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سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
پيشگفتار

بهينهسازي مصرف سوخت در نيروگاههاي حرارتي از جمله سرفصلهاي مهم صرفهجويي مصرف انرژي در كشور محسوب مي
گردد .با افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش سهم سوخت در قيمت تمام شده برق توليدي نيروگاهها ،ضرورت بررسي و
ارائه راهكارهاي افزايش راندمان بخوبي احساس ميگردد .در اين راستا و با توجه به رشد ميزان مصرف انرژي در نيروگاههاي
كشور و وجود محدوديتها و چالش هاي موجود در تأمين سوخت فسيلي مورد نياز نيروگاهها ،مالحظات زيست محيطي و افزايش
قيمت جهاني سوختهاي فسيلي ،چگونگي مواجهه با اين چالشها براي هر يك از نيروگاههاي كشور به عنوان يك موضوع قابل
اعتنا مطرح گرديده است .هدف اصلي پروژه حاضر  ،بررسي و تدوين نقشه راه افزايش راندمان نيروگاههاي كشور است.
گزارش حاضر مربوط به مرحله اول پروژه ” تدوين سند راهبردي و نقشه راه افزايش افزايش راندمان نيروگاههاي كشور" مي
باشد .در فصل اول ،ضمن بررسي كليه قوانين واسناد باالدستي در اين حوزه ،ابعاد موضوع  ،محدوده مطالعات ،افق زماني طرح،
ضرورت هاي تدوين سند و مشخصه هاي كلي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاهها مورد بررسي قرار مي گيرد و نهايتا" در
فصل دوم جمع بندي و نتيجهگيري گزارش ارائه ميگردد.
اين گزارش توسط گروه بهره برداري پژوهشگاه نيرو تحت نظارت و هدايت اعضاي محترم كميته راهبري پروژه به شرح ذيل و
مشاوره شركت پيشگامان مديريت توسعه تدبير تهيه گرديده است كه بدينوسيله از زحمات ايشان تشكر و قدرداني مي گردد.
 جناب آقاي دكتر مجيد صفار اول عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير جناب آقاي دكتر رامين حقيقي خوشخو عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي جناب آقاي مهندس غالمرضا مهرداد مدير كل دفتر پشتيباني فني توليد شركت توانير جناب آقاي مهندس سيد محسن افتخاري مدير عامل شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري -جناب آقاي مهندس فريد بشيري مدير عامل شركت مديريت توليد برق دماوند
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فصل اول تدوين مباني سند افزايش راندمان نيروگاهها

افزايش راندمان نيروگاهها در قوانين و برنامههاي توسعه كشور مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است كه از آنجمله ميتوان به اسناد
باالدستي زير اشاره نمود:

قانون هدفمندكردن يارانهها مصوب 88/10/23
مطابق بند (ج) ماده يك اين قانون ،دولت مكلف است تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور ،هر ساله حداقل يك درصد بازده
نيروگاههاي كشور را افزايش دهد به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون بازده نيروگاههاي كشور به  %45برسد.
الزم بذكر است باتوجه به اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در دو فاز و عدم اختصاص بودجه الزم به طرحهاي افزايش
راندمان طي  4سال اول برنامه پنجم توسعه كشور (سالهاي  ،)1389-1392عمالً اهداف تعيين شده فوق محقق ندرديده است.
براساس اطالعات آمار تفصيلي صنعت برق ايران در سال  ،1391راندمان كل نيروگاههاي كشور تا پايان سال  1391به 39/4
رسيده است.

نظامنامه افزايش راندمان و توليد نيروگاههاي كشور مصوب 88/03/04
اين نظامنامه در تاريخ  88/03/04توسط هئيت مديره شركت توانير در  6ماده تصويب گرديد .مطابق بند ( )5-4اين نظامنامه،
بر اجراي طرح هاي افزايش راندمان و توليد در واحدهاي نيروگاهي تأكيد شده است .بصورتيكه در پايان برنامه پنجم توسعه
كشور ،راندمان كلي نيروگاههاي حرارتي كشور به  41درصد برسد (پيوست .)1
الزم بذكر است باتوجه به محدوديتهاي مالي موجود در زمينة تأمين اعتبار اجراي طرحهاي افزايش راندمان نيروگاهها ،ميزان
راندمان ناخالص نيروگاههاي حرارتي كشور تا پايان سال  1391به حدود  38/1درصد رسيده است.
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قانون برنامه پنجم توسعه كشور مصوب 89/10/15
مطابق ماده  133اين قانون ،شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور،
بهينهسازي توليد ،افزايش راندمان نيروگاهها ،كاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت اقدامات الزم را بعمل آورند.
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ  1393/04/02درخواست شماره  92/43537/30/100مورخ  1392/10/11وزارت نيرو مبني بر
اصالح مجوز قبلي شوراي اقتصاد به شماره  114078مورخ  1391/12/28موضوع دستورالعمل بند "و" ماده ( )133قانون برنامه
پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران را بررسي و تصويب كرد متن زير به عنوان تبصره ( )4به بند ( )1ماده ()7
دستورالعمل مذكور اضافه شود.
" تبصره چهار :وزارت نيرو مجاز است در مورد تشخيص نياز به برق در طول سالهاي باقيمانده برنامه پنجم توسعه با متقاضيان
بخش غيردولتي احداث نيروگاه قرارداد تبديل انرژي با شرايط زير منعقد نمايد:
الف -نرخ خريد برق در سال  1393در نيروگاههاي با راندمان  %50را برابر  700ريال به ازاي هر كيلووات ساعت تعيين نمايد و
در صورتي كه راندمان كمتر يا بيشتر از  %50باشد به همان نسبت نرخ مذكور تغيير مييابد.
ب -در سالهاي بعد نرخ خريد مذكور براساس شاخص تركيبي ارز و تورم ( موضوع ماده  6اين دستورالعمل) مورد تعديل قرار
ميگيرد.
ج -طول دوره قرارداد با سرمايهگذاران حداكثر معادل  5سال ( 60ماه) ميباشد و غيرقابل تمديد خواهد بود" .

قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 89/12/11
مطابق ماده ( )50اين قانون ،قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط ساالنه برق و حرارت  %30و كمتر ،با %20
افزايش نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمندكردن يارانهها و قيمت فروش سوخت به نيروگاههاي با بازده متوسط
ساالنه توليد برق و حرارت  %70وبيشتر با  %20تخفيف نسبت به قيمت تعيين شده در قانون هدفمندكردن يارانهها تعيين مي
گردد.
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استاندارد معيار بازده خالص نيروگاههاي حرارتي به شماره  13375انتشار 1391/02/01
استاندارد "معيار بازده خالص در واحدهاي تبديل كننده سوختهاي فسيلي به انرژي الكتريكي(نيروگاههاي حرارتي سوخت
فسيلي) و به انرژي الكتريكي و انرژي حرارتي به طور همزمان ( ")CCHPكه بوسيله وزارت نيرو ،معاونت امور برق و انرژي-
دفتر بهينهسازي مصرف انرژي تهيه و تدوين شده ،در تاريخ  1391/02/01به صورت رسمي از سوي سازمان ملي استاندارد
ايران منتشر گرديد (پيوست  .)2اين استاندارد براي تعيين بازده خالص حرارتي كليه نيروگاههاي حرارتي سوخت فسيلي (نيروگاه
هاي بخاري ،گازي و سيكل تركيبي) و واحدهاي تبديل كننده سوخت فسيلي به انرژي الكتريكي و حرارتي به طور همزمان
) ،(CCHPبراي واحدهاي در حال بهرهبرداري و واحدهايي كه در آينده مورد بهرهبرداري قرار خواهند گرفت ،كاربرد دارد.
در اين استاندارد نيروگاههاي حرارتي براساس معيار بازده خالص حرارتي مطابق جدول زير به  7دستهبندي ميگردند .براساس
اين استاندارد ،هيچ واحدي با بازده حرارتي كمتر از  %25مجاز به بهرهبرداري نميباشد .همچنين كليه واحدهايي كه از تاريخ
اعالم اجراي اجباري اين استاندارد مجوز احداث كسب مينمايند بايد بازده حرارتي آنها در رتبه  Dو يا بيشتر قرارگيرد.
A

B

C

D

E

F

G

قانون بودجه سال  92كشور مصوب 92/03/21
مطابق بند ( )19اين قانون ،به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي
سيكل تركيبي ،توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،كاهش تلفات ،بهينهسازي مصرف ،صرفهجويي در مصرف سوخت مايع
و افزايش سهم صادرات سوخت ،به وزارت نيرو اجازه داده ميشود تا سقف  120هزار ميليارد ريال به روش بيع متقابل با سرمايه
گذاران بخشهاي خصوصي و عمومي قرارداد منعقد نمايد.
الزم بذكر است تسهيالت مذكور در بودجه سال  1393نيز (تبصره  11ماده  )1پيشبيني شده است.
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سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو -اهداف استراتژيك و استراتژيهاي وزارت نيرو دربخش
برق و انرژي كشور
اين سند در سال  1387توسط وزارت نيرو تدوين گرديد .براساس اين سند ،ارتقاي راندمان نيروگاههاي برق و كاهش هزينه
هاي تمام شده توليد جزو اهم استراتژيهاي سطح اول وزارت نيرو در بخش توليد ميباشد كه از روشهاي ذيل قابل تحقق
ميباشد:
 تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي و استفاده از فناوريهاي نوين توليد برق اولويت در تأمين نياز مصرف از طريق نيروگاههاي با راندمان باالتر اجراي طرحهاي ارزيابي اقتصادي نيروگاهها با استفاده از شاخصهاي سنجش راندمان متناسب با نوع فناوري و درجهت اجراي طرحهاي تشويقي و تنبيهي
 اجراي طرحهاي ارتقاء بهرهوري انرژي در نيروگاهها و رتبهبندي نيروگاهها با شاخصهاي بهرهوري انرژي توليد همزمان برق و حرارت ارتقاي سطح استانداردهاي فني توليد برق و نوسازي تجهيزات صنعت برق تقويت مديريت بهينه بهرهبرداري از نيروگاههاي برق آبي استفاده از انرژي حرارتي نيروگاههاي مجاور يا داخل شهرها جهت مصارف منازل و واحدهاي صنعتي -بكارگيري فناوري مولدهاي پراكنده باالخص به صورت همزمان برق و حرارت در نقطه مصرف

 -1-1تبيين ابعاد موضوع و محدوده مطالعات
 -1-1-1هدف اصلي مطالعه
مطابق قانون هدفمند كردن يارانهها دولت مكلف است تا  5سال از زمان اجراي اين قانون ،بازده نيروگاههاي كشور را به 45
درصد برساند .لذا هدف اصلي از تهيه اين سند ،تهيه يك نقشه راه جهت دستيابي به اين موضوع ميباشد .همچنين به منظور
تحقق اهداف تعيين شده در سند چشمانداز و برنامه رهبردي وزارت نيرو در افق ،1404يك برنامه ده ساله در اين مطالعه
طراحي و ارائه خواهد گرديد.
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 -2-1-1تبيين سطح تحليل
محدوده انجام مطالعات در سطح صنعت برق كشور بوده و انواع نيروگاههاي حرارتي كشور شامل گازي ،بخاري و سيكل
تركيبي را شامل مي گردد .نيروگاههاي تجديدپذير شامل نيروگاههاي برقابي ،خورشيدي ،بادي و زمين گرمايي و نيز
نيروگاههاي هستهاي و ديزلي در اين پروژه مورد توجه قرار نميگيرند زيرا در پروژههاي جداگانهاي مورد بررسي قرار خواهند
گرفت .اين مطالعه نيروگاههاي جديد كه در طي افق زماني مورد مطالعه احداث خواهند گرديد را دربر نميگيرد .الزم به ذكر
است تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه فناوريهاي توربين گاز و توربين بخار در پروژههاي مستقلي در دست اجرا ميباشد.

 -3-1-1تبيين افق زماني تحليل
همانطور كه در بخش ( )1-1-1ذكر شده باتوجه به اهداف تعيين شده در قانون هدفمندكردن يارانهها ،افق كوتاه مدت اين
مطالعه پنج ساله ميباشد .همچنين به منظور دستيابي به اهداف كالن سندچشمانداز در افق  ،1404يك افق زماني بلندمدت 10
ساله نيز در اين مطالعه در نظر گرفته خواهد شد تا بتوان با توجه به وجود عدم قطعيتهاي موجود در اجراي طرحهاي افزايش
راندمان و توسعه نيروگاهها ،يك تصوير واقعي از راندمان نيروگاههاي كشور در سناريوهاي مختلف تا افق  1404ارائه نمود.

 -2-1تبيين مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاهها
در اين بخش جايداه فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاهها از جنبههاي مختلف از جمله سابقه حضور آنها در بازار ،ساده يا
پيشرفته بودن آنها ،چدوندي بكارگيري آنها در فرآيند توليد برق در نيروگاهها و نيز ميزان توسعهيافتدي آنها مورد بررسي قرار
ميگيرد .باتوجه به اينكه فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي مختلف با يكديدر متفاوت است ،اين فناوريها در سه گروه
واحدهاي گازي ،بخاري و سيكل تركيبي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميگيرند.

 -1-2-1مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان واحدهاي گازي
مشخصات فناوريهاي مختلف افزايش راندمان نيروگاههاي گازي از جنبههاي ذيل قابل بررسي ميباشد:
 چرخه عمر بازار -سطح پيچيدگي فناوري
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 محل بكارگيري فناوري در فرآيند توليد برق چرخه عمر فناوري ميزان تأثير بكارگيري فناوري در افزايش راندمان واحد سطح توانمندي داخليهريك از مشخصههاي فوق براي فناوريهاي مختلف را ميتوان به صورت كيفي در سه سطح دستهبندي نمود .اين سطوح
براي مشخصة چرخة عمر بازار و فناوري به ترتيب مراحل بلوغ ،رشد و نزول ميباشد .همچنين مشخصة سطح پيچيدگي
فناوري به ترتيب در سه سطح ساده ،متوسط و پيچيده دستهبندي شده است .ميزان افزايش راندمان ناشي از بكارگيري
فناوريهاي مختلف نيز در سه سطح باال (بيش از 1درصد) ،متوسط (بين  0.5تا  1درصد) و پائين (كمتر از  0.5درصد) دستهبندي
گرديده است .شاخص سطح توانمندي داخلي در طراحي ،ساخت و بكارگيري فناوريها نيز در سه سطح باال (بوميسازي
كامل) ،متوسط (توانايي ساخت با مهندسي معكوس) و پائين (بكارگيري فناوري خارجي) قابل تقسيمبندي مي باشد.
براساس بررسيهاي صورت گرفته در مراجع و منابع مختلف] [5،7 ،1،2،4فناوريهاي اصلي افزايش راندمان براي واحدهاي
گازي در جدول ( )1-1به همراه مشخصات اصلي هريك براساس شاخصهاي فوقالذكر ارائه شده است .
همانطور كه مالحظه ميشود فناوريهاي سيستمهاي خنككاري هواي ورودي كمپرسور به روش هاي فاگ وتبريدي ،سيستم
شستشوي آنالين پرههاي كمپرسور ،فناوري بكارگيري سيلهاي پيشرفته در توربين و كمپرسور ،طراحي پرههاي پيشرفته براي
توربين و كمپرسور ،افزايش دماي ورودي توربين و نيز بكارگيري فناوريهاي توليد همزمان برق ،حرارت و سرما ) (CCHPو
توربينهاي انبساطي از نظر ميزان تأثير در افزايش راندمان واحد از اهميت بااليي برخوردار ميباشند.

