000
5،000
12
صنعت برق
اقدام  :6دستيابی به دانش فنی ساخت و بكارگيری فالیویل ها از طریق روش مناسب همكاری های خارجی
 -1-6دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز فالیویل
مطالعه ،طراحی و ساخت ماشين های الكتریكی فالیویال هاا باا
1،200
1،200
12
بكارگيری روش مناسب همكاریهای خارجی
مطالعه ،طراحی و ساخت یاتاقان های مغناطيسای باا بكاارگيری
800
800
12
روش مناسب همكاریهای خارجی
مطالعه ،طراحای و سااخت روتاور فالیویال باا بكاارگيری روش
800
800
10
مناسب همكاریهای خارجی
مطالعه ،طراحی و ساخت سيستم خأل و بدنه باا بكاارگيری روش
600
600
12
مناسب همكاریهای خارجی
مطالعه ،طراحی و شبيهسازی و ساخت سيستم یكسوساز ،ایناورتر،
1،300
700
20
كنتاارل ،حفاظاات و مونيتورینااگ بااا بكااارگيری روش مناسااب
همكاری های خارجی
مطالعه ،طراحی و تهيه باالنس جرمی مجموعه با بكارگيری روش
400
500
24
مناسب همكاری های خارجی
 -2-6دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز فالیویل
12
بكارگيری و توسعه فالیویل ها به منظور ذخيره سازی انارژی در
000،8
000،8
مقيا صنعتی
12
بكارگيری و توسعه فالیویل ها به منظور ذخيره سازی انارژی در
000،8
000،8
صنعت برق

10،000
10،000

2،400
1،600
1،600
1،200
2،000
900

16،000
16،000
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 2فصل دوم:

تقسیم كار ملی (نگاشتنهادی مطلوب)
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 -1-2مقدمه
پس از تعيين پروژه های اجرایی و محاسبه زمان الزم برای اجرایی شدن هر پروژه ،در این بخش باا یاک نگاشات نهاادی
مطلوب ،مجریان پروژههای اجرایی برای توسعه فناوریهای ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صانعت بارق كشاور شناساایی
خواهند شد .جهت شناسایی مجریان انجام هر پروژه ،ابتدا باید كليه بازیگران حوزه ذخيره ساازی انارژی الكتریكای شناساایی
شوند ،الزمه انجام این ترسيم نگاشت نهادی محيط داخلی و بيرونی و تحليل وضع موجود است ،كه با اساتفاده از آنهاا وضاع
مطلوب نهادی ترسيم میگردد .در ادامه ابتدا توضيح مختصری در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای آن بيان شاده ،ساپس
نگاشت نهادی فناوریهای ذخيره سازی انرژی الكتریكی در صنعت برق ترسيم شده است .در انتها با توجه به نگاشات نهاادی
ترسيم شده متوليان پروژههای اجرایی مشخص میشوند.
 -2-2نگاشت نهادی

1

تعدد سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی كه هر یک باید به نوعی در حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی نقاشآفرینای
میكنند از یک سو و تنوع نقشهایی كه باید در توسعه این سيستمها ایفا شود از سوی دیگر سبب اهميت یافتن نياز به بررسی
و تحليل دقيق توسعه این سيستمها از منظر نهادی (ساختاری) میشود .برای تحليل وضعيت ساختاری میتاوان از روشهاای
مختلفی نظير نگاشتنهادی استفاده كرد .به كمک نگاشت نهادی به خوبی میتوان وضعيت بازیگران مختلف موجاود در یاک
صنعت و وضعيت ایفای نقش آن ها را بررسی و تحليل نمود .نگاشت نهادی ،ماتریسای اسات كاه در یاک بعاد ساازمانهاا و
نهادهای درگير در این حوزه و در بعد دیگر انواع نقشهایی كه این سازمانها به عهده میگيرند را نماایش مایدهاد .در واقاع
تكميل نگاشت نهادی به این معناست كه هر یک از این سازمانها و نهادها چگونه در این حوزه نقشآفرینی میكنند .بناابراین
با تحليل نگاشت نهادی موارد زیر را میتوان دریافت :
 آیا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته باشد؟

1- Institutional mapping
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 در یک نقش مشخص چه سازمانها یا نهادهایی فعاليت دارند؟ تعدد سازمانها و نهادها چگوناه اسات؟ در صاورت
كثرت نهادها آیا نيازی به مدیریت یكپارچه نهادهای فعال وجود دارد؟
 ميزان درگير بودن نهادهای مرتبط و غيرمرتبط در نقش چگونه است؟ آیا نقشی وجود دارد كه هيچ نهاد مرتبطی در
آن فعاليت ندارد؟
 آیا در نقش مورد نظر ،نياز به وجود نهادی متمركز احسا

میشود؟

 آیا نهادهای غيردولتی در نقش مورد نظر میتوانند جایگزین نهادهای دولتی شوند؟
نگاشت نهادی یكی از ابزارهای مطالعه سيستم نوآوری است .نظام ملی نوآوری مجموعهای است از مؤسسات مجزا كه باه
طور مشترك یا انفرادی به توسعه و انتشار فناوریهای جدید كمک میكنند .این مؤسساات چهاارچوبی فاراهم مایكنناد كاه
دولتها بتوانند در آن چهارچوب ،سياستهایی جهت تأثيرگذاری بر فرایند نوآوری را شكل داده و اجرا نمایند.
در یک سطح عمومی كاركرد اصلی یا كلی نظامهای نوآوری ،تعقيب و انجام فرآیندهای نوآوری یا به عبارت دیگر «خلاق،
اشاعه و بهرهبرداری» از نوآوریها است .بنابراین كاركرد اصلی هر نظام نوآوری توليد ،اشاعه و باهكاارگيری داناش و ناوآوری
میباشد .از نظر ادكویست ،عواملی كه بر خلق ،اشاعه و بهرهبرداری از نوآوریها تأثيرگذار باشند ،فعاليت محسوب میشوند .باه
عنوان مثال تحقيق و توسعه (به عنوان ابزاری برای توليد دانش) ،یكی از فعاليتهای نظام نوآوری است .تأمين منابع ماالی باه
منظور تجاریسازی دانش نيز یک فعاليت است.
نگاشت نهادی چارچوبی است كه با نمایی ساده و جامع وضعيت موجود سيستم نوآوری را نشان مایدهاد و باا بررسای آن
می توان نقایص موجود در اجزا و روابط ميان اجزای سيستم را شناسایی و تحليل نمود .در این روش سعی میشود تاا ميازان و
كيفيت روابط موجود ميان نهادها در سيستم نوآوری ترسيم شده و همچنين چگونگی مشاركت ميان بخش خصوصی و دولتای
تبيين شود .با استفاده از این روش تحليلی ،نقش نسبی هر كادام از باازیگران فعاال در نظاام ملای ناوآوری همچاون دولات،
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی و همچنين بنگاههای خصوصی در فرایند نوآوری به دست میآید.
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 -3-2انواع نقشها در نگاشت نهادی
كاركردهای اصلی یک نظام ملی نوآوری به چهار دسته اصلی سياستگذاری ،تنظيمگاری ،تساهيلگاری و ارائاه خادمات
تقسيم میشود .در فرایند توسعه صنعتی ،یكی از پرسشهای اساسی این است كه كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاری و
نهادسازی و نيز اقدامات اجرایی در سطح كالن ملی و در سطح صنعت ،به عنوان زمينهساز موفقيت توسعه صانعتی بایاد ماورد
توجه قرار گيرد؟ نكته مهم در پاسخ به این سؤال آن است كه این مجموعه اقدامات ،به خاودی خاود شاكل نمایگيارد ،بلكاه
نيازمند نقش مؤثر دولت است .بنابراین تبيين جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه صنعتی به صورت یكای از مباحاث
جدالانگيز ادبيات جدید توسعه درآمده است .در ادامه به تبيين هر یک از نقشهای چهارگانه پرداخته میشود.
 -1-3-2سیاستگذاری
سياستگذار نهادی است كه برنامههای پيگيری شده توسط دولت ،كسبوكارها و غيره را تعيين میكند .سياستگذاری باه
صورت فرآ یندی تعریف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد (تغييرات مطلوب در دنيای واقعای) ،چشاماناداز
سياسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میكند .لذا سياستگذاری ،كاركرد اصلی هر دولت میباشد .در واقع ،سياست مایتواناد
شكلهای مختلفی مانند سياستهای غيرمداخلهای ،تنظيم ،تشویق تغييرات داوطلبانه (مانند كمکهای ماالی) و ارائاه خادمات
عمومی به خود بگيرد.
 -2-3-2تنظیمگری
تنظيم ،مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واساطه آن دولات نيازمنادیهاای شاركتهاا و ماردم را تنظايم مایكناد.
كاركردهای تنظيمكننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:
 تعيين حقوق و مسئوليتهای هر یک از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهدا توسعه پایدار
 تنظيم استانداردهای صنعتی
 تعيين و جمعآوری مالياتها و دیگر درآمدها و ...
در مجموع سه عامل اصلی بر شكل ،كاركرد و دامنه سياستهای تنظيمگری تأثير دارند:
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 -1اهدا و منابع تنظيمگری
 -2ساختار نهادی محيط تنظيمگری
 -3شرایط مختلف صنعت در محيط تنظيمگری
اهدا مختلف تنظيمگری آثار مستقيم مختلفی بر نوع تنظيمگری استفاده شده به جای میگذارناد .اگار اهادا خاا

در

تنظيم گری مد نظر باشد ،شكل ،كاركرد و دامنه سياستهای تنظيمگری نيز تحت تأثير آن قرار میگيرناد .مناابع محادود نياز
میتواند بر ماهيت و طبيعت تنظيمگری اثرگذار باشد ،این مسئله میتواند به واكنشی شدن سياستهای تنظيمگری منجر شود.
ساختار نهادی و تشكيالتی كشورها نيز بر قابليتها و تواناییهاای ساازمانهاای تنظايمگار ماؤثر اسات .در صاورتی كاه
محدودیتهای اعمال شده از سوی حكومت بر نهاد تنظيمگر زیاد شود ،تواناییهای این نهاد برای اعمال جرائم و پاداشها نياز
كاهش مییابد .در شرایطی كه فناوریهای موجود در بازار ،رقابت را ميان عرضهكنندگان افزایش دهد ،تواناییهای تنظيمگران
ال
نيز تحت تأثير قرار میگيرد .در این حالت هاا تقاضااكنندگان در باازار نياز از قادرت خریاد بااالیی برخاوردار هساتند و عما ا
سياستهای دستور و كنترل نمیتواند كارایی الزم را داشته باشد.
 -3-3-2تسهیلگری
تسهيلكنندگان در واقع سازمانهای محلی یا بينالمللی هستند كه معموالا توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هد آن
توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهيلكننده ،تأمينكنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید،
ارتقاء تجارب مفيد و ایجاد ظرفيت حمایت میكند .به عالوه ،تسهيلكننده میتواند بر طر تقاضا از طریق آموزش صنایع
كوچک درباره مزایای خدمات یا فراهم كردن محركهایی برای امتحان آنها نيز متمركز شاود .كاركردهاای دیگار یاک
تسهيلكننده شامل ارزیابی خارجی تأثير تأمينكنندگان خدمات ،تضامين خادمات و حمایات بارای محايط سياسای بهتار
میباشد .عمل تسهيل ،كاركردی است كه به طور معمول توسط سازمانهای توساعهگارا انجاام شاده و مایتواناد شاامل
سازمانهای غيردولتی ،انجمنهای صنعتی و كارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .در مجماوع نقاش تساهيلگاری دارای
زیرنقشهای زیر میباشد:
 تسهيلگری در بعد فناوری
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 تسهيلگری منابع دانشی
 تسهيلگری منابع مالی
 تسهيلگری ظرفيتسازی و ترویج
 تسهيلگری توسعه ارتباطات
 -4-3-2ارائهدهنده كاال و خدمات
ارائهدهندگان شامل دو گروه ارائهدهندگان خدمات آموزشی-پرورشی و ارائهدهندگان خدمات صنعتی میشود.
 ارائهكننده خدمات آموزشی و پژوهشی :این دسته از تأمينكننده خادمات آموزشای و پژوهشای شاامل دانشاگاههاا،
پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند ،كه در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه ذخيارهساازی انارژی الكتریكای فعاليات
میكنند.
 ارائهكننده خدمات صنعتی :این گروه شامل شركتهایی هستند كه در زمينه توليد یا تأمين تجهيزات مورد نياز توسعه
فناوریهای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق فعاليت میكنند .این شركتها ممكن اسات ساازنده تماام
قطعات نبوده و تركيبی از عمليات طراحی ،ساخت و مونتاژ ادوات را انجام دهند و یا ارائهكننده محصول یا خدمتی به
توليدكنندگان مواد و تجهيزات مبتنی بر ذخيرهسازی انرژی الكتریكی باشند.
 -4-2طراحی نگاشت نهادی توسعه فناوریهای ذخیرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق كشور
با توجه به موارد ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادی و كاركردهای اصلی آن ،در این بخاش باه طراحای نگاشات توساعه
فناوریهای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق پرداخته شده است .به منظور طراحی نگاشت نهادی مطلوب باید ساه
مرحله اصلی انجام شود ،كه این مراحل به ترتيب اجرا عبارتاند از :شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه تدوین ساند،
شناسایی روابط ميان بنگاهی بين نهادها و سازمانهای موجود و تهيه ماتریس نهاد كاركرد برای وضع موجود .در ادامه مراحال
ذكر شده در رابطه با توسعه فناوریهای ذخيره سازی انرژی الكتریكی در صنعت برق انجام شده است.
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 -1-4-2شناسایی سازمانها و نهادهای مرتبط با توسعه فناوریهای ذخیرهساز انرژی الكتریكی در
صنعت برق كشور
نهادهای اصلی مرتبط با توسعه فناوریهای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق كشور از طریاق جساتجو و بررسای
اسناد ،مدارك و گزارشهای داخلی شناسایی شدند و سپس با مطالعه ساختار سازمانی هر یاک از ساازمانهاا و مطالعاه شارح
وظایف و اهدا در نظر گرفته شده برای سازمانها و نهادهای تابعه و وابسته هر یک از آنها نهادهای مختلف فعال در زميناه
كاركردهای نظام نوآوری مورد شناسایی قرار گرفت .بر اسا

مطالعات صورت گرفته در رابطه با بازیگران كاركردهای مختلاف

ذخيره سازهای انرژی الكتریكی در فاز چهارم تدوین سند و نظر خبرگان حوزه ذخيره ساازی انارژی الكتریكی(شاامل اعضاای
كميته راهبری تدوین سند توسعه فناوریهای ذخيره سازی انرژی الكتریكی) ،كنشگران شناسایی شده در حوزه ذخياره ساازی
شامل موارد زیر میباشد كه در پيوست توضيحی از وظایف هر كدام آورده شده است.
 -1هيئتوزیران
 -2مجمع تشخيص مصلحت نظام
 -3شورای عالی انقالب فرهنگی
 -4شورای عالی عتف
 -5مجلس شورای اسالمی
 -6وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
 -7وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -8وزارت نيرو
 -9معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 -10مركز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاستجمهوری
 -11معاونت برق و انرژی (وزارت نيرو)
 -12معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی (وزارت نيرو)
 -13معاونت امور تحقيقات و منابع انسانی (وزارت نيرو)
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 -14دفتر استانداردهای فنی ،مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژی (معاونت برق و انرژی وزارت نيرو)
 -15دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوری (معاونت امور تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو)
 -16سازمان ملی استاندارد ایران
 -17دفتر امور تحقيقات برق (معاونت منابع انسانی و تحقيقات توانير)
 -18صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری صنعت برق
 -19پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
 -20مركز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (پژوهشگاه نيرو)
 -21پاركهای علم و فناوری (ریاست جمهوری)
 -22صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
 -23صندوق مالی توسعه تكنولوژی ایران
 -24صندوق توسعه فناوریهای نوین
 -25صندوق حمایت از طرحهای نوآورانه در پژوهشگاه نيرو
 -26دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
 -27سایر پژوهشگاههای فعال (پژوهشگاه دانشهای بنيادین و پژوهشگاه مواد و انرژی)
 -28شورای سياستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری در صنعت برق كشور
 -29شركتهای تأمينكننده مواد و تجهيزات آزمایشگاهی فيزیک
 -30شركتهای تأمينكننده تجهيزات خطوط توزیع و انتقال نيرو
 -31شركت خصوصی
 -2-4-2شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهای موجود در حوزه توسعه سامانههای ذخیرهساز انرژی
الكتریكی در صنعت برق
در این بخش ،تالش شده است تا ضمن شناسایی و بررسی تعامالت موجود ميان نهادهای مختلف و توجه به كاركرد اصلی
آنها در نظام توسعه این فناوری ،نقاط ضعف ،كاستیها و گسستگیها در این زمينه مشخص شود .كاركردهایی كه با توجه باه
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نظام نوآوری در نگاشت نهادی توسعه فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق بهكاربرده شده است شامل:
سياستگذاری ،تنظيمگری ،تسهيلگری ،ارائهدهنده كاال و خدمات (آموزشی ،پژوهشی و صنعتی) میباشد.
 -3-4-2تهیه ماتریس نهاد-كاركرد برای وضع موجود
با توجه به اطالعات جمعآوری شده در مراحل قبل میتوان ماتریس نهاد-كاركرد را در حوزه توسعه فناوریهای ذخيرهسااز
انرژی الكتریكی در صنعت برق تهيه كرد .همانگونه كه از نام این مااتریس مشاخص اسات دو عامال ،نهادهاای مختلاف و
كاركردهای شناسایی شده بر اسا

ادبيات نظام نوآوری در كنار هم آمدهاند .تهيه ماتریس نهاد-كااركرد بارای وضاع موجاود

توسعه ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق كشور در جدول ( )1-2ارائه شده است.
جدول ( :)1-2نگاشت نهادی توسعه فناوریهای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق ایران
كاركرد
نهاد
هيئتوزیران
مجمع تشخيص مصلحت نظام
شورای عالی انقالب فرهنگی
شورای عالی عتف
مجلس شورای اسالمی
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت نيرو
سازمان فضایی ایران
سازمان انرژی هاای تجدیاد و بهاره وری انارژی
(ساتبا)
سازمان توسعه منابع انرژی – توان
شورای سياست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش
و فناوری در صنعت برق كشور
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مركاااز همكااااریهاااای فنااااوری و ناااوآوری
ریاستجمهوری

سياستگذاری

تنظيمگری

ارائهدهنده كاال و خدمات
تسهيلگری
آموزشی پژوهشی صنعتی

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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كاركرد
نهاد
معاونت برق و انرژی (وزارت نيرو)
معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی (وزارت نيرو)
معاونت امور تحقيقات و منابع انسانی (وزارت نيرو)
دفتاار اسااتانداردهای فناای ،مهندساای ،اجتماااعی و
زیستمحيطی برق و انرژی (معاونت برق و انارژی
وزارت نيرو)
دفتر آموزش تحقيقاات و فنااوری (معاونات اماور
تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو)
سازمان ملی استاندارد ایران
دفتر امور تحقيقات برق (معاونات مناابع انساانی و
تحقيقات توانير)
صندوق های غيردولتی
دفتاار مهندساای مركااز همكاااری هااای ریاساات
جمهوری
دبيرخانه كنفرانس بين المللی برق
دبيرخانه كنفرانس شبكه های توزیع نياروی بارق
(توانير)
دبيرخانه كنفرانس ملی نيروگاههای برق ( انجمان
مهندسين برق و الكترونيک)
انجمن علوم و فناوری سطح ایران
انجمن انرژی كشور
توانير
پژوهشگاه نيرو (وزارت نيرو)
كارگروه آگاه سازی و ترویج سازمان انرژی های نو
ایران
مركااز توسااعه فناااوری صاانعت باارق و اناارژی
(پژوهشگاه نيرو)
پاركهای علم و فناوری (ریاست جمهوری)
انجمن های مرتبط ( انجمن الكتروشيمی ایران)
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
پژوهشگاههای فعال

سياستگذاری

تنظيمگری

ارائهدهنده كاال و خدمات
تسهيلگری
آموزشی پژوهشی صنعتی

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

44
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

كاركرد
نهاد
سازمان حفاظت مهندسی محيط زیست ایران
شركتهای تأمينكننده مواد و تجهيزات
شركت های تأمين كننده تجهيزات خطوط توزیاع و
انتقال نيرو
شركت خصوصی ( شركتهای باتریسازی و )...

سياستگذاری

تنظيمگری

ارائهدهنده كاال و خدمات
تسهيلگری
آموزشی پژوهشی صنعتی
*
*
*
*

 -4-4-2تحلیل نگاشت نهادی
در این نگاشت ابتدا بازیگران و ذینفعان اصلی تأثيرگذار در زمينه توسعه فناوریهای ذخيرهساز انرژی الكتریكای در صانعت
برق شناخته شده است و در ادامه كاركردهای اصلی هر كدام از این ذینفعان در توسعه این فناوری با توجاه باه چهاار كااركرد
اصلی ذكر شده مشخص شده است .در نگاشت نهادی 31 ،گروه تأثيرگذار اصلی شناساایی شاده اسات كاه در ابتادا اهادا و
وظایف هر یک بررسی شده است و سپس نگاشت نهادی كلی توسعه این فناوری بر اسا

ایان وظاایف و اهادا در جادول

( )1-2بيان شد .در این جدول نقشی كه هر بازیگر در توسعه این فناوری متولی آن است ،مشخص شده است.
با توجه به نگاشت ترسيم شده ،هر چند نهادها و سازمانهای مختلفی با كاركردهای مختلف سياستگاذاری ،تنظايمگاری،
تسهيل گری و ارائه كاال و خدمات در حوزه توسعه فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق فعاال هساتند
ولی نارساییها و خألهایی نيز در این نگاشت نهادی وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره میگردد.
یكی از ضعفهای نگاشت نهادی وضع موجود ،عدم وجود یک نهاد متمركز در حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت
برق و كشور میباشد .ایجاد یک نهاد با عنوان مركز توسعه فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت بارق ،كاه
عالوه بر مشاركت با نهادهای سياستگذار ،دارای نقش تنظيمگری و تساهيلگاری نياز باشاد ،مایتواناد باه توساعه فنااوری
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق كمک كند .این نهاد میتواند نقش تنظيمگر و تسهيلگر را ایفا كند.
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 -5-2تخصیص متولیان اقدامات
با توجه به نگاشت نهادی ترسيم شده ،میتوان مجریان هر یک از اقدامات را شناساایی كارد .در ایان راساتا و باه منظاور
شناخت مجریان بالقوه ،با در نظر گرفتن ميزان همسویی اقدام با مأموریت مجری ،توان علمی و فنی ،توان انسانی و مدیریتی و
 ...مجریان فعال هر اقدام مشخص خواهد شد .در ادامه با توجه به موارد اشاره شده متوليان شناسایی شده برای اقدامات غيرفنی
و فنی در جدول ( )2-2و جدول ( )3-2ارائه شده است.

جدول ( :)2-2متوليان اقدامات غيرفنی توسعه فناوریهای ذخيره سازی در صنعت برق ایران.
ردیف
1

متولی

اقدامات
تدوین بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشكلها و نهادهای -
غيردولتی علمی و صنفی در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
-

2

تدوین و تصویب آیيننامه اجرایی شناسایی و حمایت از كارآفرینان حوزه
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی

3

تدوین بستههای جامع راهكارهای حمایت از جذب سرمایهگذاری در این -
حوزه
-

-

4

رایزنی با بانکها و صندوقهای مالی برای تأمين اعتبارات مورد نياز برای
حمایت از فعاالن این حوزه
-

كارگروه راهبری مركز توسعه
فناوری در صنعت برق
كارگروه ارتباط با قانونگذاران
مركز توسعه فناوری در
صنعت برق
مركز همكاریهای فناوری و
نوآوری ریاست جمهوری
كارگروه ارتباط با قانونگذاران
مركز توسعه فناوری در
صنعت برق
وزارت نيرو
صندوقها و مؤسسههای مالی
و اعتباری
مركز همكاریهای فناوری و
نوآوری ریاست جمهوری
كارگروه راهبری در سطح
دستگاههای اجرایی همكار و
مشاركتكننده مركز توسعه
فناوری در صنعت برق
وزارت نيرو
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ردیف
5
6

7

8

9

10

11

12

13
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اقدامات

متولی

تشكيل كارگروه پژوهش و تحقيقات در حوزه سامانههای با اولویت در ذیل  -مركز توسعه فناوری در
مركز راهبردی توسعه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
صنعت برق
تدوین نقشه دانشی و به روزرسانی هریک از ذخيرهسازهای با اولویت در
 كارگروه تخصصی مركزصنعت برق (شناخت پتانسيلهای دانشی موجود در طراحی و ساخت
توسعه فناوری در صنعت برق
سامانهها)
تهيه و چاپ خبرنامه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
(به منظور اطالعرسانی در رابطه با فعاليتها و دستاوردهای دانشگاهها و  -مركز توسعه فناوری در
مراكز تحقيقاتی مختلف در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی با
صنعت برق
اولویت)
 كارگروه تعامل با دانشگاهها ومراكز تحقيقاتی مركز توسعه
تدوین ،تصویب و ابالغ آیيننامه حمایت از پروژههای پژوهشی-تحقيقاتی
فناوری در صنعت برق
دانشگاهها ،پژوهشكدهها و مراكز صنعتی در حوزه
 وزارت نيرو كارگروه راهبری در سطحدستگاههای اجرایی همكار و
مشاركتكننده مركز توسعه
طراحی بسته حمایت سياسی از حضور صنعتگران با همراهی مسئولين
فناوری در صنعت برق
كشوری در سفرها و تعامالت بينالمللی
 صندوقها و مؤسسات مالی وزارت نيرو كارگروه تخصصی مركزشناسایی اولویتهای صنعت برق كشور در حوزه كاربرد ذخيرهسازها و
توسعه فناوری در صنعت برق
تدوین دستورالعمل حمایت از طرحهای كاربردی همراستای این اولویتها
 وزارت نيروتشكيل تيم ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليتهای پژوهشی با حضور
 مركز توسعه فناوری درنمایندگان دانشگاه و صنعت برق و تخصيص آنها به منظور راهبری
صنعت برق
تحقيقات این حوزه
ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع و بهروز آمایش ملی زیرساختها و
 مركز توسعه فناوری درتجهيزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی
صنعت برق
الكتریكی برای استفاده پژوهشگران این حوزه
 كارگروه تخصصی مركزایجاد مركز آزمایشگاه در زمينه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت
توسعه فناوری در صنعت برق
برق
 -ستاد ملی توسعه فناوری در
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ردیف

14

15

16
17

18

19

20

21
22
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اقدامات

متولی

كشور
 معاونت علمی و فناوریریاست جمهوری
 كارگروه آموزش و پژوهشراهاندازی سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق
مركز توسعه فناوری در
صنعت برق
برگزاری كنفرانس و همایش تخصصی در زمينه ذخيرهسازهای انرژی
 مركز توسعه فناوری درالكتریكی و كاربرد آنها در صنعت برق در كنار كنفرانسهای و
صنعت برق
همایشهای مختلف صنعت برق
 كارگروه آموزش و پژوهشبرگزاری دورههای آموزشی تخصصی در رابطه با ضرورت بهكارگيری
مركز توسعه فناوری در
ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشهای مختلف صنعت برق
صنعت برق
طراحی و فعالسازی فرومهای تخصصی در بستر شبكههای اجتماعی در  -مركز توسعه فناوری در
حوزه فناوریهای با اولویت
صنعت برق
 مركز توسعه فناوری درصنعت برق
برگزاری نمایشگاه تخصصی ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشی از
نمایشگاه ملی صنعت برق
 پژوهشگاه نيرو وزارت نيروتهيه و انتشار نشریه علمی  -تخصصی در حوزه سامانههای ذخيرهساز  -مركز توسعه فناوری در
انرژی الكتریكی
صنعت برق
 پژوهشگاه نيرو وزارت نيروتأسيس مركز توسعه فناوری سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در  -ستاد ملی توسعه فناوری در
صنعت برق
كشور
 معاونت علمی و فناوریریاست جمهوری
 معاونت امور تحقيقات و منابعتشكيل بانک اطالعاتی شركتها و افراد پيشرو و صاحب دانش فنی در
انسانی وزارت نيرو
دنيا و معرفی و ایجاد دسترسی برای فعاالن این حوزه در داخل كشور
 پژوهشگاه نيروشناسایی فرصتهای موجود در قوانين فعلی (قانون حداكثر استفاده از توان  -كميته ارتباط با قانونگذاران،
داخلی و سایر قوانين مرتبط) و تبدیل این فرصتها به راهكارهای
سياستگذاران و متوليان
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ردیف
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متولی

اقدامات
عملياتی فرصتسازی در بخش استفاده از ذخيرهسازها در صنعت برق

23

24

تشكيل كارگروههای تخصصی تدوین استانداردهای ملی در حوزه
استاندارهای فنی مرتبط با سامانههای ذخيرهساز با همكاری سازمان ملی -
استاندارد در ذیل مركز ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی
انجام مطالعات فنی-اقتصادی و آیندهپژوهی دقيق در رابطه با نياز -
بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق
-

25

تهيه و به روزرسانی بانک اطالعاتی دانشگاهها ،شركتها و افراد پيشرو و
فعال و زمينه فعاليت آنها این حوزه در داخل كشور

26

هماهنگی با گمرك به منظور بازنگری در كدهای گمركی مرتبط با
تجهيزات و سامانههای دخيرهساز پركاربرد
-

-

27

تعامل با گمرك به منظور بازنگری در تعرفههای گمركی مرتبط با
سامانههای ذخيرهساز بااولویت جهت حمایت هرچه بيشتر از توليد داخل
-

28

تدوین بسته مكانيزمهای تنظيمگری دولت در حمایت از توسعه بازار -

اجرای قوانين و سياستها
مركز توسعه فناوری در
صنعت برق
وزارت نيرو
مركز توسعه فناوری در
صنعت برق
سازمان ملی استاندارد
ستاد ملی توسعه فناوری در
كشور
شركتهای خصوصی مشاوره
مركز تحقيقات شركت توانير
كارگروه تخصصی مركز
توسعه فناوری در صنعت برق
معاونت امور تحقيقات و منابع
انسانی وزارت نيرو
پژوهشگاه نيرو
مركز توسعه فناوری در وزارت
نيرو
وزارت نيرو
وزارت صنعت ،معدن و
تجارت
كارگروه ارتباط با قانونگذاران
مركز توسعه فناوری در
صنعت برق
وزارت نيرو
وزارت صنعت ،معدن و
تجارت
كارگروه ارتباط با قانونگذاران
مركز توسعه فناوری در
صنعت برق
وزارت نيرو
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اقدامات
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی

29

30

31

32

متولی
 وزارت صنعت ،معدن وتجارت
 كارگروه ارتباط با قانونگذارانمركز توسعه فناوری در
صنعت برق

برنامهریزی و افزایش تعامالت با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
 ستاد ملی توسعه فناوری درمعدنی ایران ( )IMIDROجهت طراحی مكانيزمهای حمایت از توليد مواد
كشور
معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای با اولویت (از طریق كم كردن
 وزارت صنعت ،معدن وتعرفه گمركی در راستای تسهيل واردات ،امكانپذیر كردن سفارش خرید
تجارت
و یا حمایت از ساخت معادن)
 وزارت نيرو وزارت صنعت ،معدن وپيگيری اجرای طرحهای تحقيقاتی رفع خألهای دانشی در هریک از
تجارت
سامانهها متناسب با خألهای دانشی شناسایی شده در نقشههای دانشی
 سازمان فضاییسامانهها
 سازمان توان ستاد ملی توسعه فناوری كارگروه آموزش و پژوهش وتهيه و توزیع خالصه مطالعات انجام شده در رابطه با مقادیر مورد نياز
كارگروه تخصصی مركز
پيشبينی شده به ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
توسعه فناوری در صنعت برق
 كارگروه راهبری در سطحطراحی و اجرای برنامههای آگاهبخشی در رابطه با ضرورت توسعه
دستگاههای اجرایی همكار و
سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در بين تصميمسازان بخشهای
مشاركتكننده مركز توسعه
مختلف صنعت برق
فناوری در صنعت برق

جدول ( :)3-2متوليان پروژههای فنی توسعه فناوریهای ذخيره سازی انرژی الكتریكی – تلمبه برقآبی در صنعت برق ایران.
ردیف

پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
1
مطالعه و دستیابی به دانش فنی طراحی مكانسايمهاای فرآیناد پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
ساخت ذخيرهساز تلمبه برقآبی
دانشگاه ،شركتهای خصوصی من
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ردیف
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پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
جمله شركت مپنا و آب نيرو و
مدیریت منابع آب
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا آزمایشگاهی
2
شركتهای خصوصی من جمله
شركت مپنا و آب نيرو و مدیریت
منابع آب
طراحاای و ساااخت پمااپ  -تااوربين در مقيااا نيمااه صاانعتی و پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
3
شركتهای خصوصی
صنعتی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
طراحاای و ساااخت موتااور-ژنراتورهااای دور متغياار در مقيااا
4
شركتهای خصوصی
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت موتاور -ژنراتاور دور متغيار در مقياا  ،نيماه پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
5
شركتهای خصوصی
صنعتی و صنعتی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
6
طراحی و سااخت مبادلهاای الكترونياک – قادرت در مقياا
شركتهای خصوصی
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک -قدرت در مقياا نيماه پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
7
شركتهای خصوصی
صنعتی و صنعتی
طراحی و ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی به منظاور پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
8
شركتهای خصوصی من جمله
تامين ذخيرهگردان و ارائه خدمات جانبی
شركت مپنا و آب نيرو و مدیریت
منابع آب
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان باال
مطالعه و دست یابی به دانش فنی طراحی مكانسيمهاای فرآیناد پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
9
دانشگاه ،شركتهای خصوصی من
ساخت ذخيره ساز تلمبه برقآبی
جمله شركت مپنا و آب نيرو و
مدیریت منابع آب
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا آزمایشگاهی
10
شركتهای خصوصی
طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا نيمهصنعتی و صنعتی پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
11
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متولی

پروژه

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
طراحاای و ساااخت موتااور-ژنراتورهااای دور متغياار در مقيااا
12
شركتهای خصوصی
آزمایشگاهی
طراحی و ساخت موتاور -ژنراتاور دور متغيار در مقياا  ،نيماه
13
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
صنعتی و صنعتی
شركتهای خصوصی
14

15
16

طراحی و سااخت مبادلهاای الكترونياک – قادرت در مقياا
آزمایشگاهی

نيماه-

طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک -قدرت در مقيا
صنعتی و صنعتی
طراحی و ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی به منظاور
تامين ذخيرهگردان و ارائه خدمات جانبی

پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ، ،
شركتهای خصوصی من جمله
شركت مپنا و آب نيرو و مدیریت
منابع آب
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ، ،
شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ، ،
شركتهای خصوصی من جمله
شركت مپنا و آب نيرو و مدیریت
منابع آب

 -2-1دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز تلمبه برق آبی
طراحی و امكان سنجی بهكارگيری نيروگاههای تلمبه ذخياره ای
17
وزارت نيرو ،آب نيرو ,مدیریت شبكه
به همراه منابع تجدیدپذیر انرژی(باادی و خورشايدی) باا هاد
برق
اقتصادی كاهش هزینه تمام شده انرژی الكتریكی
ارزشگذاری و امكانسنجی خدمات جاانبی نيروگااههاای تلمباه
18
وزارت نيرو ،آب نيرو ,مدیریت شبكه
ذخيرهای در حضور منابع تجدیدپذیر از منظر اقتصاد ملی ،امنيات
برق
انرژی و پایداری شبكه
ارزیابی روشهای جدید ذخيرهسازی نيروگاه های تلمبه ذخيرهای
19
وزارت نيرو ،آب نيرو ,مدیریت شبكه
با استفاده از منابع آب دریا (و آبهای بادون كيفيات) و سااخت
برق
نمونههای كم توان
اقدام  :2تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بهكارگيری ذخيرهساز باتری های ليتيومی
 -1-2دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز باتریهای ليتيومی
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

ردیف

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد كاتدی پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
1
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
باتریهای یون ليتيومی قابل شارژ LFP-NCM-LCO-LTO
ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد مواد كاتدی ليتيوم پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
2
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
نيكل اكساید مورد استفاده در باتری یون ليتيومی در مقيا
آزمایشگاهی و نيمه صنعتی
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد آندی بااتریهاای پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
3
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
قابل شارژ كربن ،تيتانيوم و گرافيت
سنتز مواد آندی و ساخت نموناههاای آزمایشاگاهی سالولهاای پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
4
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
ليتيومی قابل شارژ بر اسا مواد آندی تهيه شده
بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد اساتفاده در بااتری -پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
5
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
های ليتيومی قابل شارژ
بررسی و تعيين مشخصات الكتروليتهای مورد استفاده در باتری -پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
6
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
های ليتيومی قابل شارژ
بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتریهای ليتيومی قابال پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
7
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
شارژ
اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتریهای ليتيومی پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
8
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
قابل شارژ مورد استفاده در ذخيرهسازها
بررسای فنای  ،اقتصاادی و محاايط زیساتی روشهاای مختلااف پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
9
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
بازیافت باتریهای ليتيوم یون و تعيين روشهای بهينه بازیافت
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دستيابی به دانش فنی بومی بازیافت باتریهای یون ليتيومی
10
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت ماژول باتریهای ليتيومی پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
11
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
وهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دستيابی به دانش فنی ساخت پک باتری ليتيومی
12
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
دستيابی به دانش فنی ساخت سلولهای اساتوانهای ،منشاوری و پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
13
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
كتابی در مقيا آزمایشگاهی و پایش آزمایشگاهی طوالنی مدت
سلولهای ساخته شده از نظر حفظ عملكارد و سااختار ایمنای در
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ردیف

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
تعداد سيكلهای باالی شارژ و دشارژ
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
ساخت سلول ليتيوم-یون در مقيا نيمهصنعتی
14
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
ساخت سلول ليتيوم-یون در مقيا صنعتی
15
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
ساخت كاتد كربنی متخلل مورد استفاده در باتریهای ليتيوم -هوا پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
16
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
در مقيا آزمایشگاهی
ساخت كاتد كربنی متخلل مورد استفاده در باتریهای ليتيوم -هوا پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
17
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
در مقيا نيمه صنعتی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
ساخت الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای ليتيوم -هوا
18
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
ساخت شبكه الكترود با هدایت و توان باال
19
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
كسب دانش فنی و توليد سلولهای ليتيوم هوا
20
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتریهای پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
21
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
یون ليتيوم با قابليت كنترل ،مانيتورینگ و محافظت جهت
كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
طراحی و ساخت انواع  BMS, PCMمورد نياز در پکهای پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
22
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
باتریهای ليتيومی در ذخيرهسازهای  1مگاوات ساعت (ماژول ها
و )MASTER
طراحی و ساخت انواع سيستمهای خنک كاری و مدیریت حرارتی پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
24
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پکهای باتریهای ليتيومی در ذخيره سازها
 -2-2دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتری ليتيومی
بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی جهت ذخيرهسازی مقيا
25
وزارت نيرو ،وزارت دفاع  ،شبكه برق
باال – ماژولهای  1مگاوات ساعت
وزارت نيرو ،وزارت دفاع  ،شبكه
بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی در شبكه -ماژولهای 1
26
انتقال و توزیع برق
مگاوات ساعت
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ردیف
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پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
وزارت نيرو ،وزارت دفاع  ،برق
بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی در سيستمهای انرژی های
27
روستایی
تجدیدپذیر و خارج از شبكه ( 10،50،100و  500كيلووات ساعت )
اقدام  :3تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بهكارگيری ذخيرهساز باتری سرب اسيد پيشرفته
 -1-3دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز باتریهای سرب اسيد پيشرفته
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد
1
دانشگاه ،شركتهای خصوصی؛
استفاده در الكترود مثبت باتریهای سرب اسيد
(شركت های باتری سازی من جمله
شركت توان )
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتری-
2
دانشگاه ،شركتهای
های سرب اسيد پيشرفته
خصوصی(شركت های باتری سازی
من جمله شركت توان)
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
ساخت جداكننده  AGMجهت استفاده در باتری سرب -اسيد
3
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پيشرفته و بررسی عملكرد آنها در مقيا آزمایشگاهی
شركت های باتری سازی من جمله
شركت توان
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
ساخت جداكننده های  AGMبرای كاربرد در باتری سرب اسيد
4
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پيشرفته چگالی باال در مقيا نيمه صنعتی
بررسی آزمایشگاهی عملكرد جداكننده  AGMو  Gelدر كاهش پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
5
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
خشكی باتری های سرب اسيد پيشرفته
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد
6
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
استفاده در الكترود منفی باتریهای سرب اسيد
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
بررسی آزمایشگاهی بازتركيب كاتاليستی هيدروژن و اكسيژن در
7
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
باتریهای سرب اسيد پيشرفته
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
بررسی سيستمهای تخليه گاز برای كاهش تبخير آب در باتری-
8
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
های سرب اسيد پيشرفته در مقيا آزمایشگاهی
بررسی و تعيين مشخصات الكتروليتهای مورد استفاده در باتری -پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
9
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
های سرب اسيد
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ردیف

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتریهای سرب اسيد
10
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتریهای سرب
11
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
اسيد مورد استفاده در ذخيرهسازها
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
بررسی فنی  ،اقتصادی و محيط زیستی روشهای مختلف
12
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
بازیافت باتریهای ليتيوم یون و تعيين روشهای بهينه بازیافت
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دستيابی به دانش فنی بومی بازیافت باتریهای سرب اسيد
13
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
ساخت آلياژهای سرب جهت استفاده در الكترودهای باتری
14
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
سرب -اسيد پيشرفته در مقيا آزمایشگاهی
ساخت و بررسی عملكرد آلياژهای سرب برای كاربرد در
15
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
الكترودهای باتری سرب اسيد پيشرفته توان و چگالی انرژی باال
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
در مقيا نيمه صنعتی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
بازیافت باتریهای سرب اسيد پيشرفته در مقيا صنعتی با
16
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
كمترین آلودگی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
بازیافت فلزات سنگين باتریهای سرب اسيد پيشرفته در مقيا
17
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
نيمه صنعتی با كمترین آالیندگی و حداكثر بازیافت
ساخت پروتوتایپ باتری سرب -اسيدی پيشرفته در ذخيره سازی
18
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
انرژیهای تجدید پذیر و خارج از شبكه
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
19

20
21

دستيابی به دانش فنی بومی ساخت الكترودهای كربنی انرژی باال پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
قادر به كمک در افزایش دانسيته انرژی باتری های سرب-كربن
شركت های باتری سازی من جمله
شركت توان
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دستيابی به دانش فنی بومی ساخت باتریهای سرب – كربن در
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
مقيا آزمایشگاهی و نيمه صنعتی و بهينهسازی فرآیند
مطالعه و ساخت مانيتورینگ آزمایشگاهی مورد استفاده در باتری -پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
های سرب اسيد پيشرفته با قابليت كنترل ،مانيتورینگ و
شركت های باتری سازی من جمله
محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی
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ردیف

ويرايش اول،ارديبهشت 1395

پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
شركت توان
متفاوت)

 -2-3دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتری های سرب اسيد پيشرفته
بهكارگيری باتری های سرب -اسيدی جهت استفاده در تنظيم
22
وزارت تيرو  -مدیریت شبكه برق
فركانس و بهبود كيفيت شبكه در مقيا پایلوت
بهكارگيری باتریهای سرب-اسيد پيشرفته در شبكه ماژول های
23
وزارت نيرو  -شبكه برق
 1مگا وات ساعت
بهكارگيری باتری های سرب-اسيد پيشرفته در سيستمهای
26
وزارت نيرو  -برق روستایی
انرژی های تجدیدپذیر و خارج از شبكه( 100، ، 50 ،10و 500
كيلو وات ساعت)
اقدام  :4تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری جریانی
 -1-4دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز باتریهای جریانی
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت استک های باتری جریانی با ظرفيت 5كيلووات
1
طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هادی پایه كربنی مورد
استفاده در باتری جریانی در مقيا آزمایشگاهی ( 100وات)
2

3
4
5

طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هادی پایه كربنی مورد
استفاده در باتری جریانی در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی
(5كيلووات)
طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخل استک در
باتریهای جریانی در مقيا آزمایشگاهی ( 100وات)
طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخل استک در
باتریهای جریانی در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی (5كيلووات)
ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی وانادیومی با بهينه توان
خروجی در مقيا آزمایشگاهی

پژوهشگاهها من جمله پژوهشگاه
نيرو و پژوهشكده مكانيک پژ.هشگاه
و مراكز تحقيقاتی  ،سانا ,دانشگاه،
شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها از جمله پژوهشكده
مكانيک پژوهشكاه نيرو  ،مراكز
تحقيقاتی  ،سانا ,دانشگاه ،شركت-
های خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
سانا ,دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
سانا ,دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
سانا ,دانشگاه ،شركتهای خصوصی
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پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی وانادیومی با بهينه توان پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
6
سانا ,دانشگاه ،شركتهای خصوصی
خروجی در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت و توليد الكتروليت تا ظرفيت  500كيلووات
طراحی و ساخت و تهيه الكتروليتهای مورد اساتفاده در بااتری -پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
7
سانا ,دانشگاه ،شركتهای خصوصی
های جریانی در مقيا آزمایشگاهی ( 100وات)
طراحی و ساخت و تهيه الكتروليتهای مورد اساتفاده در بااتری -پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
8
سانا ,دانشگاه ،شركتهای خصوصی
های جریانی در مقيا نيمه صنعتی و صنعتی (5كيلووات)
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت سيستم كنترل و مانيتورینگ باتری های جریاانی ماورد اساتفاده در كاربردهاای
بهينه گزینش شده
مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتریهاای پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
9
سانا  ,دانشگاه ،شركتهای
جریااانی بااا قابلياات كنتاارل ،مانيتورینااگ و محافظاات جهاات
خصوصی
كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
طراحی فرآیندهای بهينه جریانی و شبيه سازی دیناميكی آنها در پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
10
سانا ,دانشگاه ،شركتهای خصوصی
استک باتری جریانی با توانهای مختلف
مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتریهاای
11
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
جریااانی بااا قابلياات كنتاارل ،مانيتورینااگ و محافظاات جهاات
سانا ,دانشگاه ،شركتهای خصوصی
كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
 -2-4دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتری جریانی
مطالعه و پتانسيل سنجی و طراحی مدل بهكارگيری باتریهای
12
جریانی در مقيا باال و تعيين شرایط نگهداری ،سيستم كنترلی و وزارت نيرو – مدیریت شبكه برق
انتگراسيون با شبكه
وزرات نيرو  ,مدیریت شبكه انتقال و
بكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با
13
توزیع برق
امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا پایلوت
بكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با
14
وزارت نيرو ,مدیریت شبكه برق
امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا صنعتی با مالحظات فنی و
ایمنی
مطالعه و طراحی مدل بهكارگيری باتریهای جریانی در مقيا
15
وزارت نيرو ،مدیریت برق روستایی
باال ،شرایط نگهداری ،سيستم كنترلی و انتگراسيون تجدید پذیر
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متولی

پروژه

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
خارج از شبكه
بكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی با
16
برق روستایی
امكان تبادل انرژی تجدیدپذیر خارج از شبكه در مقيا پایلوت
بكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با
17
برق روستایی
امكان تبادل انرژی تجدیدپذیر خارج از شبكه در مقيا صنعتی با
مالحظات فنی و ایمنی
اقدام  :5تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بهكارگيری ذخيرهساز ابرخازن از طریق روش مناسب همكاری های
خارجی
 -1-5دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز ابرخازن
1

2

3

4
5
6

7

شناسایی تعيين بهترین نوع ابرخازن بر اسا
توسط كارگروه مسوول

چارت انرژی توان

ساخت مواد الكترودی با سطح ویژه باال جهت كاربرد در ابرخازن-
ها
ساخت و توسعه مواد الكترودی نوین ( اكسيدهای فلزی/نيتریدها،
نانولولههای كربنی ،نانو اليا  ،گرافن ،كربن مشتق شده از
كاربيدها ،ژل های كربنی ،پليمرهای هادی مختلف و كامپوزیت-
های آنها) در ابر خازن ها
بررسی امكان سنجی ،طراحی  ،ساخت و توسعه ابرخازنها جهت
استفاده در  UPSها
بررسی امكان سانجی ،طراحای  ،سااخت و توساعه خاازنهاای
هيبریدی
شناسایی دانش فنی و ساخت ابرخازن با توان پاایين توساط باه-
كارگيری روشهای مناسب همكاریهای خارجی

پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه ،شركتهای خصوصی –
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
دانش بنيان

پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
دانش بنيان
ساخت ماژولهای جدید موثر بر عملكرد و قيمات ابرخاازن باه -پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
كارگيری روش مناسب همكاریهای خارجی
 -2-5دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز ابرخازن
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ردیف
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پروژه

متولی

اقدام  :1تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
 -1-1دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
بهكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيرهسازی انارژی در وزارت نيرو  -وزارت دفاع شبكه
8
انتقال و توزیع برق
مقيا صنعتی
بهكارگيری و توسعه ابرخازنها به منظور ذخيرهساازی انارژی در
9
وزارت نيرو  -شبكه برق
صنعت برق
اقدام  :6دستيابی به دانش فنی ساخت و بهكارگيری فالیویلها از طریق روش مناسب همكاری های خارجی
 -1-6دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز فالیویل
مطالعه  ،طراحی و ساخت ماشينهای الكتریكی فالیویلها با به -پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
1
دانشگاه ،بخش بين المللی وزارت
كارگيری روش مناسب همكاریهای خارجی
دفاع
مطالعه ،طراحی و ساخت یاتاقانهای مغناطيسی باا باهكاارگيری پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
2
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
روش مناسب همكاریهای خارجی
دانش بنيان
مطالعه ،طراحی و ساخت روتاور فالیویال باا باهكاارگيری روش پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
3
دانشگاه ،شركتهای خصوصی،
مناسب همكاریهای خارجی
مطالعه ،طراحی و ساخت سيستم خال و بدنه با بهكاارگيری روش پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
4
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
مناسب همكاریهای خارجی
مطالعه ،طراحی و شبيهسازی و ساخت سيستم یكسوساز ،ایناورتر،
5
پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
كنتاارل ،حفاظاات و مونيتورینااگ بااا بااهكااارگيری روش مناسااب
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
همكاریهای خارجی
مطالعه ،طراحی و تهيه باالنس جرمی مجموعاه باا باهكاارگيری پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتی ،
6
دانشگاه ،شركتهای خصوصی
روش مناسب همكاریهای خارجی
 -2-6دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز فالیویل
بهكارگيری و توسعه فالیویلها به منظور ذخيرهساازی انارژی در وزارت دفاع  ,وزارت نيرو ،بخش
7
های مرتبط با هوا فضا  -مدیریت
مقيا صنعتی
شبكه
بهكارگيری و توسعه فالیویلها به منظور ذخيرهساازی انارژی در وزارت نيرو  -شبكه انتقال و توزیع
8
برق
صنعت برق

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

60
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

 3فصل سوم:

رهنگاشت
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 -1-3مقدمه
آخرین گام در فرایند برنامهریزی عملياتی تدوین رهنگاشت است .رهنگاشات نمایاانگر اركاان اساسای فرآیناد پياادهساازی
استراتژی و خروجی فرایند برنامهریزی عملياتی میباشد .نمایش كليه سطوح راهبردی از چشمانداز تا فعاليتهاا ،تقادم و تاأخر
حاكم در سطوح مختلف به ویژه در سطح اقدامات ،زمان بندی تحقق هر سطح به هماراه مناابع اختصاا

یافتاه و در نهایات

معرفی متوليان هر یک از سطوح اجزای تشكيلدهنده رهنگاشت هستند.
همانگونه كه در ابتدای این مرحله عنوان شد تجربه انجام پروژههای تدوین برنامه استراتژیک در سازمانها نشان میدهاد
كه بسياری از این استراتژیها یا هيچگاه پياده نشدهاند و یا در مسير پيادهسازی با موانع زیادی روبرو شدهاند .در بررسای علال
این موضوع دو دليل عمده قابل تأمل است ،اول اینكه سازمانها معموالا با قابلياتهاای مادیریتی اداره مایشاوند حاال آنكاه
پيادهسازی استراتژی در كنار توانمندیهای مدیریتی نيازمند برنامه میباشد .دليل دوم این امر ،وجود شكافی است كه بين الیه
استراتژیک و الیه عملياتی سازمانها وجود دارد .آن چنانكه در بسياری از موارد ،درحالیكه استراتژیهای ارزشمندی بار روی
كاغذ آمدهاند ،تصميمات و برنامههای اجرایی بدون توجه به استراتژیها و سياستها به اجرا گذاشته میشوند .هرچناد ایان دو
عامل تا اندازه زیادی با هم مرتبط است ولی فقدان یک سازوكار مناسب برای تبدیل استراتژی به برناماه و اهادا عمليااتی و
روزمره نيز یک علت اصلی در ایجاد این شرایط به شمار میآید .بنابراین مرحله پایانی (و یا یكی از مراحال پایاانی) در فرایناد
برنامهریزی استراتژیک ،تدوین برنامه عملياتی است كه یكی از مهمترین دستاوردها در این مرحلاه ،تهياه نقشاهراه اسات كاه
نمایانگر اركان اساسی فرایند پيادهسازی استراتژی و خروجی اصلی فرایند برنامهریزی است .هر چند باید تاكيد كرد كه هيچگاه
رهنگاشت نمیتواند جای راهبر را بگيرد و كليد بكارگيری این الگو در پيادهسازی استراتژی قابليتهای هنرمندانه راهبری است.
آن چنان كه استفاده از تكنيکها و متدولوژیهای تدوین و پيادهسازی استراتژی در فقدان قابليتهاااای راهبری نمیتواند باه
تحول سازمانی منجر شود.
نظر به اهميت تهيه رهنگاشت در فرآیند برنامهریزی عملياتی ،در ادامه به ارائه تعاریف دقياقتاری از رهنگاشات پرداختاه و
مؤلفهها و شاخصهای مورد توجه در تهيه رهنگاشت بيان میشوند.
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 -2-3تعریف رهنگاشت
تعاریف :در تالش برای توصيف هر چه دقيقتر و كاربردیتر مفهوم رهنگاشت ،تعاریف متعددی ارائه شده است .در تعریفای
نسبتاا تفصيلی ،رهنگاشت ابزار مناسبی جهت ایجاد ارتباط بين فعاليتهای استراتژیک و طرحهای كسب و كار سازمان محسوب
میشود .همچنين تعاریف ذیل در تفسير مفهوم رهنگاشت ارائه شده است:
الف) رهنگاشت ابزاری است برای ارتباط بين چشمانداز ،ارزش ها و اهدا با اقدامات اساتراتژیكی كاه بارای تحقاق
اهدا مورد نياز است.
ب) رهنگاشت جدولی زمانی است كه بخشهای مختلف یک برنامه كاری را تعریف نموده و درعينحال سررسيدهای

1

موجود در مسير را نيز شامل میشود.
ج) رهنگاشت برنامه ای است برای شناسایی مسير آینده كه آنچه باید در آینده توساعه یاباد را در بساتر زماان نشاان
میدهد.
د) رهنگاشت آنچه را كه باید در بين زمانهای سررسيد از زمان حال تا زمان تحقق هد انجام شود نشان میدهد.
ه) رهنگاشت مجموعهای است كه شامل اهدا كمی و كيفای ،اساتراتژیهاا و تاكتياکهاا (اقادامات ،فعالياتهاا و
شاخصها) بوده و بازههای زمانی و مجریان در نظر گرفته شده برای انجام این اقدامات را نشان میدهد.
لذا برای رسيدن به هد  ،رهنگاشت باید سطح مطلوب و مناسبی از جزئيات را در برگرفته تا در مجماوع ابازار توانمنادی را
برای هدایت فعاليتها در طول زمان در اختيار مدیران سازمان قرار دهد.
اگر چه برخی تعاریف كاركردهایی همچون توجيه اقتصادی اقدامات و معرفی پيچيدگیهای موجود بين زیار سيساتمهاای
زیرساختها را نيز از مؤلفههای یک رهنگاشت میدانند ،اما برخی تعاریف سعی در هر چه واقعیتر كاردن انتظاارات كااربران از
كاركردهای رهنگاشت دارند و بيان میكنند همان طور كه رهنگاشت نباید در صدد تشریح استراتژیها برآید ،نبایاد باه صاورت
جزیی به تشریح زیرساختهای فنی الزم در پيادهسازی یک فناوری اشاره كنند.