 -2-2-1مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان واحدهاي بخاري
در جدول ( )2-1فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار به همراه مشخصههاي تكنولوژيكي آنها براساس اطالعات
جمع آوري شده از منابع مختلف ارائه گرديده است ] .[5،6،3،1،2همانطور كه مالحظه ميشود فناوريهاي سطوح حرارتي و
سيلهاي پيشرفته براي پيش گرمكن هواي بويلر ،دودهزداي آكوستيكي سطوح حرارتي بويلر ،پرههاي پيشرفته توربين با
طراحي سه بعدي ،سيستمهاي نوين تميزكاري كندانسور و نيز فناوريهاي بازتواني واحدهاي بخاري قديمي و توليد همزمان
برق ،حرارت و سرما از نظر تأثير در افزايش راندمان در سطح باال قراردارند.
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جدول ( )1-1مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان واحدهاي گازي
رديف

نام فناوري

1

سيستم خنككاري هواي ورودي

چرخه عمر

سطح

بازار

پيچيدگي

بلوغ

ساده

محل بکارگيري

سيستم هواي ورودي

چرخه عمر

ميزان تأثير

سطح

فناوري

در افزايش

توانمندي

راندمان

داخلي

متوسط

باال

بلوغ

كمپرسور به روش مديا
2

سيستم خنككاري هواي ورودي

رشد

پيچيده

سيستم هواي ورودي

رشد

باال

متوسط

كمپرسور به روش فاگ
3

سيستم خنككاري هواي ورودي

رشد

متوسط

سيستم هواي ورودي

بلوغ

باال

متوسط

كمپرسور به روش تبريدي
4

سيستمهاي سرمايشي مبتني بر

رشد

متوسط

سيستم هواي ورودي

بلوغ

باال

متوسط

ذخيرهسازي سرما
5

سيستم فيلتراسيون پيشرفته هواي

بلوغ

متوسط

سيستم هواي ورودي

بلوغ

متوسط

متوسط

ورودي
6

سيستم شستشوي آنالين پرههاي

رشد

متوسط

كمپرسور

بلوغ

باال

پائين

كمپرسور
7

سيلهاي پيشرفته

رشد

پيچيده

كمپرسور ،توربين

رشد

متوسط

پائين

8

سيستم تنظيم بهينه پرههاي ورودي

رشد

متوسط

كمپرسور ،سيستم

بلوغ

متوسط

متوسط

كنترل

كمپرسور
9

سيستم پايش محفظه احتراق

رشد

پيچيده

محفظه احتراق

رشد

پائين

پائين

10

تزريق بخار به داخل محفظه احتراق

رشد

متوسط

محفظه احتراق

رشد

پائين

متوسط

11

عايقهاي پيشرفته

رشد

متوسط

محفظه احتراق،

بلوغ

پائين

متوسط

توربين
12

مشعلهاي پيشرفته

رشد

پيچيده

محفظه احتراق

بلوغ

پائين

پائين

13

پرههاي پيشرفته با طراحي سهبعدي

رشد

پيچيده

توربين ،كمپرسور

رشد

باال

متوسط

14

افزايش دماي ورودي توربين

رشد

متوسط

توربين ،محفظه

رشد

باال

متوسط

احتراق
15

خنككاري پيشرفته پرههاي توربين

رشد

پيچيده

توربين

رشد

پائين

پائين

16

سيستم خنككاري پيشرفته روغن

بلوغ

متوسط

سيستم جانبي

بلوغ

پائين

متوسط

روانكاري
17

سيستم خنككاري پيشرفته ژنراتور

بلوغ

متوسط

سيستم جانبي

بلوغ

پائين

متوسط

18

سيستم پايش عملكرد آنالين واحد

رشد

متوسط

سيستم كنترل

بلوغ

باال

متوسط

19

تبديل به سيكل تركيبي

بلوغ

متوسط

فرآيند

رشد

باال

باال

20

سيستم توليد همزمان برق ،حرارت،

بلوغ

متوسط

فرآيند

رشد

باال

متوسط

سرما و آب شيرين
21

توربين انبساطي

رشد

پيچيده

فرآيند

رشد

باال

متوسط
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جدول ( )2-1مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان واحدهاي بخار
رديف

نام فناوري

1

سطوح حرارتي و سيلهاي پيشرفته

سابقه

سطح

محل بکارگيري

ميزان توسعه

ميزان تأثير

سطح بومي

حضور

پيشرفته

در فرآيند

يافتگي

در افزايش

سازي

دربازار

بودن

رشد

متوسط

راندمان
بويلر

رشد

متوسط

متوسط

براي پيش گرمكن هواي بويلر
2

سيستم هاي پيشرفته تميزكاري

رشد

پيچيده

بويلر

رشد

متوسط

متوسط

سطوح حرارتي بويلر
3

مشعلهاي پيشرفته

رشد

پيچيده

بويلر

بلوغ

پائين

پائين

4

سيستم تنظيم بهينه احتراق در بويلر

بلوغ

ساده

بويلر

بلوغ

پائين

متوسط

5

عايقهاي پيشرفته

رشد

متوسط

بويلر و توربين

بلوغ

پائين

متوسط

6

فنهاي پيشرفته )(GR, FD,ID

رشد

متوسط

بويلر و توربين

بلوغ

پائين

متوسط

بويلر
7

پرههاي پيشرفته توربين با طراحي

رشد

پيچيده

توربين

رشد

باال

پائين

سه بعدي
8

سيلهاي پيشرفته توربين

رشد

پيچيده

توربين

رشد

متوسط

پائين

9

هيترهاي پيشرفته آب تغذيه

رشد

متوسط

سيكل حرارتي

بلوغ

پائين

پائين

10

سطوح حرارتي پيشرفته براي

رشد

متوسط

كندانسور

رشد

پائين

پائين

كندانسور
11

سيستم نوين تميزكاري كندانسور

بلوغ

متوسط

كندانسور

بلوغ

متوسط

پائين

12

سيستم كنترل شيميايي پيشرفته

رشد

ساده

سيكل حرارتي و

بلوغ

پائين

باال

سيكل آب و بخار
13

پكينگهاي پيشرفته براي برجهاي

بويلر
بلوغ

ساده

برج خنككن

بلوغ

متوسط

متوسط

خنككن تر
14

سيستم هاي خنككن پيشرفته

رشد

متوسط

برج خنككن

بلوغ

پائين

متوسط

15

سيستم بهينهسازي فنهاي برجهاي

بلوغ

ساده

برج خنككن

بلوغ

پائين

باال

خنككن خشك
16

كنترل بهينه دبي آب تغذيه و آب

بلوغ

متوسط

اسپري

سيكل حرارتي و

بلوغ

متوسط

باال

بويلر

17

سيستم پايش و تحليل عملكرد واحد

رشد

متوسط

18

بهره برداري بهينه از هيتر هاي آب

بلوغ

متوسط

سيستم اندازهگيري و

بلوغ

باال

متوسط

كنترل
سيكل حرارتي

بلوغ

متوسط

متوسط

تغذيه
19

درايو هاي دور متغير براي پمپ هاي

رشد

باال

سيكل حرارتي

بلوغ

متوسط

پائين

آب تغيه
20

بازتواني واحدهاي بخار قديمي

رشد

پيچيده

سيكل حرارتي

رشد

باال

متوسط

21

توليد همزمان برق ،حرارت و سرما

بلوغ

متوسط

سيكل حرارتي

بلوغ

باال

متوسط

22

توربينهاي انبساطي

رشد

پيچيده

سيكل حرارتي

بلوغ

باال

متوسط
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 -3-2-1مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان واحدهاي سيکل تركيبي
نيروگاههاي سيكل تركيبي ،تلفيقي از واحدهاي گازي و بخاري ميباشند .لذا فناوريهاي افزايش راندمان ذكر شده براي
واحدهاي گازي و بخاري (جداول1-1و )2-1براي اين واحدها نيز صادق ميباشد .به جزء موارد فوقالذكر ،فناوري سيستم
تنظيم بار بهينه بلوك سيكل تركيبي در اين واحدها مطرح ميباشد كه وظيفه تنظيم و هماهندي بار واحدهاي گازي و بخاري
در شرايط راندمان حداكثري را برعهده دارد .همچنين براي واحدهاي سيكل تركيبي كه داراي مشعلهاي كانالي در ورودي
بويلر بازياب ميباشند ،فناوري بهينهسازي عملكرد مشعلهاي فوق جهت افزايش راندمان اين واحدها را ميتوان به ساير
فناوريهاي ذكر شده قبلي اضافه نمود .مشخصههاي فناوريهاي مستقل واحدهاي سيكل تركيبي در جدول ( )3-1نشان داده
شده است.
جدول ( )3-1مشخصههاي فناوريهاي مستقل واحدهاي سيکل تركيبي
رديف

نام فناوري

1

سيستم توزيع بار بهينه بين واحدهاي
بلوك سيكل تركيبي
بهينهسازي عملكرد مشعلهاي
كانالي
سيستم پايش عملكرد آنالين بلوك
سيكل تركيبي

2
3

سابقه

سطح

محل بکارگيري

ميزات توسعه

ميزان تأثير

سطح بومي

حضور

پيشرفته

در فرآيند

يافتگي

در افزايش

سازي

دربازار
بلوغ

بودن
متوسط

سيستم كنترل

بلوغ

راندمان
باال

متوسط

بلوغ

متوسط

بويلر بازياب

بلوغ

پائين

متوسط

رشد

متوسط

سيستم كنترل

بلوغ

باال

متوسط

 -3-1رويکرد كشورهاي مختلف در زمينه افزايش راندمان نيروگاههاي حرارتي
با توجه به روند رو به رشد صنايع و افزايش نياز به برق ،توليد برق تا سال  2000رشد فزايندهاي داشت بطوريكه در اواخر
اين دوره سازندگان نيروگاههاي حرارتي با نرخ  2تا  3برابر متوسط دهههاي گذشته به احداث واحدهاي توليد برق پرداختند [.]8
اين روند حوالي سال  2000با تأمين شدن نياز برق اروپا و آمريكا متوقف گرديد .ولي نياز به جايدزين كردن نيروگاههاي مسن
در سالهاي بعد بوجود آمد .به طور مثال فقط در اروپا تا سال  ،2020حدود  200گيداوات واحدهاي توليد ميبايست جايدزين
شوند .مورد ديدري كه بر روند توليد نيروگاهها تاثير گذاشته است كمياب شدن سوختهاي مرغوب مايع و گازي است كه در
اولويت بودن نيروگاههاي سيكل تركيبي را زير سوال برده و توليد نيروگاههاي زغالسندي را در برخي مناطق رواج داده است.
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وابستدي توليد برق به واحدهاي باالي سي سال كه واحدهاي قديمي به حساب ميآيند ،در شكل ( )1-1نشان داده شده
است .همانطور كه از اين نمودار بر ميآيد ،وابستدي به نيروگاههاي قديمي با نزديك شدن به سال  2000به سرعت افزايش
يافته است [.]10

شکل ( )1-1سهم توليد نيروگاهها با سن باالي سي سال نسبت به كل در سالهاي مختلف []10

با استفاده از تكنولوژيهاي جديد نهتنها قسمت از دست رفته راندمان بازيابي ميشود ،بلكه حتي راندمان به مقداري بيشتر
از حالت اوليه افزايش داده ميشود  .همزمان با افزايش راندمان ،نرخ كاهش آن با گذشت زمان نيز كمتر ميشود .تكنولوژي
هاي ذكر شده شامل موارد بسياري ميباشد كه در ادامه توضيح داده خواهند شد.
واحدهايي كه در فاصله سال  1995تا  2000نصب شده  1/5تا  3/5درصد راندمان كلي بهتري نسبت به واحدهاي قديميتر
داشتند .به طور مثال شكل ( )2-1نمونهاي از افزايش راندمان را براي سيستمهاي جديدتر نشان ميدهد.
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شکل ( )2-1افزايش راندمان براي سيستمهاي جديدتر []11

در سال  1992انجمن جهاني انرژي 1و آژانس انرژي و محيط زيست 2تفاهم نامهاي را به منظور مشخص نمودن سياستهاي
جهاني در زمينه افزايش بازدهي توليد و مصرف انرژي در جهان امضا كردند .بالغ بر  70كشور عضو از سراسر دنيا ،متعهد شدند
كه به موارد ذكر شده در تفاهم نامه عمل كنند .تفاهم نامه شامل بندهاي مختلفي بود كه يكي از آنها ،افزايش بازدهي توليد
برق از طريق نوسازي نيروگاههاي قديمي و استفاده از تكنولوژيهاي مدرن بود .در زمان امضاي تفاهمنامه ،متوسط بازدهي
نيروگاههاي حرارتي در كشورهاي عضو  %34بود كه نسبت به كشورهاي اروپايي كه نيروگاههاي حرارتي با متوسط بازدهي
 %40داشتند ،پايين تر بود .كشورهاي عضو ،متعهد شدند كه تا سال  2006متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي خود را افزايش
دهند .طي برآورد انجام شده در آن زمان ،اگر كشورهاي عضو ميتوانستند متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي خود را به %40
درصد برسانند در حدود  420ميليون تن نفت خام معادل 3و اگر متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي خود را به  %46ميرساندند
 770ميليون تن نفت خام معادل در مصرف جهاني سوخت صرفهجويي ميشد [.]12
بر اساس گزارشي ديدر كه آژانس بين المللي انرژي 4در سال  2004تحت عنوان چشمانداز انرژي جهاني 5ارائه داد ،تا سال
 2030سوختهاي فسيلي به عنوان منابع اصلي توليد برق باقي خواهند ماند .همچنين تا سال  2030حدود  1400گيداوات به

)1 World Energy Council (WEC
2 ADEME
)3 Million Tons of Oil Equivalent (Mtoe
)4 International Energy Agency (IEA
5 World Enrgy Outlook
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ظرفيت نيروگاههاي جهان افزوده خواهد شد كه اكثر آنها نيروگاههايي با سوخت فسيلي ميباشند .از سوي ديدر در اغلب موارد
عمر نيروگاههاي فسيلي بالغ بر  40سال و يا بيشتر ميباشد .از اينرو ،ميتوان پيشبيني كرد كه تا سال  2050نيز سوختهاي
فسيلي به عنوان منابع اصلي توليد انرژي باقي خواهند ماند (شكل  )3-1ميزان برق توليدي از منابع مختلف انرژي را در سالهاي
آتي نشان ميدهد [ .)]13بنابراين ساخت نيروگاههاي مدرن سوخت فسيلي با حداقل توليد گازهاي گلخانهاي و حداكثر راندمان
توليد ،يكي موارد مورد توجه صنعت و دولتها ميباشد [.]14

شکل ( )3-1ميزان توليد برق جهاني از منابع انرژي مختلف در سالهاي آينده []13

از سوي ديدرطبق پيش بينيهاي انجام شده تا سال  2030بيش از  50درصد برق توليدي دنيا از تكنولوژيهايي خواهد بود كه
در دهه  90پديدار شدند .تكنولوژيهايي چون نيروگاههاي سيكل تركيبي ،نيروگاههاي با سوخت زغالسنگ پيشرفته و نيروگاه-
هاي انرژي نو از جمله آنها خواهند بود .بر اساس آمارهاي موجود ،در نيروگاههاي نسل جديد ،استفاده از زغالسنگ با تكنولوژي
حاضر از  36درصد در سال  2000به  12درصد در سال  2030كاهش پيدا خواهد كرد ولي استفاده از زغالسنگ با تكنولوژي
پيشرفته به مرز  33درصد در سال  2030خواهد رسيد همچنين استفاده از گاز طبيعي از  16درصد در سال  2000به  25درصد
در سال  2030افزايش خواهد يافت .بنابراين طبق آمارهاي موجود نيروگاههاي سوخت فسيلي قسمت اعظم توليد برق جهان را
در سالهاي آتي به عهده دارند [.]15
هندامي كه اين مسئله در كنار مصرف رو به رشد منابع فسيلي و هزينه هاي فزاينده آنها قرار مي گيرد ميتوان به وضوح
مشاهده كرد كه چرا راندمان نيروگاههاي حرارتي تا اين حد اهميت يافته و برنامه هاي افزايش راندمان نيروگاههاي حرارتي در
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كشورهاي مختلف با جديت خاصي پيديري ميشود .شكل ( )4-1به طور كيفي نتايج برنامههاي افزايش راندمان در فاصله
سالهاي  1990و  2004را در چند كشور نشان مي دهد.

شکل ( )4-1نتايج اجراي طرح افزايش راندمان در كشورهاي مختلف در خالل سالهاي ]16[ 2010-1990

پس از ساخت اولين نيروگاه بخار ،تكنولوژيهاي ساخت نيروگاههاي سوخت فسيلي به طور مداوم بهبود يافت و راهكارهاي
مختلفي جهت افزايش كارايي اين نوع نيروگاهها ارائه گرديد  .برخي از راههاي رايج افزايش راندمان نيروگاهها به صورت زير
بيان ميگردند :
 .1ساخت بويلرهايي با دما و فشار بخار باالتر.
.2

استفاده از توربينهاي پيشرفتهاي كه بتوانند حداكثر كار خروجي را از بخار توليد شده در دما و فشار باالتر توليد كنند.

.3

توربينهاي گازي كه بتوانند دماي باالي حاصل از گازهاي احتراق را تحمل كنند.

.4

استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته جهت تبديل نفت خام يا زغال سنگ به گازهاي قابل اشتعال.

بهبود در راندمان نيروگاهها نياز به تكنولوژي ،سيستمهاي مدرن و پشتيباني علوم پيشرفته دارد .از جمله اين علوم ميتوان به
توليد موادي با مقاومت حرارتي باال ،مدلسازي و بهينهسازي روشهاي احتراق ،توليد حسدرهاي جديد و سيستمهاي كنترلي
پيشرفته و غيره اشاره نمود كه اكثر اين علوم در حال حاضر وجود دارند و براي بهبود بيشتر فقط نياز به پتانسيلهاي جايدزين
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ميباشد .به عنوان مثال در حال حاضر تكنولوژيهايي وجود دارند كه بازده نيروگاههايي با سوخت زغالسنگ را تا حدود %47
افزايش دادهاند و از نظر تئوري اين ميزان تا  %60نيز قابل دسترسي ميباشد [ .]14امروزه تكنولوژيهاي مختلفي در زمينه
ساخت نيروگاههاي پيشرفته بوجود آمده است .اين برنامهها به صورت طرحهاي كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت ارائه شدهاند
(جدول .)4-1

جدول ( )4-1طرحهاي آينده براي صنعت توليد برق در جهان []14

کوتاه مدت
 زغال سنگ پودر شده1 توربينهاي گازي پيشرفته -بستر شناور

ميان مدت
 سوخت زغال سنگ پودر شده و فوق فوق بحراني2 توربينهاي گازي پيشرفته بستر شناور(3فوق بحراني) سيستمهاي تركيبي توربين گاز (به صورت محدود) تبديل به گاز كردن سوختهاي جامد(4به صورت محدود) -پيلهاي سوختي(5به صورت محدود)

بلند مدت
 گاز ي سازي سوخت هاي جامد پيلهاي سوختي سيستمهاي تركيبي توربين گاز -سيكلهاي مدرن

تمايل به بكارگيري سيكلهاي تركيبي در اتحاديه اروپا بعنوان عاملي مهم در افزايش راندمان كلي نيروگاههاي حرارتي مد نظر
بوده است .البته تالشها در جهت افزايش راندمان نيروگاههاي بخار همچنان ادامه دارد تا راندمان واحدهاي فعلي در محدوده
 %40-45قرار گيرد عالوه بر اين ،تالش ميشود با بكارگيري تكنولوژيهاي برتر اين ميزان به حدود  %50براي نيروگاههاي
جديد برسد .در شكل ( )5-1برنامه افزايش راندمان نيروگاههاي بخاري در كشور آلمان ارائه شده است.

1 Pulverised coal
2 Ultra supercritical
3 Fluidized bed
4 Gasification
5 Fuell cells
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شکل ( )5-1برنامه ريزي افزايش راندمان در نيروگاههاي بخاري كشور آلمان []16

در كشورهاي پيشرفته ارزيابي راندمان نيروگاهها به شكلي منسجم پيديري ميشود .بطور مثال شركتهايي مانند  VGB 1از
سال  1970با گردآوري مشخصههاي عملكردي واحدهاي مختلف ،متناسب با شرايط عملكرد واحدها ،راهكارهايي را براي
افزايش راندمان در نيروگاههاي متقاضي ارائه ميدهد .در حال حاضر اين شركت با ايجاد يك مركز اطالعاتي در آلمان به دنبال
دستيابي به راندمان باالي  50درصد تا سال  2020است.

شکل ( )6-1برنامه ريزي شركت  VGBبراي افزايش راندمان در نيروگاههاي بخار []17

1 European Association for Generation of Heat and Power
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 -4-1تبيين ضرورت توسعه و داليل توجيهپذيري طرحهاي افزايش راندمان نيروگاهها
براساس آمار تفصيلي صنعت برق ايران در سال  ،1392ميزان كل توليد برق نيروگاههاي حرارتي كشور بالغ بر  242838ميليون
كيلووات ساعت بوده است .با توجه به راندمان متوسط نيروگاههاي حرارتي كشور در سال ( 1392معادل  37درصد) ،به انرژي
حرارتي معادل  656319ميليون كيلووات ساعت نياز ميباشد .چنانچه فرض شود كل سوخت اين نيروگاهها از طريق گاز طبيعي
با ارزش حرارتي متوسط

 8639تأمين شود مطابق رابطه زير ميزان مصرف گاز طبيعي در سال  92معادل  65ميليارد متر

مكعب گاز بوده است.
ميزان مصرف گاز معادل نيروگاههاي حرارتي در سال  92لذا
چنانچه راندمان نيروگاههاي حرارتي يك درصد افزايش يابد ميزان صرفهجويي ساالنه مصرف سوخت گاز معادل  653ميليون
متر مكعب خواهد بود كه ارزش اين ميزان گاز (چنانچه قيمت گاز طبيعي

 25در نظر گرفته شود ) معادل  163ميليون

دالر ميباشد .الزم به ذكر است اين مبلغ با فرض بكارگيري گاز طبيعي به عنوان سوخت مصرف نيروگاهها برآورد شده است و
چنانچه سوخت هاي مايع نيز براساس سهم مصرف آنها درمحاسبات وارد گردد (باتوجه به قيمت باالتر آنها نسبت به گاز
طبيعي) ،اين مبلغ به بيش از  200ميليون دالر افزايش خواهد يافت .بنابراين مالحظه ميگردد كه اجراي طرحهاي افزايش
راندمان از ارزش اقتصادي بااليي برخوردار ميباشد.
در نيروگاههاي حرارتي در حدود  58-74درصد هزينه تمام شده برق توليدي مربوط به سهم هزينه سوخت مصرفي ميباشد]

 .[18لذا اجراي طرحهاي افزايش راندمان نيروگاهها تأثير قابل توجهاي در مصرف سوخت و در نتيجه قيمت تمام شده برق
توليدي آنها دارد .بديهي است در ميان طرحهاي مختلف افزايش راندمان ،طرحي كه بيشترين تأثير را در كاهش قيمت تمام
شده برق توليدي دارد از اولويت باالتري نسبت به ساير طرحها برخوردار است .از ديدر شاخصهاي اقتصادي جهت مقايسه
طرحهاي مختلف افزايش راندمان ميتوان به شاخصهاي ارزش حال خالص ) ،(NPVنرخ يكنواخت شده ارزش حال خالص (
 )AEو نرخ بازگشت سرمايه ) (IRRاشاره كرد.
الزم بذكر است اجراي طرحهاي افزايش راندمان عالوه بر كاهش مصرف سوخت نيروگاهها ،سبب كاهش آاليندههاي زيست
محيطي خروجي نيروگاه نيز ميگردد .لذا مقايسه اقتصادي طرحهاي افزايش راندمان نيروگاهها را ميتوان با و يا بدون درنظر
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گرفتن هزينههاي زيستمحيطي انجام داد .امروزه با توجه به محدوديتهاي باالي زيستمحيطي ،شاخص كاهش آاليندههاي
زيستمحيطي از اهميت ويژهاي در انتخاب و اولويتبندي طرحهاي افزايش راندمان برخوردار گرديده است.
در اين بخش ضمن معرفي شاخصهاي مذكور ،نتايج مطالعه مورد صورت گرفته براي مقايسه طرحهاي افزايش راندمان براي
دو نيروگاه نمونه (بندرعباس و رامين) ارائه ميگردد .نتايج اين مطالعات و ساير بررسيهاي صورت گرفته در مراجع معتبر بين
المللي )] [12] ،[6و ] )[16نشان ميدهد كه اجراي طرحهاي افزايش راندمان نيروگاهها از توجيه اقتصادي بسيار بااليي
برخوردار ميباشد و بعضاً مدت زمان برگشت سرمايهگذاري اين طرحها كمتر از يك سال ميباشد .از اينرو باتوجه به روشن و
شفاف بودن توجيهپذيري اقتصادي اين طرحها ،در اسناد باالدستي ذكر شده در بخش ( )1-1قوانين الزم جهت اجراي طرحهاي
اولويت دارد در اين حوزه از جمله سيكل تركيبي كردن واحدهاي گازي پيشبيني شده است.

 -1-4-1بررسي روشهاي ارزيابي اقتصادي براي مقايسه طرحهاي افزايش راندمان
در اين بخش روشهاي ارزيابي اقتصادي براي انتخاب اقتصاديترين طرح از بين طرحهاي مختلف افزايش راندمان مورد
بررسي قرار ميگيرد [ 19و .]20
روش ارزش فعلي )(1NPV
در اين روش جريان هاي وجوه چه به صورت درآمد و چه به صورت هزينه ،به مبدا زمان انتقال مييابند .اين امر با توجه به
حداقل نرخ قابل قبول ،كه به آن نرخ تنزيل ميگويند و نشان دهنده ارزش زماني پول است ،صورت ميگيرد .منظور از زمان
حال ،ابتداي سال شروع سرمايه گذاري است كه در اصطالح اقتصاد مهندسي،سال صفر ناميده مي شود .ارزش فعلي خالص يك
پروژه از جمع دو بردار (درآمد و هزينه) به دست ميآيد.
پس از تبديل جريان نقدي طرحهاي مختلف به زمان حاضر ،ارجحيت انتخاب با گزينهاياست كه داراي بيشترين ارزش فعلي
خالص باشد .در مواردي كه درآمد طرحها قابل پيش بيني نباشند ،اولويت با طرحي است كه داراي كمترين هزينه باشد .بديهي
است در اين صورت درآمد كليه طرح هاي رقيب هر چند كه نامعلوم است ،ولي مساوي فرض ميشوند .ارزش فعلي خالص
مطابق رابطة ( )1-1قابل مقايسه ميباشد.
Net present value

1
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كه در آن  Btو  Ctبه ترتيب منافع و هزينه ها در سال  i ،tنرخ تنزيل و  Tگستره زماني هستند .مالحظه ميگردد كه در
فرمول ( )1-1درآمدها با عالمت مثبت و هزينه ها با عالمت منفي ظاهر ميشوند .بر اساس مالك ارزش فعلي خالص ،تصميم
گيري در خصوص اجرا يا عدم اجراي يك پروژه به شرح زير خواهد بود:
 اجراي پروژه از نظر اقتصادي داراي توجيه بوده و سودآور است ()NPV>0 اجراي پروژه با عدم اجراي آن يكسان ميباشد ()NPV=0 پروژه قابل قبول نبوده و اجراي آن زيانده است ()NPV<0الزم به ذكر است كه در مقايسه دو يا چند پروژه نيز ،ارجحيت انتخاب با پروژه اي است كه داراي  NPVبزرگتر (و البته مثبت)
باشد.
روش يكنواخت سازي ارزش فعلي )(AE
در اين روش مقدار  NPVبه دست آمده در بند ( )1-1-1را با نرخ تنزيل ) (iبه طور يكنواخت در طول دورههاي مورد بررسي
توزيع ميگردد .روش مذكور مطابق رابطه ( )2-1محاسبه ميگردد.

 i(1  i)T 
AE  NPV  

T
 (1  i)  1

() 2-1

روش نرخ بازدهي داخلي

1

روش ارزش فعلي  ،روشدقيقي هست كه به محاسبات نسبتا سادهاي نياز دارد .اما براي محاسبه معيارهاي اقتصادي از طريق
اين روش ها ،الزم است كه حداقل نرخ قابل قبول يا نرخ تنزيل معلوم باشد .در بعضي شرايط ،تعيين اين نرخ مشكل و بحث
انديز مي باشد .يكي از متداولترين روشهاي تحليل اقتصادي پروژهها كه اين مشكل را بر طرف مي سازد ،روش نرخ بازده
داخلي است.

)Internal Rate of Return(IRR

1
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نرخ بازده داخلي كه شاخص سوددهي قابل قبولي را به نمايش ميگذارد ،نرخي است كه در ازاي آن ارزش فعلي كليه درآمدها با
ارزش فعلي كليه هزينه ها مساوي گردد .بعبارت ديدر نرخ بازده داخلي ،نرخي است كه در آن ارزش فعلي خالص )(NPV

مساوي صفر مي شود.
پس از محاسبه نرخ بازده داخلي ،آن را با حداقل نرخ بازده نرخ قابل انتظار مقايسه كرده و در صورتي كه نرخ بازده داخلي بيشتر
از حداقل نرخ قابل انتظار باشد طرح پذيرفته و در غير اينصورت رد ميگردد .نرخ بازده داخلي) (IRRاز رابطه ( )3-1قابل
مقايسه است:
0

()3-1

روش منفعت به هزينه
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روش هايي كه تا اينجا مطرح گرديدند ،بيشتر براي تحليل اقتصادي پروژه هاي بخش خصوصي بكار برده ميشوند .براي
ارزيابي اقتصادي طرحهاي دولتي اگر چه ميتوان از روش هاي مختلفي استفاده كرد ،اما متداولترين آنها روش منفعت به
هزينه است ،و اين مهمترين مزيت روش حاضر به نسبت به روشهاي پيش گفته ميباشد .در اين روش نسبت ارزش فعلي يا
معادل ساالنه منافع به ارزش فعلي يا معادل ساالنه هزينه ها محاسبه و مالك ارزيابي قرار مي گيرد.
نسبت محاسبه شده با عدد يك مقايسه مي گردد .در صورتي كه اين نسبت بزرگتر از يك باشد ،طرح قابل قبول و در غير
اينصورت رد مي شود .همچنين در مقايسه چند طرح با يكديدر ،آن طرحي در اولويت است كه نسبت منفعت به هزينه بزرگتري
داشته باشد .نكته مهمي كه الزم است تذكر داده شود اين است كه در صورت وجود منافع منفي ،مي بايستي آن را از منافع
مثبت كه در صورت كسر نشان داده ميشود ،كم كرد .به عبارت ديدر ،ارزش ريالي منافع منفي را نميبايستي به صورت هزينه،
به مخرج كسر اضافه نمود .نسبت منفعت به هزينه مطابق رابطه ( )4-1قابل محاسبه ميباشد
Bt
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)Benefit-Cost-Ratio(BCR
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1

هر يك از روشهايي كه در قسمت هاي قبلي گفته شد ،داراي جواب يكساني هستند و از يك منطق رياضي پيروي ميكنند .اما
در روش دوره بازگشت نتيجه الزاما با روشهاي قبلي برابر نيست.
در اين روش هدف تعيين طول دورهاي است كه سرمايهگذاري اوليه بدون در نظر گرفتن نرخ بهره باز خواهد گشت .چنانچه G

سرمايه اوليه معرفي شود و  Rtخالص دريافتي در طول دورة  tباشند و فرض بر آن باشد ،كه هزينههاي ديدري وارد جريان
اقتصادي نشود ،آنداه كمترين مقدار  rدر فرمول زير نشان دهندة دوره بازگشت سرمايه است .رابطه ( )5-1چدوندي محاسبه
اين روش را نشان ميدهد.
r

R

G

() 5-1

t

t 1

اگر چه نتايج حاصل از اين روش ،نتايجي متفاوت از روش هاي قبلي به ما ارائه ميكند ،اما اين روش يكي از محبوب ترين
روشها در ارزيابي اقتصادي پروژههاست .همچنين براي اينكه دوره بازگشت سرمايه با لحاظ كردن نرخ بهره پول مشخص شود،
روشي تحت عنوان دوره بازگشت تنزيل بوجود آمده است .در اين روش جريان مالي ساليانه تبديل به ارزش فعلي ميشود ،تا
اينكه در يك دوره مشخص مقدار مجموع ارزش فعلي از منفي به مثبت تغيير پيدا كند در اين دوره فرد سرمايه گذار ميتواند
ادعا كند كه سرمايه او برگشت داده شده است .بيان اين مفهوم به شكل مدل رياضي ( )6-1است:
0

() 6-1

روش قيمت تمام شده برق

r

 A 1  i 

t

t

t 0

2

روش قيمت تمام شده برق معموال براي انتخاب يك تكنولوژي از بين تكنولوژيهاي توليد برق استفاده ميشود و در واقع
هزينه تمام شده هر كيلووات ساعت برق توليدي هر تكنولوژي را در طول عمر آن طرح محاسبه ميكند .روش قيمت تمام شده
برق را ميتوان به صورت عبارت ( )7-1بيان كرد كه:
 : I tهزينه حاصل از سرماية اوليه در سال tام

Payback period
levelized Electricity Cost

1
2
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 : O & M tهزينه تعميرات و ندهداري و بهرهبرداري در سال tام
 : Ftهزينه سوخت در سال tام
 : Etمقدار برق توليدي در سال tام
T I O&M  F
t
t
t
t
1  i 
Busbar Levelized Cost  t 1
T
Et
t
t 1 1  i 



()7-1



شاخصهاي اقتصادي مختلف براي مقايسه اقتصادي پروژهها بر اساس طول عمر آنها شرايط مختلفي دارند كه اين شرايط
شاخصهاي اقتصادي مختلف در ارزيابي اقتصادي پروژهها بر اساس طول عمر پروژهها در جدول ( )5-1آورده ميشود.
جدول( )5-1كاربرد روشهاي مختلف ارزيابي اقتصادي متناسب با عمر پروژهها
روش ارزيابي
اقتصادي

اقتصاديترين طرح
با طول عمر يكسان

NPV

در بين طرحهايي با  NPVمثبت مقدار بيشينه را داشته باشد

IRR

اگرمقدار بدست آمده براي طرحي بيشتر از نرخ بهره باشد ،آن طرح اقتصادي
است و طرحهاي سودده دو بدو باهم مقايسه ميشوند و در نهايت اقتصاديترين
طرح انتخاب ميگردد.

Payback
period

طرحي كه داراي كمترين دوره باشد ،اقتصاديترين ميباشد.

B/C

از بين طرحهايي كه  B/C>1را دارا هستند ،بيشترين آنها اقتصاديترين است.

Levelized
Cost

هزينه طول عمر هر طرح را به صورت تسطيح شده در طول عمر هر طرح پخش
ميشود و هر طرحي كه كمترين مقدار را دارا باشد ،اقتصاديترين است

با طول عمر غيريكسان
ابتدا كوچكترين مضرب مشترك طول عمر طرحهاي
مختلف محاسبه و سپس  NPVآن محاسبه ميشود و
اقتصادي ترين روش عبارت از طرحي است كه بيشترين
 NPVرا داشته باشد.
طرحي كه داراي بيشترين مقدار  IRRباشد ،اقتصاديترين
طرح است.
طرحي كه داراي كمترين دوره باشد ،اقتصاديترين مي
باشد.
ابتدا شرط كوچكترين مضرب مشترك مانند  NPVرا
فراهم نموده و سپس مانند رويه طول عمر يكسان دنبال
ميشود.
هزينه طول عمر هر طرح را به صورت تسطيح شده در
طول عمر هر طرح پخش ميشود و هر طرحي كه كمترين
مقدار را دارا باشد ،اقتصاديترين است.