1- Deadline
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در مجموع ،میتوان اینگونه بيان نمود كه ره نگاشت ،نمایش كالنای از روش پيماودن مساير تحقاق اهادا را در زماان
مشخص بيان میكند .اگر چه استفاده از مشخصههایی همچون شاخص تحقق اقدام ،مجری و نقاط خا  1موجود در مسير ،به
توصيف هر چه روشنتر این مسير كمک میكند .لذا به نظر میرسد در نخستين گام ،ترسيم گامهای اصلی در مسير پيادهسازی
استراتژی الزم و ضروری است.
 -3-3ترسیم رهنگاشت
با توجه به موارد ذكر شده در بخشهای قبل ،رهنگاشتهای توسعه فناوریهای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت بارق
در افق زمانی  10ساله ترسيم شده است .این رهنگاشتها شامل نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوری ساامانههاای ذخيارهسااز
انرژی الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غيرفنی) و نيز نقشهراه توسعه فناوری هر یک از سلمانههای ذخيرهساز انرژی
الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات فنی) است .این رهنگاشتها در شكل ( )1-3و شكل ( )7-3نشان داده شدهاند.

1- Milestone
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شكل ( :)1-3نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوریهای ذخیره سازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غیرفنی).
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شكل ( :)2-3نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوریهای ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غیرفنی).
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شكل ( :)3-3نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوریهای ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غیرفنی).
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شكل ( :)4-3نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوریهای ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غیرفنی).
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شكل ( :)5-3نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوریهای ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غیرفنی).
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شكل ( :)6-3نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوریهای ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غیرفنی).
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شكل ( :)7-3نقشهراه توسعه نظام نوآوری فناوریهای ذخیره سازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق (مبتنی بر اقدامات غیرفنی).
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 4نتیجهگیری
در مرحله پنجم از طرح «تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق ایران
» ،برنامه عملياتی سند و نقشهراه توسعه فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق تدوین شد .ایان برناماه
عملياتی شامل پروژهها ،زمانبندی و بودجه مورد نياز آنها است .در این گزارش ابتدا فرایند تدوین پروژههای اجرایی ساند بار
اسا

اقدامات شناسایی شده در مرحله چهارم توضيح داده شد ،سپس با توجه به سطح اقدامات غيرفنی تصميم گرفته شاد تاا

این اقدامات به سطح پایينتر شكسته نشود .پس از این مرحله زمانبندی و بودجهبندی مربوط به اقدامات و پروژهها مشاخص
شد و با توجه به شكسته نشدن اقدامات غيرفنی ،زمان و هزینه برای اقدامات تعيين شاد .در گاام بعادی فرایناد برناماهریازی
عملياتی ،متوليان انجام اقدامات و پروژهها مشخص شد .برای این كار ابتدا وضعيت موجود نهادهای مرتبط با توسعه سامانههای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق مشخص شد و سپس پيشنهادهایی برای بهبود آن ارائه شد و نگاشت نهادی فناوری
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق ترسيم شد .در نهایت با توجه به ایان كاه اقادامات باه دو دساته فنای و
غيرفنی تقسيم شده بود دو رهنگاشت برای توسعه نظام نوآوری فناوری فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت
برق و نيز برای توسعه فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق در بازه  9ساله (تا سال  )1404ترسيم شد.
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 5مراجع:
 .1روششناسی تدوین اسناد ملی فناوریهای راهبردی ،مركز تحقيقات سياست علمی كشور.1391 .
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 6پیوست

ألف)پیوست الف :شناسنامه اقدامات غیرفنی
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الف -1-اقدامات مربوط به كارآفرینی
الف-1-1-عنوان اقدام :تدوین بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشكلها و نهادهاای غيردولتای علمای و
صنفی در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
تشریح فعاليتها:
همان طور كه در گزارش مرحله چهارم تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكای در
صنعت برق اشاره شد ،یكی از چالشهای پيشروی انجام فعاليتها كاارآفرینی در ایان حاوزه "فقادان تشاكلهاای صانفی و
نهادهای غيردولتی فعال در حوزه مرتبط جهت ساماندهی فضای كسبوكار این حوزه" است .تا زمانی كه فضای كسب و كار و
بازار این حوزه ساماندهی نشود امكان توسعه فناوری و جذب سرمایه از بخش خصوصی وجود ندارد .از این رو كمک به تشكيل
تشكلهای جدید و تقویت تشكل های یكی از راهكارهای قابل تصور برای رفع این مشكل میباشد .با توجه به موارد یاد شاده
"تدوین بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشكلها و نهادهای غيردولتای علمای و صانفی در حاوزه ساامانههاای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی" به عنوان یكی از اقدامات غيرفنی توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت بارق در
نظر گرفته شد.
پس از بررسی و شناسایی تشكل ها و نهادهای موجود كنونی ،باید راهكارهای حمایتی-تسهيلگری مناسب برای كمک باه
تشكيل و نهادها شناسایی و بررسی شوند و راهكارهای مناسب انتخاب شود .پس از تعيين راهكارهای حماایتی بایاد شارایط و
ویژگیهای تشكلها و نهادهای برهمند شونده از این راهكارهای حمایتی مشخص شود .از دیگر فعالياتهاای در ایان زميناه
بررسی و شناسایی موانع موجود بر سر راه ایجاد و توسعه اینگونه تشكل ها و پيگيری به منظور رفع آنها میباشاد .در نهایات
بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشكلها و نهادهای غيردولتی علمی و صنفی در حاوزه ساامانههاای ذخيارهسااز
انرژی الكتریكی تدوین شده و پس از تصویب این بسته در مركز ،به مرحله اجرا گذاشته میشود .الزمه اجرای مؤثر ایان اقادام
اطالعرسانی به بازیگران بخش خصوصی برای جذب و ترغيب آنها به فعاليت در این حوزه میباشد .در جدول زیر فعاليتهای
قابل انجام در راستای اجرای این اقدام ذكر شدهاند.
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جدول (ألف :)1-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تدوین بسته جاامع شناساایی ،تشاكيل و توانمندساازی تشاكلهاا و
نهادهای غيردولتی علمی و صنفی در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی.
ردیف
1
2
3

فعاليت
تدوین بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشكلها و نهادهای غيردولتی علمی و
صنفی در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
انجام رایزنیهای مورد نياز برای اجرایی شدن بسته حمایتی
اطالعرسانی به بازیگران بخش خصوصی در رابطه با بسته حمایتی تدوین شده
مجموع

زمان
(ماه)

هزینه كل (ميليون
ریال)

6

300

3
3

50
50
400

شاخص اقدام:
وضعيت تدوین بسته جامع شناسایی ،تشكيل و توانمندسازی تشاكلهاا و نهادهاای غيردولتای علمای و صانفی در حاوزه
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  400ميليون
ریال شامل  400ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه راهبری مركز توسعه فناوری در صنعت برق
الف-2-1-عنوان اقدام :تدوین و تصویب آیيننامه اجرایی شناسایی و حمایت از كارآفرینان حوزه ذخيرهساازی انارژی
الكتریكی
تشریح فعاليت:
طبق نظر كارشناسان و خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی یكی از مهمترین چالشهای موجود در بكارگيری و
حمایت از بخش خصوصی برای كارآفرینی در حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی "نبود ساز و كاری صحيح برای شناسایی
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كارآفرینان واقعی جهت برخورداری از حمایتها" است .از این رو باید روش و راهكاری مشخص شود تا بر اسا

آن

كارآفرینان واقعی این حوزه شناسایی و حمایت شوند.
از جمله فعاليتهای قابل تصور رابطه با اقدام "تدوین و تصویب آیيننامه اجرایی شناسایی و حمایت از كارآفرینان حوزه
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی" عبارتند از:
 -1تدوین و تصویب آیيننامه اجرایی شناسایی و حمایت از كارآفرینان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی ،كه در این
آیيننامه باید مشخصات كارآفرینان ،اصول رتبهبندی آنها ،نحوه حمایت از گروههای مختلف و  ...مشخص گردد.
 -2انجام رایزنیهای الزم برای اجرایی شدن آیيننامه
 -3اطالعرسانی در رابطه با آیيننامه تدوین شده به كارآفرینان حوزه مختلف برای ترغيب آنها به ورود به این حوزه
جدول زیر زمان و هزینه مورد نياز برای اجرای این اقدام را نشان میدهد.
جدول (ألف :)2-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تدوین و تصویب آیيننامه اجرایی شناسایی و حمایت از كارآفرینان
حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
ردیف

فعاليت

 1تدوین و تصویب آیيننامه
 2انجام رایزنیهای الزم برای اجرایی شدن آیيننامه
 3اطالعرسانی در رابطه با آیيننامه تدوین شده به كارآفرینان
مجموع
شاخص اقدام:

زمان
(ماه)
6
3
3

هزینه كل
(ميليون ریال)
400
100
100
600

وضعيت تدوین و تصویب آیيننامه اجرایی شناسایی و حمایت از كارآفرینان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  600ميليون
ریال شامل  600ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
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 كارگروه ارتباط با قانونگذاران مركز توسعه فناوری در صنعت برق
 مركز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
الف-3-1-عنوان اقدام :تدوین بستههای جامع راهكارهای حمایت از جذب سرمایهگذاری در این حوزه
تشریح فعاليت:
در رابطه با اقدام قبل اشاره شد كه بازیگران و كارآفرینان واقعی حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی باید شناسایی و حمایت
شوند و از این رو مقرر گردید آیيننامه ای به منظور شناسایی كارآفرینان واقعی این حوزه تدوین و ابالغ گاردد .از ساوی دیگار
نحوه و نوع حمایت از هر دسته از كارآفرینان مشخص نشد و این در حالی است كه طبق بررسیهای انجام شده مشخص شاد
كه یكی از مشكالت پيشروی فعاليت كارآفرینی در این حوزه "ضعف حمایتهای مالی از بخش خصوصی برای ورود باه ایان
حوزه و انتقال فناوری (مانند معافيتهای مالياتی و تسهيالت بانكی)" است .از این رو تادوین "بساتههاای جاامع راهكارهاای
حمایت از جذب سرمایهگذاری در این حوزه" به عنوان یكی از اقدامات سند راهبردی توسعه سامانههاای ذخيارهساازی انارژی
الكتریكی در صنعت برق در نظر گرفته شود.
هد از تعریف این اقدام تعيين سازوكار مناسب برای حمایت از هر دسته از كارآفرینان شناسایی شده بر مبنای آیيننامه
تدوین شده است .حمایت از كارآفرینان فعال در حوزه سامانههای بااولویت از دو طریق مختلف امكانپذیر میباشد كه عبارتاند
از:
 حمایتهای مالی حمایت آیيننامهای حمایت حقوقی و مشاورهایدر جدول زیر زمان و بودجه تقریبی مورد نياز برای انجام هر یک از فعاليتها پيشنهاد شده است.
جدول (ألف :)3-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تدوین بستههای جامع راهكارهای حمایت از جذب سرمایهگذاری در
این حوزه.
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ردیف

فعاليت

تدوین بستههای جامع راهكارهای حمایت از جذب سرمایهگذاری در این حوزه
1
انجام رایزنیهای مورد نياز برای اجرایی شدن بسته حمایتی
2
اطالعرسانی در رابطه با آیيننامه تدوین شده به كارآفرینان
3
مجموع
شاخص اقدام:

زمان (ماه)
6
3
3

هزینه كل
(ميليون ریال)
400
100
100
600

وضعيت تدوین بستههای جامع راهكارهای حمایت از جذب سرمایهگذاری در این حوزه
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  600ميليون
ریال شامل  600ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه ارتباط با قانونگذاران مركز توسعه فناوری در صنعت برق
 وزارت نيرو
 صندوقها و مؤسسههای مالی و اعتباری
 مركز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
الف-4-1-عنوان اقدام :رایزنی با بانکها و صندوقهای مالی برای تأمين اعتبارات مورد نياز بارای حمایات از فعااالن
این حوزه
تشریح فعاليتها:
همان طور كه در گزارش فاز چهارم تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت
برق اشاره شد "عدم پرداخت به موقع مطالبات شركتهای همكار با وزارت نيرو" یكی از مشكالتی اسات كاه سابب كااهش
تمایل كارآفرینان و شركتهای فعال حوزه برق به همكاری با وزارت نيرو و سرمایهگذاری جدید در ایان حاوزه شاده اسات .از
سوی دیگر یكی از مشكالت موجود در توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی كمبود منابع مالی و عدم حمایت مناسب از
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بازیگران و كارآفرینان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی میباشد .با توجه به توضيحات ارائه شده پيشنهاد شد كه برای تاأمين
اعتبارات مورد نياز برای حمایت از فعاالن حوزه انرژی الكتریكی با بانکها و صندوقهای مالی رایزنیهای الزم صورت پذیرد.
جدول (ألف :)4-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :رایزنی با بانکها و صندوقهای مالی برای تأمين اعتبارات ماورد نيااز
برای حمایت از فعاالن این حوزه
ردیف

فعاليت

تعيين راهكارهای مناسب برای ترغيب بانکها و صندوقهای مالی به تأمين
1
اعتبارات مورد نياز
 2رایزنی با بانکها و صندوقهای مالی
تدوین و انعقاد تفاهمنامه همكاری با بانکها و صندوقهای مالی برای تأمين
3
اعتبارات مورد نياز توسعه این سامانهها
اطالعرسانی در رابطه با مفاد تفاهمنامه منعقد شده با بانکها به ذینفعان مختلف
4
حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
مجموع
شاخص اقدام:

زمان
(ماه)

هزینه كل
(ميليون ریال)

2

100

4

200

2

50

1

50
400

وضعيت تأمين اعتبارات مورد نياز برای حمایت از فعاالن ذخيرهسازی انرژی الكتریكی توسط بانکها و صندوقهای مالی
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  400ميليون
ریال شامل  400ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه راهبری در سطح دستگاههای اجرایی همكار و مشاركتكننده مركز توسعه فناوری در صنعت برق
 وزارت نيرو
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الف -2-اقدامات مربوط به توسعه دانش

الف -1-2-عنوان اقدام :تدوین نقشه دانشی و به روزرسانی هریک از ذخیرهسازهای با اولویت در
صنعت برق (شناخت پتانسیلهای دانشی موجود در طراحی و ساخت سامانهها)
تشریح فعاليتها:
یكی از مشكالت موجود در توسعه اكثر فناوریهای نوظهور نبود نقشه دانشی مناسب برای بخشهای مختلف حوزه فناورانه
است ،كه این امر سبب موازی كاری و تمركز بازیگران این حوزه به فعاليت در یک بخش و غلفت و كمتوجهی نسبت باه ساایر
بخشهای فناورانه حوزه مدنظر میباشد .بر مبنای نظر خبرگان مشخص شد كاه "ضاعف در پاروژههاای معطاو باه تولياد
محصول نهایی فناورانه (ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی) و توجه غالب به توليد اجزا" یاک چاالش موجاود در توساعه فنااوری
سامانههای ذخيره سازی انرژی الكتریكی در صنعت برق است .به منظور رفع این مشكل پشنهاد شد كه نقشه دانشی هر یک از
سامانههای ذخيرهساز با اولویت صنعت برق تدوین گردد و در مراحل مختلف اجرای سند بروزرسانی شود.
در تدوین نقشههای دانشی عالوه بر شناسایی حوزههای با اولویت باید پتانسيل فعاليت در بخاشهاای مختلاف طراحای و
ساخت هر یک از سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی به طور دقيق مشخص شده و ترتيب و اولویتهای تحقيقاتی این حوزه
در صنعت برق به صورت دقيق تعيين شود .ليست فعاليت های این اقدام به همراه بودجه و زمان مورد نياز برای اجرا در جادول
زیر ارائه شده است.
جدول (ألف :)5-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تدوین نقشه دانشی و به روزرسانی هریک از ذخيرهسازهای با اولویات در
صنعت برق (شناخت پتانسيلهای دانشی موجود در طراحی و ساخت سامانهها)
ردیف
1
2

فعاليت
شناسایی حوزههای با اولویت و تعيين فعاليتهای الزماالجرا در
بخشهای مختلف طراحی و ساخت هر یک از سامانههای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی
تدوین نقشه دانشی هریک از ذخيرهسازهای با اولویت در صنعت
برق

زمان
(ماه)

هزینه سااالنه هزیناااه كااال
(ميليون ریال) (ميليون ریال)

4

-

400

4

-

100
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ردیف

فعاليت

زمان
(ماه)

هزینه سااالنه هزیناااه كااال
(ميليون ریال) (ميليون ریال)

ایجاد امكان دسترسی بازیگران و ذینفعان مختلف این حوزه به
3
اطالعات
108
 4بروزرسانی نقشههای دانشی تدوین شده
مجموع
شاخص اقدام:
3

-

100

30
30

270
870

وضعيت تدوین نقشه دانشی هریک از ذخيرهسازهای با اولویت در صنعت برق
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  108ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 870
ميليون ریال شامل  870ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه تخصصی مركز توسعه فناوری در صنعت برق

 7الف -2-2-عنوان اقدام :تهیه و چاپ خبرنامه فناوری ذخیرهسازی انرژی
الكتریكی در صنعت برق (به منظور اطالعرسانی در رابطه با فعالیتها و
دستاوردهای دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی مختلف در حوزه سامانههای
ذخیرهساز انرژی الكتریكی با اولویت)
تشریح فعاليت ها:
از جمله دالیل اصلی عدم توجه بخش های مختلف صنعت برق و سایر صنایع مرتبط باه ذخيارهساازی انارژی الكتریكای،
می توان به نداشتن آگاهی كافی از فعاليتها و دستاوردهای دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی مختلف ،قابليت و پتانسيل بكاارگيری
این سامانهها در كنترل فركانس ،پيک سایی ،خوردروی برقی و توليد انرژی از منابع تجدید پذیر و عادم شاناخت توانااییهاای
محققين داخلی فعال در این حوزه اشاره كرد .از این رو چاپ خبرنامه فناوری كه حااوی اطالعااتی در رابطاه باا فعالياتهاا و
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دستاوردهای دانشگاهها و مراكز تحقيقات مختلف كشور و اولویتهای تحقيقاتی باشد ،میتواند تا حد زیادی توسعه سامانههای
ذخيرهسازی و بكارگيری آنها در صانعت بارق كماک كارده و بخاش هاای مختلاف صانعت بارق را باه حمایات ،فعاليات،
سرمایهگذاری و بكارگيری سامانههای ذخيرهساز ترغيب نماید.
به منظور چاپ و انتشار خبرنامه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی فعاليت های مختلفی باید انجام شود كه بخش اعظام
این فعاليتها مشابه با فعاليت های مورد نياز برای تهيه و چاپ نشریه تخصصی است ،با این تفاوت كه اطالعات مورد نياز برای
ارائه در خبرنامه از طریق انجام مصاحبه ،تهيه گزارش توسط خبرنگاران و تدوین مقاله تحليلی توسط تحليلگران دفتار نشاریه
فراهم میشود .از این رو در راهاندازی دفتر تحریریه مجله باید از افراد متخصص حوزه رسانه استفاده شود.
جدول (7لف :)1-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تهيه و چاپ خبرنامه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صانعت
برق (به منظور اطالعرسانی در رابطه با فعاليتها و دستاوردهای دانشگاهها و مراكز تحقيقااتی مختلاف در حاوزه ساامانههاای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی با اولویت)
ردیف

فعاليت

 1كسب مجوزهای الزم برای چاپ و انتشار خبرنامه
 2تشكيل و تجهيز دفتر تحریریه خبرنامه
 3تهيه و انتشار مجله
مجموع
شاخص اقدام:

تعداد در
سال
2

زمان
(ماه)
3
1
96

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)
100
100

هزینه كل (ميليون
ریال)
200
300
800
1300

تعداد شمارههای چاپ برنامه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق در سال ،كه معياار آن انتشاار  2شاماره
خبرنامه فناوری ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق در سال میباشد.
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  96ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 1300
ميليون ریال شامل  1300ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 مركز توسعه فناوری در صنعت برق
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 8الف -3-2-عنوان اقدام :تدوین ،تصویب و ابالغ آییننامه حمایت از پروژههای
پژوهشی-تحقیقاتی دانشگاهها ،پژوهشكدهها و مراكز صنعتی در حوزه
تشریح فعاليتها:
همان طور كه بر اسا

چالشها و ویژگیهای توسعه فناوری سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق

كشور مشخص شد كه فناوری طراحی و توليد اكثر سامانههای با اولویت ذخيرهسازی ذخيرهساز انرژی الكتریكی (همه به غير از
تلمبه برق-آبی) در كشور در مرحله پيشتوسعه و توسعه قرار دارند .با توجه به توضيحات ارائه شده (در گزارش مرحله چهارم
تدوین سند) در رابطه با مراحل مختلف توسعه فناوری مشخص میگردد كه كاركرد اصلی و كليدی توسعه این سامانهها كاركرد
توسعه دانش میباشد .از این رو یک مبحث با اهميت در توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی توجه به تحقيق و
پژوهش در این حوزه بوده و یكی از اسا ترین بازیگران كاركرد توسعه دانش دانشگاهها ،پژوهشكدهها و مراكز صنعتی
میباشند .با این نگرش یكی از اقدامات سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق
به پيشنهاد كميته راهبری تدوین سند" ،تدوین ،تصویب و ابالغ آیيننامه حمایت از پروژههای پژوهشی-تحقيقاتی دانشگاهها،
پژوهشكدهها و مراكز صنعتی در حوزه" در نظر گرفته شده است .این اقدام به منظور رفع مشكالتی از جمله "متناسب نبودن
بخش قابل توجهی از پژوهشهای دانشگاهی انجام شده با نيازهای صنعت"" ،عدم توازن بين پژوهشهای انجام شده در
زمينههای مختلف فنی این حوزه"" ،نبودیكپارچگی در تعامل صنعت و مراكز پژوهشی در فرایند اكتساب فناوری از صاحبان
فناوری" و "نبود مكانيزمهای مناسب حمایت از فعاليتهای تحقيق و پژوهش در حوزه فناوریهای ذخيرهسازی انرژی
الكتریكی" پيشنهاد شده است.
حمایت از پروژههای پژوهشی-تحقيقاتی مرتبط با حوزههای با اولویت به سه روش امكانپذیر است:
الف) حمایتهای مالی :این حمایت به عنوان اصلیترین فعاليت به شمار میرود .این حمایت در دو حوزه مختلف قابل
انجام است:
حمایت مالی از پروژههای پژوهشی-تحقيقاتی به صورت كمک نقدی به تيم تحقيقاتی
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حمایت تشویقی از صنعتی شدن دستاوردهای پروژههای پژوهشی-تحقيقاتی به طوری كاه در ماواردی كاه
موضوع تحقيق كامالا در راستای نيازهای صنعت برق بوده و در این بخش قابل اجرا باشد فرد ،مبلغی را باه
عنوان تشویقی دریافت كند.
ب) پشتيبانیهای فيزیكی :این نوع حمایت شامل دو عنوان اصلی می شود:
حق استفاده از آزمایشگاه ها :در این مورد به محققانی كه طرح تحقيقاتی آنها مرتبط باا موضاوعات مطارح
شده در حوزههای با اولویت ذخيرهسازی در صنعت برق است ،حق استفاده به صورت رایگان ولای در تعاداد
محدودی آزمایش در هر سال از آزمایشگاههای تجهيزات الكترونيک قدرت داده میشود.
حق استفاده از كتابخانهها :در این مورد حق استفاده رایگان از كتابخانههای مرتبط با این موضوع به محققان
داده می شود.
ج) حمایتهای مشاوره ای :این نوع حمایت به منظور رفع موانع علمی محققين و كمک به ایشان در انجاام طارح
تحقيقاتی خود میباشد كه از آن به عنوان اطالعرسانی علمی و مشاوره علمی به محققين یاد شده است.
به منظور ارتقای سطح پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه و جلوگيری از هدر رفت هزینه و انرژی حمایت از پروژههای
پژوهشی-تحقيقاتی باید به صورت گزینشی انجام پذیرد و با بررسی پروژههای پژوهشی-تحقيقاتی مختلف تعریف شده در این
حوزه از طرح های تحقيقاتی كاربردی و منطبق بر نيازهای صنعت برق حمایت شود .در راستای اجرای این اقادام فعالياتهاای
مختلفی باید انجام شود .از این رو به منظور حمایت اصولی از طرحهای تحقيقاتی در تدون سند راهبردی توساعه ساامانههاای
ذخيره سازی انرژی الكتریكی در صنعت برق پيشنهاد شد كه "تدوین ،تصویب و ابالغ آیيننامه حمایت از پروژههای پژوهشی-
تحقيقاتی دانشگاهها ،پژوهشكدهها و مراكز صنعتی در این حوزه" به عنوان یک اقدام غيرفنی در نظر گرفته شود.
در آیيننامه تدوین شده باید اصول رتبهبندی و شناسایی طرحهای تحقيقاتی مرتبط با حوزه ذخيرهسازی و نحاوه و ميازان
حمایت از طرح به صورت دقيق مشخص شود .ليست فعاليت ها مربوط به این اقدام به همراه زمان و بودجه اجرای هار یاک از
این فعاليتها در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (8لف :)1-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تدوین ،تصویب و ابالغ آیيننامه حمایات از پاروژههاای پژوهشای-
تحقيقاتی دانشگاهها ،پژوهشكدهها و مراكز صنعتی در حوزه
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ردیف

فعاليت

 1تدوین و تصویب آیيننامه
 2انجام رایزنیهای الزم برای تصویب آیيننامه
 3اطالعرسانی در رابطه با آیيننامه تدوین شده به بازیگران این حوزه
مجموع
شاخص اقدام:

زمان
(ماه)
6
3
3

هزینه كل
(ميليون ریال)
400
100
50
550

وضعيت تصویب و ابالغ آیيننامه حمایت از پروژههای پژوهشی-تحقيقاتی دانشگاهها ،پژوهشاكدههاا و مراكاز صانعتی در
حوزه
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  550ميليون
ریال شامل  550ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه تعامل با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی مركز توسعه فناوری در صنعت برق
 وزارت نيرو

 9الف-4-2-عنوان اقدام :طراحی بسته حمایت سیاسی از حضور صنعتگران با
همراهی مسئولین كشوری در سفرها و تعامالت بینالمللی
تشریح فعاليتها:
در بررسی های انجام شده در رابطه با وضعيت كنونی فناوری توليد و بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكای در
كشور مشخص گردید ،كه دانش توليد اجزا و قطعات سامانه ها در مقيا
است اما در زمينه توليد سامانهها در مقيا

آزمایشگاهی در كشور همتاراز كشاورهای پيشارفته

صنعتی و بكارگيری آنها شكا تكنولوژیكی وجود دارد .به منظاور از باين باردن

این شكا تكنولوژیكی عالوه بر تأمين منابع مختلفی اعم از نيروی انسانی ،مواد ،تجهيزات و منابع مالی مورد نياز باید تعامال
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مناسبی با صنعتگران و دانشمندان كشورهای پيشرو وجود داشته باشد .در مصاحبههای انجام شده با خبرگان مشخص شد كه
نيروهای فعال در زمينه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در داخل كشور تعاملی مناسب با صنایع و دانشگاههاای خاارجی ندارناد و
صنایع داخلی نيز توجه چندانی به انتقال صحيح دانش فنی از كشورهای پيشرو ندارند .یاک راهكاار مناساب بارای رفاع ایان
چالشها اعزام صنعتگران و نيرویهای متخصص این حوزه به همراه مسئولين به خارج از كشاور بارای انعقااد تفااهمناماه و
قرارداد همكاری با مراكز تحقيقاتی و صنعتی خارج از كشور جهت كسب داناش و مهاارتهاای الزم در حاوزه صانعتیساازی
سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در داخل كشور میباشد.
الزمه اجرای مناسب این اقدام انجام فعاليتهاایی همچاون طراحای و تادوین طراحای بساته حمایات سياسای از حضاور
صنعتگران با همراهی مسئولين كشوری در سفرها و تعامالت بين المللی ،شناسایی افراد و صنعتگران شایسته و واجد شرایط
بر مبنای بسته حمایتی تدوین شده ،ایجاد هماهنگیهای الزم با سازمانهای داخلی برای اعازام هيئات هماراه وزیار نيارو در
سفرهای خارجی است .الزم به ذكر است كه در بسته حمایتی طراحی و تدوین شده شرایط الزم برای ثبتنام صانعتگاران در
ليست اعزام به همراه وزیر و مسئولين به خارج از كشور ،نحوه امتيازدهی و رتبهبندی صنعتگران داوطلب اعزام ،نحوه و اصول
انتخاب كشورهای مقصد برای اعزام صنعت گران باید باه صاورت واضاح مشاخص شاود .زماان و بودجاه انجاام هار یاک از
فعاليتهای در نظر گرفته شده در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (9لف :)1-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :طراحی بسته حمایات سياسای از حضاور صانعتگاران باا همراهای
مسئولين كشوری در سفرها و تعامالت بينالمللی
ردیف

فعاليت

تدوین بسته حمایت سياسی از حضور صنعتگران با همراهی مسئولين كشوری در سفرها و
1
تعامالت بينالمللی
انجام رایزنیهای الزم برای تصویب و اجرای بسته حمایتی تدوین شده
2
ایجاد هماهنگیهای الزم با سازمانهای داخلی برای اعزام هيئت همراه وزیر نيرو
3
اطالعرسانی در رابطه با آیيننامه تدوین شده به صنعتگران حوزه ذخيرهسازی انرژی
4
الكتریكی
مجموع
شاخص اقدام:

زمان
(ماه)

هزینه كل
(ميليون ریال)

4

300

3
3

100
100

2

50
550
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وضعيت طراحی بسته حمایت سياسی از حضور صنعتگران با همراهی مسئولين كشوری در سفرها و تعامالت بينالمللی
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  550ميليون
ریال شامل  550ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه راهبری در سطح دستگاههای اجرایی همكار و مشاركتكننده مركز توسعه فناوری در صنعت برق
 صندوقها و مؤسسات مالی
 وزارت نيرو

الف -5-2-عنوان اقدام :شناسایی اولویتهای صنعت برق كشور در حوزه كاربرد ذخیرهسازها و تدوین
دستورالعمل حمایت از طرحهای كاربردی همراستای این اولویتها
تشریح فعاليتها:
همان طور كه در گزارش مرحله چهارم تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهسااز انارژی الكتریكای در
صنعت برق اشاره شد بر طبق نظر خبرگان و متخصصان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی مشخص شد كه یكی از چالشهای
پيشروی كاركرد توسعه دانش ضعف بازیگران این حوزه در شناخت دقيق اولویاتهاای صانعت بارق كشاور در حاوزه كااربرد
ذخيرهسازها است .از این رو به منظور جهتدهی به فعاليت های بازیگران این حوزه و جلوگيری از هدر رفت سارمایه و نياروی
كار اولویتهای تحقيقاتی و كاربردی صنعت برق در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی باه صاورت دقياق مشاخص
گردد ،تا حمایت از كارآفرینان ،محققان و سایر بازیگران این حوزه در راستای اولویتهای شناسایی شده انجاام پاذیرد .از ایان
پيشنهاد شد تا "شناسایی اولویتهای صنعت برق كشور در حوزه كاربرد ذخيرهسازها و تدوین دستورالعمل حمایت از طرحهاای
كاربردی همراستای این اولویتها" به عنوان یكی از اقدامات غير فنی سند توسعه سامانههای ذخيرهسااز انارژی الكتریكای در
صنعت برق در نظر گرفته شود.
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الزمه اجرای مناسب این اقدام انجام فعاليتهایی همچاون شناساایی اولویاتهاای صانعت بارق كشاور در حاوزه كااربرد
ذخيرهسازها ،تدوین و تصویب دستورالعمل حمایت از طرحهای كاربردی همراستای این اولویتها ،اباالغ دساتورالعمل تادوین
شده به نهادهای حمایتی صنعت برق و سایر ذینفعان حوزه ذخيره سازی انارژی الكتریكای اسات .الزم باه ذكار اسات كاه در
دستورالعمل تدوین شده باید حوزههای با اولویت و نحوه حمایت از فعاليتهای مختلف در هر یک از حوزههای با اولویت دقيقااا
مشخص گردد.
جدول زیر زمان و بودجه انجام هر یک از فعاليتهای مرتبط با اجرای این اقدام مشخص شده است.
جدول (9لف :)2-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :شناسایی اولویتهای صنعت برق كشور در حوزه كاربرد ذخيرهسازها و
تدوین دستورالعمل حمایت از طرحهای كاربردی همراستای این اولویتها
ردیف

فعاليت

شناسایی اولویتهای صنعت برق كشور در حوزه كاربرد ذخيرهسازها
1
تدوین و تصویب دستورالعمل حمایت از طرحهای كاربردی همراستای این اولویتها
2
ابالغ دستورالعمل تدوین شده به نهادهای حمایتی صنعت برق و سایر ذینفعان حوزه
3
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
مجموع
شاخص اقدام:

زمان
(ماه)
5
5

هزینه كل
(ميليون ریال)
200
200

2

100
500

وضعيت انجام پروژههای شناسایی اولویتهای صنعت برق كشور در حوزه كاربرد ذخيرهسازها و تدوین دستورالعمل حمایات
از طرحهای كاربردی همراستای این اولویتها
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  500ميليون
ریال شامل  500ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه تخصصی مركز توسعه فناوری در صنعت برق
 وزارت نيرو
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الف -6-2-عنوان اقدام :تشكیل تیم ارزیابی و اعتبارسنجی فعالیتهای پژوهشی با حضور نمایندگان
دانشگاه و صنعت برق و تخصیص آنها به منظور راهبری تحقیقات این حوزه
تشریح فعاليتها:
از جمله مشكالت شناسایی شده در مرحله چهارم تدوین سند "ضعف در مكانيزمهاای نظاارتی مناساب جهات بررسای و
اعتبارسنجی دستاوردها و نتایج فعاليتهای تحقيق و توسعه" و همين امر سبب شده كه برخی طرحها باه صاورت كااربردی و
دقيق اجرایی نشود .ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليت های صورت گرفته در هر حوزه الزمه بهبود كيفيت فعاليتها و رفاع ناواقص
احتمالی موجود در طرحهای اجرایی شده می باشد .با توجه به چالش موجود الزم است تا یاک مكاانيزم مناساب و كاارا بارای
ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليت های پژوهشی این حوزه طراحی و اجرایی شود .یک راهكار و مكاانيزم مناساب بارای ارزیاابی و
اعتبارسنجی فعاليتهای پژوهشی تعریف و اجرایی شده ،اعتبارسنجی طرح و فعاليت صورت گرفته توساط یاک گاروه از افاراد
متخصص صنعتی و علمی است .از این رو "تشكيل تيم ارزیابی و اعتبارسانجی فعالياتهاای پژوهشای باا حضاور نماینادگان
دانشگاه و صنعت برق و تخصيص آنها به منظور راهبری تحقيقات این حوزه" به عنوان یكی از اقدامات غيرفنی سند در نظار
گرفته شد.
شناسایی و انتخاب افراد متخصص و آگاه دانشگاهی و صنعتی برای تشكيل تيم ،تعيين شااخصهاای عملكاردی مناساب
الزماالجرا در طرح های پژوهشی مورد بررسی و تهيه پرسشنامه ارزیابی و برگزاری جلسات دفاع از طرحهاای تحقيقااتی ماورد
حمایت در حضور تيم ارزیابی و اعتبارسنجی از جمله فعاليتهای قابل تصور برای اجرای این اقدام میباشند .الزم به ذكر اسات
كه بخش اعظمی از حقالزحمه اجرای پروژه های فنی تعریف شده در سند و حمایت نقدی از فعاليتهای تحقيقاتی باید مناوط
به گرفتن تأیيده از تيم ارزیابی و اعتبارسنجی تشكيل شده گردد.
جدول زیر زمان و بودجه انجام هر یک از فعاليتهای مرتبط با اجرای این اقدام مشخص شده است.
جدول (9لف :)3-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تشكيل تيم ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليتهاای پژوهشای باا حضاور
نمایندگان دانشگاه و صنعت برق و تخصيص آنها به منظور راهبری تحقيقات این حوزه

ردیف

فعاليت

زمان (ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

90
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

ردیف

فعاليت

شناسایی و انتخاب افراد متخصص و آگاه دانشگاهی و صنعتی و
1
تشكيل تيم ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليتهای پژوهشی
تعيين شاخصهای عملكردی مناسب الزماالجرا در طرحهای
2
پژوهشی مورد بررسی و تهيه پرسشنامه ارزیابی
تدوین و تصویب دستورالعمل لزوم دریافت تأیيده تيم ارزیابی و
 3اعتبارسنجی برای دریافت حقالزحمه انجام پروژههای فنی و
تسهيالت مالی طرحهای تحقيقاتی
حقالزحمه فعاليت تيم ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليتهای
4
پژوهشی
برگزاری جلسات دفاع از طرحهای تحقيقاتی مورد حمایت در
5
حضور تيم ارزیابی و اعتبارسنجی
مجموع
شاخص اقدام:

زمان (ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

3

-

50

3

-

100

2

-

50

100

80

680

100

50

420
1300

وضعيت تشكيل تيم ارزیابی و اعتبارسنجی فعاليتهای پژوهشی با حضور نمایندگان دانشاگاه و صانعت بارق و تخصايص
آنها به منظور راهبری تحقيقات این حوزه
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  108ماه و هزینه ماورد نيااز بارای اجارای آن 1300
ميليون ریال شامل  1300ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 مركز توسعه فناوری در صنعت برق

الف -7-2-عنوان اقدام :ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع و بهروز آمایش ملی زیرساختها و تجهیزات
آزمایشگاهی مرتبط با فناوری سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتریكی برای استفاده پژوهشگران این
حوزه
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تشریح فعاليتها:
طبق نظر خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق یكی از چالشهای توسعه فناوری سامانههای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق "ضعف در شناخت جامع و دقيق از مجموعه زیرساختهای سختافزاری و
نرمافزاری خلق و توسعه دانش در بخشهای مختلف دانشگاهی و صنعتی كشور" است .در صورت وجود چنين اطالعاتی
میتوان كمبودهای زیرساختی موجود را شناسایی كرده و در به تأمين آنها مبادرت ورزید و امكان استفاده بازیگران مختلف
این حوزه از زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری خلق موجود در در بخشهای مختلف دانشگاهی و صنعتی كشور را
فراهم نمود.
ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع و بهروز آمایش ملی زیرساختها و تجهيزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری سامانههای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی برای استفاده پژوهشگران این حوزه میتوان این مشكل را تا حد زیادی مرتفع نمود.
فعاليتهای در نظر گرفته شده در رابطه با این اقدام و زمان و هزینه هر فعاليت در جدول زیر تعيين شده است.
جدول (9لف :)4-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع و بهروز آمایش ملی زیرساختها و
تجهيزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی برای استفاده پژوهشگران این حوزه
ردیف
1

2
3
4

فعاليت
شناسایی زیرساختها و تجهيزات آزمایشگاهی مرتبط با
فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی برای ارائه در
بانک اطالعاتی
طراحی سيستم نرمافزاری مورد نياز
ایجاد امكان دسترسی بازیگران و ذینفعان مختلف این حوزه
به اطالعات
بهروزرسانی اطالعات ارائه شده در بانک اطالعاتی
مجموع

شاخص اقدام:
وضعيت ایجاد یک بانک اطالعاتی
زمانبندی و بودجهبندی:

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

6

-

200

6

-

200

2

-

40

96

20
20

160
600
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با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  108ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 600
ميليون ریال شامل  600ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 مركز توسعه فناوری در صنعت برق

الف -8-2-عنوان اقدام :ایجاد مركز آزمایشگاه در زمینه ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق
تشریح فعاليتها:
در فاز چهارم تدوین "سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق ایران" مشخص
شد كه یكی از اساسیترین چالشهای زیرساختی موجود در توسعه دانش فناوری سامانههای ذخيارهسااز انارژی الكتریكای در
صنعت برق " كمبود آزمایشگاههای مناسب برای تحقيق و پژوهش در حوزه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی" است .طبق نظار
برخی از خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی (كه نظر آنها در گزارش فاز چهارم موجود است) ،نبود امكانات و تجهيزات
آزمایشگاهی مورد نياز سبب شده كه توسعه فناوری حتی در زمينه هایی كه توانایی تئوری متخصصان داخلی در آنها باال است
اتفاق نيفتد .بنا بر موارد ذكر شده نتيجه میشود كه ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققان ایان حاوزه از ماوارد كليادی توساعه
فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریک در كشور میباشد .از این رو " ایجاد مركز آزمایشاگاه در زميناه ذخيارهساازهای
انرژی الكتریكی در صنعت برق " به عنوان اقدام توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت بارق كشاور در نظار
گرفته شد .ليست فعاليتها به همراه زمان و هزینه آنها در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (9لف :)5-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :ایجاد مركز آزمایشگاه در زمينه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت
برق

ردیف
1

زمان
فعاليت
(ماه)
كسب مجوزهای الزم برای ایجاد یک مركاز آزمایشاگاهی مجهاز بارای 4

هزینه كل
(ميليون ریال)
270
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ردیف
2
3
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فعاليت
تحقيق و توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق
تجهيز و راهاندازی مركز آزمایشگاهی
تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه و تعرفه ارائه خدمات به بازیگران
مختلف
مجموع

زمان
(ماه)

هزینه كل
(ميليون ریال)

14

8000

4

300
8570

شاخص اقدام:
وضعيت راهاندازی مركز آزمایشگاهی در زمينه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  24ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 8570
ميليون ریال شامل  570ميليون ریال هزینه پرسنلی و 8000ميليون ریال مواد و تجهيزات مورد نياز است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه تخصصی مركز توسعه فناوری در صنعت برق
 ستاد ملی توسعه فناوری در كشور
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

الف -9-2-عنوان اقدام :راهاندازی سامانه ثبت دانش ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق
تشریح فعاليتها:
در فاز چهارم تدوین "سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق ایران" مشخص
شد كه "نبودنظام ملی مدیریت دانش در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی" یكی از اساسیترین چالشهای قاانونی
موجود در توسعه دانش فناوری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق است .سامانه ثبت دانش ذخيارهساازهای
انرژی الكتریكی در صنعت برق یكی از راهكارهای مناسب و كارا برای ایجاد ارتباط و هماهنگی هر چه بيشتر بين بازیگران این
حوزه پيشنهاد شد.
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در این سامانه دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتی و صنایع مرتبط میتواند از زمينههای تحقيقاتی ،تجهيزات و امكانات دانشگاهی و
نحوه انجام تحقيقات بازیگران مختلف این حوزه آگاه شوند .از سوی دیگر مركز توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكای
در صنعت برق موضوع خالصه تحقيقات صورت گرفته و نتایج حاصل از تحقيقات سالهای مختلف را در این سامانه ارائه دهد.
همچنين در این سامانه میتوان امكان پرسش و پاسخ در بين اعضا را فراهم نمود ،كه محققين مختلاف ساؤاالت و مشاكالت
خود در این حوزه را مطرح نموده و سایر محققين می توانند به اظهارنظر و ارائه راهكار اقدام نمایند .از طار دیگار در صاورت
ایجاد هماهنگیهای الزم می توان امكان رزرو استفاده از امكانات تجهيزات آزمایشگاهی مراكاز و دانشاگاههاای مختلاف را از
طریق سامانه ایجاد كرد.
فعاليتهای مربوط به اقدام :ایجاد سامانه اتصال آنالین دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی مختلاف ایان حاوزه باه یكادیگر" در
جدول زیر ارائه شده است.
جدول (9لف :)6-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :راهاندازی سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت
برق
ردیف
1
2
3
4

فعاليت
شناسایی دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتی فعال و صنایع مرتبط با حوزه ذخيرهسازی انرژی
الكتریكی
جمعآوری اطالعات و خالصه نتایج تحقيقات صورت گرفته برای ارائه در سامانه دانشی
طراحی شده
ایجاد هماهنگیها و كسب مجوزهای الزم جهت راهاندازی سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای
انرژی الكتریكی در صنعت برق
طراحی سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت برق
ایجاد امكان دسترسی اعضا به سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت
برق
مجموع

زمان
(ماه)

هزینه كل
(ميليون ریال)

2

50

4

200

6

100

6

300

3

50
700

شاخص اقدام:
وضعيت راهاندازی سامانه اتصال آنالین متخصصين ،دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتی و شركتهای فعال در این حوزه به یكدیگر
زمانبندی و بودجهبندی:
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با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  700ميليون
ریال شامل  700ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه آموزش و پژوهش مركز توسعه فناوری در صنعت برق
الف-3-اقدامات مربوط به انتشار دانش

الف -1-3-عنوان اقدام :برگزاری كنفرانس و همایش تخصصی در زمینه ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی
و كاربرد آنها در صنعت برق در كنار كنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت برق
تشریح فعاليتها:
همان طور كه در گزارش فاز چهارم سند توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق اشاره شد فناوری
طراحی ،ساخت و بكارگيری اكثر سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی از جمله باتری ليتيومی ،بارتی سرب-اسيد پيشرفته،
باتری جریانی ،چرخطيار و ابرخازن در مراحل اول و دوم توسعه یعنی مراحل پيشتوسعه و توسعه قرار دارد .از آنجایی كه یكی
از كاركردهای اصلی و مؤثر در توسعه فناوریهای موجود در این دو مرحله توسعه انتشار دانش است ،بحث اجرای صحيح این
كاركرد بسيار حائز اهميت است .از جمله شاخصهای سنجش ميزان كارایی موفق این كاركرد وجود جریان علمی ميان
بازیگران مختلف حوزه فناورانه است .وجود ،تعداد و كيفيت كنفرانسهای برگزار شده در حوزه فناورانه نيز از پارامترها و
شاخصهای تعيين وضعيت اجرای این كاركرد میباشد.
از بررسی نظرات خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق مشخص شد كه "نبودن كنفرانس و همایش
تخصصی در زمينه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی و كاربرد آنها در صنعت برق " و "عدم توجه به كاربرد ذخيرهسازهای
انرژی الكتریكی در صنعت برق در برگزاری كنفرانسها ،همایشهای تخصصی این حوزه" دو چالش پيشروی توسعه دانش
در زمينه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق میباشد .توجه به برگزاری كنفرانس و همایش تخصصی با تغيير نسبی
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دیدگاه مسئولين و صنعتگران این حوزه میتواند كمک شایانی به رفع سایر چالشهای توسعه این سامانهها از جمله كمبود
منابع مالی و  ...نماید.
با توجه پتانسيل باالی كنفرانسهای و همایشهای ساالنه صنعت برق برای توجه به مبحث ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
و به منظور كاهش هزینهها پيشنهاد شد "برگزاری كنفرانس و همایش تخصصی در زمينه ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی و
كاربرد آنها در صنعت برق در كنار كنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت برق" در دستوركار سند قرار گيرد .در این
كنفرانس ها بازیگران مختلف داخلی و خارجی به ارائه مقاالت و دستاوردهای علمی خود پرداخته و این كنفرانسها ابزار بسيار
مناسبی برای انتشار دانش بين بازیگران مختلف و افزایش تعامالت بازیگران داخلی و خارجی با یكدیگر خواهد شد.
فعاليتهای مربوط به این اقدام در جدول زیر ارائه شدهاند.
جدول (9لف :)7-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :برگزاری كنفرانس و همایش تخصصی در زمينه ذخيرهسازهای انرژی
الكتریكی و كاربرد آنها در صنعت برق در كنار كنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت برق
ردیف
1
2
3

4

فعاليت
كسب مجوزهای الزم برای برگزاری كنفارانس در كناار
كنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت برق
دعوت از دانشگاهها ،شركتها و مراكاز تحقيقااتی فعاال
برای شركت در كنفرانس
برگزاری كنفرانس و یا سمينار در كنار كنفارانسهاای و
همایشهای مختلف صنعت برق
برگاازاری ساامينار كوچااک در كنااار كنفاارانسهااای و
همایشهای مختلف صنعت برق
تعيين مقاالت علمی برتر سال و اهدای پاداش
مجموع

شاخص اقدام:

تعداد در
سال

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

-

3

-

300

3

96

30

240

2

96

100

800

1

96

37,5

300

3

96

20
157,5

160
1800
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تعداد كنفرانسها و سمينارهای برگزار شده به كاربرد سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق در كنار
كنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت برق در سال ،كه با توجه به جدول فوق برگزاری حداقل دو كنفرانس و یک سمينار
تخصصی كوچک در سال در زمينه بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق به عنوان بخشی از در كنار
كنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت برق به عنوان معيار این شاخص انتخاب شده است.
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  96ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن 1800
ميليون ریال شامل  700ميليون ریال هزینه پرسنلی و  800ميليون ریال هزینه برگزاری كنفرانسها و  300ميليون ریال هزینه
برگزاری سمينارها است.
مجریان پيشنهادی:
 مركز توسعه فناوری در صنعت برق

 11الف -2-3-عنوان اقدام :برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در رابطه با
ضرورت بهكارگیری ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشهای مختلف
صنعت برق
تشریح فعاليتها:
طبق نظر خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی عدم توجه صنعت برق به ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در بخشهای
مختلف خود و عدم برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در رابطه با ضرورت بهكارگيری ذخيرهساازهای انارژی الكتریكای در
بخشهای مختلف صنعت برق از جمله چالشهای پيشرو توسعه فناوری طراحی ،ساخت و بكارگيری سامانههاای ذخيارهسااز
انرژی الكتریكی در صنعت برق كشور است .یكی از راهكارها و اقدامات مناسب برای رفع این چالشها و افزایش توجه صانایع
به حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی "برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در رابطه با ضرورت بهكاارگيری ذخيارهساازهای
انرژی الكتریكی در بخشهای مختلف صنعت برق" برای آنها میباشد .در این دورهها آموزش میتوان به آموزش موضوعاتی
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همچون ضرورت ذخيرهسازی در بخشهای مختلف صنعت برق ،كاربردهای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق ،نحوه
طراحی ،ساخت و توليد سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی و  ...پرداخت.
برای اجرایی كردن این اقدام نياز به انجام فعاليت های مختلفی وجود دارد كه از جمله فعاليتهای قابل تصور بارای عملای
شدن این اقدام میتوان به تعریف دوره ها و مطالبی كه در هر یک باید ارائه شود ،ایجاد همااهنگیهاای الزم باا بخاشهاای
مختلف صنعت برق برای برگزاری دورهها و برگزاری دوره های آموزشی اشاره كرد .زمان و هزینه مورد نياز برای انجام هر یک
از این فعاليتها در جدول زیر ارائه شده است.