 -2-4-1هزينه سرمايهگذاري طرحهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار نمونه (رامين و
بندرعباس)
در اين قسمت هزينه اوليه طرحهاي افزايش راندمان براي نيروگاههاي رامين و بندرعباس به تفكيك در جداول ( )6-1و ()7-1
آورده شده است] .[21در اين جداول ،هزينهها بر مبناي ريال يا دالر آورده شده است .در حقيقت ،مواردي كه در داخل موجود
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بوده اند يا در گذشته امكان خريد آنها وجود داشته است بر مبناي ريال و ساير موارد بر مبناي دالر آورده شده است .الزم به ذكر
است كليه آمار و قيمت ها ي ارائه شده در اين بخش مربوط به سال  1390مي باشد.
جدول ( )6-1قيمت طرحهاي افزايش راندمان براي نيروگاه بندرعباس ][21

شرح

رديف

مبلغ (هزار دالر)

مبلغ (ميليون ريال)

376
-

13340
1200

1
2

كنترل دقيق هواي اضافي
تعويض مشعلها با مشعلهاي مدرن
تدوين برنامه شستشو و رسوبگيري بهينه كوره

-

4

تعويض به موقع آببندهاي ژاندستروم

-

8100

5

تعويض پرههاي توربين بندرعباس ()LP
تعويض پرههاي توربين بندرعباس ()HP

-

8400

-

16600

7

استفاده از پرههايي با تكنولوژي جديد در توربين بندرعباس ()LP
استفاده از پرههايي با تكنولوژي جديد در توربين بندرعباس ()HP

5945

-

2970

-

9

استفاده از آببندهاي پيشرفته

210

-

10

ندهداري بهينه كندانسور

-

800

11

تعويض هيترهاي آب تغذيه
بهينهسازي هيترهاي آب تغذيه

-

41000

4000

-

3

6
8

12

جدول(  )7-1قيمت طرحهاي افزايش راندمان براي نيروگاه رامين ][21

شرح

رديف

مبلغ (هزار دالر)

مبلغ (ميليون ريال)

376/25

-

-

15000

13860

11294

1

كنترل دقيق هواي اضافي

2

تعويض پرههاي توربين رامين ()IP

3

استفاده از تكنولوژي جديد در توربين رامين (طرح شركت روسي)

4

مدرنسازي اجزاي برج خنككن

-

5

تعويض هيترهاي آب تغذيه

-

43500

6

بهينهسازي هيترهاي آب تغذيه

4300

-

7

كاهش زمان خروج هيترهاي آب تغذيه HP

4300

-
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همانطور كه در قسمت قبل گفته شد ارزيابي اقتصادي طرحها بر اساس شاخصهاي گوناگوني امكان پذير است و بدين منظور
رويه محاسبه چهار شاخص اقتصادي تفاضل قيمت تمام شده (  ،) LC  LCb  LCaارزش فعلي خالص ( ،)NPVنرخ
بازگشت سرمايه داخلي ( )IRRو ارزش يكنواخت ساليانه ( )AEشاخصهاي اقتصادي تشريح گرديد كه  LCbو  LCaبه ترتيب
قيمت تمام شده طرح قبل و بعد از اجراي طرح افزايش راندمان ميباشد و همچنين پارامترهاي ورودي موردنياز شاخصهاي
مذكور بيان گرديد.
با توجه به اينكه هدف از اين مطالعه بررسي گزينههاي مختلف افزايش راندمان مي باشد و از آنجا كه هر يك گزينه مذكور
داراي هزينههاي اوليه متفاوتي هستند ،بنابراين شاخصهاي  NPVو  AEبدين منظور شاخصهاي مناسبي نيستند چونكه در
حالت مقايسه اقتصادي چند طرح با اين شاخصها بهتر است كه طرحها داراي هزينه اوليه يكسان باشند و در غير اين صورت
ممكن است نتيجه خروجي از اين شاخصها گمراه كننده باشد .اما شاخصهاي مذكور براي سنجش و ارزيابي اقتصادي هر يك
ازطرح ها مورد استفاده قرار ميگيرد ،بدين ترتيب كه اگر طرحي داراي  NPVو  AEمثبت باشد طرح اقتصادي است و مي
تواند با ساير طرحهاي بر اساس شاخصهاي ديدر مورد مقايسه قرار گيرد و اگر شاخصهاي پيش گفته منفي باشند از مقايسه
با ساير طرحها حذف مي گردد بدين دليل كه اين طرح به تنهايي اقتصادي نيست.
شاخص اقتصادي  IRRبراي ارزيابي اقتصادي طرحها با هزينه اوليه متفاوت شاخص مناسبي است اما اين شاخص ممكن است
براي بعضي از طرحها تعريف نشده باشد بدين دليل كه فرايند مالي 1طرح مذكور در طول عمرش كال منفي يا مثبت است.
لذا بهترين شاخص براي مقايسه طرحها شاخص تفاضل قيمت تمام شده( ) LCمي باشد كه براي همه طرحها تعريف شده
است و همچنين براي طرح هاي داراي هزينه اوليه متفاوت داراي كاربرد است.
در نهايت ارزيابي اقتصادي بر اساس چهار شاخص پيش گفته شده بدين ترتيب صورت ميگيرد كه ابتدا طرحهايي كه داراي
 NPVو  AEمثبت باشند انتخاب ميشوند و اين طرحها بر اساس شاخص تفاضل قيمت تمام شده(  ) LCاز بزرگ به كوچك
مرتب مي شوند و اين مرتبسازي اولويت و ارجحيت اقتصادي طرح ها را بيان مي كند.

Cash Flow

1
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-3-4-1بررسي اقتصادي طرحهاي افزايش راندمان نيروگاه بندرعباس
دوازده طرح به منظور افزايش راندمان واحد يك نيروگاه بندرعباس از لحاظ فني تائيد شدهاند و در اين قسمت اين طرحها از
لحاظ اقتصادي مورد ارزيابي قرار ميگيرند .مقايسه پارامترهاي اقتصادي در دو حالت (با در نظر گرفتن هزينههاي اجتماعي
آاليندهها و بدون آن) انجام ميشود تا تأثير هزينههاي اجتماعي آاليندههاي انتشار يافته نيز براي تصميم گيرندگان روشهاي
افزايش راندمان نيروگاهها مشخص گردد .بنابراين اطالعات خروجي كه شامل  IRR ، AE ، LCو  NPVميباشد براي
دوحالت (با در نظر گرفتن هزينه آاليندهها و بدون آن) گزارش ميشوند .قابل ذكر است كه شاخص  IRRبه صورت درصد،
شاخص  LCبه صورت ريال بر كيلووات ساعت و شاخصهاي  NPVو  AEبر حسب ميليون ريال بيان مي شوند و
همچنين مقدار نرخ تنزيل ريالي و ارزي به ترتيب  5و  2در صد لحاظ شده است .اكنون به بررسي نتايج خروجي گزينههاي
منتخب بر اساس الدوي ارائه شده در فصل قبل براي هرواحد يك نيروگاه بندر عباس پرداخته ميشود.
جدول ( )8-1ارزيابي اقتصادي طرحهاي افزايش راندمان واحد يك نيروگاه بندرعباس را با در نظر گرفتن عوامل زيست
محيطي نشان ميدهد .همانطور كه در جدول پيش گفته مشاهده ميشود مقدار  NPVو  AEطرحهاي " سيكل -هيتر مدرن
" "،توربين بخار-سيل " "،توربين بخار "،" LP-سيكل -هيتر " "،توربين بخار" ، " HP-توربين بخار LP-مدرن" و "
توربين بخار HP-مدرن " منفي هستند ،بنابراين اجراي اين طرح ها اقتصادي نيست و بنابراين اين طرحها از ليست مقايسه
اقتصادي با ساير طرح ها حذف ميشوند ،اما مابقي طرحهاي واحد مذكور در حالت مد نظر قرار دادن هزينههاي اجتماعي
آاليندهها ،اقتصادي و به صرفه هستند و اين طرحها بر اساس  LCبه صورت نزولي مرتب شدند .طرحهاي "بويلر-
مشعل"" ،بويلر -هواي اضافي" و " سيستم خنك كن" به ترتيب اقتصاديترين طرحها هستند .طرح "بويلر -مشعل" به دليل
اينكه بعد از اجرا مقدار آاليندههاي توليدي از انواع  Noxو  COرا صفر ميكند و همچنين بعد از اجراي طرح "بويلر-هواي
اضافي" مقدار توليد  COصفر مي شود اقتصادي ترين طرح ها در حالت مد نظر قرار دادن عوامل زيست محيطي هستند .اما
طرح " سيستم خنك كن" مقدار راندمان و ظرفيت را با هزينه كمي نسبت به ساير طرحها افزايش ميدهد.
جدول( )8-1معيارهاي اقتصادي براي واحد يك نيروگاه بندرعباس با در نظر گرفتن عوامل زيست محيطي ][21

نام طرح

AE

LC

IRR

NPV

بويلر -مشعل

40,205

54,9

تعريف نشده

501,046

بويلر -هواي اضافي

36,090

50,2

تعريف نشده

449,755
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نام طرح

AE

LC

IRR

NPV

سيستم خنك كن

9,032

19,5

تعريف نشده

112,559

بويلر -ژاندستروم

5,722

17,1

تعريف نشده

93,696

سيكل -هيتر

-19,662

15,7

تعريف نشده

-245,028

سيكل -هيتر مدرن

-49,839

15,1

تعريف نشده

-621,107

توربين بخار LP-مدرن

-28,875

14,4

تعريف نشده

-359,843

توربين بخار-سيل

-11,741

13,3

تعريف نشده

-214,333

توربين بخارLP-

-19,328

12,2

تعريف نشده

-240,872

بويلر -كوره

165

8,9

تعريف نشده

2,697

توربين بخارHP-

-11,412

8,9

تعريف نشده

-142,220

توربين بخار HP-مدرن

-34,740

7,5

تعريف نشده

-432,942

جدول ( )9-1ارزيابي اقتصادي طرحهاي افزايش راندمان واحد يك نيروگاه بندرعباس را بدون در نظر گرفتن عوامل زيست
محيطي نشان ميدهد . .همانطور كه در جدول پيش گفته مشاهده ميشود مقدار  NPVو  AEطرح"بويلر -مشعل"منفي
است ،بنابراين اجراي اين طرحها اقتصادي نيست و بنابراين اين طرحها از ليست مقايسه اقتصادي با ساير طرح ها حذف مي
شوند ،اما مابقي طرحهاي واحد مذكور در حالت لحاظ نكردن هزينههاي اجتماعي آاليندهها ،اقتصادي و به صرفه هستند ،
بنابراين طرحهاي اقتصادي بر اساس  LCبه صورت نزولي مرتب در جدول مذكور مرتب شدهاند .همانطور كه در جدول
مشاهده ميشود طرحهاي "سيستم خنك كن" و "بويلر -ژاندستروم" و "سيكل-هيتر" به ترتيب اقتصاديترين طرحها
هستند .هر سه طرح مذكور به دليل اينكه مقدار راندمان و ظرفيت واحد موجود را با هزينه كمي نسبت به ساير طرحها افزايش
ميدهد ،اقتصاديترين طرح شناخته شدهاند .اما نكته ديدري كه در جدول مشهود است موقعيت اقتصادي طرح هاي "بويلر-
هوا" "،بويلر -مشعل" است كه به دليل لحاظ نكردن هزينههاي مرتبط با عوامل زيست محيطي جذابيت اقتصادي شان كم
شده است و موقعيت طرح"بويلر -هواي اضافي" و "بويلر-مشعل" از لحاظ اقتصادي در جدول ( )2-3به ترتيب رتبه هشتم و
دهم را در بين دوازده طرح كانديدا دارا هستند.
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جدول( )9-1معيارهاي اقتصادي براي واحد يك نيروگاه بندرعباس بدون در نظر گرفتن عوامل زيست محيطي ][21

نام طرح

AE

LC

IRR

NPV

سيستم خنك كن

9,045

19,5

تعريف نشده

112,723

بويلر -ژاندستروم

5,722

17,1

تعريف نشده

93,696

سيكل -هيتر

3,926

15,7

16

48,921

سيكل -هيتر مدرن

8,044

15,1

25

100,250

توربين بخار LP-مدرن

6,678

14,4

16

83,217

توربين بخار-سيل

3,931

13,3

تعريف نشده

71,762

توربين بخارLP-

3,725

12,2

38

46,420

بويلر -هوا

1,965

11,4

69

24,489

بويلر -كوره

179

8,9

تعريف نشده

2,942

بويلر -مشعل

-185

8,9

3

-2,304

توربين بخارHP-

317
222

8,9

7,3

3,959

7,5

6

2,764

توربين بخار HP-مدرن

-4-4-1بررسي اقتصادي طرحهاي افزايش راندمان نيروگاه رامين
هفت طرح به منظور افزايش راندمان واحد يك نيروگاه رامين اهواز از لحاظ فني تائيد شدهاند و در اين قسمت طرحهاي مذكور
از لحاظ اقتصادي مورد ارزيابي قرار ميگيرند .جدول ( )10-1ارزيابي اقتصادي طرحهاي افزايش راندمان واحد يك نيروگاه
رامين اهواز را با در نظر گرفتن عوامل زيست محيطي نشان ميدهد .همانطور كه در جدول پيش گفته مشاهده ميشود مقدار
 NPVو  AEطرحهاي "سيكل -هيتر مدرن و "سيكل -هيتر" منفي است ،بنابراين اجراي اين طرحها با اين شرايط به صرفه
نيست و بنابراين اين طرحها از ليست مقايسه اقتصادي با ساير طرح ها حذف ميگردد ،اما مابقي طرحهاي مرتبط با اين واحد
اقتصادي و به صرفه هستند و اين طرحها بر اساس  LCبه صورت نزولي مرتب شدهاند .طرحهاي "بويلر -هوا" " ،توربين
بخار-طرح روسي " و " سيكل -خروج هيترها " به ترتيب اقتصاديترين طرحها هستند .طرح "بويلر -هواي اضافي" به دليل
اينكه مقدار  COتوليدي در واحد مذكور را به صفر ميرساند به عنوان اقتصاديترين طرح در حالت مد نظر قرار دادن عوامل
زيست محيطي است .اما طرح "سيكل -خروج هيترها " و "توربين بخار -طرح روسي" مقدار راندمان و ظرفيت را با هزينه
كمي نسبت به ساير طرحها افزايش ميدهند.
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جدول( )10-1معيارهاي اقتصادي براي واحد يك نيروگاه رامين با در نظر گرفتن عوامل زيست محيطي ][21

نام طرح

AE

LC

IRR

NPV

بويلر -هوا

43,634

40,9

تعريف نشده

543,779

توربين بخار-طرح روسي

37,776

37,6

33

470,652

سيكل -خروج هيترها

34,270

34,2

145

427,083

توربين بخارIP-

1602

16,9

21

19,958

سيستم خنك كن
سيكل -هيتر مدرن
سيكل -هيتر

5,016

12,6

-47,455

8,1

61
تعريف نشده

62,513
-591,400

-20,884

7,3

تعريف نشده

-260,255

جدول ( )11-1ارزيابي اقتصادي طرحهاي افزايش راندمان واحد يك نيروگاه رامين اهواز را بدون در نظر گرفتن عوامل زيست
محيطي نشان ميدهد .همانطور كه در جدول پيش گفته مشاهده ميشود مقدار  NPVو  AEهمه طرحها مثبت است ،بنابراين
اجراي طرحهايي كه داراي  NPVو  AEمثبت هستند ،به تنهائي در اين حالت اقتصادي است ،از آنجا كه همة طرحها بر
اساس  LCبه صورت نزولي در جدول مرتب شدهاند ،طرحهاي "توربين بخار -طرح روسي " " ،سيكل -خروج هيترها " و
" توربين بخار " IP-به ترتيب اقتصاديترين طرح ها هستند .هر سه طرح مذكور به دليل اينكه مقدار راندمان و ظرفيت واحد
موجود را با هزينه كمي نسبت به ساير طرحها افزايش ميدهد ،اقتصاديترين طرح شناخته شدهاند .اما نكته ديدري كه در
جدول مشهود است موقعيت اقتصادي طرح هاي "بويلر -هواي اضافي" است كه به دليل در نظر ندرفتن عوامل زيست
محيطي جذابيت اقتصادي شان كم شده است و از لحاظ اقتصادي در رتبه پنجم بين طرحهاي كانديدا قرار گرفته است.
جدول( )11-1گزارش معيارهاي اقتصادي براي واحد يك نيروگاه رامين بدون در نظر گرفتن عوامل زيست محيطي ][21

نام طرح

AE

LC

IRR

NPV

توربين بخار – طرح روسي

40,515

37,6

33

504,911

سيكل -خروج هيترها

34,925

34,2

145

435,240

توربين بخارIP-

13,150

16,9

123

163,874

سيستم خنك كن

5,201

12,6

61

64,819

بويلر -هوا
سيكل -هيتر مدرن
سيكل -هيتر

2,799

10,9

98

34,887

9,711

8,1

27

121,021

2,434

7,3

12

30,333
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 -5-4-1تحليل حساسيت شاخصهاي اقتصادي  LCو  NPVنسبت به قيمت سوخت
مصرفي در واحد يك نيروگاه بندرعباس
در اين بخش تغييرات شاخصهاي اقتصادي  LCو  NPVنسبت به قيمت سوخت مصرفي در واحد يك نيروگاه بندرعباس
تشريح ميگردد .قابل ذكر است كه تغييرات شاخص  AEنسبت به تغييرات قيمت سوخت با تغييرات  NPVبه تغييرات قيمت
سوخت يكسان است لذا از تحليل حساسيت  AEصرف نظر ميگردد و همچنين با توجه به اينكه شاخص  IRRدر بعضي نقاط
تعريف نشده مي باشد ،از تحليل حساسيت اين شاخص هم نسبت به قيمت سوخت صرفنظر مي گردد .با توجه به اينكه تغييرات
شاخصهاي اقتصادي در دو حالت با و بدون لحاظ كردن هزينه آاليندهها نسبت به تغييرات سوخت در يك راستا هستند ،از
تحليل حساسيت شاخصهاي مذكور در حالت لحاظ كردن هزينه آاليندهها صرف نظر ميشود.
قيمت سوختها در طول سالهاي آتي به اين ترتيب مشخص شدهاند كه تا آخر برنامه پنجم قيمت گازوئيل و مازوت به  90در
صد قيمت فوب خليج فارس و قيمت گاز به  65در صد قيمت جهاني برسد و از آن سال به بعد همين نسبتها حفظ گردد .براي
برآورد قيمت سوختها در سالهاي آتي از  Outlook Energyاستفاده شده است .نرخ تبديل دالر  12500ريال در نظر گرفته
شده است .مقدار قيمت سوختهاي پيش گفته در طول سالهاي  1390الي  1405در شكل ( )7-1نشان داده شده است.