جدول (10لف :)1-فهرست فعاليتهای مربوط باه اقادام :برگازاری دورههاای آموزشای تخصصای در رابطاه باا ضارورت
بهكارگيری ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشهای مختلف صنعت برق
ردیف
1
2
3

4

فعاليت
كسب مجوزهای الزم برای برگزاری كنفارانس در كناار
كنفرانسهای و همایشهای مختلف صنعت برق
دعوت از دانشگاهها ،شركتها و مراكاز تحقيقااتی فعاال
برای شركت در كنفرانس
برگزاری كنفرانس و یا سمينار در كنار كنفارانسهاای و
همایشهای مختلف صنعت برق
برگاازاری ساامينار كوچااک در كنااار كنفاارانسهااای و
همایشهای مختلف صنعت برق
تعيين مقاالت علمی برتر سال و اهدای پاداش
مجموع

تعداد در
سال

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

-

3

-

300

3

96

30

240

2

96

100

800

1

96

37,5

300

3

96

20
157,5

160
1800

شاخص اقدام:
تعداد دورههای آموزشی تخصصی در رابطه با ضرورت بهكارگيری ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در بخاشهاای مختلاف
صنعت برق در هر سال ،كه معيار این شاخص برگزاری حداقل  5دوره آموزشی تخصصای در رابطاه باا ضارورت باهكاارگيری
ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشهای مختلف صنعت برق در هر سال میباشد.
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زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  96ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 3000
ميليون ریال شامل  400ميليون ریال هزینه پرسنلی و  2600ميليون ریال هزینه برگزاری دورههای آموزشی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه آموزش و پژوهش مركز توسعه فناوری در صنعت برق

الف -3-3-عنوان اقدام :طراحی و فعالسازی فرومهای تخصصی در بستر شبكههای اجتماعی در حوزه
فناوریهای با اولویت
تشریح فعاليتها:
همان طور كه در تشریح فعاليت ها و شناسنامه اقدامات قبلی اشاره شد تعامل نامناسب بازیگران و ذینفعاان مختلاف حاوزه
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی یكی از چالشهای اصلی توسعه فناوری طراحی ،ساخت و بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی
الكتریكی است .طبق نظر خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی "نبود شبكه منسجم بين دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی در
تبادل و به اشتراكگذاری فعاليتها و ظرفيتها" یكی از دالیل بروز این مشكل ،انجام دوبارهكاری و چندبارهكااری و كااهش
شدت توسعه این سامانهها در كشور میباشد.
با توجه به ویژگیهای شبكه های اجتماعی و فضای مجازی و فراگير شدن استفاده از این شبكههاا توساط اقشاار مختلاف
جامعه ،می توان از پتانسيل این شبكه برای افزایش تعامل ميان بازیگران و ذینفعان مختلاف ایان حاوزه اساتفاده كارد .بناا بار
توضيحات ارائه شده تيم تدوینگر سند "طراحی و فعالسازی فرومهاای تخصصای در بساتر شابكههاای اجتمااعی در حاوزه
فناوریهای با اولویت" را به عنوان یكی از اقدامات این سند پيشنهاد داد كه مورد تأیيد كميتاه راهباری تادوین ساند توساعه
راهبردی سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق قرار گرفت.
برای اجرایی كردن این اقدام نياز به انجام فعاليت های مختلفی وجود دارد كه از جمله فعاليتهای قابل تصور بارای عملای
شدن این اقدام میتوان به طراحی فرومهای تخصصی در بستر شبكههای اجتماعی ،جمعآوری اطالعاات باازیگران مختلاف و
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دعوت ازآنها برای و برگزاری دورههای آموزشی اشاره كرد .زمان و هزینه مورد نياز برای انجام هر یک از این فعالياتهاا در
جدول زیر ارائه شده است.
جدول (10لف :)2-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :طراحی و فعالساازی فارومهاای تخصصای در بساتر شابكههاای
اجتماعی در حوزه فناوریهای با اولویت
ردیف

فعاليت

1

شناسایی بازیگران مختلف حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
ایجاد هماهنگیها و كسب مجوزهای الزم جهت راهاندازی سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای
انرژی الكتریكی در صنعت برق
طراحی و فعالسازی فرومهای تخصصی در بستر شبكههای اجتماعی در حوزه فناوریهای با
اولویت
ایجاد امكان دسترسی اعضا به سامانه ثبت دانش ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در صنعت
برق
مجموع

2
3
4

زمان
(ماه)
3

هزینه كل
(ميليون ریال)
50

4

50

3

200

2

50
350

شاخص اقدام:
تعداد فروم های تخصصی طراحی و اجرا شده در هر حوزه با اولویت ،كه معيار این شاخص طراحی و فعالسازی حداقل یک
فروم تخصصی در هر یک از حوزه با اولویت میباشد.
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  350ميليون
ریال شامل  350ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 مركز توسعه فناوری در صنعت برق
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الف -4-3-عنوان اقدام :برگزاری نمایشگاه تخصصی ذخیرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشی از
نمایشگاه ملی صنعت برق
تشریح فعاليتها:
یكی از ابزارهای مهم برای رونق بخشيدن به صادرات و انجاام فعاليات ماؤثر در تبليغاات و بازاریاابی كاالهاا و خادمات،
نمایشگاهها میباشند .بر اسا

طبقهبندی صورت گرفته نمایشگاههای بينالمللی را میتوان به چهار دسته مختلف تقسيم كارد

كه عبارتند از :نمایشگاههای عمومی ،نمایشگاههای تخصصی ،نمایشگاههای اختصاصی و نمایشگاههای اكسپو.
نمایشگاه های تخصصی به منظور نمایش و عرضه گروه خاصی از كاالها ،مصر كنندگان خا

و یا فناوری خا

برگازار

میشوند .در حال حاضر حدود  90%از نمایشگاههای برگزاری در دنيا از این نوع می باشاند .باا توجاه باه نظارات كارشناساان
اقتصادی و بازرگانی برگزاری نمایشگاههای تخصصی (صادراتی) بينالمللی یكی از موثرترین روشهای توسعه فناوری و توسعه
صادرات غيرنفتی در كشورهای در حال توسعه است .از این رو میتوان گفت كه نمایشگاههای ملی و بين المللی به عنوان یكی
از مجاری و كانالهای معرفی كاالهای توليد شده و انتقال تكنولوژی در دنيا ،میتوانند نقش بسيار ماوثری در فرآیناد افازایش
ارتباط سطح و دانشگاه ،توسعه فناوریهای نوظهور و صادرات فناوری و محصوالت آن داشته باشند.
با توجه به چالش های موجود در رابطه با انتشار دانش در حوزه ذخيرهساازی انارژی الكتریكای و تعاامالت باين باازیگران
(صنعت و دانشگاه) برگزاری نمایشگاه تخصصی این حوزه كه بازیگران مختلف داخلی و خارجی در آن به ارائه دستاوردهای خود
بپردازند ،بسيار مفيد خواهد بود .با توجه به وجود نمایشگاه ملی صنعت برق و پتانسيل بااالی ایان نمایشاگاه در پوشاش دادن
مسئله ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت و حل چالشهای پيشروی توسعه این حوزه پيشنهاد شد تا نمایشگاه ذخيرهسازی
انرژی الكتریكی در صنعت برق در بخشی از نمایشگاه ملی صنعت برق برگزار گردد .فعاليتهای مربوط به این اقدام در جادول
زیر ارائه شدهاند.
جدول (10لف :)3-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :برگزاری نمایشگاه تخصصی ذخيارهساازهای انارژی الكتریكای در
بخشی از نمایشگاه ملی صنعت برق

ردیف

فعاليت

تعداد در
سال

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)
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ردیف

فعاليت
كسب مجوزهای الزم برای برگزاری نمایشگاه در بخشی
از نمایشگاه ملی صنعت برق
دعوت از شركتها و مراكز تحقيقااتی فعاال در داخال و
خارج كشور برای شركت در نمایشگاه
برگزاری نمایشگاه در بخشی از نمایشاگاه ملای صانعت
برق
تبليغات و اطالعرسانی به بازدیدكنندگان
تعيين دستاوردهای برتر سال و اهدای پاداش
مجموع

1
2
3
4
5

تعداد در
سال

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

-

3

-

200

1

60

20

100

1

60

300

1500

1
1

60
60

100
100
720

500
500
2800

شاخص اقدام:
تعداد نمایشگاههای تخصصی ذخيرهسازهای انرژی الكتریكی در بخشی از نمایشگاه ملی صنعت برق در سال ،كه معيار این
شاخص برگزاری یک نمایشگاه در سال در بخشی از نمایشگاه ملی صنعت برق میباشد.
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  60ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 2800
ميليون ریال شامل  700ميليون ریال هزینه پرسنلی و  2100ميليون ریال هزینه برگزاری نمایشگاه و تعيين دستاورد برتر سال
است.
مجریان پيشنهادی:
 مركز توسعه فناوری در صنعت برق
 پژوهشگاه نيرو
 وزارت نيرو
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الف -4-3-عنوان اقدام :تهیه و انتشار نشریه علمی  -تخصصی در حوزه سامانههای ذخیرهساز انرژی
الكتریكی
تشریح فعاليتها:
همان طور كه در بخشهای قبلی اشاره شد از جمله چالشهای مهم در حوزه ذخيرهسازی انارژی الكتریكای نباود جریاان
علمی و تعامل دانش مناسب ميان بازیگران مختلف این حوزه میباشد ،كه این چالش سبب باروز مشاكالتی زیاادی از جملاه
موازكاری ،ناآگاهی از فعاليت سایر گروهها ،عدم دسترسی به دانش موجود در داخل كشور و  ...مایشاود .یكای از راهكارهاای
مناسب برای رفع برخی از مشكالت ذكر شده تهيه و چاپ نشریه تخصصی در حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی اسات .روناد
عملكرد این نشریه به این صورت است كه محققين داخلی كشور میتوانند نتایج حاصل از تحقيقات علمی به صاورت مقااالت
علمی به این نشریه ارسال نموده و مقاالت دریافت شده پس از انجام داوری و تأیيد توسط كارشناسان حوزه ذخيرهسازی انرژی
الكتریكی در نشریه چاپ میگردد.
فعاليتها الزم برای تهيه و انتشار نشریه تخصصی حوزه فناوریهای ذخيره سازهای انرژی الكتریكی در كشور ،باه هماراه
زمان و بودجه مورد نياز برای اجرا در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (10لف :)4-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تهيه و انتشاار نشاریه علمای  -تخصصای در حاوزه ساامانههاای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی
ردیف
1
2
3
4
5

فعاليت
كسااب مجوزهااای الزم باارای چاااپ و انتشااار نشااریه
تخصصی
تشكيل و تجهيز دفتر تحریریه نشریه
طراحی و ساخت سيستم دریافت مقاالت از محققين
شناسایی خبرگان حوزه ذخيرهسازی انارژی الكتریكای و
دعوت از آنها برای داوری مقاالت
تهيه و انتشار نشریه
مجموع

تعداد در
سال

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

-

3

-

200

-

1
2

-

200
100

1

96

-

-

2

96

100
100

800
1300
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شاخص اقدام:
تعداد شمارههای چاپ نشریه علمی  -تخصصی در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكای در ساال ،كاه معياار ایان
شاخص انتشار  2شماره در سال نشریه علمی  -تخصصی در حوزه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی میباشد.
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  96ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 1300
ميليون ریال شامل  500ميليون ریال هزینه پرسنلی و  800ميليون ریال هزینه تهيه و انتشار نشریه تخصصی است.
مجریان پيشنهادی:
 مركز توسعه فناوری در صنعت برق
الف -4-اقدامات مربوط به جهتدهی به سیستم

الف -1-4-عنوان اقدام :تأسیس مركز توسعه فناوری سامانههای ذخیرهسازی انرژی الكتریكی در
صنعت برق
تشریح فعاليتها:
نظر خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكای در صانعت بارق و بررسای وضاعيت نظاام توساعه فنااوری ساامانههاای
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق كشور نشان داد كه "نبود مرجعای كاه باه عناوان مغاز متفكاری فنااوری بارای
جهتدهی به فعاليتها و پيگيری و شناسایی مشكالت موجود" و "وجود موازیكاری در انجام فعاليتهای پژوهشی" مهمترین
مشكالت موجود در جهتدهی فعاليتهای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق هستند .این چالشها به نوبه خود سبب
بروز مشكالت دیگری همچون نامناسب بودن توزیع فعاليتهای تحقيقاتی در زمينههای مختلف این حوزه ،تمركز ناكاافی باه
نيازهای كشور و موضوعات بااولویت و  ...میگردد .از سوی دیگر به منظور ارزیابی پروژههای اجرایی مختلف تعریف شده برای
حصول به اهدا نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صانعت بارق ،عاالوه بار تعياين شااخصهاا بایاد
ساختارهای نظارتی مورد نياز و نحوه فعاليت آنها تعيين گردد.
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به منظور تحقق اهدا سند نياز است كه مركزی برای توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق ایجاد
شود .این مركز با ایجاد ساز و كارهای الزم و استفاده از نهادهای مختلف ،ضمن انجام تصميمگيریهای الزم ،وظيفه نظارت بر
تحقق اهدا سند و ارزیابی پيشرفت كار را بر عهده دارد .از جمله وظایف اصلی این مركز میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 پيگيری و بررسی روند تحقق برنامهها و اقدامات ملی در طول اجرای سند
 انجام هماهنگیهای بين دستگاهی و فرا دستگاهی مورد نياز در اجرای برنامهها و اقدامات
 تصميمگيریهای اساسی و كالن در خصو

مسائل و چالشهای پيش روی اجرای اقدامات سند

 تدوین گزارشهای پيشرفت برنامهها و اقدامات و ارائه به مجامع و مراجع ذیصالح
 ارزیابی شاخصهای كالن تحقق برنامهها و اقدامات در مقاطع مختلف زمانی اجرای سند
 پيگيری تحقق منابع مورد نياز در اجرای برنامهها از مراجع مختلف
 بررسی ساالنه تحوالت داخلی و بينالمللی حوزه به منظور دستيابی به اهدا

این سند و ارائه پيشنهاد

اصالحات الزم برای بازنگری و بروزرسانی سند
این مركز موظف هستند با تشكيل كميتههای تخصصی روند توسعه سامانههای ذخيرهسااز انارژی الكتریكای را در ساطح
كشورهای مختلف دنيا مورد بررسی قرار داده و هر كميته وظيفه رسيدگی به یكی از حوزههای مورد نظر مركز را بر عهده دارند.
این كميتهها عبارتند از:
•

كميته آموزش و پژوهش

•

كميته ارتباط با قانونگذاران ،سياستگذاران و متوليان اجرای قوانين و سياستها

•

كميته تعامل با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی

•

كميته راهبری در سطح دستگاههای اجرایی همكار و مشاركتكننده

•

كميته تخصصی

•

كميته حقوقی و مناقصات

فعاليتهای مورد نياز برای اجرای این اقدام در جدول زیر ليست شدهاند.
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جدول (10لف :)5-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تأسيس مركاز توساعه فنااوری ساامانههاای ذخيارهساازی انارژی
الكتریكی در صنعت برق
ردیف
1
2
3
4
5
6

فعاليت
مطالعه تدوین اهدا و مأموریتها و طراحی ساختار سازمانی مركز
اخذ موافقت تأسيس مركز از مراجع ذیربط
انجام اقدامات اجرایی الزم در خصو شروع به كار دبيرخانه مركز
تأمين محل استقرار دبيرخانه مركز و تجهيز آن (سختافزاری و
نرمافزاری)
تشكيل دبيرخانه و تأمين كادر اداری مورد نياز
تشكيل كميتههای ذیربط وانجام مطالعات مورد نياز اقدامات سند
مجموع

زمان
(ماه)
3
6
3

هزینه كل
(ميليون ریال)
500
-

3

5500

3

500
500
7000

شاخص اقدام:
وضعيت مركز توسعه فناوری سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 7000
ميليون ریال شامل  7000ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 پژوهشگاه نيرو
 وزارت نيرو
 ستاد ملی توسعه فناوری در كشور
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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الف -2-4-عنوان اقدام :تشكیل بانک اطالعاتی شركتها و افراد پیشرو و صاحب دانش فنی در دنیا و
معرفی و ایجاد دسترسی برای فعاالن این حوزه در داخل كشور
تشریح فعاليتها:
طبق نظر خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق یكی از چالشهای توسعه فناوری سامانههای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق "ضعف در بهرهگيری از ظرفيتهای تعاملی موجود در كشور در حوزه همكاریهای
بينالمللی" است .كه یک دليل اصلی وجود چنين ضعفی نداشتن اطالعات كافی از شركتها و افراد پيشرو و صاحب دانش
فنی در دنيا است .دستيابی بازیگران و فعاالن حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی به چنين اطالعاتی میتواند سبب ارتباط و
تعامل بيشتر فعاالن و بازیگران داخلی با شركتها و افراد پيشرو و صاحب دانش فنی شده ،كه این امر تا حد زیادی به انتقال
دانش فنی ساخت و بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی و توسعه دانش فنی آنها در كشور كمک مینماید .از
این رو "تشكيل بانک اطالعاتی شركتها و افراد پيشرو و صاحب دانش فنی در دنيا و معرفی و ایجاد دسترسی برای فعاالن
این حوزه در داخل كشور" به عنوان اقدام غيرفنی سند و یک راهكار مناسب برای استفاده مرتفع نمودن این مشكل پيشنهاد
شد.
فعاليتهای در نظر گرفته شده در رابطه با این اقدام و زمان و هزینه هر فعاليت در جدول زیر تعيين شده است.
جدول (10لف :)6-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تشكيل بانک اطالعاتی شركتها و افراد پيشرو و صاحب دانش
فنی در دنيا و معرفی و ایجاد دسترسی برای فعاالن این حوزه در داخل كشور
ردیف

فعاليت

1
2

شناسایی شركتها و افراد پيشرو و صاحب دانش فنی در دنيا
طراحی سيستم نرمافزاری بانک اطالعاتی شركتها و افراد
پيشرو و صاحب دانش فنی در دنيا
ایجاد امكان دسترسی بازیگران و ذینفعان مختلف داخلی این
حوزه به اطالعات موجود در بانک اطالعاتی تشكيل شده
مجموع

3

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

6

-

200

4

-

150

2

-

50

20

400
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شاخص اقدام:
وضعيت ایجاد یک بانک اطالعاتی
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  400ميليون
ریال شامل  400ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 معاونت امور تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو
 پژوهشگاه نيرو

الف -3-4-عنوان اقدام :شناسایی فرصتهای موجود در قوانین فعلی (قانون حداكثر استفاده از توان
داخلی و سایر قوانین مرتبط) و تبدیل این فرصتها به راهكارهای عملیاتی فرصتسازی در بخش
استفاده از ذخیرهسازها در صنعت برق
تشریح فعاليتها:
در مصاحبه های انجام شده با خبرگان حوزه ذخيره سازی انرژی الكتریكی در صنعت برق مشخص شد كاه یكای از دالیال
اصلی عدم توجه بخشهای مختلف صنعت برق و سایر صنایع به ذخيرهسازی انارژی الكتریكای باا وجاود كاارایی و ضارورت
استفاده از این سامانهها در صنایع مورد نظر فقادان پشاتوانه قاانونی الزم و الازامآور بارای صانایع هاد جهات بكاارگيری
سامانههای ذخيرهساز میباشد .از این رو الزم است تا قوانين و مقررات الزامآوری به منظور افزایش توجه و فعاليت صنایع هد
در این حوزه تدوین ،تصویب و ابالغ شود .با وجود كارایی ،ضرورت و پتانسيل باالی استفاده ایان ساامانههاا در صانایع هاد
خصوصاا صنعت برق ،الزم است تا فرصتهای موجود در قوانين فعلی كشور شناسایی شوند و بار مبناای فرصاتهاای موجاود
الزامات قانونی برای بكارگيری این سامانه ها در صنایع هد پيشنهاد شود .به منظور توجه به این امر "شناسایی فرصاتهاای
موجود در قوانين فعلی (قانون حداكثر استفاده از توان داخلی و سایر قوانين مارتبط) و تبادیل ایان فرصاتهاا باه راهكارهاای
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عملياتی فرصتسازی در بخش استفاده از ذخيرهسازها در صانعت بارق" باه عناوان یكای از اقادامات غيرفنای ساند توساعه
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق در نظر گرفته شد.
فعاليتهای در نظر گرفته شده در رابطه با این اقدام و زمان و هزینه هر فعاليت در جدول زیر تعيين شده است.
جدول (10لف :)7-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :شناسایی فرصتهای موجود در قوانين فعلی (قانون حداكثر استفاده از
توان داخلی و سایر قوانين مرتبط) و تبدیل این فرصتها به راهكارهای عملياتی فرصتسازی در بخش استفاده از ذخيرهسازها
در صنعت برق
ردیف

فعاليت

1

بررسی قوانين موجود كشور در رابطه با صنایع هد و شناسایی و استخراج
فرصتهای موجود در قوانين فعلی
طراحی راهكارهای عملياتی برای تبدیل فرصتها به الزامات اجرایی
رایزنی با سازمانهای ذیربط به منظور تصویب و ابالغ راهكارهای طراحی
شده
ابالغ و اطالعرسانی در رابطه با راهكارها و قوانين تصویب شده به بخشهای
مختلف صنایع مرتبط در رابطه با
مجموع

2
3
4

زمان
(ماه)

هزینه كل
(ميليون ریال)

6

200

3

100

2

70

1

30
4000

شاخص اقدام:
وضعيت انجام پروژه شناسایی فرصتهاای موجاود در قاوانين فعلای و تبادیل ایان فرصاتهاا باه راهكارهاای عمليااتی
فرصتسازی در بخش استفاده از ذخيرهسازها در صنعت برق
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12مااه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 400
ميليون ریال شامل  400ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كميته ارتباط با قانونگذاران ،سياستگذاران و متوليان اجرای قوانين و سياستها مركز توسعه فناوری در صنعت
برق
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 وزارت نيرو
الف -5-اقدامات مربوط به شكلگیری بازار

الف -1-5-عنوان اقدام :انجام مطالعات فنی-اقتصادی و آیندهپژوهی دقیق در رابطه با نیاز بكارگیری
سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق
تشریح فعاليتها:
بررسی چالشهای پيشروی توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق مشخص شاد كاه اصالیتارین
مشكل و چالش پيشروی بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق از نظر اكثر خبرگان این حوزه "نبود
درك مناسب از ضرورت استفاده از سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق (با در نظر گارفتن وضاع كناونی)"
است كه این چالش به نوبه خود سبب بروز مشكالت دیگری از جمله "عدم استفاده كافی از ظرفيات انارژیهاای تجدیدپاذیر
برای توسعه فناوریهای این حوزه" و "عدم فراگيری استفاده از سيستمهای توليد پراكنده ( )DGبه ميازان كاافی در كشاور"
شده است .یک راهكار مناسب برای رفع این چالشها "انجام مطالعات فنی-اقتصادی و آیندهپژوهای دقياق در رابطاه باا نيااز
بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق" و ارائه خالصه و نتایج آنها به بخشهای مختلاف صانعت
برق است.
الزم به ذكر است كه در مطالعات باید مشخصات فنی ساامانه هاا باه صاورت دقياق مشاخص شاود ،پتانسايل اساتفاده از
سامانههای مختلف در بخشهای مختلف صنعت برق و ميزان ذخيرهسازی در افق  1404و  ...مشخص گردد.
شاخص اقدام:
وضعيت انجام مطالعات فنی-اقتصادی و آیندهپژوهی دقيق در رابطه باا نيااز بكاارگيری ساامانههاای ذخيارهسااز انارژی
الكتریكی در صنعت برق
زمانبندی و بودجهبندی:
مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  1200ميليون ریال شامل  1200ميليون ریال هزیناه
پرسنلی است.
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مجریان پيشنهادی:
 شركتهای خصوصی مشاوره
 مركز تحقيقات شركت توانير
 كارگروه تخصصی مركز توسعه فناوری در صنعت برق

الف -2-5-عنوان اقدام :تهیه و بروزرسانی بانک اطالعاتی دانشگاهها ،شركتها و افراد پیشرو و فعال و
زمینه فعالیت آنها این حوزه در داخل كشور
تشریح فعاليتها:
طبق نظر خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق یكی از چالشهای توسعه فناوری سامانههای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق مشخص نبودن بازیگران فعال حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی و "نبود بانک
اطالعاتی مناسب از بازیگران فعال در حوزههای مختلف ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در كشور" است .دستيابی بازیگران و
فعاالن حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی به چنين اطالعاتی میتواند سبب ارتباط و تعامل بيشتر فعاالن و بازیگران داخلی با
یكدیگر و بهبود وضعيت بازار سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی شده ،كه این امر تا حد زیادی به توسعه سامانههای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی و توسعه دانش فنی آنها در كشور كمک مینماید .از این رو " تهيه و بروزرسانی بانک اطالعاتی
دانشگاهها ،شركتها و افراد پيشرو و فعال و زمينه فعاليت آنها این حوزه در داخل كشور" به عنوان اقدام غيرفنی سند و
یک راهكار مناسب برای استفاده مرتفع نمودن این مشكل پيشنهاد شد.
فعاليتهای در نظر گرفته شده در رابطه با این اقدام و زمان و هزینه هر فعاليت در جدول زیر تعيين شده است.
جدول (10لف :)8-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تهيه و بروزرسانی بانک اطالعاتی دانشگاهها ،شركتها و افراد
پيشرو و فعال و زمينه فعاليت آنها این حوزه در داخل كشور
ردیف
1
2

فعاليت
دانشگاهها ،شركتها و افراد پيشرو و فعال
طراحی سيستم نرمافزاری بانک اطالعاتی دانشگاهها،

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

6
4

-

300
200
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3
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فعاليت
شركتها و افراد پيشرو و فعال و زمينه فعاليت آنها این
حوزه در داخل كشور
ایجاد امكان دسترسی بازیگران و ذینفعان مختلف داخلی این
حوزه به اطالعات موجود در بانک اطالعاتی تشكيل شده
بروزرسانی بانک اطالعاتی دانشگاهها ،شركتها و افراد
پيشرو و فعال و زمينه فعاليت آنها این حوزه در داخل كشور
مجموع

زمان
(ماه)

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)

هزینه كل
(ميليون ریال)

2

-

100

108

40

360

20

960

شاخص اقدام:
وضعيت تهيه و به روزرسانی بانک اطالعاتی مد نظر
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  108ماه و هزیناه ماورد نيااز بارای اجارای آن 960
ميليون ریال شامل  960ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 معاونت امور تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو
 پژوهشگاه نيرو
 مركز توسعه فناوری در وزارت نيرو

الف -3-5-عنوان اقدام :هماهنگی با گمرک به منظور بازنگری در كدهای گمركی مرتبط با تجهیزات و
سامانههای دخیرهساز پركاربرد
تشریح فعاليتها:
همان طور كه در فاز چهارم تدوین سند توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی اشاره شد ،طبق نظار خبرگاان حاوزه
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی اكثر سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در مرحله پيشتوسعه و توسعه قرار دارد و برای توسعه
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این فناوری باید به توليد دانش و تحقيق و توسعه توجه زیادی شود .مواد و تجهيزات مورد نياز برای تحقيق و توساعه از جملاه
مواردی ضروری برای توسعه دانش در زمينه طراحی و ساخت سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی است و بدون تأمين این
موارد توسعه این فناوریها امكانپذیر نخواهد بود.
راهكارهای مختلفی همچون حمایت از سازمانها و شركتهای تأمينكننده مواد و تجهيزات و ارائه حمایتهاای تشاویقی
مختلف برای تأمين مواد و تجهيزات مدنظر میتوان اشاره كرد .اما در این پروژه با توجه به اینكه اكثر تجهيزات و مواد مورد نياز
برای آناليز و بكارگيری سامانههای ذخيرهساز توليدی در كشور فناوری پيچيده دارند و به عبارت دیگر جز فناوریهاای ناوین
( )High Techبه شمار میآیند در این طرح " هماهنگی با گمرك به منظور بازنگری در كدهای گمركی مرتبط با تجهيزات و
سامانههای دخيرهساز پركاربرد" به عنوان اقدام مناسب برای حل این چالش پيشنهاد شد .ليست فعاليتهای قابل تصور بارای
انجام این اقدام در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (10لف :)9-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :هماهنگی با گمرك به منظور بازنگری در كدهای گمركی مرتبط با
تجهيزات و سامانههای دخيرهساز پركاربرد
ردیف

فعاليت

 1تهيه بانک اطالعاتی از مواد و تجهيزات موجود در كشور و تعيين خألهای موجود
رایزنی با گمرك به منظور بازنگری در كدهای گمركی مرتبط با تجهيزات و سامانههای
2
دخيرهساز پركاربرد
 3پيگيری تعيين و اعمال كدهای گمركی جدید مربوط به این حوزه
مجموع

زمان
(ماه)
12

هزینه كل
(ميليون ریال)
200

10

100

2

300

شاخص اقدام:
وضعيت كدهای گمركی در رابطه با مواد ،تجهيزات و سامانههای دخيرهساز پركاربرد
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  24ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  300ميليون
ریال شامل  300ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
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 وزارت نيرو
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 كارگروه ارتباط با قانونگذاران مركز توسعه فناوری در صنعت برق

الف -4-5-عنوان اقدام :تعامل با گمرک به منظور بازنگری در تعرفههای گمركی مرتبط با سامانههای
ذخیرهساز بااولویت جهت حمایت هرچه بیشتر از تولید داخل
تشریح فعاليتها:
بحث حمایت از توليدات داخلی در برابر محصوالت وارداتی و توليدكنندگان خارجی یک امر مهم است .یک راهكار مناساب
برای شكل دهی مناسب به بازار داخلی و تقویت توليدكنندگان داخلی افزایش تعرفههای گمركی مربوط به محصوالت وارداتای
است .همان طور كه در فاز چهارم اشاره شد طبق نظر خبرگان حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی اكثر سامانههای ذخيارهسااز
انرژی الكتریكی "نبود تعرفههای گمركی مناسب برای ورود محصوالت خارجی" و عدم توانایی توليدات داخلی با محصاوالت
مشابه خارجی از جمله مشكالت اصلی پيشروی شكلگيری بازار سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در كشاور و در نتيجاه
توسعه توليد و بكارگيری این سامانهها میباشد .در این پروژه پيشنهاد شد برای رفع مشكل رقابتپذیری به منظور بازنگری در
تعرفههای گمركی مرتبط با سامانههای ذخيرهساز بااولویت جهت حمایت هرچه بيشتر از توليد داخال باا گمارك تعامال شاود.
ليست فعاليتهای قابل تصور برای انجام این اقدام در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (10لف :)10-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تعامل با گمرك به منظور بازنگری در تعرفههای گمركی مرتبط با
سامانههای ذخيرهساز بااولویت جهت حمایت هرچه بيشتر از توليد داخل
ردیف

فعاليت

 1تعيين استاندارد برای سامانههای ذخيرهساز وارداتی
تدوین دستورالعمل جلوگيری از ورود محصوالت بیكيفيت خارجی و تغيير تعرفههای
گمركی محصوالت وارداتی
تعامل با گمرك به منظور بازنگری در تعرفههای گمركی و ارائه دستورالعمل تدوین شده
2
برای تصویب
 3پيگيری اجرایی شدن بازنگریهای پيشنهادی در تعرفههای گمركی

زمان
(ماه)
10

هزینه كل
(ميليون ریال)
150

2

50

10

100

2

-
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ردیف

فعاليت
مجموع

زمان
(ماه)

هزینه كل
(ميليون ریال)
300

شاخص اقدام:
وضعيت كدهای گمركی در رابطه با مواد این حوزه
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  24ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  300ميليون
ریال شامل  300ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 وزارت نيرو
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 كارگروه ارتباط با قانونگذاران مركز توسعه فناوری در صنعت برق

الف -5-5-عنوان اقدام :تدوین بسته مكانیزمهای تنظیمگری دولت در حمایت از توسعه بازار
سامانههای ذخیرهساز انرژی الكتریكی
تشریح فعاليتها:
الزمه توسعه هر فناوری نوظهور كه در مرحله توسعه قرار دارد ،ساماندهی بازار فناوری است ،كه از مهمترین عوامل مؤثر بر
شكلگيری و ساماندهی بازار جذب سرمایه و توسعه كسب و كار و كارآفرینی در حوزه مدنظر میباشد .همان طور كه در گزارش
مرحله چهارم تدوین سند راهبردی و نقشهراه توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق اشاره شد" ،ضعف
در هماهنگیهای بين بخشی جهت تسهيل فرایند حمایت از سرمایهگاذاری" و "نباود جاذابيت سارمایهگاذاری بارای بخاش
خصوصی در این فناوریها" از جمله ضعفها و چالشهای اساسی پيشروی شكلگيری بازار سامانههای ذخيارهساازی انارژی
الكتریكی است .تا زمانی كه فضای كسب و كار و بازار این حوزه ساماندهی نشود امكان توسعه فناوری و جذب سرمایه از بخش
خصوصی وجود ندارد.
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یكی از راهكارهای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای ورود بر هر حوزه كاهش ریسک سرمایهگذاری و ورود دولت به
عنوان تنظيمكننده بازار حوزه مدنظر میباشد .از آنجایی كه مكانيزمهای ورود و تأثيرگذاری دولت بر بازار بسيار متنوع است نياز
است تا یک بسته از بسته مكانيزمهای تنظيمگری دولت در حمایت از توسعه بازار سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی تدوین
شود .با توجه به موارد یاد شده " تدوین بسته مكانيزمهای تنظيمگری دولت در حمایت از توسعه بازار سامانههاای ذخيارهسااز
انرژی الكتریكی" به عنوان یكی از اقدامات غيرفنی توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق در نظر گرفته
شد.
در جدول زیر فعاليتهای قابل انجام در راستای اجرای این اقدام ذكر شدهاند.

جدول (10لف :)11-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تدوین بسته مكانيزمهای تنظيمگری دولت در حمایت از توسعه بازار
سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
ردیف

فعاليت

تدوین بسته مكانيزمهای تنظيمگری دولت در حمایت از توسعه بازار سامانههای ذخيرهساز
1
انرژی الكتریكی
 2انجام رایزنیهای مورد نياز با هئيت دولت برای اجرایی شدن بسته حمایتی
 3اطالعرسانی به بازیگران بخش خصوصی در رابطه با بسته حمایتی تدوین شده
مجموع
شاخص اقدام:

زمان
(ماه)

هزینه كل
(ميليون ریال)

6

500

4
2

250
50
800

وضعيت تدوین بسته مكانيزمهای تنظيمگری دولت در حمایت از توسعه بازار سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  800ميليون
ریال شامل  800ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 وزارت نيرو
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 وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 كارگروه ارتباط با قانونگذاران مركز توسعه فناوری در صنعت برق
الف -6-اقدامات مربوط به تأمین منابع (مالی ،انسانی و مواد)

الف -1-6-عنوان اقدام :برنامهریزی و افزایش تعامالت با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران ( )IMIDROجهت طراحی مكانیزمهای حمایت از تولید مواد معدنی مورد نیاز در ساخت
ذخیرهسازهای با اولویت (از طریق كم كردن تعرفه گمركی در راستای تسهیل واردات ،امكانپذیر كردن
سفارش خرید و یا حمایت از ساخت معادن)
تشریح فعاليتها:
برخی از خبرگان حوزه ذخيره سازی انرژی الكتریكی در مصاحبه انجام شده (ارائه شده در گزارش فاز چهارم) بيان كردن كه
كمبود مواد اوليه معدنی از جمله مشكالت اصلی در توسعه ساخت و بكارگيری برخی سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی از
جمله باتری ليتيومی و  ...میباشد .از سوی دیگر خبرگان بر این عقيده بودند كه مشكل در تأمين مواد اوليه معدنی مدنظر نبود
معادن این مواد در كشور نيست بلكه مشكل اصلی در استخراج و استحصال این مواد میباشد .سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران ( )IMIDROبه منظور بررسی ،تهيه و اجرای طرحهای احداث ،توسعه ،تجهيز و نوسازی صنایع توليدی
متالوژی ،استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اكتشافی تشكيل گردیده است .از آنجایی كه دستيابی به دانش فنی
استخراج و استحصال مواد معدنی مورد نياز خارج از محدوده اجرایی این سند است و با توجه به اینكه سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ( )IMIDROمتولی اصلی توسعه دانش استخراج و فرآوری مواد معدنی است پيشنهاد شد كه باه
منظور رفع این مشكل تعامالتی در جهت حمایت از توليد ماواد معادنی ماورد نيااز در سااخت ذخيارهساازهای باا اولویات باا
 IMIDROانجام شود.
با توجه به متنوع بودن مكانيزمهای حمایتی قابل تصور برای حمایت از توليد مواد معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای
با اولویت مانند كم كردن تعرفه گمركی در راستای تسهيل واردات ،امكانپذیر كردن سفارش خرید و یا حمایت از ساخت معادن
وجود دارد الزم است كه قبل از رایزنی و تعامل با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صانایع معادنی ایاران ( )IMIDROیاک
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برنامه ریزی كامل و جامع انجام شود و تعامالت با این سازمان بر مبنای برنامههای قبلی صورت پذیرد .ليست فعاليتهای قابل
تصور برای انجام این اقدام در جدول زیر ارائه شده است.
جدول (10لف :)12-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :برنامهریزی و افزایش تعامالت با سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران ( )IMIDROجهت طراحی مكانيزمهای حمایت از توليد مواد معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای با
اولویت (از طریق كم كردن تعرفه گمركی در راستای تسهيل واردات ،امكانپذیر كردن سفارش خرید و یا حمایت از ساخت
معادن)
ردیف

فعاليت

 1برنامهریزی نحوه تعامل با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ()IMIDRO
رایزنی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( )IMIDROجهت طراحی
2
مكانيزمهای حمایت از توليد مواد معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای با اولویت
انعقاد تفاهمنامهها با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( )IMIDROجهت
3
طراحی مكانيزمهای حمایت از توليد مواد معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای با اولویت
پيگيری نتيجه رایزنیهای انجام شده و ارزیابی اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران ( )IMIDROدر راستای رفع مشكالت موجود در تأمين مواد اوليه معدنی
مورد نياز
مجموع

زمان
(ماه)
12

هزینه كل
(ميليون ریال)
200

10

200

-

-

2

400

شاخص اقدام:
تعداد و كارایی تفاهمنامههای امضا شده با سازمان توسعه و نوساازی معاادن و صانایع معادنی ایاران ( )IMIDROجهات
طراحی مكانيزم های حمایت از توليد مواد معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای با اولویت ،كاه معياار ایان شااخص انعقااد
حداقل یک تفاهمنامههای كارا و مناسب با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( )IMIDROجهت طراحای
مكانيزمهای حمایت از توليد مواد معدنی مورد نياز در ساخت ذخيرهسازهای با اولویت میباشد.
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زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  24ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  400ميليون
ریال شامل  400ميليون ریال هزینه پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 ستاد ملی توسعه فناوری در كشور
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت
الف -7-اقدامات مربوط به مشروعیتبخشی

الف -1-7-عنوان اقدام :تهیه و توزیع خالصه مطالعات انجام شده در رابطه با مقادیر مورد نیاز پیشبینی
شده به ذخیرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
تشریح فعاليتها:
بررسی چالشهای پيشروی توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق مشخص شاد كاه اصالیتارین
مشكل و چالش پيشروی بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق از نظر اكثر خبرگان این حوزه "نبود
نگرش صحيح نسبت به جایگاه حياتی و راهبردی این فناوری و نگرش غالب به این فناوری به عنوان یک فنااوری لاوكس و
غير ضروری" است .چالش بيان شده به خودی خود از مشكالتی چون "ضعف در اطالعرسانی در رابطاه باا ضارورت و لازوم
ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق"" ،عدم اطالعرسانی در رابطاه باا مطالعاات صاورت گرفتاه در رابطاه باا ميازان
ذخيرهسازی مورد نياز پيشبينی شده برای شبكه بارق در افاق  "1404و "ضاعف در مطالعاه و انتشاار مساتندات مرباوط باه
پيامدهای فنی و غيرفنی توسعه این سامانهها در صنعت و بهرهبرداران محصوالت" میشود.
همان طور كه قبالا اشاره شد یک راهكار مناسب برای رفع این چالشها "انجام مطالعات فنای-اقتصاادی و آینادهپژوهای
دقيق در رابطه با نياز بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق" كه توضيحات مورد نياز در رابطه با این
اقدام در شناسنامه آن ارائه شده است .اما راهكار مهم و الزم االجرا پس از انجام مطالعات "تهيه و توزیع خالصه مطالعات انجام
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شده در رابطه با مقادیر مورد نياز پيشبينی شده به ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق" به بخشهای مختلف صانعت
برق است .جدول زیر در بر گيرنده زمان و بودجه مورد نياز برای انجام فعاليتهای قابل تصور در اجرای این اقدام میباشد.
جدول (10لف :)13-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :تهيه و توزیع خالصه مطالعات انجام شده در رابطه با مقادیر مورد نياز
پيشبينی شده به ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در صنعت برق
ردیف

فعاليت

1

تهيه خالصه مطالعات انجام شده در رابطه با مقادیر مورد نياز پيشبينی شده به ذخيرهسازی
انرژی الكتریكی در صنعت برق
طراحی و توليد محصوالت آگاهسازی مختلف (از جمله بنر ،بروشور ،اینفوگرا و  )...با
محتوای خالصه و نتایج مطالعات
توزیع محصوالت توليد شده
مجموع

2
3

زمان
(ماه)

هزینه كل
(ميليون ریال)

3

200

6

350

3

50
600

شاخص اقدام:
وضعيت تهيه و توزیع خالصه مطالعات انجام شده در رابطه با مقادیر مورد نياز پايشبينای شاده باه ذخيارهساازی انارژی
الكتریكی در صنعت برق
زمانبندی و بودجهبندی:
مدت زمان اجرای این اقدام  12ماه و هزینه مورد نياز برای اجرای آن  600ميليون ریال شامل  600ميلياون ریاال هزیناه
پرسنلی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه آموزش و پژوهش و كارگروه تخصصی مركز توسعه فناوری در صنعت برق
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الف -2-7-عنوان اقدام :طراحی و اجرای برنامههای آگاهبخشی در رابطه با ضرورت توسعه سامانههای
ذخیرهسازی انرژی الكتریكی در بین تصمیمسازان بخشهای مختلف صنعت برق
مشروعيتبخشی در توسعه فناوریها مانند یک كاتاليزگر عمل میكند و به فرآیند توسعه نظام نوآوری سرعت میبخشد.
یكی از راهكارهای مشروعيتبخشی اطالعرسانی به بازیگران فعال حوزه مدنظر به منظور درك اهميت توسعه سامانههای
ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق میباشد .ضرورت این اطالعرسانی كسب حمایت سياستگذران و تصميمگيرندگان
برای توسعه سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق است و افزایش حمایت این بازیگران تأثير بسزایی در
توسعهاین سامانهها داشته و افزایش آگاهی به فرآیند توسعه فناوری سرعت میبخشد .جهت جذب حمایتهای سياستگذاران
اطالعرسانی باید در راستای بيان اهميت و ضرورت بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در صنعت برق انجام
پذیرد .از همين رو یكی دیگر از اقدامات سند توسعه فنآوریهای نوین كنترل خوردگی در صنعت برق ایران" ،طراحی و اجرای
برنامههای آگاهبخشی در رابطه با ضرورت توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در بين تصميمسازان بخشهای
مختلف صنعت برق" در نظر گرفته شده است .اطالعرسانی را میتوان به صورتهای گوناگون و با استفاده از ابزار اطالعرسانی
مختلف انجام داد كه در ادامه به نمونههایی از این برنامههای اطالعرسانی اشاره شده است :
برگزاری جلسات تعاملی با اهميت و ضرورت بكارگيری سامانههای ذخيرهساز انرژی الكتریكی در بخشهای
مختلف صنعت برق با مدیران
برگزاری نشست با مسئوالن ارشد وزارت نيرو جهت آگاهسازی آنان از اهميت حوزه ذخيرهسازی انرژی الكتریكی
چاپ و توزیع برشور در رابطه با ميزان كاهش هزینه بخشهای مختلف صنعت برق با استفاده از فناوریهای كنترل
خوردگی در سایر كشورها
و ...
جدول (10لف :)14-فهرست فعاليتهای مربوط به اقدام :طراحی و اجرای برنامههای آگاهبخشی در رابطه با ضرورت توسعه
سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در بين تصميمسازان بخشهای مختلف صنعت برق
ردیف

فعاليت

1

شناسایی و تعيين برنامههای آگاهسازی مناسب و كارا برای اطالعرسانی

زمان
(ماه)
6

هزینه ساالنه
(ميليون ریال)
-

هزینه كل
(ميليون ریال)
650

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

122
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

به بخشهای مختلف صنعت برق
 2اجرای برنامههای آگاهسازی تعيين شده
 3چاپ و توزیع بنر ،برشور و ...
 4ارزیابی اثربخشی و موفقيت برنامههای اجرا شده و رفع نواقص
برنامههای اجرا شده
مجموع
شاخص اقدام:

108
108

100
-

900
1000

108

50

450

250

3000

تعداد برنامههای آگاهبخشی اجرا شده در رابطه با ضرورت توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی در سال ،كه معيار
این شاخص اجرای حداقل  10برنامه مختلف در سال برای تصميمسازان بخاشهاای مختلاف صانعت بارق باه منظاور درك
ضرورت توسعه سامانههای ذخيرهسازی انرژی الكتریكی میباشد.
زمانبندی و بودجهبندی:
با توجه به جدول فوق مشخص است كه مدت زمان اجرای این اقدام  108ماه و هزینه مورد نيااز بارای اجارای آن 3000
ميليون ریال شامل  2000ميليون ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد مصرفی جهت اطالعرسانی است.
مجریان پيشنهادی:
 كارگروه راهبری در سطح دستگاههای اجرایی همكار و مشاركتكننده مركز توسعه فناوری در صنعت برق

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

123
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

 11پیوست ب :شناسنامه اقدامات فنی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

124
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

ب-1-تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز تلمبه برق آبی
تسلط به دانش فنی طراحی ذخيره ساز تلمبه برقآبی یكی از اصلیترین چالشهای پيشروی توسعه فناوریهای ذخيرهسازی
در صنعت برق میباشد .پمپهای برق-آبی یكی از پراستفاده ترین سامانههای ذخيره ساز انرژی الكتریكای در مقياا

بازر

میباشند .نيروگاههای آبی تلمبه ذخيره ای هم اكنون مقرون به صرفه ترین وسيله ذخيره مقادیر زیاد انرژی الكتریكی بر اسا
بهره وری محسوب میشوند ،چرا كه نوسانهای بار را در شبكه برق یكنواخت كرده و اجازه میدهند نيروگاههای حرارتای كاه
برق پایه را توليد میكنند ،بتوانند با بازده پيک یا حداكثر به كار خود ادامه دهند .با توجه به این كه كشور ایران در زمينه ساخت
نيروگاههای تلمبه برقآبی جزو كشورهای پيشرو محسوب میشود ،با توجه به اهميت باالی این فناوری ،در راستای انجاام ایان
اقدام پروژههای زیر با دو رویكرد و در دو سطح تعریف شدهاند:
.1,1

دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
-1-1-1مطالعه و دست یابی به دانش فنی طراحی مكانسيم های فرآیند ساخت ذخيرهساز تلمبه برقآبی
-2-1-1طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا

آزمایشگاهی

-3-1-1طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی

-4-1-1طراحی و ساخت موتور-ژنراتورهای دور متغير در مقيا
-5-1-1طراحی و ساخت موتور -ژنراتور دور متغير در مقيا

آزمایشگاهی
 ،نيمه صنعتی و صنعتی

-6-1-1طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک – قدرت در مقيا
-7-1-1طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک -قدرت در مقيا

آزمایشگاهی
نيمهصنعتی و صنعتی

-8-1-1طراحی و ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی به منظور تامين ذخيرهگردان و ارائه خدمات
جانبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان باال
-9-1-1مطالعه و دستیابی به دانش فنی طراحی مكانسيمهای فرآیند ساخت ذخيرهساز تلمبه برقآبی
-10-1-1طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا

آزمایشگاهی
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نيمه صنعتی و صنعتی

-12-1-1طراحی و ساخت موتور-ژنراتورهای دور متغير در مقيا
-13-1-1طراحی و ساخت موتور -ژنراتور دور متغير در مقيا

آزمایشگاهی
 ،نيمه صنعتی و صنعتی

-14-1-1طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک – قدرت در مقيا

آزمایشگاهی

-15-1-1طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک -قدرت در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی

-16-1-1طراحی و ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی به منظور تأمين ذخيرهگردان و ارائه خدمات
جانبی
.1.2دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز تلمبه برق آبی
-1-2-1طراحی و امكان سنجی بكارگيری نيروگاه های تلمبه ذخيره ای به همراه منابع تجدیدپذیر انرژی(بادی و
خورشيدی) با هد اقتصادی كاهش هزینه تمام شده انرژی الكتریكی
-2-2-1ارزش گذاری و امكان سنجی خدمات جانبی نيروگاه های تلمبه ذخيره ای در حضور منابع تجدیدپذیر از
منظر اقتصاد ملی ،امنيت انرژی و پایداری شبكه
-3-2-1ارزیابی روش های جدید ذخيره سازی نيروگاه های تلمبه ذخيره ای با استفاده از منابع آب دریا (و آبهای
بدون كيفيت) و ساخت نمونههای كم توان
ب -1-1-دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز تلمبه برق آبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان پایين و متوسط
ب -1-1-1-مطالعه و دستیابی به دانش فنی طراحی مكانسيم های فرآیند ساخت ذخيره ساز تلمبه برقآبی
نيروگاههای تلمبه ذخيره ای در شب یا زمانهای كاهش تقاضا برای برق با تلمبه كردن آب از دریاچه مخزن در پائين دست
به دریاچه یا مخزنی كه در باال دست و در ارتفاعی باالتر قرار دارد انرژی را ذخيره می سازند و در زمانهائی كه ماازاد مصار
وجود دارد این انرژی پتانسيل با عبور آب از واحدهای توربين ژنراتور به انرژی الكتریكی تبدیل میشود .نيروگاه تلمبه ذخيرهای
نوع خاصی از نيرو گاه آبی میباشد كه در آن ،آب پمپاژ شده برای تامين منبع انرژی نسبت به آب جریان طبيعی رودخانه نقش
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بيشتری را ایفا میكند .دیدگاه اصلی در طرح این پروژهها عبارت است از  :ذخيره انرژی توليد شده توساط اناواع نيروگااههاا و
استفاده از این انرژی در پيک مصر برق.
هد از انجام این پروژه دستیابی به دانش فنی طراحی مكانيسم های فرایند ساخت ذخيره ساز تلمبه برق آبی است .این
طراحی شامل طراحی مفهومی ،تفضيلی و تایيد این طراحی ها از طریق مشاور خارجی می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی دانش بنيان  ،دانشگاه و پژوهشگاه نيرو
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه تخمين زده شده برای انجام این پروژه  4000ميليون ریال و مدت  15ماه زمان نياز است.
 2000ميليون ریال از هزینههای این پروژه مربوط به هزینههای پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات مورد نياز
برای انجام این پروژه میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت طراحی مكانيسمهای فرآیند ساخت ذخيره ساز تلمبه برقآبی
ب-2-1-1-طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا

آزمایشگاهی

سيستمهای تلمبه ذخيرهای در حفظ تعادل و نوسانات برق توليدی مفيد هستند .این فنآوریها نياز به دو عامل اساسی آب
و ارتفاع دارد كه ظرفيت برق توليد شده را تعيين میكنند .در محلهایی كه مقدار آب كمی وجود دارد به حداكثر رساندن ارتفاع
و در مكان هایی كه محدودیت برای ارتفاع وجود دارد به حداكثر رساندن جریان سيال به منظور افزایش توان خروجی مطلوب
میباشد .این فناوری بر اسا

انرژی پتانسيل بين دو نقطهی در ارتفاع مختلف كار میكند و انرژی پتانسيل به انرژی جنبشی با

بازده باال در هنگام آزاد شدن آب از ارتفاع باال به پایين تبدیل میشود .در شكلی متفاوت میتوان آب را در جهت مخالف برای
ذخيرهسازی انرژی پمپ كرد.
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پمپاژ برگشت آب میتواند با استفاده از توربين در حالت عكس انجام شود كه وسيلهای كه قابليت این كار را دارد پمپ-
توربين 1نام دارد .عالوه بر اینها تلفات ناشی از تالطم 2و اصطكاك 3در آبراه موجب افت فشار میشود .بسته به محل
قرارگيری ،تركيب بندی مختلفی از اجزا صورت میگيرد و دو معيار مهم برای طراحی این فن آوری همان طور كه اشاره شد
آب و ارتفاع میباشد .به عبارت دیگر در این وسایل دو امكان برای آب پيش میآید یكی پمپ كردن و دیگری ارتفاعات به
سمت توربين و یكی از راه های منحصر بفرد ،استفاده از وسيله ای است كه هر دو پمپاژ و توربين را در دو جهت مختلف انجام
میدهد.
هد از انجام این پروژه به دست آوردن دانش ساخت پمپ-توربين در مقيا

آزمایشگاهی با ظرفيت  10مگاوات است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  4000ميليون ریال و مدت  36مااه
میباشد كه شامل  2000هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت طراحی ساخت پمپ  -توربين در مقيا
ب -3-1-1-طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا

آزمایشگاهی

نيمه صنعتی و صنعتی

همان گونه كه در بند ب -2-1-1-آمده است ،پس از اجرای فاز آزمایشگاهی طراحی و ساخت پمپ در مورد ذخيره
ساز تلمبه برقآبی  ،نياز به اجرای آن در فاز نيمهصنعتی و صنعتی جهت بكارگيری در مقيا
مگاوات و در مقيا

متوسط بين  10تا 100

باال  ،باالتر از  100مگاوات

turbulence

2

friction

3

configurations

4
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  30000ميليون ریال و مدت  12ماه
پس از مرحله اجرایی شدن ساخت پمپ توربين در مقيا

آزمایشگاهی میباشد كه شاامل  10000هزیناه پرسانلی و 20000

ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت طراحی و ساخت پمپ  -توربين در مقيا

ب -4-1-1-طراحی و ساخت موتور-ژنراتورهای دور متغير در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی

آزمایشگاهی

ژنراتورها یا مولدها در حقيقت ماشينهای الكتریكی هستند كه با گرداندن شفت آنها با یک سری مالحظات میتوان برق
توليد كرد .ژنراتورهای القایی به دليل قابليت توليد توان خود در سارعتهاای متغيار (روتاور) اغلاب در تاوربينهاای باادی و
نيروگاههای برقآبی كوچک مورد استفاده قرار میگيرند .ژنراتورهای القایی برای تأمين توان باید همواره به یک سيستم قادرت
متصل باشند و این توانایی را ندارند تا بهصورت بلک استارت در یک سيستم فاقد توان (قطع شده) راهانادازی شاده و شابكه را
برقدار كنند.

ژنراتور القایی روتور سيم پيچی شده(: )WRIG
سيم پيچی استاتو ر در این نوع ژنراتورها و نحوه توليد گشتاور در آن ،مشابه انواع دیگر ژنراتورهای القایی بوده و تفااوت آن
در شكل روتور آن است.در این نوع از موتورها میتوان با راهكارهایی مقاومت روتور را تغيير داد كه در مدل های متداول هر فاز
روتور از طریق حلقه های لغزان به یک سری مقاومت متغير ،متصل شده است كه با توجه به مقدار گشتاور و سرعت مورد نيااز
میتوان مقدار مقاومت متغير روتور را تغيير داد.در مدلهای پيشرفته ،برای رفع مشكالت ناشای از حلقاه لغازان وجاروباک باا
استفاده از مقاومتهای حسا

به نور و مدارات الكترونيكی از راه دور كنترل می شودو با روش هاایی از ایان دسات مقاومات

روتور را تغيير می دهند.در این نوع از ژنراتور ،با تغيير مقاومت روتور ،در رنجی از تغييرات سرعت (هر چند اندك) توان ماكزیمم
بدست خواهد آمد.
ژنراتور القایی تغدیه دوبل(:)DFIG

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

129
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

ژنراتور القایی روتور سيم پيچی شده ( )WRIGدارای سيم پيچی سه فاز روی روتور و استاتور است .ترمينال ایان دو سايم
پيچ استاتور و روتور ممكن است از منبع انرژی تغذیه شوند ،در این صورت ژنراتورهای القاایی باا تغذیاه دوبال ( )DFIGو یاا
ژنراتور القایی با دو خروجی ( )DOIGناميده می شود.با فراهم كردن مبدل الكترونيک قدرت كه مدار روتور را از طریاق حلقاه
های لغزان و جاروب ها تغذیه می كند ،عملكرد هم برای حالت موتوری و هم برای حالت ژنراتوری امكان پذیر است و میتواند
توان را در هر دو جهت اداره كند.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  4000ميليون ریال و مدت  12مااه
میباشد كه شامل  2000هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت طراحی و ساخت موتور-ژنراتورهای دور متغير در مقيا

ب -5-1-1-طراحی و ساخت موتور-ژنراتورهای دور متغير در مقيا

آزمایشگاهی

نيمه صنعتی و صنعتی

همانگونه كه در بند  -4-1-1توضيح داده شد بخش اول این پروژه مربوط به فاز آزمایشگاهی توليد موتور -ژنراتورهای دور
متغير و فاز دوم آن مربوط به فاز نيمهصنعتی و صنعتی است .استفاده از واحدهای دور متغير در نيروگاههای تلمبه ذخيارهای در
مقایسه با دور ثابت راندمان و انعطا پذیری بهرهبرداری را به طور قابل مالحظهای افزایش میدهاد .از دیادگاه اقتصاادی باا
توجه به جایگزینی مبدل فركانس و تحریک بدون جاروب در سيستمهای دور ثابت با مبدلهای الكترونيک قدرت مدار روتور در
سيستمهای دور متغير ،میتوان پيش بينی كرد كه كاربرد این سيستمها افزایش هزینه قابل توجهی را به پروژه هاای تلمباهای
ذخيره ای تحميل نمیكند .نكته قابل توجه امكان استغاده از مبدل الكترونيک قدرت طر روتاور بعناوان یاک جباران كنناده
استاتيكی سریع در شبكه میباشد.
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  30000ميليون ریال و مدت  12ماه
میباشد كه شامل  10000هزینه پرسنلی و  20000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت طراحی و ساخت موتور-ژنراتورهای دور متغير در مقيا

نيمهصنعتی و صضنعتی

ب -6-1-1-طراحی و ساخت مبدلهای الكترونیک – قدرت در مقیاس آزمایشگاهی
به كمک مبدل های الكترونيک قدرت می توان از منبع انرژی الكتریكی موجود انرژی مورد نياز بار را تامين كرد .بساته باه
ورودی و خروجی مبدلهای الكترونيک قدرت ،میتوان آنها را به چهار دسته تقسيم بندی كرد:
(مبدل های  ACبه  DCیا ) یكسوسازها با كنترل  ،ركتيفایر( ،مبدل های  DCبه ) DCبرشگر یا چاپرها(،مبادلهای  ACباه
) ACیكسو كنندههای ولتاژ  ACسيكلوكانورترها مبدلهای ماتریسی( ،مبدلهای  DCبه ) ACمتناوب سااز AC TO AC ،

 ، Convertersمبدلهای جریان متناوب به جریان متناوب  ACبه  ، ACكنترل كننادههاای ولتااژ متنااوب .در حاال حاضار
بارهای تغذیه شده از طریق مبدلهای الكترونيک قدرت مهمترین بارهای غير خطی شبكههای قدرت را تشكيل میدهند.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  4000ميليون ریال و مدت  36مااه
میباشد كه شامل  2000هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت طراحی و ساخت مبدلهای الكترونيک – قدرت در مقيا

آزمایشگاهی
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ب-7-1-1 -طراحی و ساخت مبدلهای الكترونیک -قدرت در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی
همانگونه كه در بند  -6-1-1توضيح داده شد بخش اول این پروژه مربوط به فاز آزمایشگاهی توليد مبدلهای الكترونيک-
قدرت و فاز دوم آن مربوط به فاز نيمه صنعتی و صنعتی است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  30000ميليون ریال و مدت  12ماه
پس از تكميل فاز آزمایشگاهی میباشد كه شامل  10000هزینه پرسنلی و  20000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت مبدلهای الكترونيک -قدرت در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی

ب -8-1-1 -طراحی و ساخت سیستمهای اتصال كوتاه هیدرولیكی به منظور تامین ذخیرهگردان و ارائه
خدمات جانبی
توسعه روز افزون سيستم های توزیع انرژی الكتریكی و همچنين افزایش به هم پيوستگی درشبكه های قدرت به دليل نياز به
باال بودن ظرفيت آن ها منجر به افزایش سطح اتصال كوتاه و جریانهای خطای بزرگتر و در نتيجه ازدیاد گرمای حاصله ناشی
ازعبور جریان القایی زیاد در ژنراتورها  ،ترانسفورماتورها و سایر تجهيزات و همچنين كاهش قابليت اطمينان شبكه میشود .با
وجود رعایت تمامی موارد مربوط به ایمنی سيستم قدرت  ،وقوع اتصال كوتاه در شبكه های قدرت امری اجتناب ناپذیر میباشد.
در زمان اتصال كوتاه صر نظر از آسيبی كه به خاطر بروز قو

الكتریكی به نقطه اتصال كوتاه وارد میشود ،جریانهای

عظيمی كه از ژنراتورها به طر نقطه ی عيب جاری می شود سبب وارد شدن تنشهای دیناميكی و حرارتی باال به تجهيزات
سيستم قدرت ازقبيل خطوط هوایی ،كابلها ،ترانسفورماتورها و كليدهای قدرت می شود .عبور چنين جریانی از شبكه نياز به
تجهيزاتی دارد كه توانایی تحمل این جریان را داشته باشند و برای قطع این جریان نيازمند كليدهایی با قدرت قطع باال هستيم
كه هزینه های سنگينی به سيستم تحميل میكند.كليدهای قدرت مورد استفاده در شبكه برای عملكردكامل نيازمند زمانی
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معادل چند سيكل(چند ميلی ثانيه) میباشد .عبور مقادیر بزر جریان از خطوط و تجهيزات سيستم قدرت در همين چند سيكل
می تواند موجب تخریب جدی تجهيزات شود زیرا جریان اتصال كوتاه در لحظات اوليه بویژه در پریود اول موج جریان دارای
بيشترین دامنه است و بيشترین اثرات مخرب ازهمين سيكلهای اوليه ناشی میشود .این امر در صورت باال بودن جریانهای
اتصال كوتاه و عبور آن از سطح عایقی كليدهای قدرت ممكن است موجب برقراری یک اتصال كوتاه دایمی شود.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی  ،مراكز تحقيقاتی و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  4000ميليون ریال و مدت  24مااه
میباشد كه شامل  2000هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی به منظور تامين ذخيرهگردان و ارائه خدمات جانبی
آناليز ،توسعه دانش فنی و طراحی و ساخت اجزای تلمبه برق آبی با توان باال
ب-9-1-1 -مطالعه و دست یابی به دانش فنی طراحی مكانسیم های فرآیند ساخت ذخیره ساز تلمبه
برقآبی
همان گونه كه در بند ب -1-1-1آمده است  ،هد این پروژه دستيابی به دانش فنی طراحی مكانيسمهای فرآیند ساخت
ذخيره ساز تلمبه برقآبی در مقيا

با ظرفيت باالتر از  100مگاوات میباشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  6000ميليون ریال و مدت  15مااه
میباشد كه شامل  3000هزینه پرسنلی و  3000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت دستیابی به دانش فنی طراحی مكانسيم های فرآیند ساخت ذخيره ساز تلمبه برقآبی
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ب -11-1-1 -طراحی و ساخت پمپ – توربین در مقیاس آزمایشگاهی
همان گونه كه در بند ب -2-1-1آمده است  ،هد این پروژه دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت پمپ – توربين در
مقيا

آزمایشگاهی در مقيا

با ظرفيت باالتر از  100مگاوات میباشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفتهشده برای انجام این پروژه برابر  7000ميليون ریال و مادت  36مااه
میباشد كه شامل  2000هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت طراحی و ساخت پمپ – توربين در مقيا

آزمایشگاهی

ب -11-1-1 -طراحی و ساخت پمپ – توربین در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی
همان گونه كه در بند ب -3-1-1توضيحات كامل در این خصو
طراحی و ساخت پمپ – توربين در مقيا

آمده است  ،هد این پروژه دستيابی به دانش فنی

نيمهصنعتی و صنعتی بين  10الی  100مگاوات ميباشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  80000ميليون ریال و مدت  24ماه
میباشد كه شامل  30000هزینه پرسنلی و  50000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت طراحی و ساخت پمپ – توربين در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی

ب-12-1-1 -طراحی و ساخت موتور ژنراتورهای دور متغیر در مقیاس آزمایشگاهی
همانگونه كه در بند ب -4-1-1توضيحات كامل در این خصو
ژنراتورهای دور متغير در مقيا

آزمایشگاهی میباشد.

آمده است  ،هد این پروژه طراحی و ساخت موتور
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  7000ميليون ریال و مدت  36مااه
میباشد كه شامل  2000هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت موتور ژنراتورهای دور متغير در مقيا

آزمایشگاهی

ب-13-1-1 -طراحی و ساخت موتور ژنراتورهای دور متغیر در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی
همان گونه كه در بند ب -5-1-1توضيحات كامل در این خصو
ژنراتورهای دور متغير در مقيا

آمده است  ،هد این پروژه طراحی و ساخت موتور

آزمایشگاهی میباشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  80000ميليون ریال و مدت  24ماه
پس از اتمام فاز آزمایشگاهی میباشد كه شامل  30000هزینه پرسنلی و  50000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت موتور ژنراتورهای دور متغير در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی

ب -14-1-1 -طراحی و ساخت مبدلهای الكترونیک قدرت در مقیاس آزمایشگاهی
همان گونه كه در بند ب -6-1-1توضيحات كامل در این خصو
ژنراتورهای دور متغير در مقيا

نيمهصنعتی و صنعتی ميباشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی

آمده است  ،هد این پروژه طراحی و ساخت موتور
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هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  7000ميليون ریال و مدت زمان الزم برای
انجام آن  36ماه میباشد 2000 .ميليون ریال از هزینه كل این پروژه مربوط به هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال آن شاامل
هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت مبدلهای الكترونيک قدرت در مقيا

آزمایشگاهی

ب -15-1-1 -طراحی و ساخت مبدلهای الكترونیک قدرت در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی
همان گونه كه در بند ب -7-1-1توضيحات كامل در این خصو
ژنراتورهای دور متغير در مقيا

آمده است  ،هد این پروژه طراحی و ساخت موتور

نيمهصنعتی و صنعتی میباشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  80000ميلياون ریاال و مادت زماان الزم
برای انجام آن  24ماه پس از اتمام فاز آزمایشگاهی میباشد 30000 .ميليون ریال از هزینه كل این پاروژه مرباوط باه هزیناه
پرسنلی و  50000ميليون ریال آن شامل هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت مبدلهای الكترونيک قدرت در مقيا

نيمهصنعتی و صنعتی

ب -16-1-1 -طراحی و ساخت سیستمهای اتصال كوتاه هیدرولیكی به منظور تامین ذخیرره گرردان و
ارائه خدمات جانبی
همان گونه كه در بند ب -8-1-1توضيحات كامل در این خصو
ژنراتورهای دور متغير در مقيا

نيمهصنعتی و صنعتی ميباشد.

آمده است  ،هد این پروژه طراحی و ساخت موتور
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  6000ميليون ریال و مدت زمان الزم برای
انجام آن  24ماه میباشد 2000 .ميليون ریال از هزینه كل این پروژه مربوط به هزینه پرسنلی و  4000ميليون ریال آن شاامل
هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت سيستمهای اتصال كوتاه هيدروليكی به منظور تامين ذخيره گردان و ارائه خدمات جانبی

ب -1-2-1 -طراحی و امكان سنجی بكارگیری نیروگاه های تلمبه ذخیره ای به همراه منابع تجدیدپذیر
انرژی(بادی و خورشیدی) با هدف اقتصادی كاهش هزینه تمام شده انرژی الكتریكی
در سال های اخير با توجه به این كه منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند این منابع مورد توجه قارار گرفتاهاناد .در
سال  2006حدود  ٪18از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژیهای تجدید پذیر بدست آمد .سهم زیستتوده بهطور سنتی حادود
 ،٪13كه بيشتر جهت حرارت دهی و  ٪3انرژی آبی بود ٪4/2.باقیمانده شامل نيروگاههای آبی كوچک ،زیسات تاوده مادرن،
انرژی بادی ،انرژی خورشيدی ،انرژی زمينگرمایی و سوختهای زیستی میباشد كه به سرعت در حال گسترش هستند .اناواع
انرژیهای تجدید پذیر عبارتند از :انرژی آبی( نيروی برقآبی)  ،انرژی بادی ،انرژی خورشيدی ،انارژی زماينگرماایی ،انارژی
زیست توده ،انرژی امواج و جزر و مد.
نگرانی درباره تغييرات زیست محيطی در كنار افزایش قيمت روزافزون نفت و اوج توليد نفت و حمایت دولتها ،باعث رشاد
روزافزون وضع قوانينی میشود كه بهرهبرداری و تجارتی كردن این منابع سرشار تجدید پاذیر را تشاویق مایكنناد .بيشاترین
پروژهها و محصوالت انرژیهای نو در مقيا

بزر موجود میباشند ،ولی انرژیهای نو را میتوان در مقياا هاای كوچاک

(نيروگاه كوچک خارج مدار یا نيروگاه كوچک مدار بسته )هم استفاده كرد .به این دليل كه منابع انرژیهای تجدیدپذیر در تمام
نقاط كرهٔ زمين در دستر

میباشند ،در حواشی و در جاهای دور افتاده ،نقش انرژیهای نو بهخوبی نمایان میشاود ،در حاالی

كه منابع سوختهای فسيلی (نفت ،گاز ،و زغالسنگ) فقط در كشورهای خاصی یافت میشود.
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با این وجود در نقاط دنيا به دليل ویژگیهای جغرافيایی از جمله هموار بودن یا دارای ارتفاع بودن مانند كوهستانی بودن و یا
داشتن منابع آبی مانند دریا و رودخانه ،ميزان دسترسی به این انرژی ها با هم تفاوت دارد .برای نمونه در مناطقی كه خورشيد به
صورت مستقيمتر و با حرارت بيشتر بر آن مناطق میتابد از انرژی خورشيدی بيشتر میتوان استفاده كرد و یا در نقاطی كه باد با
سرعت بيشتری بوزد ،ظرفيت استفاده از این انرژی بيشتر می باشد .معموالا این مناطق مناطقی هستند كه هموارتر از سایر نقاط
زمين میباشند .در مناطقی نيز كه دسترسی به آب بيشتر است ،انرژی آبی اهميت بيشتری پيدا میكند.

با ایجاد سد آب در منطقه های پر آب در مسير رودخانه ها و منطقه هایی كه ميازان بارنادگی زیااد اسات و نصاب تاوربين
میتوان از انرژی پتانسيل گرانشی آب پشت سد برای توليد برق استفاده كرد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  1200ميليون ریال و مدت زمان الزم برای
انجام آن  24ماه میباشد 600 .ميليون ریال از هزینه كل این پروژه مربوط به هزینه پرسانلی و  600ميلياون ریاال آن شاامل
هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت بهكارگيری نيروگاه های تلمبه ذخيرهای به همراه منابع تجدیدپذیر انرژی(بادی و خورشيدی)

ب -2-2-1 -ارزشگذاری و امكان سنجی خدمات جانبی نیروگاههای تلمبه ذخیرهای در حضور منابع
تجدیدپذیر از منظر اقتصاد ملی ،امنیت انرژی و پایداری شبكه
نيروگاههای تلمبهای– ذخيره ای ،دارای توانایی مدیریت نامتعادلی های مثبت و منفی انرژی در طول زمان میباشد .لذا با
برنامه ریزی همزمان نيروگاه تلمبهای– ذخيرهای با نيروگاه بادی ،سود این مجموعه در مقایسه با عملكرد جداگانه این
نيروگاهها افزایش می یابد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاهها ،و پژوهشگاه ها
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هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  1200ميليون ریال و مدت زمان الزم برای
انجام آن  12ماه میباشد 600 .ميليون ریال از هزینه كل این پروژه مربوط به هزینه پرسانلی و  600ميلياون ریاال آن شاامل
هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت خدمات جانبی نيروگاه های تلمبه ذخيرهای در حضور منابع تجدیدپذیر

ب -3-2-1 -ارزیابی روشهای جدید ذخیرهسازی نیروگاه های تلمبه ذخیرهای با اسرتفاده از منرابع
آب دریا (و آبهای بدون كیفیت) و ساخت نمونههای كمتوان
برنامه ریزی توليد و مشاركت نيروگاههای تجدیدپذیریكی ازمسائل جدید درسيستم قدرت تجدیدساختاریافته میباشد.
نيروگاه های تلمبهای– ذخيرهای ،دارای توانایی مدیریت نامتعادلی های مثبت و منفی انرژی در طول زمان میباشد .لذا با
برنامه ریزی همزمان نيروگاه تلمبهای– ذخيرهای با نيروگاه بادی ،سود این مجموعه در مقایسه با عملكرد جداگانه این
نيروگاهها افزایش می یابد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاهها ،و پژوهشگاه ها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  1200ميليون ریال و مدت زمان الزم برای
انجام آن  12ماه میباشد 600 .ميليون ریال از هزینه كل این پروژه مربوط به هزینه پرسانلی و  600ميلياون ریاال آن شاامل
هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :وضعيت روشهای جدید ذخيره سازی نيروگاههای تلمبه ذخيرهای با استفاده از مناابع آب دریاا (و آبهاای
بدون كيفيت) و ساخت نمونههای كمتوان

ب-2-تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتریهای ليتيومی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
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باتریهای ليتيمی گونهای از باتریهای نوع اول است كه در آن از ليتيم به حالت فلزی و یا تركيبات آن به عنوان آند
استفاده میشود .این باتریها دارای توان باالتر در واحد وزن كمتر و مدت نگهداری و عملكرد باالیی هستند اما از نظر
قيمت در مقایسه با پيلهای مشابه از قيمت باالتری برخوردار است .این باتریها از ولتاژ  1/5ولت تا  3/7ولت را تامين
میكنند.
یكی از انواع باتریهای ليتيم ،باتری ليتيم-یون میباشد .باتریهای ليتيمی ،با ذخيره كردن انرژی الكتریكی در خودروهای
الكتریكی هيبریدی 1كاربرد گستردهای پيدا كردهاند .از دیگر كاربردهای باتریهای ليتيمی میتوان به ساعتها ،كامپيوترها
و وسایل الكتریكی پزشكی قابل حمل و غيره اشاره نمود.شروع تحقيقات در مورد باتریهای ليتيمی از سال  1912آغاز شد.
ویژگیهای فلز ليتيم از جمله :وزن كم (جرم مولكولی  6/94گرم بر مول ،چگالی ویژه  0/53گرم بر سانتی متر مكعب)،
الكتروپوزیتيو بودن ( -3/04ولت نسبت به الكترود استاندارد هيدروژن) ،هدایت گرمایی و الكتریكی باال و دارا بودن باالترین
گرمای ویژه در عناصر فلزی ،منجر به طراحی سامانههای ذخيرهی انرژی با چگالی باال توسط دانشمندان گردید.
در باتری های ليتيمی فرآیندهای ورود و خروج یون ليتيم درون ماتریس تركيبات الكترودی خاصی كه قابليت پذیرش و
خارج شدن ليتيم را دارند ،به وقوع میپيوند .فرآیندهای مذكور منجر به توليد جریانی از یونها درون الكتروليت میگردد كه
در نهایت واكنشهای كاهشی و اكسيداسيون در ماتریس تركيبات الكترودی انجام میشود و جریانی از الكترونها در مدار
خارجی منجر به توليد الكتریسيته میگردد .اولين باتریهای ليتيمی قابل شارژ با كاتد  TiS2و فلز ليتيم به عنوان آند و
الكتروليت غيرآبی ساخته شدند.
تسلط به دانش فنی طراحی ذخيرهساز باتری ليتيومی یكی از اصلیترین چالشهای پيشروی توسعه فنااوریهاای ذخياره-
سازی در صنعت برق میباشد .استفاده از این باتری برای پشتيبانی شبكه مانند :سيستمهای ذخيره انرژی توزیع ،سيساتمهاای
قابل حمل جهت پشتيبانی شبكه ،مدیریت انرژی كاربر نهایی تجاری ،تنظيم فركانس ،و یكنواخات كاردن انارژیهاای بااد و
فوتوولتایيک كاربردی هستند .با توجه به اهميت باالی این فناوری ،در راستای انجام این اقدام پروژههاای زیار باا دو رویكارد
تعریف شدهاند:

)Hybride electric vehicles (HEVs

1
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ب -1-2-دستیابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز باتریهای ليتيومی
 -1-1-2ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد كاتدی باتریهای یون ليتيومی قابل شارژ
LFP-NCM-LCO-LTO

 -2-1-2سنتز مواد كاتدی و ساخت نمونه های ازمایشگاهی سلول های ليتيومی قابل شارژ برای مواد كاتدی
تهيه شده
 -3-1-2تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد آندی باتریهای قابل شارژ كربن ،تيتانيوم و گرافيت
 -4-1-2سنتز مواد آندی و ساخت نمونههای آزمایشگاهی سلول های ليتيومی قابل شارژ بر اسا

مواد

آندی تهيه شده
 -5-1-2بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتریهای ليتيومی قابل شارژ
 -6-1-2بررسی و تعيين مشخصات الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای ليتيومی قابل شارژ
 -7-1-2بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتریهای ليتيومی قابل شارژ
 -8-1-2اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتریهای ليتيومی قابل شارژ مورد استفاده در
ذخيرهسازها
 -9-1-2بررسی فنی  ،اقتصادی و محيط زیستی روشهای مختلف بازیافت باتریهای ليتيوم یون و تعيين
روشهای بهينه بازیافت
 -10-1-2دستیابی به دانش فنی بومی بازیافت باتریهای یون ليتيومی
 -11-1-2دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ماژول باتریهای ليتيومی
 -12-1-2دستیابی به دانش فنی ساخت پک باتری ليتيومی
 -13-1-2دستیابی به دانش فنی ساخت سلولهای استوانهای ،منشوری و كتابی در مقيا

آزمایشگاهی و

پایش آزمایشگاهی طوالنی مدت سلولهای ساخته شده از نظر حفظ عملكرد و ساختار ایمنی در تعداد
سيكلهای باالی شارژ و دشارژ
 -14-1-2ساخت سلول ليتيوم-یون در مقيا

نيمهصنعتی

 -15-1-2ساخت سلول ليتيوم-یون در مقيا

صنعتی
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 -16-1-2ساخت كاتد كربنی متخلل مورد استفاده در باتریهای ليتيوم -هوا در مقيا

آزمایشگاهی

 -17-1-2ساخت كاتد كربنی متخلل مورد استفاده در باتریهای ليتيوم -هوا در مقيا

نيمهصنعتی

 -18-1-2ساخت الكتروليتهای مورد استفاده در باتریهای ليتيوم -هوا
 -19-1-2ساخت شبكه الكترود با هدایت و توان باال
 -20-1-2كسب دانش فنی و توليد سلولهای ليتيوم هوا
 -21-1-2مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتریهای یون ليتيوم با قابليت كنترل،
مانيتورینگ و محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
 -22-1-2طراحی و ساخت انواع  BMS, PCMمورد نياز در پک های باتری های ليتيومی در ذخيره-
سازهای  1مگاوات ساعت (ماژول ها و )MASTER
 -23-1-2طراحی و ساخت انواع سيستمهای خنک كاری و مدیریت حرارتی پک های باتریهای ليتيومی در
ذخيره سازها
ب -2-2-دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتری ليتيومی
 -1-2-2بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی جهت ذخيرهسازی مقيا

باال – ماژولهای  1مگاوات ساعت

 -2-2-2بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی در شبكه -ماژولهای  1مگاوات ساعت
 -3-2-2بهكارگيری باتریهای یون ليتياومی در سيساتمهاای انارژیهاای تجدیدپاذیر و خاارج از شابكه
( 10،50،100و  500كيلووات ساعت )

ب -1-1-2 -ساخت ،تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد كاتدی باتریهای یاون ليتياومی قابال شاارژ LFP-
NCM-LCO-LTO

مواد كاتدی به دليل اینكه بر روی ظرفيت باتری ،عمر سيكلی ،ایمنی باتری تاثيرگذار هستند ،از سایر اجزای دیگر باتری
پراهميتتر میباشند ،كه در حدود  60%از قيمت باتری را تشكيل میدهند .مواد كاتدی زیادی تاكنون مورد بررسی قرار گرفتند
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كه از آن جمله میتوان به  LiFePO4 ،LiNiO2 ،LiCoO2و LiMn2O4اشاره نمود .قيمتگران ،سميت ،خطرات ایمنی و
ناپایداری شيميایی مواد كاتدی LiNiO2 ، LiCoO2و LiMn2O4مانع استفادهی آنها در كاربردهای گسترده شده است.
مواد كاتدی در باتری های ليتيمی عمدتا اكسيدهای فلزات واسطه می باشند .در طول خر.ج یون ليتيم اكسيدها به حالت
ظرفيت باالتری تبدیل می شوند .اكسيداسيون فلزات واسطه تركيب كاتدی را در حالت خنثی نگه میدارد .در طول فرآیند
دشارژ  ،یون ليتيم درون ماده كاتدی وارد می شود و الكترون از آند به سمت فلز واسطه ی موجود در ماده كاتدی حركت نموده
و فلز واسطه را از حالت ظرفيت باالتر به پایين تر میرساند .تبادل یون ليتيم موجود در الكتروليت در سطح تما
الكتروليت اتفاق می افتد .بنابراین ساختار ،ریخت شناسی و خوا

بين الكترود و

الكتروشيميایی كاتد نقش اساسی در عملكرد باتری ليتيمی

داراست.
بنا به توضيحات فوق ،تعيين مشخصات و ساخت این مواد كاتدی به منظور انتخاب ماده كاتدی بهينه ضروری به نظر می-
رسد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاهها ،پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتی
هزینه و زمان برآورد شده هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  4000ميليون ریال و مدت زمان الزم برای
انجام آن  18ماه میباشد 2500 .ميليون ریال از هزینه كل این پروژه مربوط به هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال آن شاامل
هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :ظرفيت و عمر ماده كاتدی

ب -2-1-2-سنتز مواد كاتدی و ساخت نمونههای ازمایشگاهی سلول های ليتيومی قابل شارژ برای مواد كاتدی تهيه شده
مواد كاتدی در باتری ها به دو دسته كاتد با ولتاژ پایين در محدوده ولتاژ پایين تر از  3ولت و كاتد با ولتاژ بااال در محادوده
باالتر از  3ولت تقسيم می شوند .در بين مواد كاتدی اشاره شده ليتيم آهن فسفات به دليل داشتن مزایایی از جمله قيمت ارزان،
سميت كم  ،چگالی انرژی باال  ،ایمنی باال  ،پایداری گرمایی و شيميایی باال  ،ظرفيت تئوری باال و سنتز آسان بسيار مورد توجه
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قرار گرفته است .پس از تعيين ماده بهينه كاتدی  ،ساخت نمونههای آزمایشگاهی سلولهای ليتيومی قابال شاارژ بارای ماواد
كاتدی تهيه شده در بند ب -1-1-2-الزم االجراست.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاهها و پژوهشگاه نيرو
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  5000ميليون ریال و مدت زماان الزم 24
ماه در نظر گرفته شده كه  2500ميليون ریال از هزینهها مربوط به هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات
میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت سنتز مواد كاتدی و ساخت نمونه های ازمایشگاهی

ب -3-1-2-تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد آندی باتری های قابل شارژ كربن ،تيتانيوم و گرافيت
یكی ازاجزای مهم برای ذخيره سازی انرژی در باتری های ليتيوم – یونی  ،آند ،است .بنابراین بسته به اینكه جانس آناد از
چه چيزی باشد می توان كارایی این باتری هارا افزایش داد .هنگامی كه الكترود ها ،ليتيوم را به سمت خاود جاذب مای كنناد
هميشه این چالش وجود خواهد داشت كه مواد تشكيل دهندهی آند ها در باتریهای ليتيوم – یون ظرفيت باال  ،دچار تغيير( یا
تورم ) حجم شوند.امروزه آند اغلب باتریهای ليتيوم – یون از گرافيت ساخته شده اند ،گرافيت رسانای خوب جریان الكتریسيته
است و همچنين هنگامی كه یون ها بين الیههای گرافن جای می گيرند ،آند گرافيتی منبساط مایشاود .آنادهای مبتنای بار
سيليكون از نظر تئوری در مقایسه با آندهایگرافيتی ،ظرفيت را ده برابر بهبود میدهند ،اما آندهای مبتنی بر سيليكون تااكنون
برای استفاده عملی به اندازه كافی پایداری نداشتهاند و درآنها هنگام انبساط و انقباض ناشی از ورود و خروج (شاارژ و تخلياه)
یونهای ليتيوم به یا از سيليكون ،تركهایی ایجاد میشود كه به سرعت قطب های الكتریكی را در آند از هم جدا می كند،كاه
باعث میشود رسانندگی كاهش یابد ،درنتيجه سریعاٌ باعث افت عملكرد میشوند .بنا براین محققان به دنبال راه حلی هستند كه
بتوانند همانطور كه از سيليكون استفاده میكنند ،رسانندگی الكتریكی را كاهش ندهند .بسياری از روش هایی كه پيشنهاد شده
بود به طور خيره كنندهای پر خرج بودند.
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی ،دانشگاهها و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :بر اسا

بررسی های صورت گرفته توسط تيم فنای تادوین ساند مشاخص گردیاد كاه هزیناه

تخمينی برای انجام این طرح برابر  4000ميليون ریال است كه شامل  2500ميليون ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال
هزینه مواد و تجهيزات میباشد .از طرفی مدت زمان الزم برای انجام این طرح  18ماه در نظر گرفته شده است.
شاخص پروژه :ظرفيت باتریهای یون ليتيومی كه مواد آندی ساخته شده قابليت استفاده در آن را دارند.
مواد آندی تهيه شده

ب -4-1-2-سنتز مواد آندی و ساخت نمونههای آزمایشگاهی سلولهای ليتيومی قابل شارژ بر اسا

بنا به توضيحات ارائه شده در بند ب -3-1-2-ساخت نمونه آزمایشگاهی تحقيقات صورت گرفته برای اجرا در باتریهاای
ليتيوم یون ضروری است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  5000ميليون ریال است كه  2500ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  2500ميليون ریال مربوط به هزینه مواد و تجهيزات میباشد .مدت زمان الزم برای اجرای این پروژه 24
ماه در نظر گرفته شده است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت نمونههای آزمایشگاهی سلول های ليتيومی قابل شارژ بر اسا

مواد آندی تهيه شده

ب -5-1-2-بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتریهای ليتيومی قابل شارژ
ساختمان یک باتری كاتد و آند هستند و این دو الكترود توسط یک جداكنناده ،جادا شاده اسات .جداكنناده باا الكتروليات
مرطوب و تشكيل كاتاليزوری را می دهد كه حركت یون از كاتد به آند به را ایجاد و در جهت معكو

در تخليه بااتری عمال

می كند .یونها اتمهایی آزاد شده هستند  ،اگر چه یون آزادانه بين دو الكترود عبور میكند ،جادا كنناده از یاک جداكنناده باا
هدایت الكتریكی است.
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مقدار كمی از جریان كه ممكن است از جداكننده عبور كند ،جریان خود –تخليه است  ،و این در تمام باتریها تاا حادودی
اتفاق می افتد .این جریان تخليه خود به خودی شارژ بلند مدت باتری را تخليه خواهد نمود  .شكل یک نشان دهنده ساختار یک
سلول باتری ليتيوم یون به همراه جداكننده و جریان یونی ميان الكترودهاست.

شكل ( :)1-11سيستم جریان یون از طریق جداكننده در باتری ليتيوم یون .امكان تبادل یونهای ليتيوم بين آند و كاتاد از
یک طر به طر دیگر وجود دارد.
منبعLLC ،CELGARD :

الزامات مورد نياز برای جداكننده باتری بسته به نرم افزار  Gradeباتری متفاوت است .توليد كننادگان بااتری یاون ليتياوم باا
استفاده از الكتروليت آلی باید فيلم ميكرو به عنوان جداكننده استفاده نمایند ، .به عنوان بهترین نتایج بارای عملكارد ،ایمنای و
هزینه های عملكرد عوامل زیر مد نظرند:
های الكترونيكی
حداقل مقاومت یونی الكتروليت
پایداری مكانيكی
قدرت فيزیكی جهت اجرای حمل و نقل آسان
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مقاومت شيميایی به تخریب های الكتروليت ،ناخالصی ها ،و واكنش دهنده های الكترودی
جلوگيری از مهاجرت ذرات یا كلوئيدی و یا گونه های محلول در بين دو الكترود
مرطوب شدن آسان توسط الكتروليت

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  4000ميليون ریال است كه  2500ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال مربوط به هزینه مواد و تجهيزات میباشد .مدت زمان الزم برای اجرای این پروژه 24
ماه در نظر گرفته شده است.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر چرخهای و محدوده دمایی باتری سل یون ليتيومی قابل توليد بر مبناای جداكننادههاای
توليدی

ب -6-1-2-بررسی و تعيين مشخصات الكتروليت های مورد استفاده در باتری های ليتيومی قابل شارژ
الكتروليتهای آبی در ولتاژ گستره باتری های قابل شارژ ليتيمی پایدار نمی باشند ،به همين دالیل نمی تاوان از آن هاا در
این نوع باتریها استفاده نمود .نمکهای معدنی همانند ليتيم پركلرات را در حاللهای آلی حال كارده و از آنهاا باه عناوان
الكتروليت در باتری های مذكور استفاده میشود .الكتروليتهایی كه در باتریهای ليتيمی استفاده میشوند باید دارای ویژگی-
های خاصی باشند كه از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
هدایت یونی باال
پایداری شيميایی باال
ایمنی باال
ارزان قيمت بودن؛
سازگاری با مواد الكترودی مورد استفاده در باتری.
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

باتریهای ليتيمی قابل شارژ در محدوده دمایی  – 20تا  +60كاربرد دارند ،به همين منظور از حااللهاایی باا نقطاه ذوب
پایين  ،نقطه جوش باال و فشار بخار پایين استفاده می كنند .در برخی موارد از مخلوطی از حاللهای مذكور استفاده میشود .به
عنوان مثال استرهای كربونيک اسيد حلقوی مانند پروپيلن كربنات و اتيلن كربنات ثابتهای دی الكتریک باالیی دارند .بنابراین
گرانروی در آنها باال میباشد و باعث افزایش برهم كنش بين مولكولهای موجود می گردند .هرچه گرانروی پایين تار باشاد
یونهای ليتيم راحتتر حركت می كنند .به همين دليل استرهای راست زنجير مانند دی متيل كربنات و دی اتيل كربنات را نيز
اضافه می نمایند .استرهای راست زنجير ثابت دی الكتریک و گرانروی پایينی دارند و حركت یونهای ليتيم را در بين مولكول-
های موجود محدود نمیكنند .به طور كلی  ،حاللهایی با قطبيت باال  ،برهم كنشهای قوی حالل را ایجااد مای كنناد .ایان
مساله باعث افزایش حالليت می شودولی به دنبال آن گرانروی نيز باال می رود .به هماين خااطر مخلاوطی از حااللهاای باا
قطبيت و گرانروی باال با حاللهایی با قطبيت و گرانروی پایين به كار گرفته میشوند تا هدایت یونی مطلوبی را بارای نماک-
های ليتيم ایجاد نمایند .تركيب الكتروليت بر روی خصوصيات شارژ و دشارژ مواد كربنی تاثير گذار است.
در باتریهای ليتيومی از الكتروليت پليمری نيز استفاده میشود  .الكترولينت های پليماری باه صاورت غشاا هساتند و در
باتریها هم نقش جداكننده و هم الكتروليت ایفا مینمایند .استفاده از الكتروليت پليمری منجر به ارزان قيمت بودن باتری و از
طرفی آسان بسته شدن اجزای باتری می شود .نوع دیگری از الكتروليتهای پليمری وجود دارد كه به آن الكتروليات جاماد از
نوع ژلی گفته می شود.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :مدت زمان الزم برای این پروژه  24ماه و هزینه مورد نياز برای انجام ایان پاروژه برابار 4000
ميليون ریال در نظر گرفته شده است كه  2500ميليون ریال از هزینهها مربوط به هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال مربوط به
هزینه مواد و تجهيزات میباشد.
شاخص پروژه :طول عمر چرخهای و مقيا

الكتروليت توليدی

ب -7-1-2-بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتریهای ليتيومی قابل شارژ
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امروزه باتری های ليتيومی با محافظ هایی توليد می شند تا تخليه ولتاژ را محدود نموده و در صورت باالرفتن دما  ،باتری را
خاموش نمایند .دستگاههای جانبی ایمنی دیگر به منظور دشارژ در صورت افزایش فشار و جلوگيری از دشارژ ناگهانی زیاد تعبيه
می شوند .این چرخه توليد  ،باتری را محافظت می نماید ولی همچنين اصطكاك باتری را را كه موجب شارژ بااتری مایشاود
كاهش میدهد و این امر شارژ باتری را در زمان عدم استفاده از آن موجب میشود .هد از این پاروژه ،بهباود عملكارد ساایر
اجزای باتری به غير از آند و كاتد و الكتروليت میباشد كه آینده روشنی برای استفاده عملی از آن ها ممكن میسازد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :مدت زمان الزم برای انجام این پروژه  18ماه و هزینه مورد نياز بارای انجاام ایان پاروژه برابار
 4000ميليون ریال در نظر گرفته شده است كه  2500ميليون ریال از هزینهها مربوط به هزینه پرسنلی و  1500ميلياون ریاال
مربوط به هزینه مواد و تجهيزات میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر چرخهای و محدوده دمایی باتری سل یون ليتيومی قابل تولياد بار مبناای ساایر اجازای
باتریهای ليتيومی
ب -8-1-2-اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتریهای ليتيومی قابل شارژ مورد استفاده در ذخيره سازها
همان گونه كه در پروژه های پيشين تعریف شده است ،بررسی طراحی و ساخت اجزای باتری ليتيومی به تفصيل پيش بينی
شده است ،قدم بعدی در این راه می تواند اكتساب دانش فنی طراحی و ساخت باتریهای ليتيومی قابل شارژ در ذخيرهسازها و
چگونگی امكان بهرهگيری از آن ها باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :مدت زمان الزم برای انجام این پروژه  18ماه و هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پاروژه
 4000ميليون ریال است كه  2500ميليون ریال از هزینهها مربوط به هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال مربوط به هزینه مواد
و تجهيزات میباشد.
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شاخص پروژه :ظرفيت ،تعداد سيكل شارژ/دشارژ و محدوده دمایی سل یون ليتيومی
ب -9-1-2-بررسی فنی ،اقتصادی و محيط زیستی روشهای مختلف بازیافت باتریهای ليتيوم یون و تعياين روشهاای
بهينه بازیافت
باتریها معمول ترین پسماند سمی در خانه ها هستند .جنبه های زیست محيطی باتریها به پسماند آنها محدود نمیشود.این
جنبهها در مراحل زیر باید در نظر گرفته شوند:
ألف) توليد
برای توليد باتریها مواد معدنی باید استخراج گردند .برای این منظور مقدار زیادی سوختهای فسيلی در معادن به مصر می-
رسند .فعاليتهای معدنی عالوه بر ایجاد مساله گرمایش تدریجی ،منجر به تخریب زیستگاههای طبيعی شده و حيات وحش را
در معرض تهدید قرار میدهد .همچنين فعاليت های معدنی باعث آالیندگی منابع آب و خاك میگردد.