شکل ( )7-1قيمت سوختهاي مصرفي نيروگاهها از سال  1390تا [21] 1405

تحليل حساسيت تفاضل قيمت تمام شده نسبت به قيمت سوخت واحد يك نيروگاه بندرعباس بدون در نظر گرفتن هزينههاي
آاليندههاي انتشار يافته در شكل ( )8-1نشان داده شده است ،همانطور كه در شكل مشاهده ميشود در حالت كلي روند
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تفاضل قيمت تمام شده به ازاي افزايش قيمت سوخت مصرفي صعودي است،اما اين مهم در طرحهاي "سيستم خنك كن"،
"ژاندستروم" LP" ،مدرن" و "سيل" بيشتر از مابقي طرحها پيداست كه دليل اين امر اين است كه طرحهاي پيش گفته
بيشترين افزايش را در راندمان واحد مذكور ميدهند.

شکل()8-1تحليل حساسيت شاخص LC

نسبت به قيمت سوخت مصرفي واحد يك نيروگاه بندرعباس ][20

تحليل حساسيت ارزش فعلي خالص نسبت به قيمت سوخت واحد يك نيروگاه بندرعباس بدون در نظر گرفتن هزينههاي
آاليندههاي انتشار يافته در شكل ( )9-1نشان داده شده است ،همانطور كه در شكل مشاهده ميشود روند طرحهاي "سيستم
خنك كن"" ،ژاندستروم" با افزايش قيمت سوخت صعودي است كه دليل اين امر اين است كه طرحهاي مذكور بيشتر افزايش
را در راندمان واحد مربوطه انجام دادهاند .همچنين روند نمودار طرحهاي " HPمدرن"" ،هيتر مدرن" LP" ،مدرن" و "هيتر"
با افزايش قيمت سوخت مصرفي نزولي است كه اين مهم به اين دليل است كه طرحهاي پيش گفته عالوه بر افزايش راندمان،
توان توليدي را هم افزايش ميدهند كه اين باعث ميشود در كل مقدار مصرف سوخت بعد از اجراي طرح نسبت به قبل از
اجراي آن افزايش يابد.
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شکل()9-1تحليل حساسيت شاخص  NPVنسبت به قيمت سوخت مصرفي واحد يك نيروگاه بندرعباس ][21

 -6-4-1تحليل حساسيت شاخصهاي اقتصادي  LCو  NPVنسبت به قيمت سوخت
مصرفي در واحد يك نيروگاه رامين اهواز
در اين بخش تغييرات شاخصهاي اقتصادي  LCو  NPVنسبت به قيمت سوخت مصرفي در واحد يك نيروگاه رامين
تشريح ميگردد .
تحليل حساسيت تفاضل قيمت تمام شده نسبت به قيمت سوخت واحد يك نيروگاه رامين بدون در نظر گرفتن هزينههاي
آاليندههاي انتشار يافته در شكل ( )10-1نشان داده شده است ،همانطور كه در شكل مشاهده ميشود در حالت كلي روند
تفاضل قيمت تمام شده به ازاي افزايش قيمت سوخت مصرفي صعودي است ،اما اين مهم در طرحهاي "خروج هيترها"،
"طرح روسي" " LP" ،بيشتر از مابقي طرحها مشهود است كه دليل اين امر اين است كه طرحهاي پيش گفته بيشترين
افزايش را در راندمان واحد مذكور مي دهند .
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شکل()10-1تحليل حساسيت شاخص LC

نسبت به قيمت سوخت مصرفي واحد يك نيروگاه رامين ][21

تحليل حساسيت ارزش فعلي خالص نسبت به قيمت سوخت واحد يك نيروگاه رامين بدون در نظر گرفتن هزينههاي آالينده
هاي انتشار يافته در شكل ( )11-1نشان داده شده است ،همانطور كه در شكل مشاهده ميشود روند نمودار طرحهاي "خروج
هيترها"" ،طرح روسي" با افزايش قيمت سوخت صعودي است كه دليل اين امر اين است كه طرحهاي مذكور بيشتر افزايش را
در راندمان واحد مربوطه انجام دادهاند .همچنين روند نمودار طرحهاي "هيتر مدرن" و "هيتر" با افزايش قيمت سوخت مصرفي
نزولي است كه اين مهم به اين دليل است كه طرحهاي پيش گفته عالوه بر افزايش راندمان ،توان توليدي را هم افزايش مي
دهند كه اين باعث ميشود در كل مقدار مصرف سوخت بعد از اجراي طرح نسبت به قبل از اجراي آن افزايش يابد.
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شکل()11-1تحليل حساسيت شاخص  NPVنسبت به قيمت سوخت مصرفي واحد يك نيروگاه رامين ][21

 -7-4-1تحليل حساسيت شاخصهاي اقتصادي  LCو  NPVنسبت به طول عمر واحد
در اين بخش تغييرات شاخصهاي اقتصادي  LCو  NPVنسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه بندرعباس و واحد يك
رامين تشريح ميگردد .بدين منظور طول عمر نيروگاه در دو سناريو  10و  20سال مورد بررسي قرار گرفته است و قابل ذكر
است كه طرحهايي كه طول عمر كمتر از طول عمر نيروگاه دارند قابل تكرار فرض شده است به عنوان مثال اگر طول عمر
نيروگاه  10سال و طول عمر طرح  2سال فرض شده باشد در اين صورت طرح  5بار به فاصله  2سال از هم با مقدار سرمايه
گذاري مشخص تكرار ميشود .با توجه به اينكه تغييرات شاخصهاي اقتصادي در دو حالت با و بدون لحاظ كردن هزينه
آاليندهها نسبت به تغييرات سوخت در يك راستا هستند ،از تحليل حساسيت شاخصهاي مذكور در حالت لحاظ كردن هزينه
آاليندهها صرف نظر ميشود.
تحليل حساسيت تفاضل قيمت تمام شده نسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه بندرعباس بدون در نظر گرفتن هزينههاي
آاليندههاي انتشار يافته در شكل ( )12-1نشان داده شده است ،همانطور كه در شكل مشاهده ميشود در كليه طرحها تفاضل
قيمت تمام شده به ازاي طول عمر  20سال بيشتر از حالت  10سال است.
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شکل()12-1تحليل حساسيت شاخص LC

نسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه بندرعباس ][21

تحليل حساسيت  NPVنسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه بندرعباس بدون در نظر گرفتن هزينههاي آاليندههاي انتشار
يافته در شكل ( )13-1نشان داده شده است ،همانطور كه در شكل مشاهده ميشود مقدار  NPVدر همة طرحها به ازاي طول
عمر  20سال بيشتر از حالت  10سال است .در سه طرح"بويلر-مشعل""،توربين بخار "HP -و "توربين بخار HP -مدرن"
مقدار شاخص  NPVبراي سناريوي طول عمر  10سال منفي است كه براي دو طرح "توربين بخار "HP -و "توربين بخار-
 HPمدرن" مقدار شاخص مذكور در سناريوي طول عمر  20سال مثبت ميشود بنابراين با لحاظ كردن طول عمر برابر  20سال
طرحهاي مذكور از حالت غير اقتصادي به اقتصادي تبديل ميشوند .اما طرح "بويلر-مشعل" همچنان غير اقتصادي باقي مي
ماند.
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شکل()13-1تحليل حساسيت شاخص  NPVنسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه بندرعباس ][21

تحليل حساسيت تفاضل قيمت تمام شده نسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه رامين بدون در نظر گرفتن هزينههاي آالينده
هاي انتشار يافته در شكل ( )14-1نشان داده شده است ،همانطور كه در شكل مشاهده ميشود در كليه طرحها تفاضل قيمت
تمام شده به ازاي طول عمر  20سال بيشتر از حالت  10سال است.

شکل()14-1تحليل حساسيت شاخص LC

نسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه رامين ][21
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تحليل حساسيت  NPVنسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه رامين بدون در نظر گرفتن هزينههاي آاليندههاي انتشار يافته
در شكل ( )15-1نشان داده شده است ،همانطور كه در شكل مشاهده ميشود مقدار  NPVدر همة طرحها به ازاي طول عمر
 20سال بيشتر از حالت  10سال است.

شکل( )15-1تحليل حساسيت شاخص  NPVنسبت به طول عمر واحد يك نيروگاه رامين ][21

 -8-4-1جمع بندي ارزيابي اقتصادي
در اين بخش به تحليل اقتصادي طرحهاي افزايش راندمان براي دو نيروگاه نمونه كشور ( رامين و بندرعباس) پرداخته شده
است .همانطور كه ذكر گرديد ،براي نيروگاه بندرعباس  12طرح و براي نيروگاه رامين  7طرح با تمركز بر روي اجزاي اصلي
اين نيروگاهها (بويلر ،توربين بخار ،سيستم خنككن و سيكل) به منظور افزايش راندمان واحدها بدست آمد .اگرچه تمامي طرح
هاي مذكور از نظر فني به ميزان قابل توجهي راندمان را افزايش ميدهند ،ليكن بررسي آنها از ديدگاه اقتصادي نيز حائز اهميت
است.
در نيروگاه بندرعباس طرحهاي مذكور از ديدگاه اقتصادي اولويتبندي گرديدند .بدين منظور طرحهايي با  NPVمثبت كه در
عين حال داراي حداقل  LCبرابر با  10ريال ميباشند مورد انتخاب قرار گرفتند .بر اين اساس هشت طرح داراي اولويت
تشخيص داده شدند كه به ترتيب عبارتند از:
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 -1ندهداري بهينه كندانسور نيروگاه
 -2تعويض بسكتها و استفاده از آببندهاي پيشرفته در ژاندستروم
 -3مدرنسازي آببندهاي توربين بخار
 -4طراحي ،ساخت ،نصب و راهاندازي هيترهاي  HPمدرن
 -5تعويض هيترهاي  HPبا نمونه مشابه
 -6تعويض پرههاي دو رديف آخر توربين LP
 -7استفاده از پرههاي پيشرفته LP

 -8نصب و راهاندازي سيستم كنترل هواي احتراق در بويلر
در تحليلهاي اقتصادي صورت گرفته ،از شاخصهاي متفاوتي براي بررسي ميزان اقتصادي بودن طرحها استفاده گرديده است.
شاخصهايي همچون  AE ،NPV ،IRRو  LCبراي اينكار مورد استفاده قرار گرفتند .اگرچه براي اولويتبندي (به داليلي
كه در بخش  3-1به آنها اشاره گرديد) از شاخص  LCاستفاده شده است ،ليكن از ساير شاخصها در حذف برخي طرحها
استفاده شده است.
در نيروگاه رامين نيز  4طرح از بين  7طرح انتخاب شدند كه عبارتند از:
 -1اصالح طراحي هيترها به منظور كاهش خروج آنها
 -2طرح ارتقاي توربين بخار (ارائه شده توسط شركت روسي)
 -3تعويض پرههاي توربين IP

 -4ارتقاي برج خنككن نيروگاه
در ادامه براي تمامي طرحهايي كه از نظر فني انتخاب شده بودند ( 19راهكار) آناليز حساسيت قيمت سوخت صورت پذيرفت .به
عبارت ديدر ،ميزان اقتصادي بودن طرحهاي افزايش راندمان براي نيروگاههاي رامين و بندرعباس در شرايطي كه قيمت
سوخت (گاز طبيعي و مازوت) باالتر يا پايينتر از مقادير در نظر گرفته شده بيايد ،مورد بررسي قرار گرفته است .در آناليز
حساسيت دو شاخص  NPVو  LCمورد استفاده بودهاند.
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در جداول ( )12-1و ( ))13-1ميزان افزايش راندمان و كاهش قيمت تمام شده براي طرحهايي كه از نظر اقتصادي حائز شرايط
الزم گرديده اند ارائه شده است .همانطور كه مالحظه مي شود طرح هاي افزايش راندمان براي اين طرحهاي منتخب تاثير قابل
توجه اي در افزايش راندمان و كاهش قيمت تمام شده برق توليدي اين نيروگاهها دارد.
جدول ( -)12-1جمعبندي راهکارهاي بهبود راندمان حائز اولويت اقتصادي براي واحد يك نيروگاه بندرعباس ][21
رديف

افزايش راندمان ()%

راهکار افزايش راندمان

سرمايه گذاري اوليه

LC

(ميليون ريال)

)(Rls/Kwh

بويلر
1
2

تعويض به موقع آببندهاي ژاندستروم
كنترل دقيق هواي اضافي

3
4
5

استفاده از آببندهاي پيشرفته
تعويض پرههاي توربين (رديف آخر )LP
پرههاي توربين پيشرفته (تمام طبقات )LP

6

ندهداري بهينه كندانسور

7
8

بهينهسازي هيترهاي آب تغذيه فشار قوي
تعويض هيترهاي آب تغذيه فشار قوي

8100
5253

0/5
0/11

19/5
11/4

توربين بخار
0/16-0/22
0/12
0/33-0/5

2940
8400
72880

13/3
12/2
14/4

سيستم خنككن
0/43

800

19/5

0/29
0/22

50000
41000

15/1
15/7

سيکل

جدول ()13-1جمعبندي راهکارهاي بهبود راندمان حائز اولويت اقتصادي براي واحد يك نيروگاه رامين ][21
رديف

راهکار افزايش راندمان

1
2

استفاده از تكنولوژي جديد در توربين رامين (طرح شركت روسي)
تعويض پرههاي توربين رامين ()IP

افزايش راندمان

سرمايه گذاري اوليه

()%

(ميليون ريال)

LC
)(Rls/Kwh

توربين بخار
2-3/2
0/56

194000
15000

37/6
16/9

0/28

11294

12/6

سيستم خنككن
3

مدرنسازي اجزاي برج خنككن

4

كاهش زمان خروج هيترهاي آب تغذيه HP

سيکل
1/8

53700

34/2
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فصل دوم
جمع بندي و نتيجه گيري
در اين گزارش كليه اسناد باال دستي افزايش راندمان نيروگاههاي كشور مطابق جدول ( )1-2مورد بررسي قرار گرفت .همانطور
كه مالحظه مي شود اين موضوع مورد تاكيد و توجه باالي كليه مراجع قانوني كشور از جمله مجلس شوراي اسالمي ،دولت و
وزارت نيرو مي باشد و ضروري است يك سند راهبردي و نقشه راه جهت تحقق اهداف تعيين شده تهيه گردد.