توزیع

صدها ميليون باتری ساالنه در كشور ها جا به جا میشوند و به خانهها ،انبار ها،مغازهها و كارگاهها ارسال می شوند .این نقل و
انتقاالت باعث سوزاندن ميليون ها ليتر سوخت فسيلی می گردد و زمينهای طبيعی بسياری جهت احداث زیرساختها تخریب
میگردد .همچنين بسته بندی پالستيكی مورد استفاده جهت انتقال باتریها از منابع فسيلی تامين شده است.


مرحله پایان عمر باتری

در محلهای دفن،مواد شيميایی موجود در باتری از محفظه فلزی آن به بيرون نشت كرده و باعث آلودگی زمين و آبهای
زیرزمينی با فلزات سنگين میگردد.
باوجودیكه باتریها قابل بازیافت هستند  97درصد آنها دفن میگردند .كه این ميزان در سال  2009معادل  8000تن در سال
بوده است .نرخ رشد پسماند الكترونيكی سه برابر رشد پسماندهای خانگی (در استراليا) است .با در نظر گرفتن تمامی این
مالحظات ،بازیافت باتریهای كوچک موجود در وسایل الكترونيكی به نظر مهم میرسد.
ليتيوم فلزی موجود در برخی تجهيزات نظامی و وسایل كمک شنوایی و همچنين ساعتها و باتری مادربردها حاوی این ماده
هستند .ليتيوم فلزی در تما

با رطوبت بالفاصله آتش گرفته و از این رو مالحظالت در خصو

دفن آنها باید صورت بگيرد.

آتش گرفتن زباله های دفن شده به سختی قابل مهار است و ممكن است تا سالها زیر زمين احتراق آنها ادامه داشته باشد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

150
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

برنامه بازیافت باتری نياز به حمایت دولتها ،سازمانها و توليد كنندگان دارد .كارخانههای بازیافت در نقاط مختلف جهان ادعا
می كنند در صورت وجود خوراك پيوسته و رایگان ،بازیافت هر نوع باتری توجيح اقتصادی خواهد داشت .لذا برنامهریزی به
منظور انجام بازیافت امری مهم و الزم االجراست.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  4000ميليون ریاال شاامل  2500ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات میباشد .مدت زماان الزم بارای انجاام ایان پاروژه  18مااه
تخمين زده شده است.
شاخص پروژه :وضعيت بررسی بازیافت باتریهای یون ليتيومی مستعمل

ب -10-1-2-دستیابی به دانش فنی بومی بازیافت باتریهای یون ليتيومی
همانطور كه در بخش ب 9-1-2-اورده شده است ،لزوم بررسی و برنامه ریزی روشهای مختلف بازیافت اماری اجتنااب
ناپذیر و الزم االجراست؛ و دستيابی به این دانش فنی جهت اجرای برنامه بازیافت ،خود یک پروژه مهم و قابل تامل است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه به ترتيب برابر  4000ميليون ریال و
 18ماه میباشد كه  2500ميليون ریال آن هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :ميزان بازیافت باتریهای یون ليتيومی مستعمل
ب -11-1-2-دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت ماژول باتریهای یون ليتيومی
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سل ،مدول و پکهای مورد استفاده  ،عموما پک باتریهای ولتاژ باال هستند كه شامل مدول ها و سلهای جداگانه اند كه
به صورت موازی یا سری مرتب شده اند.یک سلول كوچكترین حالت بسته بندی یک باتری ست كه میتواند وجود داشته باشد
و معموال  1تا  6ولت است .یک مدول شامل سل های متعددی است كه به یكدیگر متصلند .یک پک باتری نيز نهایتا با اتصال
این مدول ها به یكدیگر چه به صورت سری و چه موازی تهيه میشود .دستیابی به دانش فنی چگونگی ساخت این ماژولها
بسيار حائز اهميت است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه به ترتيب برابر  3500ميليون ریال و
 18ماه میباشد كه  2000ميليون ریال آن هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :تعداد سيكل شارژ/دشارژ ،محدوده دمایی و طول عمر ماژول توليدی ظرفيت باتری یون ليتيومی قابل توليد

ب -12-1-2-دستیابی به دانش فنی و طراحی و ساخت پک باتریهای یون ليتيومی
همان گونه كه در بند ب 11-1-2-آورده شد  ،سل ،مدول و پکهای مورد استفاده  ،عموما پاک بااتری هاای ولتااژ بااال
هستند كه شامل مدولها و سل های جداگانه اند كه به صورت موازی یا سری مرتب شده اند.یک سلول كوچكترین حالت بسته
بندی یک باتریست كه می تواند وجود داشته باشد و معموال  1تا  6ولت است .یک مدول شامل سلهای متعددی است كه به
یكدیگر متصلند .یک پک باتری نيز نهایتا با اتصال این مدولها به یكدیگر چه به صورت سری و چه ماوازی تهياه مایشاود.
دستيابی به دانش فنی چگونگی ساخت این پکها بسيار حائز اهميت است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه به ترتيب برابر  3500ميليون ریال و
 18ماه میباشد كه  2000ميليون ریال آن هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
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شاخص پروژه :تعداد سيكل شارژ/دشارژ ،محدوده دمایی و طول عمر پک توليدی ظرفيت پک بااتری یاون ليتياومی قابال
توليد

ب -13-1-2-دستیابی به دانش فنی ساخت سلولهای استوانهای ،منشروری و كترابی در مقیراس
آزمایشگاهی و پایش آزمایشگاهی طوالنی مدت سلولهای ساخته شدهاز نظر حفر عملكررد و سراختار
ایمنی در تعداد سیكلهای باالی شارژ و دشارژ
سلولهای استوانه ای یكی از پركاربردترین انواع باتریها هستند  .از مزایای آنها مایتاوان باه تولياد آساان و پایاداری
مكانيكی مناسب اشاره نمود .سلولهای استوانهای می توانند بدون تغيير شكل فشار داخلی باالیی را تحمل نمایند.
بسياری از باتریهای ليتيومی شامل سویيچ ضریب دمایی هستند و زمانی كه در معرض جریاان اضاافی قارار مای گيرناد،
دمای پليمر هادی باال رفته و مقاوم می شود و از جریان و به وجود آمدن اتصال كوتاه جلوگيری می نمایاد .اكثار سالولهاای
استوانه ای دارای مكانيزم آزاد سازی فشار نيز می باشند و طرح ساده آنها شامل یک غشا آب بندی كننده است كه تحت فشار
باال تخریب می شود .و پس از پارگی غشا امكان نشتی و از بين رفتن باتری وجود دارد .شكل زیر نشان دهناده ساطح مقطاح
یک سلول استوانه ای ست .سلول استوانه ای دارای چرخهای مناسب و طول عمر باالست و صرفه اقتصاادی دارد اماا وزن ان
كمی سنگين بوده و نسبت به خوردگی چندان مقاوم نمی باشد.

شكل ( :)2-11سلول استوانه ای یون ليتيومی
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سلولهای منشوری از سال  1990تواید و به بازار عرضه شدند و نياز به باتری های سایز كوچكتر را تامين مینمایند .بسته-
بندی آنها كوچک و ظریف بوده و به دليل ساختار الیه الیه شان  ،بهترین استفاده را از فضا مینمایند .این سلولهاا معماوال
برای موبایل و تبلت و لپ تاپها مورد استفاده قرار میگيرند و از  800ميلی آمپر تاا  4000ميلای آمپار متغيرناد .سالولهاای
منشوری همچنين در فرمتهای بزرگتر نيز موجود می باشندو ظرفيت های  20تا  50را نيز میتوانند پوشش دهند.

شكل ( :)3-11تصویری از سطح مقطع یک سلول منشوری
سلولهای كتابی در سال  1995سلولهای كتابی دنيای باتریها را با طراحی جدید خود متحول نمودند .به جای استفاده از
استوانه فلزی و مولد تغذیه شيشهای و الكتریكی  ،از ورقهای زبانهای جوش داده شده به الكترود ها استفاده شده است .شاكل
زیر نشان دهنده یک سلول كتابی است .

شكل ( :)4-11سلول كتابی
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این سلول راه حل آسان و انعطا پذیر و سبكی برای طراحی یک باتری ارائه نموده است .سالول كتاابی باعاث مایشاود
استفاده از كارآمد ترین فضا و دستيابی به بهرهوری 90-95درصد بسته بندی ،كه باالترین در ميان بسته های باتری به دسات
آید .حذ محفظه فلزی ،وزن را كاهش میدهد ،اما سلول نياز به پشتيبانی و كمک در محفظه باتری دارد .پک سلول كتابی
در برنامههای نظامی و برنامه های كاربردی خودرو استفاده میشود.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  5000ميليون ریاال شاامل  2500ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  2500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات بوده و مدت زمان الزم برای انجام آن  24ماه میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر چرخهای و محدوده دمایی سلولهای توليدی
نيمه صنعتی

ب -14-1-2-ساخت سلول ليتيوم یون در مقيا

پس از انجام مراحل ساخت سلول های ليتيوم یون در مقيا

آزمایشگاهی ،ساخت این سلول ها در مقيا

نيمه صنعتی باه

منظور بهكارگيری آن ها در مراحل بعدی برای صنعتی شدن  ،یک مرحله ضروری و الزم االجراست.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :مدت زمان الزم برای انجام این پروژه  12ماه و هزینه مورد نياز  5000ميليون ریال شامل 2500
ميليون ریال هزینه پرسنلی و  2500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات در نظر گرفته شده است.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر چرخهای و مقيا
ب -15-1-2-ساخت سلول ليتيوم یون در مقيا

سلول توليدی

صنعتی
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همانگونه كه در بند ب -15-1-2-آورده شده است ،ساخت صنعتی سلولهای ليتيوم یون هد اصلی پروژه های كوچكتر
می باشد ،بنابراین پس از انجام مراحل آزمایشگاهی و سپس نيمه صنعتی ،ساخت سلول در مقيا

صنعتی قدم بزرگی در اجرای

طرح در دست است .

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  10000ميليون ریال شاامل  5000ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات در مدت  18ماه میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت سلول ليتيوم یون در مقيا

صنعتی

ب -16-1-2-ساخت كاتد كربنی متخلخل مورد استفاده در باتری های ليتيوم-هوا در مقيا

آزمایشگاهی

باتریهای هوا-فلز به دليل اینكه وزن سبک ،ماندگاری طوالنی و توان باالیی دارند ،ماورد اساتفاده هساتند .اماا یكای از
مشكالتی كه باتریهای هوا-ليتيوم دارند ،تجمع مواد جامد بر روی كاتد كربنی است .باتریهاای ليتياوم-هاوا بادليل داشاتن
چگالی انرژی بسيار باال به عنوان نسل آینده باتریها مطرح شدهاند.

این باتری دارای چگالی انرژی بسيار باالیی در مقایسه با باتری یون ليتيومی است .همان طور كه قبال در باتری های یون
ليتيومی بيان شد آنچه محدود كننده انرژی (و ظرفيت) باتری است ،كاتد است كه ظرفيتی كمتر از mAh/g 300دارد .در حالی
كه آندهایی با ظرفيت های باال همانند سيليكون (با ظرفيت mAh/g) 4000وجود دارد .برای حل این مشكل بایاد باه دنباال
كاتدهای دیگری غير از كاتدهای درجی ) (Intercalationگشت .دو كاتد مهم ،كه به عنوان جایگزین كاتدهای درجی مطارح
است ،یكی سولفور است و دیگری اكسيژن .غير از مزیت ظرفيت،گوگرد و اكسيژن در مقایساه باا عناصار كبالات ،منگناز و ...
موجود در كاتدهای سنتی قيمت كمتری دارند .این نوع باتری ها چون از جهات زیادی با باتری هاای یاون ليتياومی از جملاه
مكانيزم عملكرد درونی و محدودیت ها متفاوت هستند ،ار این رو با نام دیگری شناخته می شوند .برای مثال در این نوع باتری
كاتد یک ساختار متخلخل است كه اكسيژن از طریق آن منتقل و واكنش های توليد انرژی توساط آن انجاام مای شاود و بار
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خال باتری یون ليتيومی در آن یون ليتيوم ذخيره نمی شود .انرژی این باتری ها ،ناشی از اكسایش ليتيوم و احياای اكسايژن
است و بسته به نوع الكتروليت آبی یا آلی ،نوع واكنش ها و سازوكار عملكرد متفاوت است.

كاتد یک ساختار متخلخل و غالبا از جنس كربن است ،كه اكسيژن از طریق منافذ آن به محل واكنش می رسد ،یون ليتيوم
از طریق الكتروليت ،الكترون هم از طریق كاتد انتقال می یابد و سپس واكنش احيای اكسيژن صورت می گيرد .در این نوع
باتری ،الزم است كه الكترود كاتد متخلخل باشد تا نفوذ اكسيژن را فراهم كند ،رسانا باشد تا انتقال الكترونی را فراهم كند و
خودش در واكنش شركت نكند ،بلكه فقط نقش انتقالدهنده اكسيژن و الكترون را داشته باشد .با توجه به این فاكتورها ،كربن
متخلخل یكی از گزینههای مورد استفاده است كه قيمت پایينی هم دارد .امروزه بدليل مشكالت كاتدهای كربنی در مقاالت
پژوهشی جدید با استفاده از نانوفناوری ،كاتدهای غير كربنی مطرح شده اند كه عملكرد بهتری را ارایه می دهند كه به آن ها
پرداخته میشود.

این باتریها شباهت زیادی به پيلهای سوختی دارند ،چون در پيل سوختی اكسيژن و هيدروژن برای انجام واكنش
الكتروشيميایی از طریق منبع خارجی تامين میشدند و در اینجا هم اكسيژن از طریق منبع خارجی كه هوا باشد تامين میشود
بنابراین همانند پيل های سوختی چگالی انرژی باال و توان پایين دارند (همان طور كه در منحنی راگون برای پيل سوختی در
مقاالت اوليه باتری نشان داده شد) .در مقایسه با پيل های سوختی برای این باتری ها می توان مزایایی در نظر گرفت:
هيدروژن در مقایسه با ليتيوم خطرناكتر است ،نگه داری و ذخيره هيدروژن خود موضوع مشكلی است و در آخر پيل های
سوختی قابل شارژ مجدد نيستند در حالی كه بعضی انواع باتری ليتيوم-هوا (نوع الكتروليت آلی) ،توانایی شارژ مجدد را دارند .
ولی این نوع باتریها برای برای تجاری شدن باید بر خيلی مشكالت غلبه كنند .به طور مثال ظرفيت این باتریها خيلی پایين
تر از ظرفيت تئوری است.
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شكل ( :)5-11نمایش شارژ ،دشارژ ،واكنش كلی و ولتاژ تئوری باتریهای ليتيوم -هوا

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  3500ميليون ریاال شاامل  2000ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات در مدت  12ماه میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت باتری ليتيوم-هوا قابل توليد بر مبنای كاتد كربنی متخلخل توليدی

ب -17-1-2-ساخت كاتد كربنی متخلخل مورد استفاده در باتری های ليتيوم-هوا در مقيا

نيمه صنعتی
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با توجه به مطالب ذكر شده در بند ب -17-1-2-پس از اجرای ساخت كاتد كربنی مورد استفاده در بااتری ليتياوم هاوا در
مقيا

آزمایشگاهی ،می بایست این پروژه در مقيا

صنعتی نيز اجرا شود.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  4500ميليون ریاال شاامل  2500ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات در مدت  12ماه میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت باتری ليتيوم-هوا قابل توليد بر مبنای كاتد كربنی متخلخل توليدی

ب -18-1-2-ساخت الكتروليتهای مورد استفاده در باتری ليتيوم هوا
چون نوع الكتروليت تاثير اساسی بر روی واكنشها و عملكرد باتری ليتيوم-هوا دارد از این رو در این نوع باتری هاا دساته
بندی بر اسا

نوع الكتروليت صورت می گيرد .این باتریها شامل چهار نوع الكتروليت های آبی ،آلی ،هيبریدی و حالت جامد

است .شكل  64انواع این باتری ها را بر اسا

الكتروليت نشان میدهد.

شكل ( :)6-11نمایش انواع باتری ليتيوم-هوا با توجه به نوع الكتروليت آن
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الف -باتریهای با الكتروليتهای آبی:

پایه این دسته از الكتروليتها ،نمکهای ليتيمی حل شده در آب میباشد .به دليل واكنش شدید ليتيم با آب از نظر ایمنی باید
تمهيداتی در نظر گرفته شود .به این منظور معموالا یک الیه ميانی از جنس سراميک بين آند (ليتيم) و الكتروليت ایجاد میشود.
ممكن است محيط این نوع الكتروليتها می تواند اسيدی یا بازی باشد.
واكنش پایه در این نوع از باتریها به صورت معادله روبروست:

در این نوع باتری بدليل محلول بودن محصول واكنش ،مشكل الكتروليت های آلی وجود ندارد .ولی اشكال این نوع
باتریها این است كه الكتروليت درطی واكنش مصر میشود .این نوع باتری ها به عنوان باتری های اوليه شناخته میشوند از
این رو عمده تحقيقات بر روی باتریهای با الكتروليت آلی كه قابليت شارژ دارند متمركز شده است.
ب -باتریهای با الكتروليتهای غير آبی:

الكتروليتهای این گروه محلول های غير آبی (آلی از نوع اپروتيک) است این نوع الكتروليت بدليل نبود واكنش ليتيوم با
آب ،خيلی ایمن تر از الكتروليت های آبی است.حسن دیگر این نوع باتریها قابليت شارژ مجدد است .
دو واكنشی كه منجر به توليد انرژی در این نوع از باتریها میشوند عبارتند از:

در آند در هنگام دشارژ ،اكسيداسيون ليتيوم صورت می گيرد ليتيوم تبدیل به یون شده و از طریق الكتروليت به سمت كاتد
می رود .در كاتد اكسيژن احيا میشود و با یون ليتيوم تشكيل یک اكسيد میدهد .دو فرمول پایين واكنش ها را نشان میدهد.
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واكنش كاتدی میتواند خيلی پيچيده تر از این ها باشد ولی در مجموع در آن یک اكسيد از ليتيوم كه عمدتا به فرمول
شيميایی است تشكيل میشود .محصول اكسيدی صر نظر از نوع آن و طریقه تشكيل ،از احيای اكسيژن ایجاد میشود .این
محصوالت اكسيدی واكنش كاتدی  ،همگی (صر نظر از فرمول شيميایی و ) ...در الكتروليت آلی غير قابل حل و همچنين
عایق الكترونی هستند .
ج -الكتروليتهای هيبریدی :

طبق آنچه كه گفته شد دو نوع الكتروليت قبل دارای معایبی بودند .الكتروليتهای غير آبی قابليت انحالل اكسيد ليتيم را ندارند
و الكتروليتهای آبی واكنش شدیدی با آب میدهند .به منظور برطر كردن این معایب نوع جدیدی از باتریها طراحی شد كه
دارای دو نوع الكتروليت آبی و غير آبی هستند .در این نوع ،آند (فلز ليتيم) در تما
جلوگيری از رسوب اكسيد ليتيم و مسدود كردن حفرات كاتد در تما

با الكتروليت غير آبی است و كاتد به منظور

با الكتروليت آبی است .این دو قسمت توسط یک غشای

ميانی ) (LISICONجدا شده است كه البته قابليت عبور یونهای ليتيم از آن وجود دارد .

د -الكتروليتهای جامد:

برای باال بردن ایمنی در باتریها و جلوگيری از واكنش مواد فعال در داخل باتری مانند ليتيم با آب ،نوع جامد الكتروليتها
ابداع شد .و تركيبی از الیههای جامد جایگزین الكتروليت مایع میشود.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :با توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط تيم فنی سند مشخص شد كه هزینه الزم برای انجام
این پروژه هزینه در نظر گرفته شده برابر  4000ميليون ریال در شامل  2500ميليون ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال
هزینه مواد و تجهيزات بوده و مدت زمان اجرا  24ماه تخمين زده شده است.
شاخص پروژه :ظرفيت باتری باتری ليتيوم-هوا قابل توليد بر مبنای الكتروليتهای توليدی
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ب -19-1-2-ساخت شبكه الكترود با هدایت و توان باال
با توجه به اولویتبندیهای صورت گرفته مشخص شده در بندهای قبل ساخت شبكه الكترود به منظور استفاده در مقيا
توان باال بسيار حائز اهميت است .
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی ،دانشگاه و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :با توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط تيم فنی سند مشخص شد كه هزینه الزم برای انجام
این پروژه برابر  3000ميليون ریال شامل  2000ميليون ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات بوده و
مدت زمان اجرا  18ماه تخمين زده شده است.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری ليتياوم یاون بار مبناای شابكه
الكترود توليدی
ب -20-1-2-كسب دانش فنی و توليد سلولهای ليتيوم هوا
پس از طراحی و دستيابی به دانش فنی توليد اجزای سلول ليتيوم هوا ،كسب دانش فنی توليد سلول ،یكی از اقدامات اساسی
و مورد بحث میباشد كه میبایست در اولویت قرار داده شود.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :با توجه به بررسیهای صورت گرفته هزینه الزم برای انجام این پروژه برابر  4000ميليون ریاال
شامل  2500ميليون ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات بوده و مدت زمان اجرا  24مااه تخماين
زده شده است.
شاخص پروژه :ظرفيت سل باتری ليتيوم-هوا توليدی
ب -21-1-2-مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتریهای یون ليتيومی با قابليت كنترل  ،مانيتورینگ
و محافظت جهت كاربرزهای متنوع با توان و ظرفيت انرژی متفاوت
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یک سيستم مدیریت باتری )(BMSهر سيستم الكترونيكی است كه مدیریت یک باتری قابل شارژ را انجام میدهد.
(مانند حفاظت از باتری از عوامل خارجی ،نظارت بر چگونگی عملكرد ،محاسبه داده های ثانویه ،گزارش داده ها ،كنترل محيط
اطرا  ،و یا تعادل آن)]. [1
یک پک باتری همراه با یک سيستم مدیریت باتری با گذرگاه داده ارتباط خارجی یک بسته باتری هوشمند به شمار می آید .
پک باتری هوشمند باید توسط یک شارژر باتری هوشمند شارژ شود.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی ،دانشگاه
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه مورد نياز برای انجام این پروژه  4000ميلياون ریاال شاامل  2500ميلياون ریاال هزیناه
پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و مدت زمان الزم  18ماه است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت  BMSمورد نياز در باتری های ليتيوم یون
ب -22-1-2-طراحی و ساخت انواع  BMS ،PCMمورد نياز در پکهای باتری ليتياومی در ذخيارهساازهای  1مگااوات
ساعت (ماژول ها و )MASTER
با توجه به اینكه در این سند ،ذخيرهسازهای كالن درنظر گرفته شدهاند ،برنامه ریزی جهت مانيتورینگ باتریهای ليتيومی
در مقيا

باالتر نيز از اولویتهای طرح به شمار میآید.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی ،دانشگاه و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  5000ميليون ریال و مادت زماان الزم 18
ماه است .الزم به ذكر است كه هزینه پرسنلی در نظر گرفته شده  2000ميليون ریال و هزینه مواد و تجهيزات در حدود 3000
ميليون ریال میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت  BMSمورد نياز در باتری های ليتيوم یون
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ب -23-1-2-طراحی و ساخت انواع سيستمهای خنکكن و مدیریت حرارتی پکهای باتریهای ليتيومی در ذخيرهسازها
هرچنر باتری های یون ليتيوم ،در بين گزینه های مختلف با توجه به قيمت تمام شده پایين تر  ،طول عمر باالتر و چگاالی
انرژی بيشتر  ،مورد توجه و استفاده بيشتری قرارگرفته اند ،اما مشكالت گرمایی مربوط به این باتری ها استفاه از آنها را برای
مصار باالی انرژی با محدودیت هایی روبرو نموده است .از آنجایی كه یک سل از این باتریها به تنهایی انرژی زیادی فراهم
نمیكنند ،برای مصار باالی انرژی تعداد بسيار زیادی از این سلها باید به صورت سری و موازی در كنار هم قرار بگيرناد تاا
انرژی مورد نياز را فراهم نمایند .افزایش دمای ناشی از واكنشهای الكتروشيميایی و عبور الكترونها در این سلها باه هنگاام
شارژ و دشارژ و قرار گرفتن تعداد زیادی از آن ها در كنارهم در یک مجموعه  ،افزایش دمای شدید كل مجموعه باتری را درپی
خواهد داشت كه در صورتی كه كنترل نشود ،كوتاه شدن طول عمر ،كاهش ظرفيت و یا حتی در موارد شدیدتر ،انفجار باتری را
موجب خواهد شد.
باتوجه به ساحتار شيميایی و مواد تشكيل دهنده ،باتریهای یون ليتيوم در یک بازه دمایی بين  20تا  40درجاه ساانتيگراد
بهترین كارایی را از خود نشان می دهند .افزایش دمای باتری بيشتر از اینمقدار عالوه بر مالحظات ایمتی ،طول عمر بااتری را
كاهش داده و در نتيجه هزینه استفاده از آن ها را به شدت باال خواهد برد.مشكل دیگری كه در این راستا به وجود می آید این
است كه برای تامين مصار باالی انرژی تعداد زیادی از این سل ها باید به صورت سری و یاا ماوازی در كناارهم و در یاک
مجموعه قرار بگيرند .توزیع دمای به وجود آمده در این مجموعه باعث می شودكه سلهای مختلف در داخل مجموعه  ،دماهای
متفاوتی را تجریه كنند و در نتيجه ولتاژ خروجی از هر سل متناسب با دمای آن و متفاوت از سایر سل ها خواهد بود .ایان امار
باعث افت ولتاژ خروجی كل مجموعه و كاهش طول عمر سلها خواهد شد .و برای استفاده تجاری از آنها به منظور مصاار
باالی انرژی باید مشكالت گرمایی مربوطه را برطر نمود چرا كه افزایش دما در سلها به شدت عملكرد مجموعاه بااتری را
تحت الثير قرار می دهد.
با توجه به مشكالت ذكر شده استفاده از یک سيستم مدیریت گرما برای كنترل دمای عمليااتی در یاک مجموعاه از ایان
باتری ها الزامی خواهد بود .چنين سيستمی باید بتواند عالوه بر كاهش دمای كل مجموعه ،توزیع دمای یكنواخت و یكسانی در
داخل سل های مختلف ایجاد نماید.
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی ،دانشگاه
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  7000ميليون ریاال شاامل  3000ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  4000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات بوده و مدت زمان الزم  18ماه تخمين زده شده است.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت سيستم های خنک كن جهت كنترل و مدیریت حرارتی

ب -2-2-دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتری ليتيومی
 -1-2-2بهكارگيری باتری های یون ليتيومی جهت ذخيره سازی مقيا

باال – ماژول های  1مگاوات ساعت

 -2-2-2بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی در شبكه -ماژول های  1مگاوات ساعت
 -3-2-2بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی در سيستمهای انرژی های تجدیدپذیر و خاارج از شابكه ( 10،50،100و
 500كيلووات ساعت )
ب-1-2-2-به كارگيری باتریهای یون ليتيومی جهت ذخيرهسازی مقيا

باال – ماژولهای  1مگاوات ساعت

همانگونه كه در توضيحات بخش های پيش مشخص است ،هد از انجام پروژههای طراحی و ساخت اجزای باتریهاای
یون ليتيومی ،استفاده و بكارگيری آن ها می باشد ،لذا امكان بكارگيری باتریهای یاد شده ،قدم بسيار بزرگی در اجارای ایان
اهدا است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه مورد نياز برای انجام این پروژه در حدود  9000ميليون ریال شاامل  4000ميلياون ریاال
هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و مدت زمان الزم حدود  12ماه تخمين زده شده است.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های یون ليتيومی جهت ذخيره سازی مقيا

باال

ب -2-2-2-بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی در شبكه -ماژولهای  1مگاوات ساعت
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قدم بعدی در اجرای طرح كالن ذخيرهسازهای انرژی میتواند ساخت ماژولهای  1مگاوات ساعت باشد كه پس از اجرای
پروژه های پيش تر امری ضروری است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  10000ميليون ریال و مدت زماان الزم12
ماه است .هزینه مورد نياز شامل  6000ميليون ریال هزینه پرسنلی و  4000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های یون ليتيومی جهت ذخيره سازی در شبكه

ب-2-2-2-بكارگيری باتریهای یون ليتيومی در سيستمهای انرژیهای تجدیدپذیر و خارج از شبكه ( 10،50،100و 500
كيلووات ساعت)
قدم نهایی و هد اصلی به ثمر رسيدن این طرح كالن در برنامه بلندمدت  ،بكارگيری صحيح و مناسب باتریهاای ليتياومی
میباشند .چنانچه بتوان با اجرایی نمودن این پروژهها سهم مناسبی در توليد بومی باتریهای ليتيومی ایفا نماود ،مایتاوان باه
راحتی جهت بهكارگيری مناسب باتریهای یون ليتيومی در سيستمهای انرژی تجدید پذیر و خارج از شابكه اقادام نماود و باا
انجام این پروژه ،قدم نهایی را در اجرای این طرح برداشت.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه الزم برای انجام این پروژه برابر  20000ميليون ریال شامل  11000ميليون ریاال هزیناه
پرسنلی و  9000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات در نظر گرفته شده و مدت زمان مورد نياز  12ماه تخمين زده شده است.
شاخص پروژه :وضعيت بهكارگيری باتریهای یون ليتيومی در سيستمهای انرژی های تجدیدپذیر و خارج از شبكه
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

ب-3-تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری سرب اسيد پيشرفته
اولين باتری های سرب اسيدی  145سال پيش اختراع شدند .در این باتریها از الكتروليت خورنده محلول اسيد سولفوریک
استفاده می شود .به علت توليد گاز هيدروژن در باتریهای مذكگور عملكرد این باتریها پایين می باشد .این باتریها  2ولات
ولتاژ توليد ميكنندو الكترودهای موجود در این باتریها به شكل صفحه ای می باشند .در این باتریهاا فلاز سارب نقاش آناد و
اكسيد سرب نقش كاتد را ایفا می كند.
واكنش كلی در حين فرآیند دشارژ در این باتریها به شكل زیر میباشد:

+ 2H2O

2PbSO4

+ Pb 

2H2SO4

+

PbO2

ساختار یک باتری تركيبی است از مواد شميایی ،نكات التكریكی ،نگهدارندهها وفرم دهندههای مكانيكی .بطور كلی میتوان
باتری سرب اسيد را متشكل از  4بخش كلی دانست:

الكترود یا صفحات مثبت كه به آنها آند نيز گفته میشود .الكترونها در حين دشارژ جذب این قطب یا صفحات میشوند .در
باتریهای سرب اسيدی ماده شيميایی عمده تشكيل دهنده صفحات مثبت ،اكسيد سرب ) (PbO2میباشد .الكترود یا صفحات
منفی كه به آنها كاتد نيز گفته میشود .الكترونها در حين دشارژ از این قطب خارج میشوند .ماده شيميایی عمده تشكيل-
دهنده الكترودهای منفی ،سرب )(Pbاست .الزم بذكر است كه سرب یا اكسيد آن از لحاظ مكانيكی قابليت فرمگيری مناسب
ندارند و اغلب به كمک افزودن آلياژهای مختلف و همچنين شبكههای نگهدارنده حالت دهی میشوند .ضمناا اصطالحا آنها را
مواد فعال یا  Active Materialنيز میگویند زیرا در اصل واكنش شيميایی داخل باتری به كمک سرب و اكسيد آن صورت
میگيرد.

الكتروليت كه محيط ما بين دو الكترود را پر میكند و در واقع بستری برای عبور شارژ بين الكترودهای مثبت و منفی را فراهم
میآورد .در باتریهای سرب اسيدی هر دو قطب در محلولی از اسيد سولفوریک ) (H2SO4با غلظتی در حدود  25تا  40درصد
و آب ) (H2Oبا غلظتی در حدود  60تا  75درصد ،غوطه ور هستند .تركيب آب و اسيد سولفوریک باعث میشود كه اسيد
سولفوریک بصورت یونيزه درآمده و به یونهای  H+و  HSO4-تبدیل شود.
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جداكننده و فاصله دهنده ،بخش دیگر باتریهای سرب اسيدی را تشكيل میدهند .وظيفه اصلی آنها جداسازی و ایزوله كردن
الكتریكی قطبهای مثبت و منفی از یكدیگر است .بخشی از تكنولوژی ساخت باتریهای سرب اسيدی مربوط به طراحی این
ایزوالتورهای الكترومكانيكی است .در بعضی از انواع كه از نظر حجم باتری محدودیتی وجود ندارد این ایزوالسيون به كمک
ایجاد فاصله فيزیكی بين الكترودها ایجاد میشود كه باعث ارزانتر شدن باتری ولی افزایش حجم آن میشود .انواع مختلفی از
جدا كنندهها تا بحال ابداع شدهاند كه مرسومترین آنها عبارتند از:

 .1جداكنندههای  PVCكه اغلب تركيبی از آلياژ سرب و آنتيموان میباشند و از نظر هدایت الكتریكی ضعيفترین پاسخ
را دارند.
 .2جداكنندههای سلولزی كه از هدایت الكتریكی نسبی و تخلخل مناسبی برخوردار میباشند.

 .3جداكنندههای پلی اتيلنی ،از استحكام مكانيكی و هدایت مناسبی برخوردار هستند و بدليل فرم پذیری مناسب خود
اغلب بصورت پاكتی الكترودهای مثبت را در بر میگيرند.

 .4جدا كنندههای ) AGM (Absorptive Glass Matتقریباا به عنوان بهترین نوع جدا كننده شناخته میشوند و تأثير
بسزایی در برگشتپذیری مجدد اكسيژن آزاد شده در واكنشها به محيط شيميایی باتریها بازی میكنند.

 .5جدا كنندههای  Gelتقریباا مشابه  AGMمیباشند و بطور كلی در باتریهایی كه از این نوع جدا كنندهها استفاده
میكند الكتروليت بصورت مایع جریان ندارد و اغلب بصورت ژلی یا خميری شكل است.

بهطور كلی اختال ولتاژ ایجاد شده به كمک یک سلول از الكترودهای مثبت و منفی در باتریهای سرب اسيدی حدود  2تا 2/1
ولت است؛ لذا ولتاژهای باالتر مثل  12ولت از اتصال سری چندین سری از الكترودهای مثبت و منفی تشكيل میشود .قطر
صفحات مثبت و منفی نقش اساسی در تعيين ظرفيت باتری بازی میكنند .اغلب برای كاربردهای با ظرفيت معمول همچون
باتریهای استارتر خودرو قطر این صفحات كمتر از  2ميلیمتر است .اما در كاربردهایی با قابليت شارژ دهی طوالنی قطر
الكترودها به  6ميلیمتر نيز خواهد رسيد.

با توجه به اینكه فناوری های بات ری های صنعتی رقيب مانند باطری های ليتيوم  ،نيكل هيدرید فلز و نيكل – كادميوم نيز به
بازار آمده اند ،تحليلگران اميدوارند كه باتری های سربی – اسيدی همچنان نفوذ و برتری بازار خود را حفظ كنند ،چون باتری

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

168
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

های سربی – اسيدی بسيار كارآمد ،ارزان و موثر هستند .این باطری ها  99درصد قابل بازیافت است و پاسخگوی تمامی
نيازهای باطری خودروها بوده و می توانند در حرارت های منهای  30سانتيگراد كاركنند.

اما باتری های سربی – اسيدی به دليل رقابت از طر باتری های سبک تر اما گران تر یون ليتيومی بخصو

برای دوچرخه

های برقی در چين احت ماال جایگاه خود را از دست بدهند .تقاضای سرب برای ذخيره های برق برای گوشی های نسل سوم
(G ) 3و كاربردهای اینترنتی تقریبا تداوم دارد اما می تواند تا حدی كاهش پيدا كند .به هر صورت برای ذخيره سازی برق قوی
باتری های یونليتيومیقادربهرقابتنيستند.

اما حتی دستگاههای كوچكتری مانند منبع تغذیه بدون وقفه ) ( UPSكه باتری های اسيدی – سربی بسيار ارزان تری نسبت
به فناوریهای جایگزین آن هستند احتماال حداقل در ظر چند سال آینده سهم عمده ای از بازار را به خود اختصا

دهد.

ب -1-3-دستیابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيرهساز باتریهای سرب اسيد پيشرفته
ب -1-1-3-تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد استفاده در الكترود مثبت باتری های سرب اسيد
ب -2-1-3-بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتری های سرب اسيد پيشرفته
ب -3-1-3-ساخت جداكننده  AGMجهت استفاده در باتری سرب -اسيد پيشرفته و بررسی عملكرد آن ها در مقيا
آزمایشگاهی
ب -4-1-3-ساخت جداكننده های  AGMبرای كاربرد در باتری سرب اسيد پيشرفته چگالی باال در مقيا

نيمه صنعتی

ب -5-1-3-بررسی آزمایشگاهی عملكرد جداكننده  AGMو  Gelدر كاهش خشكی باتری های سرب اسيد پيشرفته
ب -6-1-3-تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد استفاده در الكترود منفی باتری های سرب اسيد
ب -7-1-3-بررسی آزمایشگاهی بازتركيب كاتاليستی هيدروژن و اكسيژن در باتریهای سرب اسيد پيشرفته
ب -8-1-3-بررسی سيستم های تخليه گاز برای كاهش تبخير آب در باتریهای سرب اسيد پيشرفته در مقيا
ب -9-1-3-بررسی و تعيين مشخصات الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای سرب اسيد
ب -10-1-3-بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتری های سرب اسيد

آزمایشگاهی
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ب -11-1-3-اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتریهای سرب اسيد مورد استفاده در ذخيره سازها
ب -12-1-3-بررسی فنی  ،اقتصادی و محيط زیستی روشهای مختلف بازیافت باتریهای ليتيوم یون و تعيين روشهای
بهينه بازیافت
ب -13-1-3-دستیابی به دانش فنی بومی بازیافت باتری های سرب اسيد
ب -14-1-3-ساخت آلياژهای سرب جهت استفاده در الكترودهای باتری سرب -اسيد پيشرفته در مقيا

آزمایشگاهی

ب -15-1-3-ساخت و بررسی عملكرد آلياژهای سرب برای كاربرد در الكترود های باتری سرب اسيد پيشرفته توان و چگالی
انرژی باال در مقيا

نيمه صنعتی

ب -16-1-3-بازیافت باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا

صنعتی با كمترین آلودگی

ب -17-1-3-بازیافت فلزات سنگين باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا

نيمه صنعتی با كمترین آالیندگی و حداكثر

بازیافت
ب -18-1-3-ساخت پروتوتایپ باتری سرب -اسيدی پيشرفته در ذخيره سازی انرژی های تجدید پذیر و خارج از شبكه
ب -19-1-3-دستيابی به دانش فنی بومی ساخت الكترودهای كربنی انرژی باال قادر به كمک در افزایش دانسيته انرژی
باتری های سرب-كربن
ب -20-1-3-دستيابی به دانش فنی بومی ساخت باتریهای سرب – كربن در مقيا

آزمایشگاهی و نيمه صنعتی و بهينه

سازی فرآیند
ب -21-1-3-مطالعه و ساخت مانيتورینگ آزمایشگاهی مورد استفاده در باتری های سرب اسيد پيشرفته با قابليت كنترل،
مانيتورینگ و محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)

ب -2-3-دستیابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتریهای سرب اسيد پيشرفته
ب -1-2-3-بهكارگيری باتریهای سرب -اسيدی جهت استفاده در تنظيم فركانس و بهبود كيفيت شبكه در مقيا
ب -2-2-3-بهكارگيری باتریهای سرب-اسيد پيشرفته در شبكه ماژول های  1مگا وات ساعت

پایلوت
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ب -3-2-3-بهكارگيری باتریهای سرب-اسيد پيشرفته در سيستمهای انرژیهای تجدیدپذیر و خارج از شبكه(100، ، 50 ،10
و  500كيلو وات ساعت)

ب -1-1-3-تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد استفاده در الكترود مثبت باتری های سرب اسيد
باتریهای سرب اسيدی به دليل استفاده از الكترودهای سنگين  ،دارای ظرفيت انرژی پایينی میباشند .در حين فرآیند
دشارژ ،هر دو الكترود تبدیل به سرب سولفات میشوند .اگر یک الكترود سربی در محلول رقيق شده اسيد سولفوریک غوطه ور
شود ،یونهای مثبت از الكترود به الكتروليت منتقل می-شود (تأثير پدیده فشار محلول) .انتقال یونهای مثبت سرب به
الكتروليت بيانگر آن است كه شارژ منفی (الكترونها) در الكترود سربی باقی میماند .به بيان دیگر ،الكترود سربی به صورت
الكتریكی نبوده و دارای پتانسيل منفی مرتبط با الكتروليت میباشد.
اگر دو الكترود از جنس های مختلف ( به طور مثال ،سرب  Pbو دی اكسيد سرب  ) PbO2در الكتروليتی غوطه ور شوند،
پتانسيلهای متفاوتی در هر كدام از الكترودها با توجه به نوع الكتروليت گسترش مییابند .اختال پتانسيل مابين الكترودها
همان ولتاژ توليدی می باشد .از آنجایی كه ،شارژهای منفی موجود در الكترود باعث به وجود آمدن یک نيروی جذب كننده
(نيروی برگشتی) بر روی یونهای مثبت كه وارد محلول الكتروليت شده اند ،میگردد پدیده ذكر شده فوق در هر قسمت شارژ
شده در محلول الكتروليت آزاد شده و موازنهای را به وجود می آورد .پس از یک مدت زمان معين ،این نيروی برگشتی دقيقا
برابر با فشار حل كننده محلول میباشد.
اگر یک نيروی بيرونی به الكترودها اعمال گردد ،بسته به جهت جریان ،قسمت های الكتریكی بيشتری میتوانند در محلول
الكتروليت آزاد شده و یا از الكتروليت به الكترود سربی منتقل گردند .این مورد پدیده ای است كه امكان شارژ مجدد باتری
اسيد-سربی را فراهم میآورد .در یک صفحه سربی شارژ شده ،الكترود مثبت دارای دی اكسيد سرب و الكترود منفی دارای
اسيد خالص میباشد .در الكترود مثبت ،سرب مثبت به سمت سرب مثبت به دليل رها شدن الكترون ها انتقال میباید و این در
حالی است كه تركيبات سربی  ( PbSO4سولفات سرب ) به صورت الكتروشيميایی توسط ولتاژ شارژ اعمالی ،تجزیه میشود.
سرب مثبت با اكسيژن آزاد شده از آب  H2Oتركيب شده و دی اكسيد سرب  PbO2را تشكيل میدهد .در همان زمان ،یون-
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های سولفات آزاد شده در الكترود مثبت در حين فرآیند اكسيداسيون ( از تركيب بندی  )PbSO4و یونهای هيدروژن (از آب) به
سمت الكتروليت جریان مییابند.
پيشرفت در باتریهای سرب -اسيد شامل كاربرد افزودنیها و اصالح روش های شارژ برای رسيدن به اثرات مفيد بر روی شارژ
پذیری الكترودها و مورفولوژی كریستالی است .تحقيقات زیادی در این خصو

صورت گرفته است و هد از انجام این پروژه

ادامه تحقيقات بر روی موارد مذكور میباشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاه ها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  2000ميليون ریال و مادت زماان الزم 12
ماه میباشد كه تقسيمبندی هزینهها به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
 هزینه پرسنلی  1000 :ميليون ریال
 هزینه مواد و تجهيزات  1000 :ميليون ریال
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد

ب -2-1-3-بررسی و تعيين مشخصات سپراتورهای مورد استفاده در باتریهای سرب اسيد پيشرفته
جداكننده و فاصله دهنده ،بخش دیگر باتریهای سرب اسيدی را تشكيل میدهند .وظيفه اصلی آنها جدا سازی و ایزوله كردن
الكتریكی قطبهای مثبت و منفی از یكدیگر است .بخشی از تكنولوژی ساخت باتریهای سرب اسيدی مربوط به طراحی این
ایزوالتورهای الكترومكانيكی است .در بعضی از انواع كه از نظر حجم باتری محدودیتی وجود ندارد این ایزوالسيون به كمک
ایجاد فاصله فيزیكی بين الكترودها ایجاد میشود كه باعث ارزانتر شدن باتری ولی افزایش حجم آن میشود .انواع مختلفی از
جدا كنندهها تا بحال ابداع شدهاند كه مرسوم ترین آنها عبارتند از:
الف) جداكنندههای  PVCكه اغلب تركيبی از آلياژ سرب و آنتيموان میباشند و از نظر هدایت الكتریكی ضعيفترین پاسخ را
دارند.
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ب) جداكنندههای سلولزی كه از هدایت الكتریكی نسبی و تخلخل مناسبی برخوردار میباشند.
ج) جداكنندههای پلی اتيلنی ،از استحكام مكانيكی و هدایت مناسبی برخوردار هستند و بدليل فرم پذیری مناسب خود اغلب
بصورت پاكتی الكترودهای مثبت را در بر میگيرند.
د) جدا كنندههای  )AGM (Absorptive Glass Matتقریبا به عنوان بهترین نوع جدا كننده شناخته میشوند و تاثير بسزایی
در برگشت پذیری مجدد اكسيژن آزاد شده در واكنشها به محيط شيميایی باتریها بازی میكنند.
ه) جدا كنندههای  Gelتقریبا مشابه  AGMمیباشند و بطور كلی در باتریهایی كه از این نوع جدا كنندهها استفاده میكند
الكتروليت بصورت مایع جریان ندارد و اغلب بصورت ژلی یا خميری شكل است.
امروزه متداولترین صفحهای كه در صنایع باتریسازی به كار میرود ،شبكه فلزی است كه به عنوان پایهای برای قرار گرفتن
خميری از مواد متخلخل فعال استفاده میشود .بعد از عمل آوری ( )Curingصفحات آنها را به صورت دسته صفحه در
میآورند و سپس داخل خانههای جلد ( )Caseكه از جنس الستيک سخت یا پلی پروپيلن سخت با دانسيته باال هستند ،قرار
میدهند.
هد از اجرای این پروژه بررسی مشخصات سپراتورهای مذكور جهت دستیابی به توسعه این مواد است .
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه در نظر گرفته شده برای انجام این پروژه برابر  2000ميليون ریال شاامل  1000ميلياون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات بوده و مدت زمان الزم برای اجرای پروژه  12ماه تخمين زده
شده است.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد

ب -3-1-3-ساخت جداكننده  AGMجهت استفاده در باتری سرب اسيد پيشرفته و بررسای عملكارد آن هاا در مقياا
آزمایشگاهی
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

جداكننده ) AGM ( Absorptive Glass Matها بهترین نوع جداكنندهها هستند كه عالوه بر جلوگيری از اختالط
فيزیكی مستقيم الكتروليت كاتدی و آندی به بازگشت مجدد اكسيژن آزاد شده در آند استفاده میكنند و دارای كمترین مقدار
كاهش آب هستند .این نوع جداكنندهها نوعی فایبرگال

ضخيم با قابليت جذب الكتروليت باال می باشند كه از ریزش و نشت

اسيد جلوگيری میكنند .این نوع جدا كنندهها تقریبا به عنوان بهترین نوع جداكنندهها شناخته می شوند .و هد از این پروژه
ساخت بومی این نوع از جداكنندهها جهت بهكارگيری آن ها در باتریهای سرب اسيد پيشرفته در مقيا

آزمایشگاهی میباشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه الزم برای انجام این پروژه  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون ریال هزینه پرسنلی و
 1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات بوده و مدت زمان مورد نياز برای اجرا  24ماه میباشد.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد
بر مبنای ماده  AGMتوليد شده و مقيا

ماده AGM

ب -4-1-3-ساخت جداكننده های  AGMبرای كاربرد در باتری سرب اسيد پيشرفته چگالی باال در مقيا

نيمه صنعتی

همانگونه كه در بند ب -3-1-3-عنوان شد  ،جداكننده های  AGMنوعی از بهترین جداكنندههای باتری سرب اسيد به
شمار میآیند كه ساخت آنها در مقيا

نيمهصنعتی پس از ساخت در مقيا

آزمایشگاهی ،جهت بهرهبرداری امری ضروری

است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه الزم برای انجام این پروژه  3000ميليون ریال شامل  2000ميليون ریال هزینه پرسنلی و
 1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات بوده و مدت زمان مورد نياز برای اجرا  24ماه میباشد.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد
بر مبنای ماده  AGMتوليد شده و مقيا

ماده AGM
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ب -5-1-3-بررسی آزمایشگاهی عملكرد جداكننده  AGMو  Gelدر كاهش خشكی باتریهای سرب اسيد پيشرفته
امروزه در دنيای صنعت و تجارت ،طيف گسترده ای از انواع باتریهای سرب اسيدی مشاهده می شود .امروزه استفاده از
باتریهای خشک نسبت به باتری های تر به علت كاهش هزینه تعمير و نگهداری افزایش یافته است .باتری های GEL

نسبت به  AGMتحمل دمایی باالتری دارند به دین معنی كه در شرایط محيطی گرم طول عمر باالتری نسبت به باتری
AGMدارند  .همچنين باتریهای  GELتعداد سيكل شارژ دشارژ بيشتری نسبت به باتریهای  AGMدر شرایط یكسان
دارند  .در سيستمهای  AGMساختار فایبرگال

كشش سطحی اسيدرقيق را كم میكند و حدودا  %5فضای بيشتر برای نفوذ

اكسيژن مهيا میكند .منافذ موجود در ساختار سيليس حدود  5ميكرون میباشد  .عموما جداكنندههای  AGMخاصيت ارتجاعی
دارند چرا كه میبایست در هنگام انبساط و انقباض ناشی از واكنشهای شارژ و دشارژ انعطا پذیری الزم را دارا باشند .در
سيستمهای  GELمولكولهای اسيد و آب در زنجيرههای سيليكونی تركيب می شوند و از منافذ جداكننده ها كه حدود نيم
ميكرون میباشند براحتی عبور میكنند.