جدول ( )1-2خالصه قوانين و اسناد باال دستي مرتبط با افزايش راندمان نيروگاههاي كشور

رديف

سند

1

قانون هدفمندكردن يارانهها

2

نظامنامه افزايش راندمان و توليد نيروگاههاي حرارتي كشور

3

قانون برنامه پنجم توسعه كشور و آئين نامه هاي اجرايي آن

4

قانون اصالح الدوي مصرف انرژي

5

استاندارد ملي معيار بازده خالص نيروگاههاي حرارتي

6

قانون بودجه سال  92و 93كشور

7

سند چشمانداز و برنامه راهبردي وزارت نيرو

توضيحات
حداقل  1درصد افزايش راندمان نيروگاههاي كشور در هر
سال
دستيابي به راندمان  41درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه
كشور
نرخ پايه خريد برق نيروگاهها بر مبناي راندمان  50درصد
 20درصد افزايش قيمت سوخت نيروگاههاي با راندمان
برق وحرارت كمتر از  30درصد و  20درصد كاهش قيمت
سوخت نيروگاههاي با راندمان برق و حرارت باالتر از 70
درصد نسبت به قيمت هاي سوخت تعيين شده در قانون
هدفمند كردن يارانه ها
حداقل راندمان مجاز نيروگاههاي موجود  25درصد و حداقل
راندمان مجاز نيروگاههاي جديد  50درصد
مجوز انعقاد قرارداد بيع متقابل جهت اجراي طرحهاي
افزايش راندمان تا سقف  120هزار ميليارد ريال به وزارت
نيرو
ارتقاي راندمان نيروگاههاي برق جزو استراتژي هاي سطح
اول وزارت نيرو مي باشد.
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باتوجه به اسناد فوق ،سطح تحليل ،افق زماني و سطح مطالعه سند به شرح ذيل تعيين گرديد:
 سطح تحليل :در سطح وزارت نيرو
 افق زماني سند :ده ساله ( افق )1404
 سطح مطالعه سند :نيروگاههاي گازي ،بخاري و سيكل تركيبي موجود

در اين فصل همچني ن براساس مطالعات صورت گرفته در زمينه اجراي طرحهاي افزايش راندمان در كشورهاي مختلف ،فناوري
هاي اصلي افزايش راندمان براي نيروگاههاي گازي ،بخاري و سيكل تركيبي شناسايي و مشخصههاي تكنولوژيكي آنها و نيز
تأثير آنها در افزايش راندمان واحدها ارائه گرديده است .بديهي است انتخاب فناوريهاي كليدي و اولويتدار در مراحل بعدي
پروژه براساس شاخصهاي فني و اقتصادي صورت خواهد گرفت.
بررسيهاي اوليه اقتصادي صورت گرفته در اين فصل نشان ميدهد كه اجراي طرحهاي افزايش راندمان از توجيه اقتصادي
بااليي برخوردار ميباشد .به صورتيكه براساس برآوردهاي صورت گرفته ،در صورت افزايش 1درصد راندمان نيروگاههاي كشور
در سال  ،92حدود 200ميليون دالر در هزينههاي سوخت مصرفي نيروگاهها صرفهجويي خواهد گرفت .همچنين كاهش مصرف
سوختهاي فسيلي نيروگاهها ناشي از افزايش راندمان ،باعث كاهش آاليندههاي زيستمحيطي خروجي آنها به همان ميزان
خواهد گرديد.
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هاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازيفصل اول هوشمندي فناوري
در اين فصل ابتدا حوزههاي فناورانه افزايش راندمان نيروگاههاي گازي كشور بررسي و ارائه خواهد گرديد .سپس دسته بندي،
اجزا و زيرسيستمهاي فناوري هاي افزايش راندمان اين نيروگاهها مشخص خواهد شد و درخت فناوريهاي مربوطه ارائه مي
گردد .در بخش دوم اين فصل نيز نتايج مطالعات آيندهپژوهشي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي ارائه ميشود.

 -1-1شناسايي حوزههاي فناورانه افزايش راندمان نيروگاههاي گازي
به طور كلي روشهاي افزايش راندمان نيروگاههاي كشور را ميتوان به صورت زير دستهبندي نمود:
 بهينه سازي بهره برداري واحدها بهينه سازي اجزاي داخلي بهينه سازي فرآينددر اين فصل انواع فناوريهاي مرتبط باهريك از حوزههاي فوق ارائه و مشخصههاي فني آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
الزم به ذكر است كه مشخصات اقتصادي فناوريها به صورت جداگانه و در مرحله سوم پروژه ارائه خواهد گرديد.

 -1-1-1بهينهسازي بهرهبرداري نيروگاههاي گازي
در جدول ( )1-1فناوري هاي مرتبط با بهينه سازي بهره برداري نيروگاههاي گازي به همرا مشخصه هاي فني آنها براساس
نتايج مراجع ] [1و ] [4ارائه شده است .همانطور كه مالحظه مي شود فناوري هاي پايش عملكرد آنالين راندمان و شستشوي
آنالين پره هاي كمپرسور تاثير بااليي بر روي راندمان واحد دارند .روشهاي تنظيم بهينه بار بين واحدهاي نيروگاه ،تعويض به
موقع فيلتر هاي هوا و تنظيم بهينه پره هاي ورودي كمپرسور نيز عليرغم تاثير متوسط آنها بر روي راندمان ،بدليل هزينه هاي
اجرايي محدود ،از توجيه اقتصادي بااليي برخوردار مي باشند .مشخصه هاي اقتصادي طرحهاي مذكور در مرحله سوم مورد
بررسي قرار مي گيرد.
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جدول ( )1-1مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي  -بهينه سازي بهره برداري

مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

عمر بازار

پيچيدگي

عمر فناوري

افزايش راندمان

داخلي

رديف

نام فناوري

متوسط

بلوغ

باال

متوسط

1

سيستم پايش عملكرد آنالين واحد

رشد

بلوغ

متوسط

متوسط

2

تنظيم بهينه بار بين واحدها

بلوغ

متوسط

متوسط

باال

3

تعويض به موقع فيلتر هاي هوا

بلوغ

ساده

بلوغ

پائين

4

سيستم شستشوي آنالين پرههاي كمپرسور

رشد

متوسط

بلوغ

باال

5

سيستم تنظيم بهينه پرههاي ورودي كمپرسور

رشد

متوسط

بلوغ

متوسط

متوسط

6

سيستم پايش محفظه احتراق

رشد

پيچيده

رشد

پائين

پائين

 -2-1-1بهينهسازي اجزاي توربينهاي گازي
ارتقاي عملكرد توربين هاي گاز از ابتداي طراحي و ساخت همواره مد نظر سازندگان بوده است ،به طوري كه تغييرات مشخص
و نسبتاً جزئي در اجزايي همچون پرههاي روتور ،نازل ،نشت بند و اجزاي سيستم احتراق به منظور افزايش راندمان صورت مي
گيرد تا توربينگاز در بازار رقابتي باقي بماند .همچنين اين فعاليتها به نوعي سرمايهگذاري سودآوري براي شركتهاي سازنده
محسوب ميشود كه سوددهي بااليي در مدت كم و بسته به نوع برنامهريزي صورت گرفته خواهند داشت .در اين بخش
طرحهاي ارتقاي توربين هاي گازي  V94.2و  GE-F9كه بطور گسترده در كشور مورد استفاده قرار گرفته اند مورد بررسي
قرار مي گيرد.

 -1-2-1-1طرحهاي ارتقاي توربين گازي V94.2

پيشرفت تكنولوژي مواد ،پوششها ،روشهاي خنك كاري و افزايش نسبت فشار كمپرسور در دهه اخير منجر به بهبود بازده
توربين هاي گازي از حدود  %32به بيش از  %39شده است [ .]22شكل ( )1-1نماي سه بعدي و شماتـيك بخشهاي اصلي
توربين گاز V94.2را نشان مي دهد.
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شکل( )1-1نماي سه بعدي و بخشهاي اصلي توربين گاز V94.2

روشهاي بهينه سازي توربين گازي بر اساس پيشنهادات شركت زيمنس به چهار گروه اصلي به شرح ذيـل قابـل دسـته بنـدي
است[.]22
روش اول -افزايش دماي ورودي به توربين(  )TT1+از  1060 °Cبه 1075 °C
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افزايش دماي ورودي به توربين در مسير گاز داغ امكان پذير ميباشد ،كه شامل بهبود اختالط با افزودن راهنماي افقـي مطـابق
شكل ( ،) 2-1بهبود پوسته داخلي و استفاده از روكش آلومينيومي در داخل و روكـش محـافظتي اكسـيدي و روكـش حصـاري
حرارتي ) (TBCدر خارج از پره هاي توربين مي باشد.

شکل ( )2-1راهنماي افقي در ورودي كمپرسور

روش دوم -افزايش دبي جرمي كمپرسور( )CMF+
افزايش دبي ورودي به توربين با بكار گيري روش جديد كنتـرل ايرفويلهـا ) ،(1CDAsبـراي چهـار رديـف تيغـه در ورودي
كم پرسور (شامل تيغه هاي راهنماي ورودي) امكان پذير مي باشد .در اين روش پروفيل سرعت روي پره شماره  2و در ورودي
تيغه راهنما يكنواخت و با سرعتهاي محوري باال مي باشد .اين بهينه سازي سبب كاهش جـدايش جريـان و در نهايـت سـبب
افزايش تقريبي  %3/5خروجي و افزايش  %1بازده هنگام كار توربين گاز به تنهايي و افزايش  %2/8خروجي در شـرايط سـيكل
تركيبي مي شود[.]22

Controlled diffusion-type airfoils

1
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روش سوم -تراكم تر )(WetC
يكي از روشهاي افزايش توان خروجي و بازده در توربين گازي  V94.2خنك كاري هواي مكش كمپرسور با تزريق مقدار
زيادي از آب اتميزه شده توسط نازل مي باشد .اين تكنولوژي از سال  2003در توربين گازي  V94.2مورد استفاده قرار مي
گيرد[.]22
در تراكم تر آب اتميزه شده از يك نازل به هواي مكش كمپرسور تزريق مي شود .بخشي از آب تزريقي در هواي مكش تبخير
و بقيه آب بصورت مايع (قطرات با قطر تقريبي  ) 20 mوارد كمپرسور مي شود .اين امر سبب ايجاد سرمايش داخلي 1مي
گردد .آب تزريقي در مراحل كمپرسور تبخير مي شود .انرژي الزم براي تبخير از جريان هواي متراكم گرفته مي شود .در نتيجه
هواي فشرده خنك مي شود .اين روش خنك كاري همراه با افزايش دبي جريان ورودي به كمپرسور سبب افزايش چشمگير
خروجي و بازده توربين گاز مي گردد[.]23
روش تراكم تر سبب افزايش  %5بازده و  %20خروجي توربين گاز در شرايط سيكل باز مي شود .قبل از كاربرد تراكم تر توربين
2

گاز با روش افزايش توان  PAGيعني تزريق آب در محفظه احتراق كار مي كرد در اين روش  NOx ، PAGبه حدود ppm

 9و دماي خروجي  1040°Cمي رسيد .با استفاده از سيستم تراكم تر بدون روش  PAGبازده  %6افزايش مي يابد اين در حالي
است كه در روش قديمي  PAGبازده  %5كاهش مي يابد[.]23
روش چهارم -پره هاي پيشرفته توربين ))Si3D
از سال  2005چهار رديف پره هاي توربين با استفاده از آخرين متدهاي  3D CFDطراحي و براي مراحل 1و 2توربين (چهار
رديف اول) بكار مي روند اين نوع پره ها داراي ويژگيهاي زير مي باشند [:]22
الف) بهينه شدن شكل پره هاي چهار رديف اول توربين از نظر آيروديناميكي
ب) بهينه شدن خنك كاري پره هاي چهار رديف اول با كاهش افتهاي پارازيتيك
ج) پوششهاي پيشرفته از جنس  TBC ،MCrAlY ،Sicoatو پوششهاي داخلي از جنس آلومينيوم
د) مواد پيشرفته با پايه نيكل

Intercooling
Power augmentation

1
2

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
6
ويرايش اول ،آبان 1393

فاز :2هوشمندي فناوري

استفاده از اين نوع پره هاي  Si3Dسبب افزايش بازده و توان خروجي توربين گازي و افزايش عمر مراحل 1و 2پره هاي توربين
در ظرفيتهاي باال مي شود.

Blade#2

Vane#2

Blade#1

Vane #1

شکل( )3-1پره هاي Si3D

شكل ( )4-1محل قرار گيري پره هاي  Si3Dرا در مراحل 1و  2توربين نشان مي دهد.

شکل( )4-1محل قرار گيري پره هاي  Si3Dدر توربين
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شكل( )5-1روند بهينه سازي توربين هاي گازي  V94.2را از سال  1999نشان مي دهد.

(الف)

(ب)
شکل( )5-1روند بهبود توربين هاي گازي ]22[ V94.2

روند توسعه توربين هاي گازي  V94.2در شكل ( )5-1را مي توان به صورت زير خالصه كرد [ ]22و [:]23
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 :V94.2(1) توليد شده از سال  1980تا  ،1985دماي ورودي توربين در شرايط  930°C ISOتا  ،1000°Cفاقد تيغه
هاي راهنماي ورودي قابل تنظيم  ، 1 IGVsپوسته داغ از جنس فوالد آستنيك ،تيغه شماره  1و پره شماره  1نيز
مانند تيغه شماره  2خنك مي شوند.
 :V94.2(2) توليد شده از سال  1986تا  ،1989دماي ورودي توربين در شرايط  1000°C ISOتا  ،1050°Cداراي
سيستم  ،IGVپوسته داغ ساخته شده از مواد با پايه نيكل ،پره شماره  2نيز خنك مي شود ،تمام پره هاي توربين از
مواد با پايه نيكل ساخته شده ،از پوشش كروم به جاي پوشش  MCrAlYبراي مراحل  1و  2توربين استفاده شده
است .اين مدل در نيروگاه سيكل تركيبي گيالن نصب شده است و ظرفيت آن  143.8مگاوات و راندمان آن 32.5
درصد ميباشد.
 :V94.2(3) توليد شده از سال  1990تا  ،2001دماي ورودي توربين  ، 1060°Cظرفيت  159مگاوات و راندمان 34.1
درصد


) V94.2(3) :V94.2(4بعالوه TT1+

 V94.2(3) :V94.2(5) بعالوه  ، CMF+ظرفيت 162مگاوات و راندمان  34.4درصد
 V94.2(3) :SGT5-2000E(6)/V94.2(6) بعالوه  TT1+بعالوه  ،CMF+ظرفيت 166مگاوات و راندمان 34.5
درصد
 V94.2(3) :SGT5-2000E(7)/V94.2(7) بعالوه  TT1+بعالوه  CMF+و  ،Si3Dظرفيت  168مگاوات و
راندمان 34.7درصد
 شركت مپنا نيز بر مبناي طرحهاي ارتقاي ارائه شده براي واحدهاي  ، V94.2طرحهاي ارتقايي مطابق جدول ()2-2
براي واحدهاي ساخت خود ارائه نموده است .همانطور كه مالحظه ميشود مدل  Mapna 2+هم ردة مدل V94.2

) (6ساخت شركت زيمنس ميباشد .شركت مپنا هم اكنون دو طرح ارتقاي  Mapna 2Aو  Mapna 2Bدر دست
اقدام دارد كه طرح اول در يك واحد نمونه (در عسلويه) اجرا و طرح دوم در دست طراحي ميباشد.

Adjustable inlet guid vanes

1
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جدول ( )2-1طرحهاي ارتقاي واحدهاي گازي  V94.2اجرا شده و در دست توسعه توسط شركت مپنا ][7
دماي ورودي
توربين

توان توليدي در

راندمان در شرايط ايزو

شرايط ايزو ()MW

()%

طرح اول در ايران (واحدهاي گازي نيروگاههاي گيالن و
نكا)

143.8

33.8

159

34.1
34.4

34.5

نوع ارتقاء

رديف

نام مدل

1

V94.2-v2

1050

2

V94.2-v3

1060

افزايش دماي ورودي توربين به 1060 oC

3

V94.2-v5

1075

افزايش دماي ورودي توربين به 1075oCو افزايش دبي
جرمي كمپرسور با بهينه سازي ايرفويل پره هاي كمپرسور

162

*4

Mapna 2+

1075

اصالح بعضي از مواد و آلياژ هاي بكار رفته جهت افزايش
مقاومت در برابر خوردگي و برخي اصالحات ابعادي به
منظور بهبود مقاومت در برابر خستگي حرارتي

166

**5

Mapna 2A

1080

پوشش  TBCو پوشش هاي پيشرفته سيليكوني بر روي
قطعات داغ شامل توربين و محفظه احتراق جهت افزايش
عمر قطعات در دماي باال

170

34.6

***6

Mapna 2B

NA

نسل جديد توربين با طراحي آيرفويل جديد سه بعدي و
استفاده از پره هاي تك كريستال

180

36.0

o

() C

* اجرا شده بر روي  14واحد
** اجرا شده بر روي يك واحد (عسلويه)
*** در دست توسعه

 -2-2-1-1طرحهاي ارتقاي توربين گازي GE-F9

اولين مدل توربينگاز  GE-F9در سال  1975و بر اساس دستاوردهاي حاصل از طراحي توربينگازهاي صنعتي موفق سري 7
( )MS7001Bطراحي و ساخته شد و با مدل  MS9001Bوارد عرصه صنعت گرديد .اين مدل با وجود اينكه همانند مدل
متناظر از سري  7در دماي ورودي توربين  1840فارنهايت ( 1004سانتيگراد) كار ميكند ،اما حدود  42درصد توان بيشتري
نسبت به آن توليد ميكند .همچنين طراحي آن در مقايسه با مدل متناظر از سري  ،7با توجه به طراحي سيستم خنككاري
هوايي پرههاي نازل و روتور طبقهاول توربين و بهبود مواد سازنده پره هاي روتور طبقه دوم ،به نوعي داراي طراحي قابل قبول-
تري مي باشد .با تالشهاي بسيار در ارائه برنامههاي ارتقاء عملكرد توربينگار فريم  9مدل  ،Bسرانجام از سال  1978اولين
توربين گاز مدل  Eفريم  9برمبناي تجربيات بدست آمده از توربينگاز مدل  Eسري  7به بازار عرضه شده است ،كه داراي
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دماي ورودي توربين حدود  1955فارنهايت ( 1068سانتيگراد) ميباشد .پس از آن تا حدود اوايل دهه  90ميالدي اين مدل
ارتقاء يافت ،بطوريكه درآخرين بستهارتقاء ارائه شده به دماي ورودي توربين حدود  2055فارنهايت ( 1124سانتيگراد) رسيد و
پس از آن مدل  ECجايگزين مدل  Eشد ،كه در جدول ( ،)3-1روند اين تغييرات مشاهده ميشود .بنابراين در ادامه با مرور
اجمالي بستههاي ارتقاي صورت گرفته بر روي اين توربينگاز ،برنامههاي ارتقاي جديدتر بر مبناي گزارش سال  2008شركت
 GEمعرفي خواهد شد.
جدول ( )3-1روند تغييرات در مدلهاي توربينگاز فريم [24 ] GE-F9