شكل ( :)7-11مشخصات باتری های خشک نوع  AGMنسبت به GEL

هد از انجام این پروژه بررسی این دو نوع جداكننده در كاهش خشكی باتریهای سرب اسيد در مقيا
باشد.

آزمایشگاهی می-
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :پژوهشگاه و دانشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه الزم برای انجام این پروژه  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون ریال هزینه پرسنلی و
 1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات بوده و مدت زمان مورد نياز برای اجرا  24ماه میباشد.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری سرب-اسايدی قابال تولياد بار
مبنای سامانههای توليدی
ب -6-1-3-تعيين مشخصات و بررسی عملكرد انواع مواد پيشرفته مورد استفاده در الكترود منفی باتریهای سرب اسيد
در باتری سرب اسيد منبع جریان شارژ شده ،الكترونها را از الكترود مثبت جدا كرده و آنها را به حركت در سمت الكترود
منفی وامی دارد .به دليل اینكه الكترونها كه توسط منبع جریان شارژ شده به طر الكترود منفی حركت میكنند ،سرب فلزی
در همين الكترود توسط اتمهای مثبت سرب تشكيل میشود و این در صورتی است كه مولكولهای اسيد سولفيت تجزیه می-
شوند .در همين زمان ،یون های اكسيژن شارژ شده منفی باقيمانده {  } 4-2SOاز الكترود منفی به الكتروليت آزاد میشوند.
در الكترود مثبت ،سرب مثبت به سمت سرب مثبت به دليل رها شدن الكترونها انتقال می باید و این در حالی است كه
تركيبات سربی {  ( } 4PbSOسولفات سرب ) به صورت الكتروشيميایی توسط ولتاژ شارژ اعمالی ،تجزیه می شود.
سرب مثبت با اكسيژن آزاد شده از آب {  } O2Hتركيب شده و دی اكسيد سرب {  } 2PbOرا تشكيل میدهد .در همان
زمان ،یونهای سولفات آزاد شده در الكترود مثبت در حين فرآیند اكسيداسيون ( از تركيب بندی {  ) } 4PbSOو یونهای
هيدروژن (از آب) به سمت الكتروليت جریان مییابند.
همانطور كه در باال ذكر شد ،یونهای سولفات از الكترود منفی به الكتروليت وارد میشوند .بنابراین در حين فرآیناد شاارژ،
تعداد یونهای هيدروژن و یونهای سولفات در الكتروليت ،افزایش مییابند .به بيان دیگر ،اسيد سولفوریک تاازه } { H2SO4

تشكيل شده و چگالی ) (ρالكتروليت نيز افزایش مییابد .فرآیند شارژ هنگامی كامل است كه سولفات سرب در الكترود منفی به
سرب } {Pbتبدیل شود.
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اگر باری مابين قطب های صفحات سربی متصل گردد ،به دليل اختال پتانسيل مابين قطبها (ولتاژ صفحات) ،الكترون ها
از قطب منفی به قطب مثبت جریان می یابند .در مقایسه با فرآیند شارژ باتری جهت جریان و فرآیناد هاای الكتروشايميایی در
هنگام دشارژ باتری ،برعكس میشود .این جریان الكترونها باعث تغيير شكل چهارظرفيتی سرب در الكترود مثبات باه شاكل
دوظرفيتی آن شده و در نتيجه شكستن پيوند بين سرب و اتمهای اكسيژن حاصل خواهد شد .اتمهای اكسيژن آزاد شاده و باا
یونهای هيدروژن ناشی از اسيد سولفوریک تركيب گردیده و تشكيل آب میدهند .در الكترود منفی ،سرب با شكل دو ظرفيتی
از حركات الكترونها از سرب به الكترود مثبت تشكيل می گردد .یونهای منفی سولفات با شكل دوظرفيتی } ({SO2-4ناشای
از اسيد سولفوریک) با شكل دوظرفيتی مثبت سرب } {Pb2+در هر دو الكترود تركيب شده و تشكيل سولفات سرب }{PbSO4
به عنوان محصول دشارژ در هر الكترود میدهد.

این پروژه به منظور بررسی انواع مواد مورد استفاده در الكترودهای منفی باتری های سرب اسيد تعریف می شود.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاه
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال و  18ماه میباشد كه
هزینه تخمين زده شده شامل  1000ميليون ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات است.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد
بر مبنای آلياژهای سرب توليدی
ب -7-1-3-بررسی آزمایشگاهی بازتركيب كاتاليستی هيدروژن و اكسيژن در باتریهای سرب اسيد پيشرفته
این نوع باتریها در انواع سوپاپ دار  ) valve regulated lead acid)VRLAبه منظور ارتقاء بخشيدن باه بااز تركياب
( )recombinationشيميایی اكسيژن در الكترود منفی و در نتيجه به حداقل رساندن كاهش آب طراحی شدهاند .بنابراین این
باتریها بازتركيبی هستند بدین معنا كه اكسيژنی كه به طور نرمال روی صفحات مثبت توليد میشاود ،توساط صافحه منفای
جذب شده و به آب تبدیل میگردد و از توليد هيدروژن در صفحه منفی جلوگيری می كند .بنابراین ظرفيت الكتریكی باه طاور
مؤثر در اثر خشک شدن الكتروليت از دست نرفته و از دست رفاتن ظرفيات و پایاان احتماالی طاول عمار از فسااد تادریجی
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الكتروليت ناشی میشود .لذا این موضوع كه فرایند فساد تدریجی با دمای باال و ولتاژ شارژ باال تسریع مای شاود مای بایسات
بسيار مورد توجه قرار گيرد.
این پروژه به منظور بررسی این بازتركيب ها در باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا

آزمایشگاهی تعریف شده است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاه نيرو
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بررسی آزمایشگاهی بازتركيب كاتاليستی هيدروژن و اكسيژن در باتریهای سرب اسيد پيشرفته

ب -8-1-3-بررسی سيستمهای تخليه گااز بارای كااهش تبخيار آب در بااتریهاای سارب اسايد پيشارفته در مقياا
آزمایشگاهی
در شرایط آب و هوایی گرم ،افزایش وزن صفحات مثبت و خوردگی شبكه مثبات ،انقبااض شابكه منفای ،تااب برداشاتن
صفحات و یا تبخير آب باعث از كار افتادن باتری می شود .عواملی نظير تخليه های طوالنی مدت ،گرما ،لرزش ،شارژ سریع و
شارژ بيش از حد ظرفيت نيز همگی مر باتری را سرعت می بخشند .تقریباا در  50درصد ،موارد اولين و اصلی تارین دليال از
كارافتادگی پيش از موقع باتری تبخير آب است كه از گرمای بسيار زیاد یا شارژ بيش از حد ظرفيات بااتری ناشای مای شاود.
همچنين افزایش وزن صفحات مثبت و زیر شارژ بودن باتری باعث سولفاتاسيون و ضعف عملكرد باتری مای شاود .در بااتری
های استارتری و سيكل طوالنی كه هفته به هفته به كار نروند تا حدود  85درصد احتمال سولفاتاسيون وجود دارد.
برای یک باتری كه مدت زمان طوالنی نگهداری شده یا زیر شارژ قرار گرفته است ،زمانی كه  SoCبه كمتر از  100درصد افت
كند ،سولفاتاسيون اتفاق می افتد .كریستال های سخت سولفات سرب منافذ و پوشش صفحات را پر می كنند.
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هد از اجرای این پروژه بررسی سيستمهای جدید تخليه گاز برای كاهش تبخير آب در این باتریها در مقيا

آزمایشاگاهی

می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاه
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بررسی سيستمهای تخليه گاز برای كاهش تبخير آب در باتریهای سرب اسيد پيشرفته در مقياا
آزمایشگاهی
ب -9-1-3-بررسی و تعيين مشخصات الكتروليتهای مورد استفاده در باتریهای سرب اسيد
د ر الكتروليت های ( اسيد سولفوریک رقيق شده ) مورد استفاده در صفحات سربی ،انتقال جریان از طریاق یاک هاادی یاونی
صورت می پذیرد .در یک حالل آبی ،مولكول های اسيد سولفوریک  H2SO4به هيدروژن مثبت }  { H+و یون هاای منفای
اسيد  SO2-4تجزیه می گردد .تجزیه مولكول های اسيد سولفوریک جهت قدرت انتقال و هدایت الكتروليت و در نتيجه جریان
شارژ یا دشارژ بسيار حياتی می باشد .هنگامی كه جریانهای دشارژ جاری می گردد ،دی اكسيد سرب  PbO2الكترود مثبت به
سولفات سرب  PbSO4تبدیل میشود .در صفحه سربی دشارژ شده هر دو الكترود دارای سولفات سرب میباشند .الكتروليات
شامل اسيد سولفوریک رقيق شده  H2SO4و آب  H2Oمی باشد.هد از اجرای این پروژه بررسی مشخصات این الكتروليت-
ها در مقيا

آزمایشگاهی می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاه ها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت الكتروليت بررسی شده از نظر چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمار
باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد بر مبنای آلياژهای سرب توليدی
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ب -10-1-3-بررسی و تعيين مشخصات سایر اجزای باتریهای سرب اسيد
سایر اجزای باتریهای سرب اسيد شامل سرباتری ها یا ترمينال ها  ،سوپاپ یا دریچه و غيره می باشند كه در مورد ترمينال ها،
كليه الكترونهای مثبت و منفی كه با هم سری شده اند در نهایت دو قطب مثبت و منفی را تشكيل می دهند كه به ترمينال ها
متصل می شوند كه قطب مثبت و منفی آن ها به فراخور نوع باتری دارای اشكاالت متفاوتی خواهد بود .مشكالت این بخاش
شامل جلوگيری از سولفاته شدن و خوردگی است كه با آبكاری های مقاومی از آلياژهای مختلف پيشگيری میشاوند .در ماورد
سوپاپ یا دریچه نيز به دليل و كيوم بودن و عدم امكان خروج هر گونه مایع یا گازی در اثر شارژ زیاد و یا دشارژ زیااد گااز باه
وحود می اید این سوپاپ ها عمل كرده و گاز زائد را از داخل باتری خارج میسازد و مقدار فشار داخلی مناساب بارای عملكارد
مطلوب و ایمنی حفظ نماید.
این پروژه با هد تعيين مشخصات سایر اجزای مورد نياز در باتریهای سرب اسيد با هد ساخت بومی بااتری هاای سارب
اسيد پيشرفته انجام میگردد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت اجزای بررسی شده از نظر چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخاودی و طاول عمار
باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد بر مبنای آلياژهای سرب توليدی

ب -11-1-3-اكتساب و تدوین دانش فنی طراحی و ساخت باتریهای سرب اسيد مورد استفاده در ذخيره سازها
پس از انجام بندهای پيشين در پيشبرد قدمهای ساخت و توسعه اجزای باتریهای سرب اسيد ،قدم مهم بعدی انجام پاروژهای
جهت ساخت باتریهای سرب اسيد پيشرفته میباشد.
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت سلول طراحی شده از نظر چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشاارژ خودبخاودی و طاول عمار
باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد بر مبنای آلياژهای سرب توليدی

ب -12-1-3-بررسی فنی و اقتصادی و محيط زیستی روشهای مختلف بازیافت باتریهای سرب اسيدی و تعيين روش-
های بهينه بازیافت
اهميت استفاده از سرب در صنعت از یک سو و خطرات بالقوه بهداشتی و زیست محيطی آن از سوی دیگر  ،موجب توجه
جامعه جهانی به چگونگی مدیریت صحيح زیست محيطی بازیافت باتریهای سربی اسيدی شده است .مطالعات انجام شده
نشان میدهد امروزه حدود  60درصد كل توليد سرب تصفيه شده از معادن سرب تامين و  40درصد باقيمانده از بازیافت
قراضهها و سربارههای باتریهای فرسوده حاصل میشود.این مساله در سراسر دنيا یكی از منابع مهم دستیابی به سرب خالص
است .هماكنون بازیافت این باتریها در كشور بيشتر به روش سنتی و در كنار اوراقچیهای حرفهای خودروها صورت میگيرد.
این فرآیند به دليل وجود فلزات سنگين ،اسيد سولفوریک و انواع پالستيکها در صورت اعمال نشدن كنترل مناسب میتوانند
برای محيطزیست و سالمت بشر خطرناك و عوارض زیست محيطی جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشند.
اجرای بازیافت زیست محيطی و بهداشتی این مواد دركشور نيازمند در نظرگيری راهبردها و خط مشی هایی است كه بر
اسا

اولویت های كشور تعيين شده و باید در جهت تدوین چارچوبی قانونی برای جمعآوری  ،حملونقل و بازیافت صورت

گيرد تا اثرات و خطرات زیست محيطی و بهداشتی بازیافت این پسماندها به حداقل كاهش یابد.
براسا

تحقيقات صورت گرفته از سوی دفتر بررسی آلودگی آب و خاك سازمان حفاظت محيط زیست ،اینگونه باتریها

به دليل غيرقابل بازگشت بودن واكنشهای شيميایی دارای دوره عمری مشخص هستند و پس از رسيدن به انتهای دوره
عمری خود ،با وجود محتوای فلزی باال بویژه سرب ،غيراستفاده و فرسوده و در گروه پسماندهای ویژه تقسيمبندی میشوند.
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

امروزه انواع فناوریهای نوین و روشهای مناسب بهداشتی و زیست محيطی در انجام فرآیند بازیافت باتریهای سربی اسيدی
فرسوده بویژه استحصال سرب از آنها كه عمدهترین ماده حاصل از بازیافت این باتریهاست ،ابداع شده كه اثرات زیست
محيطی را به حداقل میرساند.این عمل در بعضی كارخانجات بازیافت به روشهای اصولیتر و با رعایت بيشتر اصول زیست
محيطی صورت میگيرد و سربی با درجه خلو

 99/99درصد حاصل میشود .سيستمهای یكپارچه تهویه و تصفيه غبار ناشی

از عمليات شكستن و دیگر فرآیندهای مربوط موجب ممانعت از آلودگی محيط زیست و استفاده از محتوای باالی غبار سرب
میشود.
تحقيقات نشان میدهد بازیافت آنها و وارد كردن فلزاتی نظير سرب ،قلع ،آنتيموان ،آرسنيک و مواد آلی نظير پلیپروپيلن
حاصل از بازیافت آنها به چرخه صنعت امری اقتصادی است ولی به دليل وجود خطرات مواد مختلف موجود در ساختار آنها بویژه
فلزات سنگين ،رعایت اصول بهداشتی و زیست محيطی  ،استفاده از فناوریهای نوین در جمعآوری و مراحل پيشبازیافت و
بازیافت آنها ابداع شده است .اجرای بازیافت زیست محيطی و بهداشتی برای این پسماند های ویژه در كشور نيازمند
درنظرگيری راهبردها و خط مشی هایی است كه بر اسا

اولویت های كشور تعيين و تعریف شده و باید در جهت تدوین

چارچوبی قانونی برای جمع آوری ،حملونقل و بازیافت باشد.
لذا هد از انجام پروژه بررسی فنی و اقتصادی و محيط زیستی روشهای مختلف بازیافت باتریهای سرب اسيدی و تعيين
روشهای بهينه بازیافت می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاه ها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بررسی بازیافت باتریهای سرب اسيدی مستعمل
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ب -13-1-3-دستيابی به دانش فنی بومی بازیافت باتریهای سرب اسيدی
در باتری فرسوده مواد الكتروفعال مثبت و منفی ،تركيبات سرب ) (Lead Pasteو شبكه ،استرپ و پل ها ،سرب فلزی
)(Metallic Leadرا تشكيل می دهند كه منبع سرب در فرآیند بازیافت می باشند .فرآیند بازیافت سرب از باتری های
فرسوده به سال های  1930برمی گرددكه روش های ساده بر مبنای ذوب و احيا هستند و عمدتا امكان جداسازی اجزا و
بازیافت كامل اجزا در این روش ها وجود ندارد و صدمات جبران ناپذیری به محيط زیست وارد می شود 25-20 .درصد وزن
باتری فرسوده ا لكتروليت(محلول آبی اسيد سولفوریک) می باشد كه در روش های اوليه اقدامی جهت خنثی سازی و توليد
محصول جانبی انجام نمی شود و باعث آلودگی آب ،خاك و هوا می شود .در روش های اوليه از پالستيک ها به عنوان سوخت
در فرآیند ذوب و احيا استفاده می شود كه به علت احتراق نا قص با آلودگی هوا همراه می باشد .با لحاظ نمودن الزامات
كنوانسيون بازل ،باتری های فرسوده جمع آوری شده و به عنوان خوراك اصلی فرآیند در واحدهای بازیافت انبارش و مصر
می شوند  ،جهت جلوگيری از آلودگی آب و خاك ،محل انبارش از بتن ضد اسيد با الیه ای محافظ مقاوم در برابر خاصيت
خورندگی اسيد سولفوریک ساخته می شود.
مبنای روش های نوین ،جداسازی اجزا سازنده باتری از یكدیگر می باشد ،لذا بدین منظور ابتدا باتری های فرسوده در واحد
خردایش( )Breaker & Crushing Unitشكسته شده و هنگام عبور از سرند لرزان خمير و الكتروليت از سایر اجزای
جامد( )PP, Mix Plastic, Metallic Leadجداسازی می شود .خمير و الكتروليت به تانک زیر سرند وارد شده و در اثر
گذشت زمان و اضافه كردن مواد فلوكوالنت جداسازی خمير و الكتروليت انجام می شود .اجزای جامد وارد مراحله جداسازی
شده و بر اسا

وزن مخصو  ،هریک از اجزا در جداسازهای هيدرودیناميكی تفكيک شده و فرآیندهای جانبی روی اجزا انجام

می شود:
الكتروليت جدا شده از خمير ،محلول آبی اسيد سولفوریک( )w/w %20-15به همراه تركيباتی از فلزات سنگين بوده كه جزو
عوامل آالینده محيط زیست می باشد .لذا در پلنت های نوین فرآیند خنثی سازی با استفاده از تركيبات قليایی نظير سود مایع،
كربنات سدیم ،كربنات پتاسيم ،آمونيوم و ...پيش بينی شده است.
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شكل ( :)8-11فلوچارت گردش مواد در واحد خردایش ،جداسازی و واكنشهای جانبی

در هر پلنت بازیافت با لحاظ نمودن موارد زیست محيطی ،اقتصادی ،سينتيک واكنش و  ...واكنشگر مناسب انتخاب می شود ،در
ایران انجام فرایند خنثی سازی با كربنات سدیم مناسب تر می باشد.
H2SO4+ Na2CO3Na2SO4+ CO2 +H2O

محصول واكنش خنثی سازی ،محلول آبی سولفات سدیم است كه پس از طی فرآیند كریستال سازی بر اسا

Evaporation

محصول جانبی سولفات سدیم توليد خواهد شد.
خمير جدا شده از الكتروليت ،غنی از تركيبات سرب (عمدتا شامل  ) PbOx , PbSO4می باشد ،در بازیافت سنتی خمير جدا
شده به عنوان خوراك اصلی كوره حرارتی جهت استحصال است .خمير سرب غنی از تركيبات سولفاته با محتوای  10درصدی
گوگرد می باشد ،لذا گازهای خروجی حاصل از احتراق و واكنش همراه با انتشار ، SOxعامل آالینده محيط خواهد بود .در پلنت
های نوین فرآیند سولفورزدایی خمير با استفاده از تركيبات قليایی نظير كربنات ها ،هيدروكسيدها و  ...قابل انجام میباشد و با
لحاظ نمودن موارد زیست محيطی ،اقتصادی ،سينتيک واكنش و  ...واكنشگر مناسب انتخاب میشود.
Pb SO4+ Na2CO3Na2SO4+ PbCO3
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با توجه به تشابه واكنش های باال عمليات سولفورزدایی و خنثی سازی با كربنات سدیم همزمان در تانک واكنش انجام می
شود .محصول واكنش های فوق ،دوغابی شكل بوده و جداسازی با فيلتر پر

به محلول آبی سولفات سدیم در فاز مایع و خمير

سولفورزدایی شامل  PbOx, PbCO3در فاز جامد منتهی میشود ،خمير سولفورزدایی شده به عنوان منبع استحصال سرب می-
باشد.
قطعات سربی شامل  Poles, Grids, Strapsبه عنوان  Metallic Partsمی باشند و منبع اصلی استحصال سرب بوده و بطور
مستقيم در كوره حرارتی جهت استحصال سرب بكار می رود.
اجزای پالستيكی با عبور از جداسازهای هيدرودیناميكی جداسازی شده و پس از طی چندین سيكل شستشو با آب گرم حاصل
از فرآیند كریستال سازی جهت رفع آلودگی ها ،در فرآیند توليد گرانول پلی پروپيلن استفاده میشود.
هد از اجرای پروژه مذكور اجرای عملی این فرآیند میباشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاهها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ميزان بازیافت باتریهای سرب اسيد مستعمل
ب -14-1-3-ساخت آلياژهای سرب جهت استفاده در الكترودهای باتری سرب اسيد پيشرفته در مقيا

آزمایشگاهی

سرب یا اكسيد آن از لحاظ مكانيكی قابليت فرم گيری مناسب ندارند و اغلب به كمک افزودن آلياژهای مختلف و همچنين
شبكههای نگهدارنده حالت دهی میشوند .ضمناا اصطالحا آنها را مواد فعال یا  Active Materialنيز میگویند زیرا در اصال
واكنش شيميایی داخل باتری به كمک سرب و اكسيد آن صورت میگيرد.
باتریهای شبكه ای كنونی از مواد آلياژی واحدی (تک آلياژ) تشاكيل شاده اناد و دارای ویژگای هاای مكاانيكی ،فنای و
الكتریكی می باشند كه زیر حد مطلوب هستند .مواد متداول بكار برده شده در شبكه ،بر پایه ی آلياژهای سرب – قلع یا سرب
– كلسيم – قلع ساخته شده اند كه از لحاظ تكنيكی ناقص به شمار می آیند زیرا هم ویژگی های آنها زیر حد مطلوب اسات و
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هم ساختارهای ميكروسكوپی خاصی دارند كه به روش های متداول ریخته گری و قالب گيری ،نوردزنی ،منبسط شدن و سوراخ
كاری توليد می شوند .خصوصيات دیگری نظير افزایش درجه حرارت باتری حين عمليات ،چگالی بيشتر آلياژها ،نيازهای چرخه
ی عمر و دیگر مسائل ،مستلزم وجود مواد شبكه ای اصالح شده هستند .برای جبران ویژگی هایی كه با ماواد تاک آليااژ و از
طریق فرآیندهای رایج توليد نمی شوند ،باید آنها را مهندسی و طراحی كردفرآیند توليد الكترون كه از طریق فنآوری شركت در
سدن صورت گرفت ،به ایجاد مواد تركيبی چند الیه منجر شد؛به عالوه ،این تركيب بی نظير و تلفيق ابتكااری مااده و فرآیناد
توليدی ،بسيار سودمند است.
در آلياژهای تجاری كه لزوماا محلول های رقيق جامد از جنس سرب هستند ،ناخالصی ها باعث مقاومت مواد ته نشينی می
شود .واضح است كه این اثر برای قلع كمتر از كلسيم است .از آنجا كه شبكه هاای سااخت شاركت دی ا

ال فاقاد كلسايم

هستند و قسمت اعظم سطح مقطع آنها از عناصر دوتایی سرب – قلع تشكيل شده است ،آنها حدود  %5مقاومت مؤثر كمتاری
نسبت به شبكه های سرب – كلسيم – قلع رایج دارند .از طریق وارد كردن الیه های مس خالص به ساختار تركيبی ،می توان
این مقاومت را كاهش داد .این مشخصه ی بی نظير را می توان به تنهایی از طریق فرآیند ساخت و توليد شاركت دی ا

ال

در نظر گرفت كه به سادگی نيازمند افزودن حمام آبكاری مس به خط گالوانيزه كردن شبكه است .واضح است كه شبكه هاای
تركيبی سرب/مس كه از طریق توليد چند مرحله ای الكترون ساخته شده اند ،برای انتشار جریان درون شبكه ها طراحی باتری
های سربی – اسيدی پرقدرت ،شرایط بی نظيری را فراهم می كنند.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاه ها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد
بر مبنای آلياژهای سرب توليدی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران

186
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

ب -15-1-3-ساخت و بررسی عملكرد آلياژهای سرب برای كاربرد در الكترودهای بااتری سارب اسايد پيشارفته تاوان و
چگالی انرژی باال
پيرو اطالعات آمده در بند ب -14-1-3-پس از بررسی عملكرد آلياژهای جدید  ،قدم بعادی بررسای و اعماال آن هاا در
مقيا

نيمه صنعتی خواهد بود به همين منظور این پروژه در جهت نيل به این هد تعریف شده است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :دانشگاه و پژوهشگاه ها
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  4000ميليون ریال شامل  2500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر باتری سرب-اسيدی پيشرفته قابل توليد
بر مبنای آلياژهای سرب توليد شده و مقيا

توليد آلياژها

ب -16-1-3-بازیافت باتریهای سرب اسيد پيشرفته در مقيا

صنعتی با كمترین آلودگی

پيرو اطالعات آمده در بند ب -13-1-3-هد از این پروژه اعمال بررسی های انجام شده در جهات بكاارگيری بازیافات
باتریهای سرب اسيد پيشرفته در مقيا

باال می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  6000ميليون ریال شامل  4000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ميزان بازیافت باتریهای سرب-اسيدی پيشرفته مستعمل
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ب -17-1-3-بازیافت فلزات سنگين باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا

نيمه صنعتی با كمترین آالیندگی و حداكثر

بازیافت
باتریها دارای محتوای فلزی باال بخصو

مقدار زیادی سرب هستند كه الزم است همراه با دیگر فلزات موجاود در آنهاا

نظير قلع ،آنتيموان ،آرسنيک و مواد آلی نظير پلیپروپيلن مورد بازیافت قرار گرفته و مجدد وارد چرخه صنعت شوند.
این فرآیند به دليل وجود فلزات سنگين ،اسيد سولفوریک و انواع پالساتيکهاا در صاورت اعماال نشادن كنتارل مناساب
میتوانند برای محيطزیست و سالمت بشر خطرناك و عوارض زیست محيطی جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشند .لاذا باه
منظور بازیافت باتریهای سرب اسيد با كمترین آلودگی باید پروژه ای تعریف و اجرا شود.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  4000ميليون ریال شامل  2500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ميزان بازیافت فلزات سنگين باتریهای سرب-اسيدی پيشرفته مستعمل
ب -18-1-3-ساخت پروتوتایپ باتری سرب اسيدی پيشرفته در ذخيره سازی انرژی های تجدیدپذیر و خارج از شبكه
به دليل توسعه استفاده از باتریهای سرب اسيد و بكارگيری آنها در صنایع مختلف ،به نظر می رسد پاس از انجاام پاروژه
های ساخت این باتری های در انواع پيشرفته ،بكارگيری آنهها در مورد انرژی های تجدید پذیر امار شاایان توجاه باشاد .لاذا
ساخت پروتوتایپی برای بكارگيری این باتری ها امر بسيار حائز اهميتی می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  4000ميليون ریال شامل  2500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :چگالی انرژی ،محدوده دمایی ،درصد دشارژ خودبخودی و طول عمر پک باتری توليدی
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ب -19-1-3-دستیابی به دانش فنی بومی ساخت الكترودهای كربنی انرژی باال قادر به كمک در افزایش دانستيه انرژی
باتریهای سرب كربن
باتری سرب كربن در واقع باتری سرب اسيد كربن نامتقارن است .همانند یک باتری سرب اسيد ،ایان بااتری شاامل یاک
سری از سلول هاست و در هر یک از سالول ها به صورت جداگانه ساختار سلولی كمای پيچياده تار اسات .باه گوناه ای كاه
الكترودهای منفی در باتری های سرب اسيد ،صفحات ساده سربی هستند در حالی كه در این باتری هاا تركياب پانج صافحه
شامل الكترودهای كربنی  ،یک حائل خوردگی ،یک جمع كننده جریان  ،یک حایل خوردگی ثانویه و یک الكترود كربنی ثانویه
می باشد .این چيدمان الكترودی در نهایت با یكدیگر پک شده و توسط الكترودهای مثبت و جداكننده ها درون یک اكتروليات
اسيدی  ،تشكيل یک باتری را می دهند.
مزایای این باتری ها در مقایسه با باتری ليتيومی سرعت باالی شارژ مجدد ،چرخه عمر باالتر و نياز به نگهداریكمترمی-
باشد.
این تكنولوژی تقریبا جدید است و چند سالی ست كه در دنيا بر جوانب مختلف آن كار می شود بنابراین دستيابی به دانش فنی
بومی طراحی و ساخت آن بسيار حائز اهميت میباشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ولتاژ قابل توليد توسط الكترودهای انرژی باالی كربنی ساخته شده

ب -20-1-3-دستیابی به دانش فنی بومی ساخت باتریهای سرب كربن در مقيا

آزمایشگاهی و نيمه صنعتی و بهينه-

سازی فرآیند
اهميت ساخت باتریهای سرب كربنی و بررسی بهينه سازی و بكارگيری آن ها قدم مهمی در استفاده از این نوع باتری ها
در مقيا

باال می باشد ،لذا این پروژه به منظور ساخت باتریهای مذكور در مقيا

آزمایشگاهی تعریف شده است.
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  4000ميليون ریال شامل  2500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ولتاژ قابل توليد توسط الكترودهای انرژی باالی كربنی ساخته شده

ب -21-1-3-مطالعه و ساخت مانيتورینگ آزمایشگاهی مورد استفاده در باتریهای سرب اسيد پيشرفته با قابليت كنتارل،
مانيتورینگ و محافظت جهت كاربردهای متنوع باتوان و ظرفيت انرژی متفاوت
یک سيستم مدیریت باتری )(BMSهر سيستم الكترونيكی است كه مدیریت یک باتری قابل شارژ را انجام میدهد.
(مانند حفاظت از باتری از عوامل خارجی ،نظارت بر چگونگی عملكرد ،محاسبه داده های ثانویه ،گزارش داده ها ،كنترل محيط
اطرا  ،و یا تعادل آن)]. [1
یک پک باتری همراه با یک سيستم مدیریت باتری با گذرگاه داده ارتباط خارجی یک بسته باتری هوشمند به شمار می آید .
پک باتری هوشمند باید توسط یک شارژر باتری هوشمند شارژ شود.

هد از این پروژه مطالعه این سيستم ها برای كنترل و مانيتورینگ باتریای سرب اسيد پيشرفته با توان ها و ظرفيتهای
انرژی متفاوت می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  4000ميليون ریال شامل  2500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :شاخص های در نظر گرفته شده در استانداردهای ملی تدوین شده در مراحل اجرایی سند
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دستیابی به توسعه كاربردی ذخیرهساز باتری های سرب اسید پیشرفته
ب -1-2-3-بهكارگيری باتری های سرب اسيدی جهت استفاده در تنظيم فركاانس و بهباود كيفيات شابكه در مقياا
پایلوت
همانگونه كه در بندهای پيشين به تفصيل توضيح داده شد ،اقدامات اوليه برای تكميل فرآیند ساخت اجزای باتریهای
سرب اسيدی در نهایت به امكان ساخت بومی این فنآوری منجر خواهد شد ،سپس در مرحله بعد میتوان این باتریهای بومی
سازی شده را جهت بهكارگيری در شبكه به منظور تنظيم فركانس و بهبود كيفيت به كاربرد ،از این رو اجرای این پروژه جهت
بهكارگيری باتریهای مذكور در شبكه قدم مهم و موثری می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  5000ميليون ریال شامل  3500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های سرب -اسيدی در مقيا

پایلوت

ب -2-2-3-بهكارگيری باتریهای سرب اسيد پيشرفته در شبكه های ماژول های  1مگاوات ساعت
پيرو بند ب -1-2-3-به منظور توسعه استفاده از باتریهای سرب اسيدی پيشرفته می بایست بهكارگيری این باتریها در
مقيا

باال مورد آزمایش و بررسی قرار گيرد ،لذا هد از این پروژه اعمال اجرایی استفاده از این باتری ها در مقيا

باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی

باالتر می
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هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  3000ميليون ریال شامل  1500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های سرب -اسيدی در مقيا

ماژول های  1مگا وات ساعت

ب -2-2-3-بكارگيری باتریهای سرب اسيد پيشرفته در سيستمهای تجدیدپذیر و خارج از شبكه
پيرو های پيشين و اقداماتی كه به منظور بكارگيری باتری های سرب اسيد پيشرفته در مقيا

باالتر انجام گرفت ،با توجه

به توضيحاتی كه قبال داده شده است ،بخش مهم و مورد توجهی كه باید مورد بررسی قرار گيرد ،سيستمهای تجدیدپذیر است
كه بكارگيری باتری های سرب اسيد در آن ها نيز باید لحاظ گردد .لذا این پروژه با هد مذكور طراحی و تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  3000ميليون ریال شامل  1500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  18ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بهكارگيری باتری های سرب -اسيدی پيشرفته در سيستمهای انرژی های تجدیدپاذیر و خاارج از
شبكه
اقدام  :4تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بكارگيری ذخيرهساز باتری جریانی
 -1-4دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز باتری های جریانی
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت استک های باتری جریانی با ظرفیت 5كیلووات
ب -1-1-4-طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هادی پایه كربنی مورد استفاده در باتری جریانی در مقيا

آزمایشاگاهی

( 100وات)
ب -2-1-4-طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هادی پایه كربنی مورد استفاده در باتری جریانی در مقيا

نيمه صنعتی و

صنعتی (5كيلووات)
ب -3-1-4-طراحی و ساخت اجزا ی توزیع كننده جریان در داخل استک در باتری های جریانی در مقيا
وات)

آزمایشگاهی (100
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

ب -4-1-4-طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخل استک در باتری های جریاانی در مقياا

نيماه صانعتی و

صنعتی (5كيلووات)
ب -5-1-4-ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی وانادیومی با بهينه توان خروجی در مقيا

آزمایشگاهی

ب -6-1-4-ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی وانادیومی با بهينه توان خروجی در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی

تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت و توليد الكتروليت تا ظرفيت  500كيلووات
ب -7-1-4-طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای جریانی در مقيا

آزمایشگاهی ( 100وات)

ب -8-1-4-طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای جریانی در مقيا

نيماه صانعتی و صانعتی

(5كيلووات)
تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت سیستم كنترل و مانیتورینگ باتریهای جریانی مورد استفاده در
كاربردهای بهینه گزینش شده
ب -9-1-4-مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتریهای جریانی با قابليت كنترل ،مانيتورینگ و محافظت
جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
ب -10-1-4-طراحی فرآیندهای بهينه جریانی و شبيه سازی دیناميكی آنها در استک باتری جریانی با توانهای مختلف
ب -11-1-4-مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتری هاای جریاانی باا قابليات كنتارل ،مانيتوریناگ و
محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
 -2-4دستابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز باتری جریانی
ب -1-2-4-مطالعه و پتانسيل سنجی و طراحی مدل بكارگيری باتری های جریانی در مقيا

باال و تعيين شرایط نگهداری،

سيستم كنترلی و انتگراسيون با شبكه
ب -2-2-4-بهكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا

پایلوت

ب -3-2-4-بهكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا

صنعتی باا

مالحظات فنی و ایمنی
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ب -4-2-4-مطالعه و طراحی مدل بهكارگيری باتری هاای جریاانی در مقياا

بااال ،شارایط نگهاداری ،سيساتم كنترلای و

انتگراسيون تجدید پذیر خارج از شبكه
ب -5-2-4-بهكارگيری باتری های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر خارج از شابكه در
مقيا

پایلوت

ب -6-2-4 -بهكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر خارج از شابكه در
مقيا

صنعتی با مالحظات فنی و ایمنی

باتریهای جریانی وانادیومی به عنوان یكی از فناوریهای پيشرفته در سيستمهای ذخيرهسازی انرژی مطرح شدهاند .امروزه
باتری های جریانی بعنوان یک سيستم نوین برای كارامدی ذخيره انرژی  ،بخصو

كاربردشان بعنوان همترازی سطح نيروگاه-

های تجدید پذیر ،پيک سایی ،كاهش پيک توليد انرژی وكنترل فركانس خروجی نيروگاهها درنظر گرفته میشوند  .توانایی این
نوع سيستمهای ذخيره انرژی در هنگام تركيب با سيستمهای نو وتجدید پذیر همچون باد،خورشيد وهمچنين توليد كنندههاای
پراكنده  ) ) DGدر كنار مزایایی چون  :سيستمهای دوست با محيط زیست ،هزینه سرمایه گذاری و نگهداری كم در مقایسه با
باتری های سرب اسيدی رایج  ،قابليت اطمينان باال و در نهایت مستقل بودن ظرفيت باتریها از توان و مجموعه باتری باعاث
توجه خاصی به این نوع باتریها در جهان گردیده است .

باتریهای جریانی نوعی از باتریهای قابل شارژ هستند كه شارژ پذیری آنها توسط دو نوع اجزای شيميایی حال شاده در
مایعاتی كه درون سيستم وجود دارد و توسط یک غشا از یكدیگر جدا شدهاند ،انجام میشود .تعویض یونی توسط غشایی كه در
یک محفظهی معين وجود دارد انجام میشود .ولتاژ سلول را مایتاوان توساط معادلاهی نرنسات باه دسات آورد و عمادتا در
محدودهی بين  1/0تا  2/2ولت میباشد.
به طور كلی میتوان گفت كه باتریهای جریانی پيلهای سوختی قابل شارژی هستند كه الكتروليت موجود درآنها شاامل
یک یا چند گونههای الكترواكتيو است .باتریهای جریانی را میتوان با جایگزین كردن مایع الكتروليت شارژ مجدد نمود .مقدار
نهایی انرژی ذخيره شده به اندازهی تانک های الكتروليتی بستگی دارد .یكی از مزیتهای طراحی باتریهای جریانی به شكلی
كه بيان شد ،این است كه به راحتی میتوان با عوض كردن تانکهای حاوی الكتروليت باتری را شارژ مجدد نمود.
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در باتریهای جریانی از الكتروليت ذخيره شده در دو تانک مجزا استفاده میشود .در طول فرآیند شارژ و دشاارژ الكتروليات
بين تانک و سلول پمپاژ می شود .سلول منفرد شامل الكترود مثبت و منفی است كه توسط غشای تبادل یونی از یكادیگر جادا
میشوند .یک یا چند نوع از مواد الكترواكتيو را به الكتروليت اضافه میكنند.
در باتری های جریانی قدرت و انرژی به یكدیگر وابسته نيست .قدرت به عنوان اندازه و تعداد سلولها تعریاف مایشاود در
حاليكه ظرفيت انرژی به مقدار الكتروليت ذخيره شده در تانک بستگی دارد.
مزایای باتری های جریانی طول عمر باالی آنها است .باتری های جریانی قادر به توليد انارژی و قادرت بااالیی هساتند و
كاربردهای گستردهای دارند .دمایی كه این باتری ها در آن عمل میكنند ،عمدتا دمای معمولی اتاق میباشد .بنابراین نمیتوان
از آنها در دماهای خيلی باال و پایين استفاده كرد .شمایی از باتریهای جریانی در شكل زیر نشان داده شده است.

شكل ( :)9-11شمایی از باتری جریانی.
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ب -1-1-4-طراحی و ساخت الكترودهاای دوقطبای هاادی پایاه كربنای ماورد اساتفاده در بااتری جریاانی در مقياا
آزمایشگاهی ( 100وات)
باتری جریانی از جمله سيستم های نوین ذخيره سازی انرژی می باشد كاه قابليات هاای منحصار بفاردی در كاربردهاای
نيروگاهی و غيره دارد .امروزه استفاده از این سيستم در كنار نيروگاه های خورشيدی ،بادی و نيرو گاه های حرارتی رشاد قابال
مالحظه ای داشته است .هر سل باتری جاری اكسایش  -كاهشی و انادیوم از دو نيم سل تشكيل شده است كه به وسيله یاک
غشاء تبادل پروتونی از هم جدا می شوند  .به عاالوه در هار مونوسال دو الكتارود قارار دارد كاه محال انجاام واكانش هاای
الكتروشيميایی است كه منجر به تبدیل انرژی شيميایی به الكتریسيته می گردند .در این سيستمها واكنش الكتروشيميایی روی
الكترودها صورت میگيرد ولی ذخيره انرژی در محلولهای الكتروليت انجام میشود.

در باتری های جریانی ردوكس هيبریدی گونههای واكنش دهنده بر روی صفحههای الكترود قارار دارناد .در بااتریهاای
جریانی ردوكس هيبریدی  ،از هيدرید فلزها به عنوان صفحات فلزی الكترودی در طول شارژ استفاده می گردد .در ایان ناوع
باتریها به دو تانک مجزا برای الكتروليت نيازی نيست .به این علت كه صفحههای فلزی بر روی الكترود در طول شارژ فقاط
به صورت هيدرید در محلول الكتروليت واكنش می دهند.
هد از انجام این پروژه اجرای طراحی و ساخت ال كترودهای دو قطبی پایه كربنی مورد استفاده در باتریهاای ماذكور مای
باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر و محدوده سل باتری جریانی قابل توليد بر مبنای الكترودهای توليدی
ب -2-1-4-طراحی و ساخت الكترودهای دوقطبی هادی پایه كربنی ماورد اساتفاده در بااتری جریاانی در مقياا
صنعتی ( 5كيلو وات)

نيماه
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با توجه به اطالعات آمده در بند ب -1-1-4-پس از مطالعه و طراحی و ساخت الكترودهای دو قطبی هادی پایاه كربنای،
امكان ساخت الكترودهای مذكور بایددر مقيا

نيمه صنعتی نيز انجام شود.

هد از انجام این پروژه اجرای طراحی و ساخت الكترودهای دو قطبی پایه كربنی ماورد اساتفاده در باتریهاای ماذكور در
مقيا

باالتر تا  5كيلو وات می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  48ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر و محدوده سل باتری جریانی قابل توليد بر مبنای سامانه توليدی
ب -3-1-4-طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخل استک در باتری های جریانی در مقياا

آزمایشاگاهی

( 100وات)
مزایای باتریهای جریانی فقط به قابل تغيير بودن ميزان انرژی الكتریكی توليدی محدود نمیشود .ایان بااتری هاا مادت
زیادی بدون توليد الكتریسيته در حالت غيرفعال باقی میمانند ،بدون این كه بار الكتریكی خود را از دست دهند .این بااتریهاا
انرژی را در یک منبع خارجی و در حالت مایع ذخيره میكنند ، ،برای آزاد كردن انرژی اجازه میدهناد كاه دو ماایع از طریاق
الیهای غشایی با یكدیگر تبادل یونی انجام دهند .این كار باتریهای جریانی را بسيار پایدار میكند :ظرفيت آنها را میتواند با
تغيير اندازهی مخزن كم یا زیاد كرد و ميزان برق خروجی آن را میتوان با تغيير اندازهی سطح الیاهی غشاایی تنظايم كارد .

باتریهای جریانی میتوانند برای مدتزمان زیادی بدون استفاده باقی بمانند بیآنكه انرژیای از دست دهند و دماای بااال یاا
پایينبر آنها تأثيری نمیگذارد .پيچيده بودن ساختار این باتری ها و نيز نياز آنها به حسگرها و پمپ های ویژه ،از معایب آنها
به شمار می رود .همچنين چگالی انرژی در این باتری ها از انواع ليتيوم یونی كمتر اسات .اماا اصالی تارین چاالش پايش رو،
گسترش استفاده از این باتری ها ،تعادل نداشتن بين عملكرد و هزینه آن است.
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

هد از انجام این پروژه اجرای طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده حریان در داخل استک های مورد استفاده در باتریهای
مذكور می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر ،محدوده دمایی سل باتری جریانی قابل توليد بر مبنای استک توليدی

ب -4-1-4-طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخل استک در باتری های جریانی در مقيا

نيمه صانعتی و

صنعتی ( 5كيلو وات)
با توجه به اطالعات آمده در بند ب -3-1-4-پس از ساخت احزای توزیع كننده جریاان در داخال اساتکهاای بااتری در
مقيا

آزمایشگاهی ،باید مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی مورد بررسی و طراحی و ساخت قرار بگيرد.

هد از انجام این پروژه اجرای طراحی و ساخت اجزای توزیع كننده جریان در داخل استک های مورد اساتفاده در بااتری-
های مذكور در مقيا های نيمه صنعتی و صنعتی میباشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  48ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر و محدوده سل باتری جریانی قابل توليد بر مبنای سامانه توليدی
ب -5-1-4-ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی وانادیومی با بهينه توان خروجی در مقيا

آزمایشگاهی
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با توجه به جدید بودن تكنولوژی باتری های جریانی وانادیومی و با توجه به انجام پروژه های طراحی و ساخت باتری ها ،به
نظر می رسد تعریف پروژه هایی از قبيل ساخت و مونتاژ باتری های مذكور با بهينه توان خروجی امری بسيار الزم و حياتی می
باشد.
این پروژه با هد ساخت و مونتاژ باتری های مذكور در مقيا

آزمایشگاهی با بهينه توان خروجی تعریف شده است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر و محدوده دمایی باتری ردوكس جریانی قابل توليد بر مبنای غشاهای جایگزین ساخت و
بهينهسازی شده
ب -6-1-4-ساخت و مونتاژ استک باتری جریانی وانادیومی با بهينه توان خروجی در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی

با توجه به اطالعات آمده در بند ب -5-1-4-و با در نظر گرفتن هد نهایی اعكال این باتری ها در مقيا
صنعتی ،قدم بعدی اجرای پروژه ای با هد ساخت این باتریها در مقيا
این پروژه با هد ساخت و مونتاژ باتری های مذكور در مقيا

نيمه صنعتی و

نيمه صنعتی و صنعتی است.