اولين مدل توربينگاز سري  9001كه شماتيك آن در شكل ( )6-1نشان داده شده است ،در سال  1975و بر اساس
دستاوردهاي حاصل از طراحي توربينگازهاي صنعتي موفق سري  )MS7001B( 7001طراحي و ساخته شد و با مدل
 MS9001Bوارد عرصه صنعت گرديد .اين مدل با وجود اينكه همانند مدل متناظر از سري  7001در دماي آتش 1840
فارنهايت ( 1004سانتيگراد) كار ميكند ،اما حدود  42درصد توان بيشتري نسبت به آن توليد ميكند .همچنين اين طراحي در
مقايسه با مدل متناظر از سري  ، 7001با طراحي سيستم خنككاري هوايي پره هاي نازل و روتور طبقه اول توربين و بهبود
مواد سازنده پره هاي روتور طبقه دوم ،به نوعي داراي طراحي قابل قبول تري مي باشد.
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شکل( )6-1طرح شماتيك توربين گاز GE9171E

همچنين از سال  1978كه اولين توربينگاز مدل  Eسري  9001برمبناي تجربيات بدست آمده از توربينگاز مدل  Eسري
 7001به بازار عرضه شد و داراي دماي آتش حدود  1955فارنهايت ( 1068سانتيگراد) بود .تاكنون اين مدل در چند مرحله ارتقا
يافته است بطوري كه در حاضر دماي آتش آن به حدود  2055فارنهايت ( 1124سانتيگراد) و راندمان به  33.8درصد افزايش
يافته است.
در ايران نيز ،اين واحدها اولينبار در ابتداي دهه  80وارد شبكه برق كشور شد .بطوريكه اولين واحدهاي آن در نيروگاه
منتظرقائم و در سال  1371به بهرهبرداري رسيد .در حال حاضر مجموعا" تعداد 30واحد از اين نوع توربين مجموعا" به ظرفيت
 3690مگاوات در كشور در حال كار مي باشد.
همانطور كه اشاره شد ،تا سال  2000ميالدي سه بسته ارتقاء براي واحدهاي  GE-F9ارائه شده است .از اين سه بسته ،يك
بسته براي مدلهاي  Bقابل استفاده است و دو بسته ديگر براي مدلهاي  Eارائه شده است .جدول
( )4-1اطالعات مربوط به تعداد استفاده از اين بستهها را با تعداد استفاده از بستههاي ارتقا توربينهاي گازي ديگر مقايسه مي-
كند .با استفاده از اطالعات ارائه شده در اين جدول ،نتيجه ميشود تعداد استفاده از اين بستهها بسيار كمتر از ديگر بستهها مي-
باشد ،بطوريكه براي توربينهاي  GE-F9جمعا  9مورد استفاده شده است ،در حاليكه براي كل توربينهاي گازي  GEموارد
استفاده شده  411مورد ميباشد.
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جدول ( )4-1مقايسه موارد استفاده شده از بستههاي ارتقا براي انواع مختلف توربينهاي گازي [ 24 ] GE

پس از يك جستجوي جامع در اينترنت ،چند مورد خاص از سوابق اجراي پروژههاي ارتقاء واحدهاي  GE-F9سري Eيافت شد
كه در ذيل به اختصار به آنها اشاره مي شود.
شركت آلومينيومسازي  DUBALكه نياز آن به الكتريسيته تقريبا  1900مگاوات ساعت است يك نيروگاه بزرگ سيكل
تركيبي را با ظرفيت  2350مگاوات در درماي محيطي  30درجه سلسيوس تاسيس كرده است .اين نيروگاه در ابتداي تاسيس
خود داراي  13توربين گاز بوده است و در حال حاضر داراي  23واحد توربين گاز ( 8واحد  5 ،Frame 5واحد  ،Frame 9Bيك
واحد  6 ،13DMواحد  3 ،Frame 9Eواحد  )13E2و  7واحد توربين بخار ميباشد.
اين شركت واحدهاي  9Eخود را ارتقاء داده كه به موجب آن توان خروجي  5.5درصد افزايش يافته و راندمان واحد  3.9بهبود
يافته است .همچنين به ميزان  5 mscfdدر مصرف سوخت صرفه جويي شده و توليد گاز دياكسيد كربن  93777تن در سال
كاهش پيدا كرده است.
شركت  GEدر سال  2011طي يك قرارداد به ارزش  14ميليون دالر 4 ،واحد توربين گاز مدل  9Eدر نيروگاه  KAPCOدر
استان پنجاب پاكسان را از لحظات قطعات و تجهيزات بروز كرد .اين توربين ها  22سال است كه در حال سرويسدهي مي
باشند .با انجام اين پروژه راندمان كلي نيروگاه حدود  0.44درصد افزايش يافته و همچنين توان خروجي هر كدام از توربينها 3
مگاوات (جمعا براي كل نيروگاه  12مگاوات) افزايش پيدا كرده است .اين ميزان افزايش براي تامين برق  800هزار خانه كافي
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است .صرفهجويي سوخت ناشي از ارتقاء توربينها ،يك درآمد اضافه به ميزان  1.5ميليون دالر در سال براي هر توربين در بر
دارد .اين به اين معني است كه پس از حدود  2.5سال بازگشت سرمايه رخ خواهد داد .بسته ارتقاء شامل پيشرفتهترين نشتبندها
و اجزاء مسير گاز داغ شامل نازلها و باكتها ميباشد
هر يك از ارتقاهاي تكنولوژيك براي واحدهاي سري  Bو يا سري  Eاوليه قابل انجام است .چند نمونه از ارتقاهاي قابل انجام
براي سري  Eدر جدول ( )5-1نشان داده شده است .هر يك از ارتقاءهاي ارائه شده در صـورت انجـام مزايـايي دارد ولـي اثـر
چشمگير ناشي از انجام ارتقاء زماني صورت ميگيرد كه درجه حرارت احتراق قابل افـزايش باشـد .بطـور كلـي افـزايش درجـه
حرارت احتراق نيازمند يك سري تغييرات در تجهيزات است .بنابراين چندين مجموعه متفاوت براي ارائـه بـه بهـرهبـردار ايـن
واحدها طراحي شده است كه در جدول ( )5-1نمايش داده ميشود.
جدول ( )5-1تغييرات الزم بر روي تجهيزات توربين براي باال بردن دماي احتراق][24

در حال حاضر  4بسته براي ارتقاء واحدهاي سري  Bو  2پكيج براي واحدهاي سري  Eارائه شده است كه در ادامه بسته هـاي
ارتقاي سري  Eمورد بررسي قرار مي گيرد.
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براي سري  Eدو بسته كلي ارائه شده است كه هر مجموعه داراي اجزاء جداگانه است و هر كـدام از اجـزاء بطـور اختصاصـي
قابل اجرا است ولي براي رسيدن به نت ايج ذكر شده در عملكرد و راندمان واحد بايد مجموعه كامل مورد اجرا قرار گيـرد .اجـزاء
ارائه شده در مجموعهها به طور جزئي به شرح زير است:
 پره رديف  :1اين پره در حال حاضر از  GTD-111ساخته شده و داراي پوشش  IN Plusميباشد .داراي لبـه كنـداست و با جريان هواي مغشوش 1خنك ميشود (كد )FT6J
 نازل رديف  :1هر قطعه از اين رديف نازل داراي دو شيپوره 2به نحوي است كه تنش حرارتي را كاهش ميدهـد و دربرابر ترك نيز آسيبپذيري كمتري دارد .داراي مفصل بهبود يافته ،آببند ديواره بهبود يافتـه و سيسـتم خنـككـاري
هواي بهتر است (كد )FS2J
 شرود رديف  :1شرود رديف  1ميبايست با نازل رديف  2هماهنگ شود. پره رديف  :2پره رديف  2در حال حاضر با هوا خنك ميشود و از جـنس  GTD-111بـا روكـش  1N-Plusسـاختهشده و داراي شرود نوك كنگرهدار است .در گزينه  ،2سوراخهاي خنككاري اين پره مسدود ميشود (كد .)FS2F
 نازل رديف  :2اين نازل كه با هوا خنك ميشود از  GTD-222ساخته شده و با آلومينايد پوشش داده مـيشـود (كـد.)FS1P
 پره رديف  :3جنس و طراحي اين پرهها بهبود يافته است (كد .)FS2K نازل رديف  :3طول قطاع اين نازلها افزايش پيدا كرده و از جنس  GTD-222+ساخته ميشود (كد .)FS1R شرود رديف  :3شرود جديد رديف  3بايد با پره رديف  3جديد هماهنگ شود. شيپوره ورودي :GTD-450 3انحناي اين قطعه براي امكان گذر بيشتر جريان هوا كمتر شده است (كد .)FT6B سيستم احتراق :با توجه به امكان استفاده از پوشش عايق حرارتي  TBCنياز به خط دهنـدههـاي شـكافدار خنـكشونده ،4قطعه واسط از جنس  ،Nimonic 263 TMمحفظههاي احتراق جديد ،پوستههاي هادي جريان جديد 5و لوله

1 Turbulated
2
Vane
3
Intel Guide Vanes
4
Slot Cooled Liners
5
Flow Sleeves
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هاي شعله ضربدري 1مورد نياز هستند .با سيستم احتراق جديد و امكان خنك كاري موثرتر امكان رسـيدن بـه دمـاي
احتراق باالتر ممكن شد.
 كيت پوشش يکپارچه :اين كيت پوشش اجزاء اتاق احتراق را كاهش ميدهد و باعث افزايش مدت دورههاي بازرسيآن ميشود .اين مورد با كاهش حركت نسبي آنها و استفاده از پوشش يكپارچهتر اجزا انجام ميشود (كد .)FS2D
 بهبود ساختار اگزوز و استفاده از فن اگزوز :خنككاري سازه اگزوز با اسـتفاده از  2عـدد بـادزن  100اسـب بخـاريصورت ميگيرد (كد .)FS2D
 مسدود كردن سوراخهاي استوان داخلي :سوراخهاي تنظيم سيستم هواي خنـككـاري را مـيتـوان بـراي كـاهشمصرف هواي خنككاري در داخل استوانه داخلي مسدود نمود كه در شكل ( )7-1نمايش داده شده است.

شکل ( )7-1انسداد سوراخهاي تنظيم سيستم هواي خنككاري براي كاهش مصرف هواي خنك كاري] [24

بسته اول ارتقاء :افزايش دماي احتراق  MS9001Eبه (FT6C) 2020 oF

اين بسته براي واحدهايي كه داراي دماي احتراق كمتر از 2020 oFطراحي شده است و اقداماتي كه در ايـن راسـتا مـورد نيـاز
است ،در جدول  6ارائه شده است .جهت اجراي طرح پيشگفته ،بررسي وضعيت فعلي واحد براي سنجش اقـدامات مـورد نيـاز
الزم است .بهبود عملكرد در اين ارتقا ناشي از افزايش دماي احتراق و بهبود اجزاست .با ايـن ارتقـا بـين  %6/4تـا  %10/4بـه

Crossfire Tubes

1
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خروجي واحد اضافه شده و ميزان هيتريت نيز بين  %-1/2تا  %-1/6كاهش پيدا ميكند (بسته به شرايط اوليه واحد اگر دماي
احتراق  1955oFبوده ميزان خروجي  ،%10/4اگر  1985oFبوده و ميزان خروجي  %7/8و اگـر  2000oFبـوده ميـزان خروجـي
 %6/4افزايش پيدا ميكند) .جداول ( )6-1و ( )7-1نتايج حاصل از هر يك از گزينههاي قابل انجام را در اين خصـوص نشـان
ميدهد.
جدول ()6-1تأثير اجراي هر يك از گزينه ها بر توان خروجي واحد][24
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جدول ()7-1تأثير اجراي هر يك از گزينه ها بر هيت ريت واحد][24

نكته قابل توجه بررسي وضعيت ژنراتور براي امكان اين افزايش است.
بطور كلي توسعه طراحي در ارتباط با اجزا و واحدهاي  MS9001Eشامل اين موارد است:
 پرههاي رديف  1از جنس ( GTD-111كد )FT6J قطاع بلند نازل رديف  3از جنس ( GTD-222+كد )FS1R -افزايش جريان هوا با GTD-450 Intel Guide Vanes

 الينرهاي داراي شكاف خنك كاري با پوشش  TBCدر اتاق احتراق -قطعه واسط Nimonic 263 TM

 كيت پوشش اجزاء يكپارچه در اتاق احتراق (كد )FR1W مسدود نمودن سوراخهاي هوا كاري استوانه داخلي -خنك كاري سازه اگزوز با  2فن ( 100hpكد )FS2D
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بسته دوم ارتقاء :افزايش دماي احتراق واحدهاي  MS9001Eبه (FT6Y) 2055oF

اين بسته براي واحدهاي سري  MS 9001 Eبا دماي احتراق پايينتر از  2055oFطراحي شده است و از اجزاء با تكنولوژي روز
جهت امكان احتراق در دماي  2055oFاستفاده ميكند كه باالترين دماي احتراق اين سري واحدهاست .فوايد انجام ايـن ارتقـا
شامل افزايش خروجي واحد بين  %5/1تا  %15/5بسته به شرايط فعلي واحد و كاهش  %-2/2تا  %-3در هيتريت مـيگـردد.
(شامل گزينههاي انتخابي از تكنولوژيهاي پيشرفته ميگردد).
گزينههاي سختافزار مورد نياز در اين بسته براساس شرايط موجود هر واحد متفاوت است و با مطالعه اختصاصي هر واحد اجزاء
مورد نياز جهت تغيير و ارتقا شناسايي ميگردند .مقادير دقيق افزايش خروجي و كاهش هيتريت در هر واحد از جداول ( )7-1و
( )8-1استخراج ميگردد .
مجدداً اين نكته يادآور ميشود كه وضعيت ژنراتور جهت امكان انجام ايـن ارتقـا بايـد بررسـي شـود .در جـدول
نيازمنديهاي ارتقا به دماي احتراق  2055oFليست شده است:
جدول ( )8-1نيازمنديهاي فني جهت افزايش دما به  2055فارنهايت][24

()8-1
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اين نيازمنديها به قرار زير است:
 -پره رديف  :1ساخته شده از  GTD-111با  11سوراخ خنك كاري اغتشاشي و پوشش GT-33In Plus

 پره رديف  :2ساخته شده از  GTD-111با  6سوراخ خنك كاري و نوك شرود كنگرهاي و دندانه برنده پره رديف  :3ساخته شده از  IN-738TMبا شرود كنگرهاي در هم قفل شونده و دندانه برنده نازل رديف  :1از جنس  FSX-414و خنك كاري مناسبتر با مفصل قوسي و آببندي لبه دار در قطعه داخلي نازل رديف  :2از جنس  GTD-222+و بدون نياز به هواي خنك كن نازل رديف :3از جنس  GTD-222+و با طول قطاع اضافه شده شرود رديف :1طراحي يكپارچه از جنس  HR-120و آببند لبه دار بهبود هواي خنك كاري شرود رديف  :3استفاده از هواي خروجي رديف  5كمپرسور و تزريق بـين شـرود رديـف  3وپوسته توربين
 سيستم احتراق :آخرين طرح اتاق احتراق  GEطرح " "Cantedنام دارد كه در آن پيچهاي پوسته اتاق احتراق مستقيمبه پوشش احتراق وارد ميشود بدون نياز به پوسته خارجي احتراق ) (Cansكه در دماي احتراق كمتر از  2055oFاين
تركيب با قطعه رابط  Nimonic 263TMو اليزهاي ضخيم شكاف دار (هوا خنك شونده) كـه هـر دو داراي TBC

هستند ،استفاده ميشود .ولي در اين ارتقا اتاق احتراق " "Cannedجايگزين اتاق احتراق " "Cantedميگردد.
 دمنده سازه اگزوز :از دو دمنده گريز از مركز با قدرت  100hpجهت خنك كاري سازه اگزوز استفاده ميشود. انسداد سوراخهاي استوانه داخلي :در استوانه داخلي مجموعه پرفشار ميتوان سـوراخهاي خنـك كـاري را بـه منظـوركاهش مصرف هواي خنك كن مسدود نمود.
با توجه به مطالب ارائه شده ،مشخصات فني بسته ارتقاي واحدهاي  GE-F9به همراه ميزان تأثير بر افزايش توان و راندمان
واحد در جدول)  (9-1ارائه شده است.
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جدول ( )9-1مشخصات فني بسته هاي ارتقاي واحدهاي گازي  GE-F9پيشنهادي شركت [24] GE
تاثير احتمالي بر