نيمه صنعتی و صنعتی با بهينه توان خروجی تعریاف شاده

است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  48ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر و محدوده دمایی باتری ردوكس جریانی قابل توليد بر مبنای غشاهای جایگزین ساخت و
بهينهسازی شده
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تسلط بر دانش فنی طراحی و ساخت و تولید الكترولیت تا ظرفیت  511كیلو وات
ب -7-1-4-طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای جریاانی در مقياا

آزمایشاگاهی (100

وات)
در یک باتری جریانی ،الكتروليت ها به صورت مجزا از هم ،درون دو محفظه بزر قرار دارد و الكتروليت برحسب نياز به درون
این محفظه-ها پمپاژ می شود .به این ترتيب با تغيير ميزان الكتروليت موجود می توان انرژی الكتریكی توليدی را كنترل كرد و
خروجی این باتری ها را از چند كيلووات تا چند مگاوات تغيير داد .با این كه مایع الكتروليت به كار رفته در این باتریها
معموالچندان گرانقيمت نيست ،اما سبب خوردگی شدید ماده گرانقيمت به كار رفته به عنوان حائل شده و به این ترتيب ،عمر
مفيد باتری بشدت كاهش می یابد .گفتنی است ماده حائل برای جلوگيری از تركيب دو مایع الكتروليت به كار می رود.
این پروژه جهت بررسی چگونگی طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای جریانی در مقيا
آزمایشگاهی تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر چرخهای و محدوده دمایی سلهای قابل توليد بر مبنای الكتروليت توليدی
شاخصهای در نظر گرفته شده در استانداردهای ملی تدوین شده در مراحل اجرایی سند
ب -8-1-4-طراحی و ساخت و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای جریانی در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی (5

كيلو وات)
با توجه به موارد ذكر شده در بند ب -8-1-4-جهت بررسی طراحی و تهيه الكتروليت های مورد استفاده در باتریهای جریانی
در مقيا

آزمایشگاهی ،مرحله بعدی تعر پروژه ای برمبنای تهيه این الكتروليت ها در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی است.
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

این پروژه جهت بررسی چگونگی طراحی و ساخت و تهيه الكتروليتهای مورد استفاده در باتری های جریانی در مقيا

نيمه

صنعتی و صنعتی تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  48ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت ،طول عمر و محدوده دمایی باتری ردوكس جریانی قابل توليد بر مبنای مواد الكتروليت توليدی

ب -9-1-4-مطالعه و ساخت  BMSآزمایشگاهی مورد استفاده در باتریهای جریانی باا قابليات كنتارل  ،مانيتوریناگ و
محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
با توجه به موارد ذكر شده در بند های پيشين در خصو

مانيتورینگ باتری ها  ،همان گونه كه در مورد باتری های ذكر شده

اعالم شده است ،به منظور كنترل باتری ها و اطمينان از عملكرد آن ها بسيار ضروری و حائز اهميت می باشد .لذا این پروژه
جهت بررسی چگونگی طراحی و ساخت  BMSآزمایشكاهی مورد استفاده در باتری های جریانی تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :شاخص های در نظر گرفته شده در استانداردهای ملی تدوین شده در مراحل اجرایی سند

ب -10-1-4-طراحی فرآیندهای بهينه جریانی و شبيه سازی دیناميكی آن ها در اساتک بااتری جریاانی باا تاوان هاای
مختلف
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تدوین روش عملياتی بهينه برای عمليات انجام شده توسط باتری های جریانی با هد ارتقاء قابليت اطمينان این باتری ها به
منظور كاركرد در شبكه امری ضروری است .لذا باتری های فوق باید تحت یک پروژه مدون با هد طراحی فرآیندهای بهينه
جریانی و شبيه سازی دیناميكی در استک قرار گيرند.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :شاخصهای در نظر گرفته شده در استانداردهای ملی تدوین شده در مراحل اجرایی سند

ب -11-1-4-مطالعه و ساخت  BMSنيمه صنعتی و صنعتی مورد اساتفاده در بااتریهاای جریاانی باا قابليات كنتارل ،
مانيتورینگ و محافظت جهت كاربردهای متنوع (با توان و ظرفيت انرژی متفاوت)
با توجه به موارد ارائه شده در بند ب -9-1-4-مطالعه و ساخت مانيتورینگ مورد استفاده در باتریهای جریانی تحت پروژه ای
به صورت مجزا انجام می شود .قدم بعدی در استفاده و بهكارگيری این سيستم ها  ،بررسی چگونگی طراحی و ساخت این
باتریها در مقيا

نيمه صنعتی و صنعتی می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  3000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  18ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :شاخصهای در نظر گرفته شده در استانداردهای ملی تدوین شده در مراحل اجرایی سند

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

 -2-4دستيابی به توسعه كاربردی ذخيرهساز باتری جریانی
ب -1-2-4-مطالعه و پتانسيل سنجی و طراحی مدل بكارگيری باتریهای جریانی در مقيا

باال و تعيين شرایط نگهداری

 ،سيستم كنترلی و انتگراسيون با شبكه
از آن جایی كه در تعریف پروژه های مربوط به ساخت اجزای باتریهای  ،هد اصلی رسيدن به مرحله ای است كه احزای
ساخته شده در عمل مورد استفاده قرار بگيرند ،ميتوان با مطالعه و پتانسيل سنجی امكان بكارگيری این باتریها در شبكه ،
پيش از اعمال آن ها در شبكه  ،مسایل مربوط به آن سنجيده شود و بستر مناسب برای اعمال بكارگيری این باتریها فراهم
گردد .لذا این پروژه جهت بررسی و امكان سنجی بهكارگيری این باتری ها در مقيا

باال تعریف شده است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های جریانی در مقيا

باال

ب -2-2-4-بكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی با امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا

پایلوت

همان گونه كه در تعاریف پروژه های قبل ذكر شده است ،هد اصلی از مطالعه و طراحی احزا و در نهایت ساخت بومی باتری-
های جریانی به كارگری آن ها در مقيا

بزرگتر است؛ لذا طراحی سيستم های پایلوتی كه بتوان این باتریهای ساخته شده را

پيش از مرحله صنعتی شدن مورد استفاده قرار داد امری بسيار الزم به نظر می رسد و لذا این پروژه به منظور بكارگيری باتری-
های جریانی به منظور ذخيره سازی انرژی با امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا

پایلوت تعریف شده است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت
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شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های جریانی در شبكه در مقيا

پایلوت

ب -3-2-4-بهكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با امكان تبادل انرژی با شبكه در مقيا

صانعتی

با مالحظات فنی و ایمنی
با توجه به اهدا كالن سند ذخيره ساز های انرژی الكتریكی و با نظر به لزوم استفاده از ذخيره سازهای مشخص شده توسط
تيم های خبرگان ،هد نهایی از طراحی و ساخت باتریهای جریانی استفاده از آن ها در شبكه در مقيا

صنعتی است.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های جریانی در شبكه با مالحظات فنی و ایمنی

ب -4-2-4-مطالعه و طراحی مدل بهكارگيری باتریهای جریانی در مقيا

باال ،شارایط نگهاداری  ،سيساتم كنترلای و

انتگراسيون تجدید پذیر خارج از شبكه
استفاده از باتریهای جریانی در شبكه در مقيا

باال دارای شرایط مخصو

به خود و همچنين انتگراسيون با انرژی های

تجدید پذیر از امور مهم بهكارگيری این باتری ها در شبكه می باشند ،لذا اجرای طرحی با هد مطالعه و طراحی چگونگی
استفاده هد این پروژه می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت
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شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های جریانی و انتگراسيون تجدید پذیر خارج از شبكه
ب -5-2-4-بهكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر خارج شبكه در
پایلوت

مقيا

همان گونه كه در بند ب -2-2-4-ذكر شد ،اعمال این باتری ها در مقيا

پایلوت به منظور استفاده نهایی آنها حائز اهميت

اند .هد از تعریف این پروژه اعمال مسایل مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر به منظور اجرای ذخيره سازی در مقيا

باال می

باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری باتری های جریانی با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر خارج از شبكه در مقيا

پایلوت

ب -6-2-4-بهكارگيری باتریهای جریانی به منظور ذخيرهسازی انرژی با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر خارج از شابكه
در مقيا

صنعتی و با مالحظات فنی و ایمنی

همان گونه كه در بند ب -5-2-4-ذكر شد ،پس از اجرای پروژه بكارگيری این باتریها در مقيا
این طرح كالن ،استفاده و اعمال بهكارگيری باتریهای جریانی در مقيا

پایلوت ،و با توجه به اهدا

صنعتی هد اصلی این پروژه می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بهكارگيری باتری های جریانی با امكان تبادل انرژی تجدید پذیر خارج از شبكه در مقيا
با مالحظات فنی و ایمنی

صنعتی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت
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اقدام  :5تسلط به دانش فنی طراحی  ،ساخت و بهكارگيری ذخيرهساز ابرخازن از طریق روش مناسب همكاریهای خارجی
ابرخازنها اجزای الكترونيكی تقویت شدهای هستند كه قابل باردار شدن میباشند و طبق پيشبينی ها ،انرژی را به شكل
قابل اعتمادی برای زمانهای طوالنی در خود ذخيره میكنند .در اینگونه وسائل ،آنها توان الكتریكی را در یک ميزان هموار و
پایداری كه برای به كارگيری در ابزارهای الكترونيكی حسا

مناسب است ،عرضه میكنند . .ابرخازنها یا خازنهای

الكتروشيميایی از لحاظ ميزان انرژی و توان در ميان باتریها و خازنهای متداول دی الكتریک قرار میگيرند .در مقایسه با
خازنهای دی الكتریک ،ابر خازنها با توان كمتر قادر به ذخيره سازی انرژی بيشتری میباشند .همچنين ،سامانههای مبتنی بر
ابرخازن بيشتر مورد اعتماد بوده و آلودگی كمتری برای محيط زیست به همراه دارند .این مزیتها موجب شده است تا در سال-
های اخير تالشهای انجام گرفته در زمينه تحقيقات علمی در مورد ابرخازنها ،تا حد زیادی ظرفيت ذخيره انرژی در این
سامانهها را افزایش داده طوریكه كه امروزه ابرخازنها به عنوان تجهيزات مكمل باتریها یا حتی در بسياری از كاربردهای
خانگی و صنعتی جایگزین باتریها شده اند
امروزه ابر خازنها این پتانسيل را پيدا كردهاند كه به عنوان تكنولوژی اميدواركنندهی ذخيرهی شناخته شوند ساختار كلی ابر
خازنها در واقع مشابه خازنهای معمولی است با این تفاوت كه سطح ویژه الكترودها بسيار وسيعتر و دی الكتریک آنها نازكتر و
به علت وجود الكتروليت در سيستم و ایجاد الیه دو گانه الكتریكی ،دسترسی به ظرفيتهای باالتر امكانپذیر شده بصورتيكه این
خازنها میتوانند ظرفيت چندین هزار برابری خازنهای متعار معمولی را داشته باشند و به علت طراحی الكترودها و ساختار
مناسبتر ،حجم و وزن كمتر ،چگالی انرژی بيشتری نسبت به خازنهای معمولی و چگالی توان بيشتری نسبت به باتریها فراهم
میشود .دستيابی به چگالی توان باال در زمان مورد نياز از مشخصهی مهم ابر خازن به شمار میرود .ابر خازنها كاربردهای
بسيار زیادی نيز در صنعت و مصار خانگی داشته و برای دستگاههایی با توان باال ،ایده آل هستند ،چرا كه جریان باال و زمان
تخليه كوتاهی داشته تا حدی كه میتوانند  20-2000برابر بيشتر نسبت به خازنهای معمولی انرژی ذخيره كرده و آن را با
قدرت باال و در زمان چند ثانيه آزاد كنند .بدليل مزایای زیاد ابرخازنها نسبت به باتری از جمله چگالی توان فوق العاده زیادتر،
بسياری از محققين آن را جایگزین مناسبی برای باتریها میدانند.

ب -1-5 -دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز ابرخازن

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
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چارت انرژی توان توسط كارگروه مسوول

ب -2-1-5-ساخت مواد الكترودی با سطح ویژه باال جهت كاربرد در ابرخازن ها
ب -3-1-5-ساخت و توسعه مواد الكترودی نوین ( اكسيد های فلزی/نيتریدها ،نانولوله های كربنی ،نانو اليا  ،گرافن،
كربن مشتق شده از كاربيدها ،ژل های كربنی ،پليمرهای هادی مختلف و كامپوزیتهای آن ها) در ابر خازن ها
ب -4-1-5-بررسی امكان سنجی ،طراحی  ،ساخت و توسعه ابرخازن ها جهت استفاده در  UPSها
ب -5-1-5-بررسی امكان سنجی ،طراحی  ،ساخت و توسعه خازن های هيبریدی
ب -6-1-5-شناسایی دانش فنی و ساخت ابرخازن با توان پایين توسط بكارگيری روشهای مناسب همكاری های خارجی
ب -7-1-5-ساخت ماژول های جدید موثر بر عملكرد و قيمت ابرخازن بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
ب -2-5 -دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز ابرخازن
ب -1 -2-5 -بكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا

صنعتی

ب -2-2-5-بكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره سازی انرژی در صنعت برق
ب -1-1-5-شناسایی تعيين بهترین نوع ابرخازن بر اسا

چارت انرژی توان توسط كارگروه مسوول

ابر خازنها یا خازنهای الكتروشيميایی همانند خازنهای الكترواستاتيكی (بدون الكتروليت) ،از دو الكترود تشكيل شده اند كه به
منظور جلوگيری از تما

الكتریكی در بين آنها یک جداكننده كه نسبت به یون نفوذپذیر میباشد ،قرار گرفته است .الكترودها از

موادی كه دارای سطح فعال باال هستند مثل كربن متخلخل ،پليمر هادی و اكسيدهای فلزی تشكيل شدهاند .خازنهای
الكتروشيميایی یا ابر خازنها بر مبنای عملكردشان در دو گروه خازنهای الیه دوگانه الكتریكی یا شبه خازنها قرار میگيرند .در
حال حاضر دانسيته انرژی  ECsدر محدوده  5-10 Wh kg-1قرار داشته و این ظرفيت با استفاده از تكنولوژیهای جدید در
حال افزایش است  .لذا انتخاب بهترین نوع ابرخازن با توجه به مسایل فنی و اقتصادی و اهدا تصویب شده طرح كالن ذخيره
سازهای انرژی الكتریكی ،یكی از مهمترین مراحل در روند كاری این سامنه ذخيره سازی می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت
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هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  700ميليون ریال و  3ماه زمان
میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت شناخت بهترین نوع ابرخازن بر اسا

چارت انرژی توان

ب -2-1-5-ساخت مواد الكترودی با سطح ویژه باال جهت كاربرد در ابرخازن ها
ساختار خازنهای الكتروشيميایی یا ابرخازنها نيز همانند خازن های متعار معمولی شامل دو الكترود ااست كه از مواد فعال
الكتروشيميایی ساخته شده است .این دو الكترود از نوعی غشا آغشته به الكتروليت ساخته شده كه به یون ها اجازه رفت و
برگشت داده و سلول را در مقابل اتصال كوتاه محافظت میكند .به طور كلی خازن های الكتروشيميایی به سه دسته متقارن،
نامتقارن و هيبریدی تقسيم می شوند كه در نوع متقارن از ماده الكترودی یكسانی برای الكترود مثبت و منفی استفاده میشود و
در نوع نامتقارن از دو ماده الكترودی برای الكترود مثبت و منفی استفاده می شود.
با اعمال ولتاژ در ابرخازنها بار الكتریكی روی سطح الكترود و در الیه دوگانه الكتریكی تجمع پيدا كرده و انرژی ذخيره می-
شود .بر اسا

مكانيسم جذب  ،یون هایی با بار مخالف الكترود در محلول الكتروليت نزدیک به سطح الكترود و به خلل و فرج

الكترود نفوذ و هر الكترود آرایش منظمی از جفت یون ها را بر سطح خود پدید آورده و یک الیه دو گانه الكتریكی روی هر
كدام از الكترودها تشكيل میشود .با فراهم كردن سطح ویژه بيشتر و كاهش فاصله بين الكترودها ميتوان چگالی انرژی
باالتری را نسبت به خازنهای معمولی انتظار داشت.
هد از اجزای این پروژه ساخت مواد الكترودی با سطح ویژه باال جهت كاربرد در ابرخازن ها میباشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  3000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :دانسيته انرژی و طول عمر چرخهای ابرخازنهای قابل توليد بر مبنای مواد الكترودی توليدی
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ب -3-1-5-ساخت و توسعه مواد الكترودی نوین (اكسيدهای فلزی –نيتریدها ،نانولوله های كربنی ،ناانو الياا  ،گارافن،
كرین مشتق شده از كاربيدها  ،ژل های كربنی ،پليمرهای هادی مختلف و كامپوزیت های آن ها ) در ابرخازنها
مواد فعال الكترودهای مورد استفاده در الكترودهای ابرخازن ها باید از طریق آزمایشهای مختلف مورد آزمایش قرار گيرند تا
بتوانند دارای خوا

قابل قبول و مناسبی جهت كاربرد در ساخت ابرخازن ها باشند .از جمله این آزمایشها میتوان به تست

پایداری چرخهای مناسب و طول عمر زیاد ،تست مقاومت در برابر واكنشهای غير برگشت پذیر در سطح مشترك الكترود و
الكتروليت؛ تست سطح ویژه باال جهت ایجاد الیه دو گانه الكتریكی مناسب ،تست پایداری الكتروشيميایی الكتروليت در
محدوده باالتری نسبت به پتانسيل سلول ؛ تست پخش مناسب و كنترل شده اندازه منافذ جهت ایجاد ظرفيت مناسب و در عين
حال كاهش مقاومت داخلی سلول؛ تست قابليت نفوذ و جذب الكتروليت و همچنين تست استحكام مكانيكی مناسب و قابل
قبول برای مصار صنعتی اشاره نمود.
ویژگی های اصلی ترجيح داده شدهی كربن در تمام كاربردهای الكتروشيميایی ،رسانایی خوب و قابليت تر شوندگی آن است.
خاصيت تر شوندگی عموما بوسيلهی حضور عوامل سطحی غنی ،ایجاد میشود ،در حالی كه رسانایی الكتریكی عمدتا به شرایط
عمليات حرارتی ،بافت در مقيا

نانو ،هيبریداسيون كربن و مقدار هترواتم ها ،وابسته اند .به هر حال ،الكتروليت ممكن است

همچنين با واكنش دادن با گروههای سطحی كربن ،تجزیه شود كه این موضوع موجب می شود تا كارایی آن در طی سيكل-
های اتفاق افتاده در سيستم ذخيره سازی انرژی ،از بين برود .بنابراین ،نوع عوامل سطحی باید به طور كامل با نوع وسيله ی
توليد شده ،سازگار باشد .عالوه بر این ،هر كاربرد الكتروشيميایی به طور كامل نيازمند ویژگی بافت متفاوتی از كربن می باشد.
ویژگی مساحت سطح ویژه ،وجود تخلخل های ميكرویی و نانویی ،نسبت تخلخل ها ،شكل آنها و خواصی دیگر ،در هر نوع از
این كاربردها ،متفاوت است .همچنين عالوه بر استفاده از این ماده به عنوان پایه ی كاتاليست یا ماده الكترودی فعال ،كربن
همچنين می تواند در منابع توان( به عنوان افزونی ایجاد كننده ی رسانایی) مورد استفاده قرار گيرد .كربن بلک متدول ترین
ماده ی مورد استفاده می باشد زیرا این ماده دارای قيمتی ارزان بوده و در همه جا در دستر

است .اخيرا نشان داده شده است

كه نانو تيوب های كربنی دارای كارایی بهتری نسبت به كربن بلک هستند و استفاده از آنها اجازه ی توليد الكترودهای
كامپوزیتی جدید را داده است.
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كربن با مساحت سطح باال یک ماده ی خوب برای به دام انداختن مقادیر باالیی از یون ها در سطح مشترك الكترود-
الكتروليت است .عموما كربن با مساحت سطح ویژه ی باال ،موجب می شود تا پایداری تجمع بار افزایش یابد .به هر حال ،این
سطح باید به صورت الكتروشيميایی قابل دستر

باشد .بنابراین ،جدا از این مسئله كه مقادیر باالی از مساحت سطح در این

مواد وجود دارد ،در جاهایی كه یون ها جذب می شوند ،یک الیه ی دوتایی الكتریكی تشكيل می شود .البته باید این مسئله را
تذكر دهيم كه وجود مزو تخلخل ها( تخلخل هایی با اندازه ای بين 2تا  50نانومتر) برای انتقال سریع یون ها در توده ی ماده
ی الكترودی ،ضروری است .در دستر

بودن و قابليت تر شوندگی تخلخل های با اندازه ای قابل مقایسه با اندازه ی آنيون ها

و كاتيون ها ،برای افزایش كارایی خازن ها ضروری است .عالوه بر مقدار ماكزیمم ظرفيت كه می تواند در سطح مشترك
كربن  -الكتروليت ایجاد گردد ،انتقال سریع بار می تواند پاسخ فركانس را بوجود آورد .این بدین معناست كه قابليت استخراج
انرژی در فركانس های باالتر فراهم می آید.

كربن های فعال شده از مواد اوليه ی مختلفی كه با استفاده از فرایند های فعال سازی مختلف ،توليد می شود ،می تواند در
ابرخازن ها مورد استفاده قرار گيرند .استفاده از مواد اوليه ی طبيعی مانند كک و مشتقات قيری بسيار مورد توجه است كه علت
این موضوع قيمت پایين و در دستر

بودن این مواد می باشد .در بين مواد اوليه ی شيميایی و فيزیكی كه برای فعال سازی

مورد استفاده قرار می گيرندKOH ،به نظر بهترین گزینه می باشد و می تواند تخلخل های مناسبی را در ماده ی كربنی ایجاد
كنند .به هر حال ،با در نظر گرفتن مقادیر اندك از ظرفيت سطح ویژه كه در مقاالت گزارش شده است ،می توان فرض كرد كه
تمام تخلخل های ایجاد شده برای ایجاد تجمع بار مناسب نيست .به همين دليل ،این ساده است كه بفهميم چرا ظرفيت عموما
با مساحت سطح ویژه قابل مقایسه نمی باشد .با در نظر گرفتن این موضوع كه بيشتر كربن های فعال شده دارای توزیع اندازه
تخلخل نسبتا گستره ای هستند ،این مسئله واضح است كه تخلخل های ميكرونی نمی تواند به منظور انتقال یون مورد استفاده
قرار گيرد .همچنين سرعت پر شدن این تخلخل ها نيز متفاوت است و از این رو این مسئله بر روی وابستگی فركانس و توان،
اثرگذار است .كربن های با تخلخل های ميكرونی همواره دارای برخی محدودیت های نفوذی هستند.
عموما ،مواد كربنی در سلول های سه الكترودی مورد بررسی قرار گرفته است ،در حالی كه در این آزمایشات ،یک گستره ی
محدود از پتانسيل مورد استفاده قرار می گيرد .وقتی مواد یكسان در سلول های واقعی دو الكترودی مورد استفاده قرار می گيرد،
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نتایج ممكن است به طور كامل متفاوت باشد .اوال ،بسته به اندازه ی كاتيون ها و آنيون ها ،بازده تخلخل ممكن است در هر
الكترود متفاوت باشد .دوما ،برخال

سلول سه الكترودی ،پتانسيل در هر الكترود در حال كار ،قابل كنترل نمی باشد.

تحقيقات زیادی بر روی چگونگی افزایش ظرفيت ابرخازن ها انجام گرفته است .در تحقيقات اخير ساختار نانوكامپوزیتی مبتنی
بر گرافن توليد شده است كه به عنوان ماده اصلی سازنده الكترود از این ساختار مورد استفاده قرار گرفت .عالوه بر این نتایج
نشان داده است كه نانولوله های كربنی به عنوان متصل كننده در ميان ورقه های گرافنی قرار گزفته است .همچنين
اكسيدهای فلزی نيز نقش بسيار مهمی در ابرخازن ها ایفا می كنند .بررسی ساخت چنين موادی در ساخت ابرخازن با كمک
گرفتن از فعاليتهای انجام شده توسط سایر دانشمندان ،بسيار حائز اهميت می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  3000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت انرژی و تعداد سيكلهای شارژ/دشارژ ابرخازن قابل توليد بر مبنای مواد الكترودی نوین توليدی
ب -4-1-5-بررسی امكان سنجی  ،طراحی و ساخت و توسعه ابرخازن ها جهت استفاده در  UPSها
یوپی ا

یک منبع تغذیه الكترونيكی است كه وظيفه اصلی آن  ،تامين بدون وقفه ی توان مورد نياز بار مصرفی می باشد  ،این

سيستم بين برق شهر و دستگاه مصر كننده قرار گرفته عالوه بر تثبيت و تنظيم برق شبكه مانع از نفوذ نویز و اختالالت
شبكه به تجهيزات حسا

مصر كننده می گردد  .همچنين یوپی ا

به عنوان منبع توان بدون وقفه با استفاده از انرژی

ذخيره شده در باتری  ،برق مورد نياز تجهيزات مصر كننده را تامين می نماید .زمانی یوپی ا

ها به عنوان یک سيستم

گران ارزیابی میشدند اما امروزه با توجه به گران قيمت بودن تجهيزات از نظر سخت افزاری و یا اطالعات و داده ها  ،هزینه
تهيه و تامين یک دستگاه یوپی ا

كامال ارزان و مقرون به صرفه می باشد .برخال بيشتر موارد كه ما به كاربردهای مرتبط

با باطری توجه می كنيم ،ابرخازن ها عمدتا برای فراهم آوردن توان الكتریكی باال در مدت زمان های كوتاه مدت ،مورد استفاده
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قرار می گيرند .برخی از كاربردهای ابر خازن ها در منابع الكتریكی هيبریدی مورد استفاده در وسایل الكتریكی،كامپيوترها،
 ،UPSتكنيک های ليزری -پالسی ،استارترهای مورد استفاده در موتورها و  ...می باشد.

یوپیا

ها به گونهای طراحی شدهاند كه همواره دو منبع انرژی وجود داشته باشد .یكی منبع انرژی اوليه (برق شهر) ودیگری

منبعی كه در صورت قطع منبع اول وارد مدارميشود و به آن منبع ثانویه (باتری) گفته ميشود .بسته به نوع یو پی ا

گاهی

اوقات سویيچی برای كنترل اینكه كداميک از منابع نيرو درهرلحظه مورد استفاده قرارميگيرند تعبيه شده است.این سویيچ به
محض اینكه متوجه شود كه منبع اوليه قطع شده است ازحالت اوليه به حالت ثانویه تغييرميكند وزمانيكه منبع اوليه مجدداا وصل
شد از حالت ثانویه به حالت اوليه بازميگردد .البته برق شهر ،متناوب است و تجهيزات شما از برق متناوب استفاده میكند اگرچه
تمامی باتریها برق مستقيم توليد می كنند.بنابراین قسمتی از یوپی ا

به نام شارژر عمل تبدیل انرژی متناوب به مستقيم

جهت شارژ باتری ها را بر عهده دارد.
هد از اجرای این پروژه بررسی امكان و چگونگی طراحی و توسعه ساخت ابرخازن ها جهت بكارگيری آن ها در  UPSها می
باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  3000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت انرژی و تعداد سيكلهای شارژ/دشارژ ابرخازن قابل توليد بر مبنای مواد الكترودی نوین توليدی
ب -5-1-5-بررسی امكان سنجی  ،طراحی و ساخت و توسعه خازنهای هيبریدی
در این خازن ها از تركيب الكترودی خازنی و الكترود شبه خازنی و یک الكترود معمولی در باتری استفاده می شود .خازن های
هيبریدی مزیت هر دو نوع خازن و باتری را دارا می باشند .در خازن های هيبریدی با بهرهجویی از هردو مكانيزم فارادیک و
غير فارادیک محدودیت هایی كه در مورد شبه خازن ها وجود دارد برطر می شود .در این گونه خازن ها می توان از
الكترودهای متفاوت از نظر نوع یا مقدار برای آند و كاتد استفاده شود كه به عنوان خازن های نامتقارن هيبریدی شناخته می
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شوند .عملكرد متقارن از طریق تجمع الكترواستاتيكی بار در سطح هر دو الكترود صورت می گيرد .در نوع نامتقارن  ،یكی از
الكترودها می تواند از طرایق واكنشهای اكسایش كاهش  ،كه در اثر انتقال بار الكتریكی در سطح مشترك الكترود – الكتروليت
صورت می پذیر  ،شارژ و دشارژ شوند .در خازن های هيبریدی نامتقارن معموال الكترود مثبت توسط یک الكترود باتری عوض
شده در حاليكه الكترود منفی كربن باقی می ماند  .با وجود مشابه بودن ظرفيت در سيستم های متقارن و نامتقارن  ،به دليل
كاركرد باتری در ولتاژ باالتر ،ذخيره انرژی در نوع نامتقارن به مراتب بيشتر و دارای چگالی توان بيشتری نسبت به باتری
هاست .ضمن اینكه  ،مشخصات مفيد باتری ها  ،مانند عمر چرخه ای طوالنی را نيز به همراه دارد .تحقيقات عمدتا روی
استفاده از نيكل هيدروكسيد  ،سرب دی اكسيد به عنوان الكترود مثبت و كربن فعتا به عنوان الكترود منفی متمركز می باشد.
اگرچه در مقایسه با سایر ابرخازن ها داده های تجربی كمی در مورد این گونه هيبرید ها وجود دارد اما همين داده های در
دستر

نشان می دهد كه این هيبریدها می توانند پلی بين لبرخازن ها و باتری ها باشند.

هد از این پروژه بررسی امكان سنجی  ،طراحی و ساخت و توسعه خازنهای هيبریدی می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  4000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  3000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت انجام پروژه های هيبریدی باتری های ليتيومی با پنل های خورشيدی/پيل های سوختی و ابرخازن
ها
ب -6-1-5-شناسایی دانش فنی و ساخت ابرخازن با توان پایين توساط بكاارگيری روش هاای مناساب همكااری هاای
خارجی
با توجه به توضيحاتی كه در بندهای پيشين در مورد ساخت ابرخازن ها به تفصيل داده شد ،و با توجه به تصميمات كميته
راهبری جهت بهره گيری از همكاری های خارجی ،پس از كسب اطالعات كافی در مورد ساخت اجزای ابرخازنها ،قدم بعدی
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ساخت ابرخازن با توان پایين با بهره گيری از همكاری های خارجی خواهد بود ،لذا برنامه ریزی های الزم جهت ساخت بومی
ابرخازن ها در مقيا

پایين هد از اجرای این پروژه می باشد.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  3000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  2000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت انرژی و تعداد سيكلهای شارژ/دشارژ ابرخازن قابل توليد بر مبنای مواد الكترودی نوین توليدی
ب -7-1-5-ساخت ماژول های جدید موثر بر عملكرد و قيمت ابرخازن جهت بكارگيری با روش مناسب همكااری هاای
خارجی
قدم بعدی پس از بند ب -6-1-5-می تواند ساخت ماژولهایی موثر بر عملكرد و با رویكرد فنی و اقتصادی توسط بكارگيری
روش مناسب همكاری های خارجی باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  5000ميليون ریال شامل  2000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  3000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :ظرفيت انرژی و تعداد سيكلهای شارژ/دشارژ ابرخازن قابل توليد بر مبنای ماژولهای جدید توليدی
 -2-5دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز ابرخازن
ب -1-2-5-بهكارگيری و توسعه ابرخازن های به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا

صنعتی

به منظور توسعه كاربردی و استفاده از ابرخازن ها پس از انجام مراحل ساخت اجزای ابرخازن و در نهایت ساخت ابرخازن به
صورت بومی با استفاده از همكاری های خارجی ،باید این گونه از ذخيره ساز نيز همانند سایر ذخيره سازها در مقيا

صنعتی
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مورد استفاده قرار گيرد  .هد از اجرای این پروژه بكارگيری و توسعه ابرخازن های به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا
صنعتی می باشد.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  10000ميليون ریال شامل 5000
ميليون ریال هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا

صنعتی

ب -2-2-5-بهكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره سازی انرژی در صنعت برق
با توجه به مطالب ارائه شده در بند ب -1-2-5-قدم نهایی در مسير اهدا كالن در مورد این ذخيره ساز ،بهكارگيری این
سامانه ها به منظور ذخيره سازی در شبكه در صنعت برق می باشد .لذا این پروژه با هد فوق تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  10000ميليون ریال شامل 5000
ميليون ریال هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری و توسعه ابرخازن ها به منظور ذخيره سازی انرژی در صنعت برق

اقدام  :6دستيابی به دانش فنی ساخت و بكارگيری فالیویل ها از طریق روش مناسب همكاری های خارجی
ب -1-6-دستيابی به دانش فنی بومی طراحی و ساخت اجزای ذخيره ساز فالیویل
ب -1-1-6-مطالعه  ،طراحی و ساخت ماشين های الكتریكی فالیویل ها با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
ب -2-1-6-مطالعه ،طراحی و ساخت یاتاقان های مغناطيسی با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
ب -3-1-6-مطالعه ،طراحی و ساخت روتور فالیویل با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
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ب -4-1-6-مطالعه ،طراحی و ساخت سيستم خال و بدنه با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
ب -5-1-6-مطالعه ،طراحی و شبيهسازی و ساخت سيستم یكسوساز ،اینورتر ،كنترل ،حفاظت و مونيتورینگ با بكارگيری
روش مناسب همكاری های خارجی
ب -6-1-6-مطالعه ،طراحی و تهيه باالنس جرمی مجموعه با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی

ب -2-6-دستيابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز فالیویل
ب -1-2-6-بكارگيری و توسعه فالیویل ها به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا

صنعتی

ب -2-2-6-بكارگيری و توسعه فالیویل ها به منظور ذخيره سازی انرژی در صنعت برق

در دهه اخير  ،فناوری های جدیدی در زمينه ذخيرهسازی انرژی به بازار آمده اند .این فناوریها انتقال سریع انرژی را فراهم می
آورند .اخيرا صنعت شاهد پيدایش مجدد یكی از قدیمی ترین فناوری های ذخيره انرژی یعنی چرخ طياار بوده است  .چرخ
طيارهای جدید دارای اشكال متنوعی هستند .از چرخ طيارهای كامپوزیتی كه برای سرعت های دورانی بسيار باال مناسب
هستند گرفته تا چرخ های فوالدی قدیمی كه به موتورهای دورانی متصل میگردند.
درچرخ طيار  ،جرم چرخش یافته برای ذخيره سازی انرژی به كار برده می شود .چرخ طيارها دارای چگالی قدرت باال ،بازده باال
 ،طول عمر باال و گستره عملكرد دمایی بيشتری از باتری ها می باشند .اگرچه چرخ طيارها دارای چگالی پایين تری از باتری
ها می باشند ،اما چگالی انرژی آن ها به حد كافی برای كاربردهای كه به قدرت باالیی نياز دارند كافی است.
چرخ طيارها نسبت به فناوری های قدیمی ذخيره انرژی دارای برتری های خاصی هستند .یكی از این برتری ها به ساختار
ساده ذخيره انرژی در آن ها برميگردد .یعنی ذخيره انرژی به صورت انرژی جنبشی در یک جرم در حال دوران.
سالها از این ایده برای نرم و یكنواخت كردن حركت موتورها استفاده می شد  .در بيست سال اخير به تدریج یک منبع انرژی
جدید در اختيار طراحان و مخترعان قرار گرفت و طراحان از این منبع جدید در وسایل الكتریكی و تجهيزات كنترل ماهواره
استفاده كردند .این منبع دارای ویژگی های زیر بود :ایمنی باال ،حجم كم  ،سازگاری با محيط زیست ،پایين بودن هزینه
تعميرات و نگه داری و داشتن عمر مفيد باال و قابل پيش بينی.
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اخيرا برای كنترل و ثابت نگه داشتن سرعت وقتی كه منبع اصلی انرژی به طور متناوب قطع و وصل می شود از چرخ طيار
استفاده می شود .به دليل نارضایتی مصر كنندگان از باتری های الكتروشيميایی و از طر دیگر به علت پایين بودن هزینه
توليد و عمر مفيد باالی چرخ طيار اكنون در بسياری از سيستمها از این وسيله استفاده می شود .پس از پيشرفت های متوالی در
زمينه الكترونيک قدرت اولين بار از چرخ طيار به عنوان محافظ رادار استفاده شد و امروزه به عنوان یک ابزار قدرتمند و كم
هزینه در حجم باالیی در بازار تجهيزات انتقال قدرت استفاده می شود.

ب -1-1-6-مطالعه  ،طراحی و ساخت ماشين های الكتریكی فالیویل ها با بكارگيری روش مناسب همكاریهای خارجی
چرخ طيار یک قر

گردان سنگين است كه به عنوان یک ذخيره كننده گشتاور زاویهای به كار میرود .چرخ طيارها همچنين

توسط موتورهای كوچک برای ذخيره انرژی در زمان طوالنی تر و آزاد كردن آن در زمانی كوتاه تر به كار می روند .با این كار
در یک دوره كوتاه قدرت را افزایش میدهند.
این وسيله به عنوان یک باتری مكانيكی عمل می كند و از یک محور چرخنده جرم تشكيل شده است كه به یک موتور ژنراتور
جوش خورده است .هنگامی كه انرژی كم می شود ،جریان انرژی برعكس شده و سرعت كاهش یافته و انرژی به صورت
انرژی الكتریكی ذخيره میشود.
بازده باال ،ساختار چرخشی تنومند و هدررفت پایين روتور پارامتركليدی برای سامانه های موتوری چرخ طيار هستند .به منظور
اینكه چرخ طيار ها بتوانند ذخيره انرژی موثری داشته باشند باید بازده انرژی در آن ها باال باشد .بازده موتور باال باشد و با تمام
سرعت و گستره قدرتی عمل كند .اندازه چرخ طيار بستگی به تعداد سيلندرهای موتور و نوع و اندازه موتور دارد و متغير می
باشد .هر چه تعداد سيلندر ها بيشتر باشد چرخ طيار میتواند اندازه كوچكتری داشته باشد.
این پروژه به منظور مطالعه  ،و ساخت ماشين های الكتریكی مورد استفاده در فالیویلها با بكارگيری روش مناسب همكاری-
های خارجی تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
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هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  2000ميليون ریال شامل  1000ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت ماشين های الكتریكی فالیویل ها
ب -2-1-6-مطالعه  ،طراحی و ساخت یاتاقان های مغناطيسی فالیویل ها باا بكاارگيری روش مناساب همكااری هاای
خارجی
در سيستم یاتاقان مغناطيسی ،محورها به وسيله نيروی الكترو مغناطيسی حاصل از اعمال جریان الكتریكی به مواد فرومغناطيس
یاتاقان ها ،به صورت معلق نگه داشته می شوند .این سيستم شامل سه بخش اصلی است:
محرك های یاتاقان ،سنسورهای موقعيت ،كنترل كننده و الگوریتم كنترل.
دستگاه های معمولی شامل یاتاقان شعاعی مغناطيسی و یک یاتاقان مغناطيسی كف گرد می باشند .این یاتاقان ها ،شافت را
در راستای پنج محور كنترل می كنند ،دو محور مربوط به هر یاتاقان شعاعی است و محور پنجم در طول شافت قرار دارد.
یاتاقان های مغناطيسی دارای اجزای ثابت و متحرك هستند كه به ترتيب استاتور و روتور ناميده
می شوند .استاتور یاتاقان های مغناطيسی شعاعی ،به استاتور موتور های الكتریكی شباهت دارد.
استاتور یاتاقان های شعاعی الیه الیه است ،به این صورت كه قطب های مغناطيسی آن از الیه های نازك فلزی تشكيل شده
است كه بر روی هم قرار می گيرند و حلقه های سيم به دور قطب ها پيچيده می شوند.
جریان الكتریكی كنترل شده كه از سيم پيچ ها می گذرد ،یک نيروی جاذب روی روتور فرو مغناطيس ایجاد می كند و روتور را
در فاصله هوایی به صورت معلق نگه می دارد .فاصله هوایی معموال حدود  0,5ميليمتر در نظر گرفته می شود و در برخی
كاربردهای خا

می تواند به بزرگی  2ميليمتر هم طراحی شود .روتور روی شافتی قرار می گيرد كه در فاصله هوایی است و

لزومی ندارد كه در مركز قرار گيرد .این خاصيت از لحاظ كاربردی مفيد است .زیرا می توان فرسودگی شافت و هم چنين لرزش
های آن را جبران كرد ،مانند ماشين های سنگ زنی كه در طول كاركرد فرسوده می شوند .یک یاتاقان مغناطيسی كف گرد
حركت محوری را كنترل میكند.
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روتور یاتاقان كف گرد ،یک دیسک توپر آهنی است كه به شافت متصل شده و در یک فاصله مشخص از استاتور ،در یک طر
یا هر دو طر شافت ،قرار می گيرد .در حين كار ،نيروهای الكترومغناطيسی توليد شده به وسيله استاتور ،روی روتور عمل كرده
و حركت محوری را كنترل میكنند.
یاتاقانهای مغناطيسی ،هم چنين شامل یاتاقانهای كمكی هستند .كار اصلی این یاتاقان ها نگه داشتن شافت هنگام خاموش
بودن دستگاه است .این یاتاقان ها اجزای دستگاه را در هنگام قطع برق یا خرابی محافظت می كنند .رینگ داخل یاتاقان های
كمكی ،از فاصله هوایی یاتاقان های مغناطيسی كوچكتر است تا از آسيب دیدگی شافت در هنگام ارتعاش جلوگيری كند.
به دليل اینكه چرخ طيار های فوالدی نسبت به انواع كامپوزیتی دارای وزن بيشتر و همچنين مقاومت باالتری هستند ،باید در
سرعت های دورانی نسبتا پایينی كار كنند .این ویژگی باعث می شود كه برای چرخ طيار های فوالدی بتوان از یاتاقان های
مدل قدیمی استفاده كرد .اما یكی از معایب چرخ طيار های فوالدی این است كه آنها نسبت به چرخ های كامپوزیتی جدید ،
انرژی و قدرت پایين تری دارند .چرخ طيار های قدیمی معموالی در هوا كار می كنند .كه این مسئله باعث می شود تا
استهالك باالیی داشته باشند و همچنين هنگام فعاليت صدای بيشتری توليد كنند .عالوه براین  ،یک سيستم چرخ طيار خارجی
نياز به چندین مجموعه یاتاقان دارد .كه این مسئله خود باعث می شود كه قابليت اعتماد كل مجموعه پایين آمده و هزینه توليد
آن باال برود .پيشرفت های باورنكردنی حاصل شده توسط مواد كامپوزیتی جدید لزوما هزینه بر هم بوده است .برای سرعت
های دورانی بسيار باال كه در ذخيره سازی انرژی های جنبشی خا

به كار برده می شوند  ،دیگر نمی توان از یاتاقان های

مكانيكی سابق استفاده كرد .به جای آن اغلب سيستم های جدید از یاتاقان های مغناطيسی استفاده می كنند .در این نو آوری
جدید برای تعليق موتور از نيروی مغناطيسی استفاده می شود كه مشكل اصطكاك را به طور كامل حل كرده است .اما متاسفانه
به دليل وجود استهالك باالی آیرودیناميكی در سرعت های فوق  ،این چرخ طيار ها باید در خالء كار كنند .این مسئله مشكل
جدیدی را ایجاد می كند  .گرمای توليد شده توسط الكترو مغناطيس های موتور و یاتاقان را در خالء نمی توان به راحتی دفع
كرد .عالوه براین  ،یاتاقان های مغناطيسی فعال ذاتا ناپایدار می باشند و برای كنترل تعليق نياز به كامپيوتر های پيچيده دارند.

این پروژه به منظور مطالعه  ،و ساخت یاتاقان های مورد استفاده در فالیویل ها با بكارگيری روش مناسب همكاری های
خارجی تعریف شده است.
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مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1200ميليون ریال شامل  600ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  600ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت یاتاقان های مغناطيسی

ب -3-1-6-مطالعه  ،طراحی و ساخت روتور فالیویل ها با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
در واقع چرخ طيار صفحه ای گرد و سنگين است كه به عنوان منبع ذخيره انرژی جنبشی استفاده می شود .البته چرخ طيار منبع
انرژی قابل بازیافت تعریف شده است .چرخ طيارها در مقابل تغييراتی كه می خواهند بر سرعت گردش آن ها اثر بگذارند
مقاومت ميكنند .كه همين امر باعث تداوم گردش ميل لنگ در هنگامی كه یک نيروی پيچشی ناهموار بر آن اعمال می شود
می گردد .چرخ طيار ها همچنين میتوانند به وسيله موتورهای كوچک به كار گرفته شوند تا در یک دوره زمانی بلند مدت
انرژی را ذخيره كرده و آن را در یک دوره زمانی كوتاه مدت آزاد نمایند.
روتور قسمتی است كه ژنراتورهای موتور و قسمت چرخشی بلبرینگ را به چرخش در می اورد .هدر رفت انرژی در روتور باید
كم باشد .یک پارامتر مهم و حياتی برای طراحی و انتخاب این نوع از سيستم ها است .چرخ طيارها در سرعت های باال به
منظور كاهش دادن اصطكاك هوا در خال كار می كنند .مسير اصلی برای انتقال حرارت از روتور تابش دهی از ميان بلبرینگ
است .مقدار انتقال گرما تابش دهی شده در دماهای باال بسيار كم است و مسير گرمایی كه از ميان بلبرینگ عبور می كند بسيار
جزیی است به همين دالیل كنترل هدر رفت روتور با اهميت است.
این پروژه به منظور مطالعه  ،و ساخت روتورهای مورد استفاده در فالیویل ها با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
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هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1200ميليون ریال شامل  600ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  600ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  10ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت روتور فالیویل
ب -4-1-6-مطالعه  ،طراحی و ساخت سيستم خال و بدنه با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
چرخ طيار وسيله تبدیل انرژی الكتریكی به انرژی جنبشی (دورانی) است كه اسا

عملكرد آن مبتنی بر كم و زیاد شدن

سرعت دورانی یک صفحه نه چندان سنگين (روتور) می باشد .این وسيله ،انرژی جنبشی ذخيره شده در روتور را به صورت
انرژی الكتریكی در حالت توليد انرژی و با كاهش سرعت روتور ،آزاد میكنند.
این سيستمها ،انرژی مكانيكی را به صورت انرژی جنبشی ذخيره میكنند .آنها برای شتاب دادن روتور تا سرعت مورد
استفاده موتور ،یک ورودی الكتریكی دارند .سپس ،انرژی الكتریكی مورد استفاده این موتور را مانند ژنراتور بر میگردانند .این
سيستمها به دو شكل طراحی میشوند ،یكی به صورت دیسک دوار كه در مراكز آن یک محور قرار دارد و دیگری یک استوانه
تو خالی كه توسط یاتاقانهای مغناطيسی كنترل میشود.
به این علت كه این دستگاه در فضای خالی و تهی (خال) به دور خود می چرخد ،می تواند سرعت باال را نيز به ارمغان بياورد
می بایست یک سيستم چرخ دنده خا

نيز طراحی شود تا این سيستم چرخ دنده ها هيچ اصطكاك مكانيكی ایجاد نكند .چرا

كه در غير این صورت كارایی این سيستم مختل خواهد گردید.
این هد كه در این سيستم بسيار مهم است از طریق وجود چرخ دنده های مغناطيسی به دست می آید .به این صورت كه
در آن یک سری از آهن ربا های ثابت كه در بدنه ی چرخ طيار قرار دارد این وظيفه را به عهده دارند .البته یک سری دیگر از
آهن ربا نيز كه در بدنه ی خارجی این چرخ طيار وجود دارد در رسيدن به این امر كمک شایانی می كند .ميزان چرخش این
چرخ قابل اندازه گيری خواهد بود .كه بر اسا

زمان ها و نياز های مختلف قابل تغيير خواهد بود .اگر تحقيقات انجام شده

مثبت بودن استفاده از این چرخ را بر روی اتوبو

های فرودگاه ها به طور كامل ثابت كند ،آن گاه می توان از این طرح برای

تامين انرژی خودرو های هيبریدی استفاده كرد.
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كامپوزیت ها را جمله موادی هستند كه بعلت سبكی و استحكامی كه دارد برای ساخت فالیویل بسيار مناسب می باشند .
سبک بودن روتورهایی كه با سرعت زیاد می چرخند از دو جهت اهميت دارد :
 -1استفاده از كامپوزیت باعث می شود كه ميزان اینرسی بارگذاری شده صورت ميگيرد كم باشد و تنش زیادی ایجاد نكند و به
همين جهت است كه در دورهای باال می توان از یرینگهایی با كمترین اصطكاك موجود استفاده كرد و قسمت این نوع
بيرینگها نسبتا ارزان است .
 -2استحكام باالیی كه كامپوزیت های دارند باعث می شود كه بتوان حداكثر دوران الزم را در روتورهای ساخته شده از این
مواد مورد استفاده قرار داد  .و بر این اسا

با یک وزن و حجم معين می توان ميزان انرژی بيشتری در مقایسه با مواد دیگر

ذخيره كرد .
از همه اینها گذشته ،استفاده از اليا كامپوزیت باعث می شود كه ميزان خرابی هایی كه پيش می آید در مقایسه با هنگامی
كه از مواد فلزی استفاده می شد كاهش پيدا كند  .و این خودش عامل مهمی ازنظر ایمنی محسوب می شود  .باید توجه داشه
باشيد كه فالویل در مقایسه با سایر وسایل معمول ذخيره انرژی نظير باطری هایی شيميایی  ،انژی و توان بالقوه باال و با
تراكم خيلی زیادتری را در خود ذخيره می كند  .استفاده از فالیویل بعنوان عامل ذخيره انرژی برای كاربرد در بخش های
مختلف بيشتر مورد اقبال است

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1000ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  500ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت سيستم خال و بدنه
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ب -5-1-6-مطالعه  ،طراحی و شبيه سازی و ساخت سيستم یكسوساز ،اینورتر  ،كنترل ،حفاظت و مانيتورینگ باا بكاارگيری
روش مناسب همكاری های خارجی
به علت محدودیت های محيطی  ،مسائل تعمير و نگه داری و فضای محدود ،در بسياری از مواقع كاربران تمایل دارند كه
نيازی به استفاده از باطری های الكتروشيميایی در سيستم نباشد .اگر سيستم شامل یک موتور-ژنراتور استند بای جهت حفاظت
باشد ،بهترین گزینه برای راه اندازی و همزمان كردن مجموعه ژنراتور ،استفاده از سيستم ذخيره سازی انرژی چرخ طيار است.

ب ه خاطر این عارضه كه اغلب رویدادهای مضر برای كيفيت قدرت دارای مدت زمانی در حدود چند ثانيه می باشند ،برخی
كاربران این فرصت را پيدا می كنند تا با استفاده از چرخ طيار و با صر حداقل فضا و هزینه با این مشكالت مقابله كنند
وكيفيت خروجی خود را باال ببرند .از جمله كاربرد های ایده آل سيستم های چرخ طيار قدرت باال می توان به سایت های
پردازش توليد یا سایت های توليد انبوه اشاره كرد .نياز به فضای زیاد و هزینه های باالی چرخ طيار های قدیمی ،از بسياری
قبل  ،این گروه های توليدی دچار مشكل می ساخته است.

پيش از این ،تنها كاربرد چرخ طيار  ،در مجموعه موتور-ژنراتور بود .كه در آن چرخ های فوالدی به سيستم كوپل می شدند تا
در زما ن قطع و وصل شدن متناوب نيرو ،دوران پایدارو طوالنی تری را فراهم كنند .این امر توسط افزایش اینرسی دورانی و
افزایش انرژی جنبشی ذخيره شده انجام می گرفت .افزایش موثر زمان دوران برای چنين سيستم هایی به ندرت از حد یک
ثانيه در بار نامی فراتر می رفت .این مشكل به این علت ایجاد می شد كه تنها  5درصد انرژی ذخيره شده از چرخ طيار به موتور
انتقال می یافت .انتقال بيشتر انرژی موجب كاهش سرعت دورانی و نتيجتا كاهش فركانس الكتریكی می شد كه امری
نامطلوب بود.

با وجود اینكه این سيستم ها مانع ضعيف شدن و یا قطع طوالنی مدت جریان برق می شدند ،ولی تواناییِ تامين برق كافی
برای یک فرایند re-closureكامل یا تامين انرژی الزم برای استارت یک ژنراتور را نداشتند.
با اعمال چند تغيير در طرح می توان زمان انتقال قدرت را در سيستم نشان داده شده در شكل یک افزایش داد .تحت تمامی
بارها  ،كاهش فركانس و ولتاژ و همچنين كاهش سرعت دورانی ژنراتور نامطلوب می باشد.

با اضافه كردن یک یكسو كننده بعد از ژنراتور  ،سيستم این قابليت را پيدا می كند تا  75درصد انرژی چرخ طيار را منتقل كند.
پس از آن جریان  DCباید فيلتر شده و مجددا به جریان ACبا فركانسی برابر با  60هرتز تبدیل شود .افزودن یک محرك چند
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سرعته به سيستم این امكان را به ما ميدهد تا بتوانيم از سرعت های دورانی پایين  ،اینرسی زیادی را به دست بياوریم و در
نتيجه به موتور كوچک تری برای تامين این منبع انرژی نياز باشد.

افزایش موثر در مدت زمان حركت كه توسط سيستم بهبود یافته چرخ طيار ایجاد می شود ،حفاظت بهتری را نسبت به نوع
قدیمی فراهم می آورد .اما این افزایش در مدت زمان حركت لزوما هزینه بر هم خواهد بود .در ضمن به تجهيزات و فضای
بيشتری نيز نياز دارد.

به هر حال استفاده از سيستم های شبيه سازی عملكرد فالیویل ها و مانيتورینگ آن ها بخش مهمی در اجرایی شدن روند
ساخت اجزای فالیویل می باشد لذا این پروژه با این هد تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  1500ميليون ریال شامل  500ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  1000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  20ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت ساخت سيستم یكسوساز ،اینورتر ،كنترل ،حفاظت و مونيتورینگ
ب -6-1-6-مطالعه  ،طراحی و تهيه باالنس جرمی مجموعه با بكارگيری روش مناسب همكاری های خارجی
یكی از عيوب متداول و رایج در چرخ طيارها ،ناباالنسی میباشد .به توزیع نامناسب و ناهمگن جرم در اجسام دوار ناباالنسی
میگویند .به عبارتی دیگر ،ناباالنسی تجمع و افزایش جرم در قسمتی یا نقاطی از جسم است .این تجمع میتواند به دليل
هندسه جسم یا ناشی از توليد نامناسب آن باشد .در واقع ،ناباالنسی زمانی رخ میدهد كه توزیع جرم ،وضعيت متقارنی نسبت به
محور دوران نداشته باشد .در این شرایط نيروها در یک طر محور دوران بيش از دیگر جهات خواهد بود .عوامل عمده در
بوجود آوردن ناباالنسی در روتورها را ميتوان به چهار دسته اصلی عوامل طراحی ،توليد ،نصب و شرایط كاری تقسيم نمود .
در صورت وجود ناباالنسی در روتور ،اثرات زیر را ميتوان انتظار داشت :مهمترین اثرات ناباالنسی ،بار دیناميكی اضافی است كه
بر یاتاقانهای روتور اعمال میشود .از آن جا كه احتماال در طراحی و انتخاب یاتاقانها چنين بارگذاری پيش بينی نشده و لذا نه
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تنها به خاطر كميت زیاد این بار دیناميكی بلكه به خاطر سيكليک بودن این بار مسائل خستگی و بار بيش از حد ،عمر یاتاقانها
را بسيار كمتر از حد پيش بينی شده خواهد كرد.
عدم رفع ناباالنسی در تجهيزات میتواند خرابیهای زیادی نظير خرابی یاتاقانها ،لقیهای مكانيكی ،آلودگی صوتی و سوختگی
تجهيزات الكتریكی را به دنبال داشته باشد ،كه در مجموع باعث كاهش راندمان مؤثر و طول عمر ماشين آالت میگردد .و به
دليل ارتعاشات ناشی از آن میتواند فشارهای فيزیكی و روانی نامطلوب در كاركنان یک مؤسسه پدید آورد.
بر اسا

نحوه توزیع جرم نسبت به محور دوران ،ناميزانی انواع مختلفی دارد

ناباالنسی استاتيک :چنانچه به روتوركامالا باالنس شده ،جرم ناباالنسی درهمان صفحه شعاعی مركز جرمش افزوده شود،
ناباالنسی استاتيک پدیدار خواهد شد .در شكل زیر شمایی از ناباالنسی استاتيک نمایش داده شده است.
ناباالنسی دیناميكی :چنانچه مركز جرم روی محور دوران باشد ولی توزیع جرم به گونهای باشد كه گویی دو جرم هم اندازه و
در موقعيتی متقارن نسبت به مركز جرم ،در جسم وجود دارند ،در اصطالح به آن ناباالنسی دیناميک گفته میشود .عمدتاا این
مشكل به دليل توليد نامناسب یا آسيبهای كاری به وجود میآید.
ناباالنسی دیناميک معموالا با تعدد جرمگذاری همراه خواهد بود .در شكل زیر شمایی از ناباالنسی دیناميكی نمایش داده شده
است.
ناباالنسی كوپل:این ناباالنسی تركيبی از هر دو ناباالنسی استاتيكی و دیناميكی است .در این حالت ،هم توزیع نامناسب جرم
وجود دارد ،هم مركز جرم نسبت به محور تقارن انحرا دارد .بنابراین در این حالت ،هم جابجایی مركز جرم رخ میدهد ،هم
نيروهای متفاوت در یاتاقانها دیده میشود .در شكل زیر شمایی از ناباالنسی مركب نمایش داده شده است.
هد از عمليات باالنس از بين بردن عدم توازن جرمی است .در واقع دراین عمليات تالش میشود تا با جرمگذاری مناسب،
توزیع جرمی حول مركز جرم و محور دوران یكنواخت شود.
باالنس تک صفحه :هنگامی كه عمليات باالنس و جرمگذاری فقط در یک صفحه روتور انجام گردد به این نوع باالنس،
باالنس تک صفحه یا استاتيک گفته میشود .باالنس تک صفحه در استاندارد  ISO 1925به صورت زیر تعریف
میگردد":باالنس یک صفحهای جميع مراحلی است كه جهت تنظيم و توزیع جرمی یک جسم دوار صلب جهت اطمينان از
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قرارگيری ناميزانی استاتيكی باقيمانده ( )Residual Static Unbalanceدر محدوده قابل قبول صورت میپذیرد ".فالیویلها
تجهيزات مناسب جهت باالنس تک صفحه می باشند.
باالنس دو صفحهای :همانطور كه گفته شد در روتورهای با ابعاد بزرگتر نمیتوان از آثار ناشی از ناباالنسی دو طر صر نظر
نمود به طور كلی در این حالتها بر خال باالنس استاتيک آثار ناشی از ناباالنسی دو طر فقط حين دوران پدیدار میشود به
عنوان مثال برای تصحيح روتوری كه بين دو یاتاقان حائل شده است ،حداقل دو صفحه تصحيح شعاعی نياز است .به این روش
باالنس ،باالنس دو صفحه یا دیناميک می گویند.

مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  600ميليون ریال شامل  300ميليون
ریال هزینه پرسنلی و  300ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  24ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت باالنس جرمی مجموعه
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ب -2-6-دستیابی به توسعه كاربردی ذخيره ساز فالیویل
ب -1-2-6-بهكارگيری و توسعه فالیویل ها به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا

صنعتی

جهت نيل به اهدا بهكارگيری فالیویل ها پس از اجرای پروژه های ساخت اجرا ،از اقدامات مهم می باشد لذا این پروژه با
هد نيل به این اهدا تعریف شده است.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  10000ميليون ریال شامل 5000
ميليون ریال هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بهكارگيری و توسعه فالیویلها به منظور ذخيره سازی انرژی در مقيا

صنعتی

ب -2-2-6-بهكارگيری و توسعه فالیویلها به منظور ذخيره سازی انرژی در صنعت برق
جهت نيل به اهدا بهكارگيری فالیویلها پس از اجرای پروژه های ساخت اجزا ،از اقدامات حياتی می باشد لذا این پروژه با
هد نيل به این اهدا تعریف شده است تا پس از ساخت این دستگاهها با استفاده از روش مناسب همكاری های خارجی ،این
ذخيره ساز را بتوان در صنعت برق به كار گرفت.
مشخصات پروژه:
مجری پيشنهادی :شركت خصوصی
هزینه و زمان برآورد شده :هزینه و مدت زمان الزم برای انجام این پروژه به ترتيب  10000ميليون ریال شامل 5000
ميليون ریال هزینه پرسنلی و  5000ميليون ریال هزینه مواد و تجهيزات و  12ماه زمان میباشد.
شاخص پروژه :وضعيت بكارگيری و توسعه فالیویل ها در صنعت برق
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 12پیوست ج :معرفی اجمالی نهادهای مرتبط با نگاشت نهادی توسعه
فناوریهای ابررسانا در صنعت برق
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ج-1-وزارت نيرو
وزارت نيرو یكی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی دولت محسوب می شود .ميزان اعتبارات ساليانه این وزارتخانه به طور
طبيعی چند برابر برخی از وزارتخانهها است .اهميت تأمين و توزیع آب و برق با كيفيت مطلوب كه از حياتیترین نيازهای جامعه
است ،مهمترین هد این وزارتخانه محسوب میشود .اما میتوان مهم ترین اهدا وزارت نيرو را به شرح زیار در چناد محاور
ذكر كرد:
 حفاظت ،نگهداری ،بهرهبرداری و بهبود كمی و كيفی منابع آبهای سطحی و زیرزمينی.
 رضایت و اقناع مردم با تأمين ،تصفيه و توزیع مناسب آب بهداشتی سالم و دائمی برای انواع مصار .
 باال بردن بهداشت محيط شهرها و روستاها با طراحی و اجرای شبكههای جمعآوری و تصفيهخانههای فاضالب.
 تأمين نيازهای انرژی با كيفيت مطلوب و تمام وقت برای انواع مصار شهروندان
 دیدگاه بلندمدت (دورنگر) به صيانت از منابع آب و انرژی و انتقال آن به نسلهای آینده
وظایف و مأموریتهای این وزارتخانه در بخش برق شامل موارد زیر میباشد:
 سياستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و توسعه طرحهای توليد ،انتقال و توزیع انرژی برق در شهرها و روستاهای سراسار
كشور
 بررسی و تدوین پيشنهادهای الزم در زمينه راهبردها ،سياستها ،برنامهها ،قوانين و آیينناماههاای صانعت بارق و
تعرفههای بهای مصر و اشتراك برق به طور ساليانه جهت ارائه به دولت و مجلس و اجرای آنها
 برنامهریزی جهت انجام طرح های تحقيقاتی و پژوهشی مرتبط با فعاليت شركت و هماهنگی و برنامهریزی آموزشی
به منظور ارتقاء سطح علمی كاركنان صنعت برق كشور
 جذب سرمایههای داخلی و خارجی و ایجاد زمينههای الزم برای مشاركت بخش خصوصی در اجرای طرحهای توليد
و انتقال برق در سراسر كشور
 عضویت در كميته و كنوانسيونهای جهانی انرژی و كسب و تبادل اطالعات الزم به منظور استاندارد كردن و ارتقاء
فعاليتهای صنعت برق كشور
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 هدفمند كردن ميزان مصر برق و یارانهها برابر استانداردهای جهانی
 سياستگذاری ،نظارت و هماهنگی بين شركت های زیرمجموعه به منظور اجرای به موقع طرحهای برق در راستای
پيشبرد اهدا كالن صنعت برق كشور
ج-2-معاونت برق و انرژی (وزارت نيرو)
وظایف حاكميتی بخش انرژی:
 سياستگذاری و برنامهریزی در زمينه صيانت و بهرهبرداری بهينه از منابع انرژی كشور
 برنامهریزی كالن انرژی كشور به منظور حصول اطمينان از تأمين و عرضه انرژی مورد نياز بخشهای گوناگون
 سياستگذاری و برنامه ریزی برای شناسایی و در اختيار گرفتن انرژیهای دست نيافته (انرژیهای ناو) و حمایات و
ترویج كاربرد آن
 نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژی به منظور رعایت رفاه مردم و حفظ منابع انرژی كشور
 تعيين الگوی مصر انواع انرژی با رعایت مصالح كشور و حفظ حقوق مردم
 سياستگذاری و برنامهریزی به منظور مدیریت مصر انرژی
 تدوین استانداردها و مقررات الزم برای توليد ،مصر و تبدیل انرژی در كليه بخشهای اقتصادی و اجتماعی
 حمایت از توسعه تحقيقات كاربردی ،فناوری و منابع انسانی در بخش انرژی
 توليد آمار و اطالعات پایه بخش انرژی و تسهيل دسترسی به آنها
 برنامهریزی برای اصالح ساختار مصر انرژی و اعطای تسهيالت مالی و فنی الزم در بخش انرژی
 حذ انحصار ،ایجاد و توسعه رقابت و حمایت از بخش غيردولتی برای مشاركت در فعاليتهاای بخاش انارژی باا
هد افزایش كارایی و حفظ حقوق مردم
 تهيه ،تدوین و پيشنهاد قوانين مرتبط با بخش انرژی
 تعيين نرخ انواع انرژی
 كاهش ،شفا سازی و هدفمند كردن یارانه
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 ارزیابی رضایت مشتركين و سياستهای بهبود آن
وظایف حاكميتی بخش برق :
 سياستگذاری و برنامهریزی كالن و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه در حد حصول اطمينان از تأمين بارق ماورد
نياز
 تصویب و ابالغ استانداردها و دستورالعملهای الزم برای تنظيم اثرات خارجی صنعت و رعایت حقاوق مشاتركين و
مصالح جامعه و نظارت بر اجرای آنها در زمينههای فنی ،زیستمحيطی ،ایمنی و ارائه خدمات به مشتركين
 كاهش ،شفا سازی و هدفمند كردن یارانهها
 تصویب تعرفههای فروش برق
 تهيه و تصویب مقررات و آیيننامهها و دستورالعملهای ناظر بر روابط شركتهای فعال در بازار بارق و نظاارت بار
اجرای آنها
 ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق كه امكان رقابت در آنها وجود دارد
 تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بخش غيردولتی در صنعت برق
 تسهيل دسترسی عمومی به آمار و اطالعات صنعت برق
 نظارت بر اجرای قوانين و برنامهریزی برای تحقق سياستهای مصوب كشور در رابطه با صنعت برق و تأمين هزینه
اجرای سياستها و طرحهای غيراقتصادی از دید بنگاه برق
 حمایت از توسعه تحقيقات كاربردی ،فناوری و منابع انسانی در صنعت برق
 ظرفيتسازی و حمایت از صنایع داخلی
 تهيه ،تدوین و پيشنهاد قوانين و مقررات مرتبط
 ارزیابی رضایت مشتركين و سياستهای بهبود آن
ج-3-دفتر استانداردهای فنی ،مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژی (معاونت برق و انرژی وزارت نيرو)
در معاونت امور برق و انرژی وزارت نيرو ،دفتری تحت عنوان دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی
برق و انرژی شكل گرفته است كه با رویكرد حاكميتی و با بهره گيری از دستاوردهای گذشته ،به این مهم بپردازد .به طور كلی
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نتایج نهایی فعاليتهای صنعت برق از طریق كارآمدی و اثربخشی كوتاهمدت ،ميانمدت و درازمدت آشكار میشود و جامعاه و
مسئولين آن را از دو طریق درك مینمایند:
 تأثيرگذاری مثبت بر كيفيت زندگی مردم
 تأثيرگذاری مثبت بر توسعه پایدار ملی
برای دستيابی به این نتایج ،امور برق و انرژی وزارت نيرو در موارد زیر بر صنعت برق و تعامالت آن نظارت عالياه داشاته و
اعمال حاكميت مینماید:
 حفاظت از حقوق متقابل مشتریان و بخش عرضه برق
 حفظ پایایی و امنيت سيستم قدرت كشور
 بهرهوری بخش عرضه برق
 مدیریت تقاضای برق
 تعامالت صنعت برق با محيطزیست
 خوداتكایی علمی و فنی صنعت برق
 بازرگانی برق (بازرگانی داخلی و خارجی)
 توازن و پایداری اقتصادی صنعت برق
ابزار مع اونت امور بارق و انارژی وزارت نيارو بارای نظاارت عالياه و اعماال حاكميات عباارتاناد از :سياساتگاذاریهاا،
برنامهریزیهای ملی ،مقررات ،استانداردها ،ضوابط فنی ،نقشههای راه فناوری ،نظامنامهها ،آیيننامهها ،دساتورالعملهاا ،ایجااد
شرایط مناسب ملی و بينالمللی.
دفتر استانداردهای فنی و مهندسی ،اجتماعی و زیستمحيطی برق و انرژی ،به عنوان یک دفتر از معاونت امور برق و انرژی،
مسئوليت تدوین استانداردها و مقررات فنی ،مدیریت ظرفيتسازی برای استقرار و تحقق و نيز نظارت بر اجرا و بهبود مداوم
آنها را ،در تمامی موارد هشتگانه فوق ،با اثرگذاری مستقيم و یا با واسطه ،بر عهده دارد.
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ذكر این نكته ضروری است كه دستيابی شهروندان ،صنایع و سازمانها باه بارق ،الزاما اا از طریاق شابكه سراساری انجاام
نمیپذیرد بلكه استفاده از شبكهها و ظرفيت های محلی و خصوصی نيز میتواند كاربرد داشته باشد كه در این زمينههاا نياز
استانداردها و مقررات فنی كاربرد گستردهای دارند

ج-4-معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نيرو
وظایف حاكميتی بخش برنامهریزی و امور اقتصادی :
 مطالعات و آیندهنگری همهجانبه شرایط محيطی و جهانی صنعت آب و برق
 تدوین برنامه دوربرد و راهبردی وزارت نيرو
 تلفيق برنامههای كوتاهمدت و ميانمدت بخشهای مختلف صنعت آب و برق
 تلفيق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نيرو
 نظارت دقيق ،مستمر و مؤثر بر اجرای برنامه
 تهيه و تدوین گزارش عملكرد برنامه
 تدوین سياستهای تشویقی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری غيردولتی و خارجی
 برنامهریزی جهت اجرای اصل  44قانون اساسی و خصوصیسازی صنعت
 مطالعات و بررسی ظرفيتهای داخلی صنعت آب و برق
 تدوین سياستهای توسعه كارآفرینی در وزارت نيرو
 انجام امور مربوطه به دبيرخانه مجامع عمومی شركتهای تابعه
 نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت آب و برق
 مطالعات و بررسی اقتصاد كالن صنعت آب و برق
 مطالعات و بررسی بازار بينالمللی مرتبط با وزارت نيرو
 تنظيم سياستها و روابط اقتصاد خارجی وزارت نيرو
 تدوین سياستهای تشویقی و حمایتی از صادركنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
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 تدوین سياستهای راهبری بازار آب و برق
 تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق
 تدوین و استقرار سياستهای توسعه رقابت در بازارهای آب و برق
ج-5-معاونت امور تحقيقات و منابع انسانی
وظایف حاكميتی بخش تحقيقات و منابع انسانی:
 برنامهریزی جامع منابع انسانی صنعت آب و برق
 تدوین سياستها و راهبری منابع انسانی
 مطالعه و بررسی و تنظيم سياستهای افزایش انگيزش و كارآمدی منابع انسانی
 بررسی و تدوین راهكارهای استقرار ارزشهای انسانی در سازمان
 مطالعات ،برنامهریزی و ساماندهی امر مدیریت و ارائه الگوی مناسب مدیریتی
 راهبری تحول اداری صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداری
 مطالعات ،تدوین ،اصالح و استقرار ساختار سازمانی ،سيستمها و روشهای كارآمد در وزارت نيرو
 تدوین و ارائه طرحهای ارتقاء كيفيت و بهبود بهرهوری صنعت آب و برق
 تدوین سياستهای آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق
 ساماندهی ارتباطات با مراكز آموزشی و پژوهشی درون و برون صنعت آب و برق
 تدوین سياستها و استراتژی توسعه فناوری
 تدوین و استقرار نظام راهبری و توسعه آموزش
 راهبری برنامههای آموزشهای تخصصی مورد نياز صنعت
 هدایت هيئتهای امناء مراكز آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق
 مطالعه و بررسی مستمر فناوریهای نوین اطالعاتی مورد نياز صنعت
 تدوین نظام ارتباطات به هنگام در صنعت آب و برق
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 تدوین و استقرار نظام آماری و اطالعاتی در وزارت نيرو
 مدیریت و راهبری اطالعات علمی ،اسناد و كتابخانه
 ایجاد بانک اطالعاتی صنعت و بروزرسانی آن
 مطالعه و ارائه سيستمهای مكانيزه جهت ارائه خدمات به مشتركين صنعت آب و برق
ج-6-دفتر آموزش ،تحقيقات و فناوری (معاونت امور تحقيقات و منابع انسانی)
مأموریت اصلی این دفتر ،توسعه آموزش ،تحقيقات و فناوری در صنعت آب و برق بوده و اهم برنامهها و وظایف مارتبط باا
این مأموریت عبارت است از
 سياستگذاری و برنامهریزی آموزش ،تحقيقات و فناوری
 تسهيل و بهينهسازی فرآیند انجام آموزش ،تحقيقات و فناوری
 تعميق و توسعه فعاليتهای آموزش ،تحقيقات و فناوری
 بررسی و تحليل نيازهای آموزش ،تحقيقات و فناوری
 تسهيل و تنظيم تعامالت آموزش ،تحقيقات و فناوری
 پایش ،ارزیابی و تحليل وضعيت آموزش ،تحقيقات و فناوری

ج-7-توانير
موضوع فعاليت شركت توانير :مدیریت سهام و سرمایههای شركت در صنعت برق ،انجام هرگونه فعاليت در راساتای تاأمين
برق مطمئن و اقتصادی برای كليه مصار خانگی ،عمومی ،صنعتی ،كشاورزی ،تجاری و غيره اعم از سرمایهگذاری ،مدیریت و
نظارت بر ایجاد و بهرهبرداری از تأسيسات و انجام كليه معامالت مربوط به برق كه برای تحقق اهدا شركت الزم میباشد از
طریق شركتهای زیرمجموعه و یا درصورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شاركت ماوارد زیار از جملاه وظاایف
شركت میباشد.
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 بررسی و تدوین پيشنهادهای الزم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامههای بلندمدت و ميانمدت صنعت بارق و
ارایه آن به وزارت نيرو
 اجرای سياستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نيرو
 تهيه طرحهای الزم برای توسعه تأسيسات توليد ،انتقال و توزیع برق و ارایه آن بهوزارت نيرو جهت اخذ مجوز
 سرمایهگذاری در تأسيسات توليد و انتقال و توزیع صنعت برق
 اتخاذ تدابير و راهكارهای الزم به منظور حصول اطمينان از اجرای صحيح و بهموقع طرحهای توسعه و بهينهساازی
تأسيسات
 راهبری و پایش شبكه سراسری برق از طریق شركتهای زیرمجموعه و همچنين ایجااد ساازوكارهای الزم بارای
توسعه رقابت در امر توليد ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سيستمها و انجام عمليات بازار و بور

برق

 تدوین و پيشنهاد تعرفههای برق به وزارت نيرو
 خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج كشور از طریق شركتهای زیرمجموعه
 اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالی از منابع داخلی و خارجی ،عرضه اوراق قرضه و مشااركت داخلای و پايشفاروش
انشعاب و انرژی برق و سایر روشهای تأمين منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط
 مدیریت ،توسعه و تأمين منابع مالی صنعت برق و استفاده بهينه از این منابع از طریق برقراری تساهيالت و گاردش
منابع مالی فیمابين شركت و شركتهای زیرمجموعه
 انجام عمليات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق به نماینادگی از طار وزارت نيارو و همچناين
ترویج فرهنگ مدیریت مصر به منظور بهينهسازی مصر و كاهش مصار غيرضروری
 بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فناوری ،انتقال دانش فنی و اطاالعرساانی تاأمين كااال و سااخت
تجهيزات مورد نياز صنعت برق كشور
 حمایت از توسعه فعاليتهای آموزشی و پژوهشی در زمينههاای تخصصای مارتبط باا صانعت بارق و پشاتيبانی از
برنامههای تربيت متخصصان مورد نياز صنعت برق كشور.
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 حمایت از تحقيقات و فعاليتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل ماوثر در بهباود مادیریت و بهارهوری
صنعت برق كشور
 مدیریت و هماهنگی تجاری ،فنی و برنامهای بين شركتهای زیرمجموعه و هادایت و همااهنگی آنهاا در جهات
سياستهای تعيين شده از طر وزارت نيرو و دولت
 نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شركتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی وحسابرسیهای الزم
 تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای امور و استفاده بهينه از امكانات و تأسيسات
صنعت برق و ارایه آنها به وزارت نيرو و همچنين انجام عمليات الزم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی
وزارت نيرو
 پيشنهاد و پيگيری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت
 انجام هرگونه عمليات مالی ،معامالت ،سرمایهگذاری ،تشكيل شركت ،مشاركت در مؤسسات و شركتهای دیگر كه
مرتبط با موضوع شركت باشد ،با رعایت مقررات مربوط
 مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هد شركت مرتبط باشد
ج-8-دفتر امور تحقيقات برق (توانير)
شرح وظایف دفتر امور تحقيقات برق:
 حمایت ،هدایت ،راهبری مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقيقات و پژوهشهاای كااربردی در
صنعت برق
 كمک به توسعه و رشد مراكز تحقيقاتی
 ترغيب مؤسسات و مراكز علمی به تدوین طرحها و پژوهشهای كاربردی
 تدوین نظامهای اصالح و بهبود فرایندها
 سياستگذاری در بخش تحقيقات شركتهای زیرمجموعه
 ارتقاء دانش مدیریت تحقيق و توسعه در شركتهای زیرمجموعه
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 استقرار طرحها و پروژههای تحقيقاتی كاربردی انجام شده در شركتهای زیرمجموعه
 تدوین شاخصها و معيارهای تحقيقات در زمينه مختلف ( ارزیابی ،كنترل و استاندارد)
 نظارت عاليه و راهبردی بر شركتهای زیرمجموعه
 تعامل با دستگاهها و سازمانها برای پيشبرد امور تحقيقات
 شناسایی پتانسيلها و ظرفيتهای ارتقاء و بهبود فرایندهای پژوهش و تحقيقاتی در شاركتهاای موفاق داخلای و
خارجی ()benchmark
 تعامل با مركز پژوهش ملی و بينالمللی
 ظرفيتسازی در شركتها برای مدیریت بر انجام تحااااقيقات كاربردی (پيشنهاد تقویات سااختار  -توانمندساازی
كاركنان و ) ...
 توسعه و گسترش تبادالت علمی و تحقيقاتی ملی و بينالمللی در صنعت برق
 توسعه و بكارگيری سرمایه انسانی كارآمد و دانشگرا در بخش تحقيقات صنعت برق
 تطبيق سياستهای صنعت برق با نيازهای آن
 ارزیابی نظامها و فعاليتهای تحقيقاتی و استاندارد به منظور اصالح و بهبود فرآیندها
 ظرفيتسازی در ستاد و شركتهای زیرمجموعه به منظور استقرار مطلوب نظامها ( ایجاد دانش ،مهاارت ،شارایط و
قابليتهای مورد نياز )
 مطالعات در زمينه تجارب گذشته و تحليل وضع موجود جهت تنظيم فعاليتهای آیندهپژوهشی
 استقرار نظام یادگيری
ج-9-صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری صنعت برق
این صندوق در تاریخ 1383/11/4بر اسا

مجوز ماده  100قانون برنامه سوم توسعه به صورت موسسه غيرتجاری تأسيس

و تحت شماره  17713به ثبت رسيده است .سرمایه صندوق توسط واحدهای فعال در زمينههای مختلف صنعت برق باه شارح
زیر تأمين شده است:
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 شركت مادر تخصصی مدیریت توليد ،انتقال و توزیع نيروی برق ایران (توانير)
 شركت مادر تخصصی مدیریت تهيه و ساخت كاالی آب و برق (ساتكاب)
 شركت مدیریت پروژههای نيروگاهی ایران (مپنا)
 شركت سرمایهگذاری صنایع برق و آب (صبا)
 شركت ایران ترانسفو
هد از تشكيل:
هد صندوق عبارت است از حمایت از فعاليتهای محققين و طرحهای تحقيقاتی بخش غيردولتی صنعت برق باه منظاور
دسترسی به موارد زیر:
 توليد و توسعه دانش فنی
 ارتقاء سطح فناوری
 جذب ،انتقال و بومیسازی فناوریهای نوین جهان
انواع حمایتها:
 اعطای تسهيالت اعتباری (به صورت عقود اسالمی) جهت اجرای طرحهای تحقيقاتی
 اعطای یارانه سود برای طرحهای تحقيقاتی كه از سایر منابع مالی و اعتباری كشور تسهيالت دریافت داشتهاند
 صدور ضمانتنامه و تضمين برای بازپرداخت تسهيالت دریافتی طرح های تحقيقاتی از سایر منابع ماالی و اعتبااری
كشور
 مشاركت ،سرمایهگذاری و تأمين سرمایه خطرپذیر به منظور اجرای طرحهای تحقيقاتی
شروط كلی:
 برخورداری از حمایتهای صندوق مشروط به رعایت اولویتهای بخش برق كشور و احاراز صاالحيتهاای الزم از
جمله اثبات توجيهپذیری طرح و توانایی مجریان میباشد.

اولویتهای اصلی در پذیرش طرحها:
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 طرحهای پژوهشی كاربردی
 طرحهای تدوین دانش فنی
 طرحهای توليد نمونه آزمایشگاهی
 طرحهای توليد نمونه نيمهصنعتی
 طرحهای پژوهشی توسعهای
 توسعه و بومیسازی فناوریهای نوین
ج-10-پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت نيرو و نيز ارتقاء كيفی امور آن وزارتخانه ،تأسيس گردید.
پژوهشگاه نيرو سازمانی دولتی است كه مسئوليت راهبری تحقيقات وابسته به صنعت بارق و انارژی ایاران را بار عهاده دارد.

پژوهشگاه نيرو در سال  1376با اخذ مجوز سه پژوهشكده" برق"" ،توليد نيرو" و "انتقال و توزیاع نيارو "از شاورای گساترش
آموزش عالی به طور رسمی كار خود را آغاز و در سال  1377با اخذ دو مجوز جدید پژوهشكدههای "انرژی و محيطزیسات" و
"كنترل و مدیریت شبكه" را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ایجاد" مراكز شيمی و مواد" "،توسعه فناوری توربينهاای
بادی"و" آزمایشگاههای مرجع" فعاليتهای خویش را توسعه بخشيد.

با توجه به نقش زیربنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور ،پژوهشاگاه نيارو باا انجاام پاروژههاای
بنيادی ،كاربردی و توسعه ای به منظور پاسخگویی بهتر و بيشتر به نيازهای صنعت بارق و رفاع مشاكالت آن و دساتيابی باه
فناوریهای نوین اقدام به تعریف پروژه برنامه استراتژیک خود همراستا با خواستههاا و برناماههاای اساتراتژیک وزارت نيارو و
برنامه توسعه پنجم كشور نموده و در سال1387پس از تبيين بيانيههای مأموریت ،چشمانداز و ارزشهاای ساازمانی باا تحليال
محيط داخل و خارج و همچنين مطالعات تطبيقی در عرصه بينالمللی استراتژیهاا و اهادا پژوهشاگاه را تادوین و در ساال
1389با استفاده از متدولوژی كارت امتيازی متوازن( )BSCبا اجرای برنامهها و دستيابی به اهدا كمی راه رسيدن به چشمانداز
را هموار نموده است.

فلسفه وجودی مأموریت پژوهشاگاه نيارو شاامل ارتقااء فنااوری ،توساعه پاژوهش و ناوآوری جهات افازایش توانمنادی،
رقابتپذیری و بهرهوری صنعت برق و انرژی كشور است.
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محصوالت و خدمات این مأموریت تكميل چرخه مدیریت نوآوری و فناوری صنعت برق و انرژی از طریق موارد زیر است.
 انجام تحقيقات توسعهای و كاربردی و بنيادی در حوزه صنعت برق و انرژی
 اجرای مطالعات و تحقيقات راهبردی ،كالن ،بلندمدت و با ریسک باالی صنعت برق و انرژی
 مدیریتِ تحقيقات كاربردی و توسعهای صنعت برق و انرژی
 آیندهنگاری ،سياستپژوهی و برنامهریزی فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی
 اكتساب فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی
 تجاریسازی نتایج تحقيقات و بكارگيری در صنعت برق و انرژی
 تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی كيفيت تجهيزات و سيستمهای صنعت برق و انرژی
 طراحی و توسعه زیرساختهای مورد نياز جهت ایجاد مراكز و شركتهای نوآور در حوزه صنعت برق و انرژی
 ایجاد و توسعه شبكه فناوری ميان دانشگاهها ،مراكز پژوهشی و قطبهای علمی پژوهشی داخل و خاارج كشاور در
حوزه صنعت برق و انرژی
ج-11-مركز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (پژوهشگاه نيرو):
از جمله اهدا

و مأموریتهای مركز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی ،میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

 رفع مشكالت و نيازهای فنی صنعت برق كشور از طریق جذب ،پذیرش و حمایت از شركتهای فناورانه مستعد
 فراهم نمودن زمينه ارتقاء كمی و كيفی آنها در جهت تكميل چرخه توسعه فناوری آنها
 حاكميت دیدگاه كاربردی ،تفكر تجاریسازی و حركت نتيجه محور در فعاليتهای علمی و پژوهشی
 استقرار چهارچوبهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهها و طرحهای فنی
 استفاده از پتانسيل صنعت برق و انرژی كشور در بخشهای دولتی و خصوصی ،به ویژه پژوهشگاه نيرو
 روانسازی مقررات و تسهيل فرآیندهای كاری و مدیریتی مربوط
 ایجاد و راهبری شبكه ملی مراكز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی
 هموار نمودن مسير توسعه كسبوكار بينالمللی
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 كمک به راهاندازی و مدیریت صندوقهای حمایت مالی ریسکپذیری
ج-12-معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در  15بهمن سال  1385به دستور ریاستجمهور وقت و با اساتناد باه اصال 124
قانون اساسی تشكيل گردید .معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری زیر نظر رئيسجمهور قرار دارد و به منظور همااهنگی و
همافزایی امور علمی و فناوری در كل كشور تشكيل شده است كه از وزارتخانهها و ساایر دساتگاههاای اجرایای كشاور مجازا
میباشد و از  5معاونت تشكيل شده كه عبارتاند از :معاونت سياستگذاری و ارزیابی راهبردی ،معاونت توسعه فناوری ،معاونت
نوآوری و تجاریسازی ،معاونت امور بينالملل و تبادل فناوری و معاونت توسعه مدیریت و منابع .دفتر سياستگاذاری معاونات
سياست گذاری و ارزیابی راهبردی نقش سياست گذار را بر عهده دارد .اهدا معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری عبارتاند
از:
 ارتقای اقتدار ملی ،توليد ثروت و افزایش كيفيت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندیهای فنااوری و ناوآوری در
كشور
 ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تكميل مؤلفهها و حلقههای آن
 توسعه «اقتصاد دانشبنيان» از طریق هماهنگی و همافزایی بينبخشی و بين دستگاهی
 ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادالت باين بخاشهاای عرضاه و تقاضاای فنااوری و
نوآوری
 تجاریسازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شركتهای دانشبنيان
 توسعه فناوریهای راهبردی و اولویتدار ملی مطرح در نقشه جامع علمی كشور
 اعتالی ارتباطات بينالمللی علمی ،فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری
وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری عبارتاند از:
 سياستگذاری و برنامهریزی تأمين منابع مالی در نظام علم ،فناوری و نوآوری كشور
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 هدفمندسازی ،هدایت و توسعه پژوهشهای كاربردی ،تقاضا محور و مأموریتگرا و كمک به تجااریساازی نتاایج
آنها
 توسعه دیپلماسی علم و فناوری و ارتباطات بينالمللی و توسعه سرمایهگذاری خاارجی در طارحهاای داناش بنياان،
هدایت سرمایههای انسانی و مالی ایرانيان خارج از كشور و توسعه شبكههای بينالمللی علم و فنااوری باه ویاژه در
جهان اسالم با هماهنگی و همكاری دستگاههای ذیربط
 توسعهساز و كارهای سرمایهگذاری خطرپذیر و تأمين مالی الزم در اقتصاد دانش بنيان
 تحریک تقاضا ،بازارسازی و تضمين بازار برای توليدات داخلی و بازاریابی و صادرات كاالها و خدمات دانشبنيان
 رصد فرصتهای بينالمللی به منظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و كسب فناوریهای نوظهور با همااهنگی و
همكاری دستگاههای ذیربط
 انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویتهای علم و فناوری نقشه جامع علمی كشور

ج-13-مركز همكاریهای فناوری و نوآوری ریاستجمهوری
معاونت پژوهش و برنامهریزی دفتر همكاریهای فناوری ریاستجمهوری در سال  1377جهت پاسخگویی به نيازهای دفتر
در شش بخش پژوهش ،برنامه ریزی و نظارت ،حقوقی و قراردادها ،ارزیابی تكنولوژی ،اطالعرسانی داخلی و آماوزش كاركناان
ایجاد گردید .وظایف و برنامههای این معاونت در بخشهای مختلف به شرح زیر میباشد:
 پژوهش :مطالعه در زمينه سياستها و برنامههای توسعه كشورهای موفق ،مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل مؤثر در
توسعه و پيشرفت كشور ،كمک به فرهنگ سازی در عرصه تكنولوژی ،مطالعه و پژوهش در مبانی تكنولوژی ،تدوین
مفاهيم و روشهای مناسب انتقال تكنولوژی ،مطالعه وضع موجود تكنولوژیهای كشاور ،پايشبينای روناد توساعه
تكنولوژیهای داخل كشور و سایر كشورها ،باألخص در زمينه تكنولوژیهای مورد نياز كشور ،كمک باه تشاكيل و
راهاندازی كانونهای تحليلگری و ایجاد ارتباط با مجموعههای فكری موجود در داخل و خارج از كشور ،ایجاد ارتباط
بين محققين و تحليلگران در عرصه تكنولوژی
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 ارزیابی تكنولوژی :بكارگيری ابزارهای مدیریت تكنولوژی و روشهای مهندسای صانایع جهات بررسای و ارزیاابی
طرحهای تكنولوژیكی و تكنولوژی های منتخب از نظر ميزان تناساب باا نيازهاای مشاخص شاده ،ارزیاابی ميازان
موفقيت در جذب تكنولوژیها و رسيدن به اهدا تكنولوژیكی و مطالعه امكانسنجی فنی – اقتصادی پروژهها
وظایف و فعاليتهای دفتر همكاریهای فناوری ریاستجمهوری
 تسهيل و كمک به انجام پروژههای مشترك با شركتهای معتبر خارجی
 ارتباط با ایرانيان مقيم خارج از كشور و تبادل اطالعات در زمينه فناوریهای نوین
ج-14-پاركهای علم و فناوری
یک "پارك علمی" سازمانی است كه به وسيله متخصصين حرفهای مدیریت میشود و هد اصلی آن افازایش ثاروت در
جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در ميان شركتهای حاضر در پارك و مؤسسههای متكی بر علم و دانش اسات.
اهدا پاركهای علم و فناوری در ذیل تشریح شده است.
 گسترش و تقویت روح پژوهش و تفكر علمی در جامعه
 تالش منظم و مستمر به منظور رویارویی با نيازهای حال و آینده
 كمک به توسعه هماهنگ بخشهای مختلف از جمله دانشگاهها و صنایع از طریق برقراری ارتباط سازمانیافته
 رشد و پرورش خالقيتها و ایجاد روحيه كارآفرینی در فارغالتحصيالن
 زمينهسازی مناسب جهت تجاری نمودن تحقيقات
وظایف پاركهای علم و فناوری
 سازماندهی امكانات تحقيق و توسعه برای ایجاد پيوند بين منابع و مهارتهای دانشگاهها و مراكز علمی و فناوری و
صنعتی
 جهت دادن مؤثر جامعه علمی كشور به سوی تحقيق در رشتههای مورد نياز
 برنامهریزی و ایجاد زمينه مناسب به منظور كاربردی و تجاری كردن نتایج تحقيقات
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 ایجاد فضای مناسب علمی و پژوهشی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور
 ارتقاء دانش فنی متخصصين برای بروز خالقيتها و نوآوریها در زمينه فناوری
 دستيابی به آخرین اطالعات و دانش فنی مورد نياز به منظور كسب و ایجاد فناوری برتر به منظور رقابات در جامعاه
جهانی
 اشاعه فرهنگ و سازماندهی فعاليتهای جمعی تحقيقاتی و فناوری و استفاده از امكانات پاركها
 ایجاد بستر مناسب برای فعاليت واحدها و مؤسسههای علمی و فناوری غيردولتی و دولتی در پارك
ج-15-صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور
هد از تأسيس صندوق ،شكوفایی امور تحقيقاتی در راستای توليد علم ،فناوری و تجاریسازی و بهرهمند شادن ماردم از
نتایج آنها ،از طریق ارائه كمکها و خدمات حمایتی و مادی و معناوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشاگاهی ایرانای
اعم از حقيقی و حقوقی میباشد.

در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور پروژههای تحقيقاتی مورد حمایت قرار میگيرند كه بار اساا

نيازهاا و

مزیتهای كشور توصيف شده باشند .انواع حمایتهای مادی و معنوی از پژوهشگران و فناوران به صورت زیر میباشد:
 كمک به اجرای طرحهای تحقيقاتی
 حمایت از دورههای پسادكترا
 حمایت از طرحهای تحقيق و توسعه
 اعطای كرسی پژوهشی
 كمک به ثبت بينالمللی اختراعات
 حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای پژوهشی
 ثبت ایدهها و طرحها (برخورداری صاحبان ایدهها و طرحها از منافع حقوقی آنها)
 گرنت
 كمک برای به ثمر رساندن نوآوریها و خالقيتهای منجر به توليد
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 و دیگر فعاليتهای حمایتی
ج-16-صندوق مالی توسعه تكنولوژی ایران
صندوق مالی توسعه تكنولوژی ایران در سال  1374از تغيير نام صندوق مالی حمایت از محققين و مخترعين شكل گرفات.
هد اصلی صندوق عبارت است از تأمين منابع مالی مورد نياز طرحهای مبتنای بار داناش و فنااوری و كارآفریناان فناوراناه،
محققين و مخترعين نوآور (اعم از حقيقی و حقوقی) به منظور نيل به خودكفایی و استقالل اقتصادی كشور و رهایی از وابستگی
و توسعه بازار داخلی و خارجی خدمات و محصوالت مبتنی بر دانش و فناوری كشور .اولویتهای صاندوق در حاوزههاای زیار
میباشد:
 بيوتكنولوژی
 صنایع پایيندستی پتروشيمی مبتنی بر فناوری
 مواد پيشرفته
 نانوتكنولوژی
 تجهيزات و سيستمهای پيشرفته الكترونيكی و مخابراتی
 تجهيزات پيشرفته پزشكی
 صنایع شيميایی و فرایندی پيشرفته
ج-17-وزارت علوم تحقيقات و فناوری
حدود اختيارات و مأموریتهای وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری به صورت ذیل میباشد:
 در زمينه انسجام امور اجرایی و سياستگذاری نظام علمی و امور تحقيقات و فناوری
شناسایی مزیتهای نسبی ،قابليتها ،استعدادها و نيازهای پژوهش و فناوری كشاور بار مبناای آینادهنگاری و
آیندهپژوهی و معرفی آن به واحدهای توليدی ،تحقيقااتی ،دانشاگاههاا و مراكاز آموزشای و تحقيقااتی جهات
بهرهبرداری
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بررسی اولویتهای راهبردی تحقيقات و فناوری با همكاری یا پيشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و پيشانهاد
به شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری
حمایت از توسعه تحقيقات بنيادی و پژوهشهای مرتبط با فناوریهای نوین بر اسا

اولویتها

برنامهریزی برای تدارك منابع مالی و توسعه فناوری كشور و مشاركت در ایجاد ،توسعه و تقویت فناوری ملی و
حمایت از توسعه فناوریهای بومی
اتخاذ تدابير الزم به منظور افزایش كارایی و اثربخشی تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردی با همكااری
دستگاههای ذیربط.

اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهای الزم در خصو

انتقال فناوری و دانش فنی و برنامهریازی باه منظاور باومی

كردن فناوریهای انتقال یافته به داخل كشور و ارائه آنها به شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری
ایجاد زمينههای مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج كشور و حمایت از صدور فناوریهای توليد شاده
در كشور و كمک به ایجاد انجمنها و شركتهای غيردولتی علمی ،تحقيقاتی و فناوری
اتخاذ راهكارهای مناسب برای كمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای غيردولتی
 در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
تعيين راهكارهای الزم و برنامهریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عاالی ،مراكاز
تحقيقاتی و فناوری و دیگر مراكز فعاليتهای علمی  -پژوهشی همانند شهركهای تحقيقاتی ،آزمایشگاههاای
ملی ،موزههای علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غيردولتی و مشاركتهای مردمی متناساب باا نيازهاا و
ضرورتهای كشور
برنامهریزی اجرایی ،آموزشی و تحقيقاتی متناسب با نيازها و تحوالت علمی و فنی در جهان
نظارت بر فعاليتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور
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در مجموع این وزارتخانه هم نقش نظارت بر دانشگاه های كشور را بر عهده دارد كه وظيفه معاونت آموزشی این وزارتخاناه
میباشد و هم نقش سياستگذاری نظام علمی و امور تحقيقات و فناوری را بار عهاده دارد كاه وظيفاه مركاز برناماهریازی و
سياستگذاری پژوهشی در معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه است.
ج-18-شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری (عتف)
ماده  99قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی باه وزارت

بر اسا

علوم ،تحقيقات و فناوری تغيير نام داده و مأموریتهای جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و فناوری به وزارت محول شده است.
بر همين اسا

قانون اهدا  ،وظایف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری در شهریورماه  1383باه تصاویب مجلاس

شورای اسالمی رسيده است .بر اسا

مواد  3و  4این قانون ،تشكيل شورای عالی علوم ،تحقيقات و فنااوری باا هاد ایجااد

هماهنگی و یكپارچگی در سياستگذاری كالن اجرایی در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوری پيشبينی شده است.
شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوری در جهت ارتقای كيفيت سياستگذاری در زميناههاای مختلاف علاوم ،تحقيقاات و
فناوری و راهبری توسعه فناوریهای دارای اولویت ملی ،اقدام به تشكيل كميسيونهای دوازدهگانه نموده اسات .از مهامتارین
وظایف این كميسيونها میتوان به اولویتبندی و پيشنهاد اجرای طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایهگذاری كالن در بخشهای
آموزشی ،پژوهشی و فناوری و همچنين بررسی و پيشنهاد منابع مالی مورد نياز در حوزههای علوم ،تحقيقاات و فنااوری اشااره
كرد.
وظایف شورای عالی علوم تحقيقات و فناوری به شرح زیر میباشد:
 اولویتبندی و انتخاب طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایهگذاری كالن در بخشهای آموزشی و پژوهشی و فناوری
 بررسی و پيشنهاد منابع مالی مورد نياز در حوزههای علوم ،تحقيقات و فناوری
 ارائه گزارش به مجلس شورای اساالمی :مجلاس شاورای اساالمی در بناد  26قاانون بودجاه ساال  ،1388كلياه
دستگاه های اجرایی را مكلف به گزارشدهی از عملكرد بودجه های پژوهشی خود نموده و وزارت علوم ،تحقيقاات و
فناوری نيز موظف است گزارشهای مزبور را جمعبندی و به شكل جامعی به مجلس ارائه نماید.
در واقع با توجه به بند اول وظایف این شورا ،میتوان این شورا را جزء سياستگذاران پژوهشی كشور قلمداد نمود.
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ج-19-مجمع تشخيص مصلحت نظام
در سال  1368و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،این مجمع رسماا به صاورت یكای از نهادهاای
رسمی كشور درآمد و وظيفه اصلی آن حل اختال بين مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است.
وظایف مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مسئوليت تصميمگيری در سياستهای كالن داخلی و خارجی ایران و حل اخاتال
ميان قوای سهگانه را بر عهده دارد و همچنين ناظر بر فعاليتهای آنان است.
 این مجمع ،وظيفه تدوین برنامه چشمانداز  20ساله (از  1384تا  )1404و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.

 همچنين از سال  1385رهبر جمهوری اسالمی ،اختيار نظارت بر عملكرد قوای سهگانه را كه از اختيارات رهبر است،
به این مجمع واگذار كرد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام باالترین ركن سياستگذاری كالن در كشور میباشد زیرا تدوین سياستهای كلی نظاام در
حوزههای علم و فناوری و پژوهش در قالب سند چشمانداز  20ساله از وظایف این نهاد میباشد.

ج-20-مجلس
مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران از اهميت ویژه و واالیای برخاوردار باوده و محاور بساياری از تصاميمگياریهاا،
قانونگذاریها و برنامهریزیها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد .مجلس پایگاه اساسی نظاام و ماردم و مایاه
حضور و مشاركت واقعی مردم در تصميمگيریها و مظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور ،وظایف عمده مجلس در دو بخش خالصه میگردد:
 قانونگذاری
 نظارت
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در جهان امروز ،طرح پرسشهای نو و مسائل پيچيده و چندوجهی در حوزههای مختلف ،نهادهای قانونگذاری را نااگزیر از
تأسيس مراكز علمی و پژوهشی ساخته تا با اتكا به تخصص ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراكز و بهرهگياری از آنهاا ،باه
شناخت كارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نيازهای نو در تدوین قوانين توفيق یابند.
ج-21-شورای عالی انقالب فرهنگی
شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست رئيسجمهور یكی از نهادهای حكومتی جمهوری اسالمی ایران اسات كاه پاس از
انقالب  1357ایران با فرمان امام خمينی(ره) تشكيل شد .گسترش نفوذ فرهنگ اساالمی در شائون جامعاه و تقویات انقاالب
فرهنگی و اعتالی فرهنگ عمومی و تزكيه محيطهای علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از جمله
اهدا این شورا است .ابتدا ستاد انقالب فرهنگی تشكيل گردید كه بعداا به شورای عالی انقاالب فرهنگای تغييار ماهيات داد.
اهدا این شورا عبارتاند از:
 گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمی در شئون جامعه و تقویت انقالب فرهنگی و اعتالی فرهنگ عمومی
 تزكيه محيطهای علمی و فرهنگی از افكار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه
 تحول دانشگاهها ،مدار

و مراكز فرهنگی و هنری بر اسا

فرهنگ صحيح اسالمی ،گسترش و تقویات هار چاه

بيشتر آنها برای تربيت متخصصان متعهد ،اسالمشناسان متخصص ،مغزهای متفكر و وطنخواه ،نيروهای فعاال و
ماهر ،استادان ،مربيان و معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور
 تعميم سواد ،تقویت و بسط روح تفكر و علمآموزی و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجاارب مفياد داناش بشاری
برای نيل به استقالل علمی و فرهنگی
 حفظ و احيا و معرفی آثار و مآثر اسالمی و ملی
 نشر افكار و آثار فرهنگی انقالب اسالمی ،ایجاد و تحكيم روابط فرهنگی با كشورهای دیگر به ویژه با ملل اسالمی
وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی:
از جمله وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی ،میتوان در سه حوزه سياستگذاری ،تدوین ضوابط و نظاارت تقسايمبنادی
نمود.

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت

250
ويرايش اول،ارديبهشت 1395

تهيه و تدوین سياستها و طرحهای راهبردی كشور در زمينههای مختلف فرهنگی از جمله در حوزههاای زناان ،تبليغاات،
اطالعرسانی ،چاپ و نشر ،بیسوادی ،دانشگاه ها ،برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر كشورها ،همكاری حوزه و
دانشگاه ،فعاليتهای دینی و معنوی ،تهاجم فرهنگی و سایر حوزههای فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سياستگذاری این شورا
محسوب میشود .همچنين تعيين ضوابط تأسيس مراكز علمی و آموزشی و نيز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان
از جمله وظایف این شورا میباشد .بررسی و تحليل شرایط فرهنگی ایران و جهان ،بررسی الگوهای توسعه و پيامدهای فرهنگی
آن ،بررسی وضع فرهنگ و آموزش كشور و نيز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شاورای عاالی انقاالب
فرهنگی میباشد.
ج-22-سازمان ملی استاندارد ایران
هد سازمان استاندارد ایران تعيين ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنهاا و همچناين انجاام
تحقيقات مربوطه میباشد .فعاليتهای اساسی این سازمان در حوزههای زیر میباشد:
 تعيين ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظيفه در كشور
 انجام تحقيقات به منظور تدوین استاندارد ،باال بردن كيفيت كاالهای توليد داخلی ،كمک به بهبود روشهای توليد و
كارایی صنایع
 ترویج استانداردهای ملی
 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
 كنترل كيفی كاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگيری از صدور كاالهای نامرغوب به منظاور فاراهم
نمودن امكانات رقابت با كاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بينالمللی
 كنترل كيفيت كاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصر كنندگان داخلی و جلاوگيری از
ورود كاالهای نامرغوب خارجی
 راهنمایی علمی و فنی توليدكنندگان و توزیعكنندگان انواع كاالها

سند راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
الكتريكي در صنعت برق ايران
فاز : 5برنامه عملياتي و تهيه ره نگاشت
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