تاثير احتمالي بر

افزايش راندمان()%

افزايش توان ()%

1.0

رديف

تجهيز

نوع ارتقاء

1

سيل بندي سمت فشار باالي
كمپرسور

استفاده از سيل برسي بجاي البيرنتي

0.5

2

سيل بندي سمت فشار پائين كمپرسور

استفاده از سيل برسي بجاي البيرنتي

0.2

0.3

3

پره ثابت رديف دوم

استفاده از بلوك البيرنتي داراي طرح سيل برسي

0.5

0.9

4

پره متحرك رديف دوم

پره داراي طرح دندانه دار( (Cutter teeth

5

شرود سگمنت رديف دوم

استفاده از شرود سگمنت داراي طرح النه
زنبوري

6

پره متحرك رديف سوم

پره داراي طرح دندانه دار( (Cutter teeth

7

شرود سگمنت رديف سوم

استفاده از شرود سگمنت داراي طرح النه
زنبوري

8

پره ثابت رديف سوم

آيرفويل پيشرفته سه بعدي

9

پره متحرك رديف سوم

آيرفويل پيشرفته سه بعدي

10

شرود سگمنت رديف سوم

استفاده از شرود سگمنت داراي طرح النه
زنبوري
جمع

0.35

0.15

1.0

2.7

0.35

0.15

1.0

3.7

يكي ديگر از فناوريهاي افزايش توان و راندمان نيروگاههاي گازي ،بكارگيري سيستم خنككاري هواي ورودي كمپرسور و
استفاده از سيستمهاي فيلتراسيون پيشرفته هواي ورودي توربين گاز ميباشد.
براساس تجارب پروژههاي اجرا شده در داخل كشور ] [1و نيز اطالعات ارائه شده در بخش ( ،)1-1-1مشخصههاي فناوري
هاي افزايش راندمان توربين گاز در بخش سيستم هواي ورودي در جدول ( )10-1خالصه شده است .همچنين مشخصههاي
فناوري هاي افزايش راندمان براي ساير اجزاي توربين گاز شامل كمپرسور ،محفظه احتراق ،توربين و سيستمهاي جانبي در
جداول ( )11-1تا ( )14-1براساس اطالعات ارائه شده در بخش ( )1-1-1ارائه شده است ،همانطور كه مالحظه ميشود
فناوريهاي خنككاري هواي ورودي ،بكارگيري پرههاي پيشرفته با طراحي سه بعدي در كمپرسور و توربين ،افزايش دماي
ورودي توربين پتانسيل بااليي در افزايش راندمان نيروگاههاي گازي دارند.
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جدول ( )10-1مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان توربين گاز -بخش سيستم هواي ورودي

مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه عمر

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

رديف

نام فناوري

عمر بازار

پيچيدگي

فناوري

افزايش راندمان

داخلي

ساده

بلوغ

متوسط

باال

1

سيستم خنككاري هواي ورودي
كمپرسور به روش مديا

بلوغ

رشد

باال

متوسط

2

سيستم خنككاري هواي ورودي
كمپرسور به روش فاگ

رشد

پيچيده

باال

متوسط

3

سيستم خنككاري هواي ورودي
كمپرسور به روش تبريدي

رشد

متوسط

بلوغ

متوسط

4

سيستمهاي سرمايشي مبتني بر
ذخيره سازي سرما

رشد

متوسط

بلوغ

باال

متوسط

5

سيستم فيلتراسيون پيشرفته
هواي ورودي

بلوغ

متوسط

بلوغ

پائين

جدول ( )11-1مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان توربين گاز -بخش كمپرسور
مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

پتانسيل

عمر بازار

پيچيدگي

عمر فناوري

افزايش راندمان

توانمندي داخلي

رديف

نام فناوري

پيچيده

رشد

باال

متوسط

1

پرههاي پيشرفته با طراحي سه بعدي

رشد

پيچيده

رشد

متوسط

پائين

2

سيلهاي پيشرفته

رشد
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جدول ( )12-1مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان توربين گاز -بخش محفظه احتراق
مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

عمر بازار

پيچيدگي

عمر فناوري

افزايش راندمان

داخلي

رديف

نام فناوري

متوسط

رشد

باال

متوسط

1

پوشش دما باالي محفظه احتراق (جهت
افزايش دماي ورودي توربين)

رشد

رشد

پائين

پائين

2

تزريق بخار به داخل محفظه احتراق

رشد

متوسط

پائين

متوسط

3

عايقهاي پيشرفته

رشد

متوسط

بلوغ

پائين

پائين

4

مشعلهاي پيشرفته

رشد

پيچيده

بلوغ

جدول ( )13-1مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان توربين گاز -بخش توربين
مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

عمر بازار

پيچيدگي

عمر فناوري

افزايش راندمان

داخلي

پيچيده

رشد

باال

متوسط

رشد

باال

متوسط

متوسط

پائين
پائين
متوسط

رديف

نام فناوري

1

پرههاي پيشرفته با طراحي سه بعدي

رشد

2

افزايش دماي ورودي توربين

رشد

متوسط

3

سيل هاي پيشرفته

رشد

پيچيده

رشد

4

خنككاري پيشرفته پرههاي توربين

رشد

پيچيده

رشد

پائين

5

عايقهاي پيشرفته

رشد

متوسط

بلوغ

پائين

جدول ( )14-1مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان توربين گاز -سيستم هاي جانبي
مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

عمر بازار

پيچيدگي

عمر فناوري

افزايش راندمان

داخلي

متوسط

بلوغ

پائين

متوسط

متوسط

بلوغ

پائين

متوسط

رديف

نام فناوري

1

سيستم خنككاري پيشرفته روغن
روانكاري توربين-ژنراتور

بلوغ

2

سيستم خنككاري پيشرفته ژنراتور

بلوغ
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 -3-1-1فناوري هاي مرتبط با بهينهسازي فرآيند نيروگاههاي گازي
فناوريهاي اصلي افزايش راندمان توربينهاي گازي در بخش بهينهسازي فرآيند مطابق جدول ( )15-1به سه دسته تبديل
واحدهاي گازي به سيكل تركيبي و  CCHPو نيز بكارگيري توربينهاي انبساطي قابل تقسيمبندي ميباشند كه تأثير بااليي
نيز در افزايش راندمان اين واحدها دارند ]. [1
جدول ( )15-1مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان توربين گاز -بهينه سازي فرآيند
مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

عمر بازار

پيچيدگي

عمر فناوري

افزايش راندمان

داخلي

متوسط

رشد

باال

باال

رشد

باال

متوسط

رشد

باال

متوسط

رديف

نام فناوري

1

تبديل به سيكل تركيبي

بلوغ

2

سيستم توليد همزمان برق ،حرارت ،سرما
و آب شيرين )(CCHP

بلوغ

متوسط

3

توربين انبساطي

رشد

پيچيده

 -4-1-1جمعبندي و دسته بندي كلي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي
دستهبندي كلي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي در شكل ( )8-1نشان داده شده است .همانطور كه قبالً ذكر
گرديد فناوريها به سه دسته كلي بهينهسازي بهرهبرداري ،بهينهسازي اجزاي داخلي و بهينهسازي فرآيند قابل تقسيم ميباشند
كه مشخصههاي فني آنها در جداول ( )10-1تا ( )16-1ارائه شده است .همانطور كه مالحظه ميشود فناوريهايي نظير پايش
عملكرد آنالين واحد ،شستشوي آنالين پرههاي كمپرسور ،خنككاري هواي ورودي ،بكارگيري پرههاي پيشرفته با طراحي سه
بعدي براي توربين و كمپرسور ،افزايش دماي ورودي توربين ،تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي يا  CHPو بكارگيري
فناوري توربينهاي انبساطي برروي خط گاز اصلي ورودي واحدهاي تأثير قابل توجه اي ( بيش از يك درصد) بر روي راندمان
واحدهاي گازي دارند .البته الزم بذكر است كه ميزان تأثير افزايش راندمان فناوريها يكي از معياريهاي اولويتبندي فناوري
هاي افزايش راندمان ميباشد و ساير معيارهاي اصلي در اين خصوص از جمله پارامترهاي اقتصادي در مرحله سوم پروژه مورد
بررسي قرار خواهند گرفت.
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فناوري هاي افزايش راندمان
واحدهاي گازي
بهينه سازي بهره برداري

سيستم پايش آنالين راندمان واحد

توزيع بهينه بار بين واحدها

بهينه سازي فرآيند

بهينه سازي اجزاي داخلي

سيستم هواي ورودي

تبديل به سيكل تركيبي

تبديل به CHP/ CCHP

كمپرسور

تعويض به موقع فيلتر هاي هوا

محفظه احتراق

بكارگيري توربين انبساطي

شستشوي آنالين پرهاي كمپرسور

توربين

ساير فناوري هاي نوين

سيستم تنظيم بهينه پره هاي ورودي

سيستم هاي جانبي

پايش محفظه احتراق

شناسايي جمعا“  22فناوري

مطالعات موردي (  V94.2و )GE-F9

شکل ( )8-1دستهبندي كلي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي
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 -2-1آينده پژوهي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي
بطور كلي اهداف اصلي از انجام مطالعات آينده پژوهي در تدوين نقشه راه فناوري هاي افزايش راندمان به شرح ذيل مي باشد
:
 بررسي حوزه هاي فناورانه شناسايي شده با نگاه آينده و تحليل توسعه اين فناوري ها در افق زماني مطالعه ( 10سالآينده) بعنوان سناريو هاي پيش رو
 بررسي روند ظهور فناوري هاي جديد و جايگزين در حوزه مطالعه بررسي عدم قطعيت هاي پيش روي توسعه فناوري هاي شناسايي شده در آينده جهت پايايي تصميمات و سياستهاي پيشنهادي
براساس بررسيهاي انجام شده در مراجع مختلف ،فناوريهاي نوين زير جهت افزايش راندمان توربينهاي گازي مورد استفاده
قرار ميگيرند ]  25و: [26
 بكارگيري فناوري نانو در ساخت پره هاي توربين گاز با مواد پيشرفته دما باال ساخت عايق هاي حرارتي جهت محفظه احتراق و توربين با كارايي باال بر پايه فناوري نانو -فناوري  Oxyfuelبا سيكل برايتون

 -1-2-1بکارگيري فناوري نانو در توربينهاي گازي
در يك دهه گذشته بكارگيري فناوري نانو در بخشهاي مختلف انرژي توسعه قابل توجهاي يافته است به صورتيكه همانطور
كه در شكل ( )9-1مالحظه ميشود تحقيقات گستردهاي در اين زمينه در بخشهاي توربين گازي ،انتقال حرارت و عايقهاي
حرارتي صورت گرفته و در حال انجام است .از جمله كاربردهاي فناوري نانو در توربينهاي گازي ميتوان به موارد استفاده از
آن به منظور افزايش دماي ورودي توربين (براي مثال پوششهاي سراميكي يا بين فلزي نانوساختار بر روي پرههاي توربين)
جهت افزايش راندمان اشاره كرد .از ديگر كاربردهاي فناوري نانو ميتوان به افزايش ضريب انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي
مورد استفاده در سيستمهاي جانبي توربين گاز (مبدلهاي خنككن روغن روانكاري و سيستم خنككن ژنراتور) اشاره كرد.
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همچنين فناوري نانو ميتواند در ساخت عايقهاي حرارتي مورد نياز سطوح خارجي محفظه احتراق و توربين به منظور كاهش
اتالفات حرارتي مورد استفاده قرار گيرد .الزم به ذكر است تاكنون فناوري نانو در ساخت فيلترهاي هواي ورودي توربين گاز
توسط شركتهاي داخلي سازنده فيلتر نظير بهران فيلتر مورد استفاده قرار گرفته است ] .[26با اين فناوري ،سطح الياف بزرگ
سلولزي و يا مصنوعي ( معموالً با قطر  10تا  30ميكرومتر) با اليهاي از الياف بسيار ريز نانو (معموالً با قطر  50تا  400نانومتر)
پوشانده ميشود .كاربرد اصلي اين فناوري در فيلترهاي پالس توربينهاي گازي ميباشد و دو مزيت اصلي آن عبارتند از:
 ارتقاي راندمان فيلتراسيون از طريق كاهش اندازه سوراخها افزايش عمر فيلترها با بهرهگيري از فيلتراسيون سطحيدر اين فناوري ،همه ذرات جداسازي شده در سمت بيرون كاغذ فيلتر باقي ميمانند و در زمان اعمال پالس بخوبي فيلتر
احيا ميگردد.
براساس ارزيابي صورت گرفته در يك نيروگاه نمونه ( مطابق شكل  ،)10-1بكارگيري فيلترهاي با الياف نانو سبب كاهش
افت فشار فيلترها در طي دو سال بهرهبرداري از  15به  6 mbarشده است كه اين امر سبب افزايش توان خروجي به
ميزان  1/4درصد و افزايش راندمان به ميزان  0/45درصد شده است ] . [26
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شکل ( )9-1كاربرد هاي فناوري نانو در تبديل انرژي] [25
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شکل( -)10-1مقايسه تغييرات افت فشار در فيلترهاي معمولي و با الياف نانو در طول مدت بهره برداري ][26

 -2-2-1فناوري  Oxyfuelبا سيکل برايتون
يكي ديگر از فناوريهاي نوين جهت افزايش راندمان توربينهاي گازي ،فناوري احتراق با اكسيژن خالص ) (Oxyfuelمي
باشد .در اين فناوري مطابق شكل ( )11-1به جاي استفاده از هوا از اكسيژن خالص جهت احتراق در محفظه احتراق استفاده
ميشود و اين امر سبب ميشود كه با حذف كمپرسور راندمان ناخالص واحد به صورت قابل توجهاي افزايش مييابد .البته در
اين حالت مصرف داخلي واحد بدليل اضافه شدن واحد جداسازي اكسيژن از هوا افزايش مييابد و در كل اين فناوري سبب
كاهش راندمان خالص سيكل توربين گاز ميگردد ] .[27اين فناوري از چهار زيرسيستم به شرح ذيل تشكيل شده است:





فرآيند فشردهسازي سوخت
جداسازي هوا و فشردهسازي اكسيژن
سيكل قدرت
بازيابي  CO2و فشردهسازي آن
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شکل ( )11-1طرح مفهومي  Oxyfuelبا سيکل برايتون ][27

سيكل قدرت از يك واحد احتراق با اكسيژن ،توربين گاز تغيير يافته ،توربين بخار و تجهيزات بازيابي حرارت تشكيل شده است.
مطابق شكل ( ،)11-1سوخت و اكسيژن در فشار 100-50بار به محفظه احتراق وارد ميشود .دماي احتراق با تزريق آب و بخار
تعديل مييابد تا سيال عامل (بخار (CO2/به توربين فشار باال برسد .در قسمت اول (اولين قسمت محفظه احتراق) با تزريق
آب ،دما در محدودهي 1760-650درجه سانتيگراد ميماند در صورتيكه در قسمتهاي پايين دستي محفظه ،با تزريق بخار يا
آب براي رسيدن به دماي ورودي مطلوب توربين فشارقوي ،دما به  600-500درجه سانتيگراد ميرسد .تركيب سيال عامل ،با
دماي خروجي محفظه ،نوع سوخت و دماي آب و يا بخار تزريقي تعيين ميشود اما عموماً  % 80بخار و % 20دي اكسيدكربن
است.
توربين فشار باال ،داراي نسبت فشار  5ميباشد .قسمت اعظم خروجي توربين فشار باال وارد محفظه احتراق دوم ميشود كه با
احتراق سوخت با اكسيژن اضافي ،دوباره به دماي ورودي توربين ( 1)TITمناسب براي توربين فشار متوسط برسد .اگر نياز به
خنك كاري توربين فشار متوسط باشد مقداري از خروجي توربين فشار قوي بدون بازگرمايش باي پس شده و به عنوان سيال

Turbine Inlet Temperature

1
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خنك كننده از آن استفاده مي شود .خروجي توربين فشار متوسط وارد مبدلي مي شود كه آب تغذيه يا بخار (بسته به دماي
خروجي) را پيش گرم ميكند .آب گرم يا بخار (در صورت توليد) براي تعديل دماي احتراق به محفظه تحويل داده مي شود .به
دليل اينكه خروجي توربين فشار متوسط از بخار تشكيل شده است محتواي حرارتي آن به صورت گرماي نهان است .حرارت آن
توسط بويلر بازياب ( 1)HRSGدوباره استفاده مي شود و بخاركم فشاري را براي توربين فشار ضعيف فراهم ميكند .فشار بخار
فشار پايين طوري انتخاب مي شود كه از پايين بودن نقطهي جوش آن از نقطهي شبنم سيال (مخلوط بخار آب و دي اكسيد
كربن) اطمينان حاصل شود .بخار خالص كم فشار تا فشار خالء توربين فشار ضعيف معمولي منبسط ميشود .مايع كندانس شده
در بويلر بازياب به مبدل و گاز غير قابل كندانس )كه اكثراً دي اكسيد كربن است( به واحد تصفيه دي اكسيد كربن تحويل داده
مي شود.
يكي ديگر از مزاياي اين فناوري امكان بازيافت CO2و بخار آب خروجي از اگزوز واحد ميباشد كه سبب افزايش توجيه
اقتصادي و زيستمحيطي آن ميگردد .البته بكارگيري اين فناوري در واحدهاي موجود توربين گاز مستلزم تغييرات اساسي در
بخش توربين و محفظه احتراق بدليل تغيير دماي احتراق ميباشد و لذا عليرغم انجام تحقيقات آزمايشگاهي در اين خصوص،
احتمال بكارگيري آن براي واحدهاي موجود در آينده نزديك بسيار پائين ميباشد ].[27

Heat Recovery Steam Generator

1
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فصل دوم هوشمندي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار
در اين فصل ابتدا حوزههاي فناورانه افزايش راندمان نيروگاههاي بخاري كشور بررسي و ارائه خواهد گرديد .سپس دسته بندي،
اجزا و زيرسيستمهاي فناوري هاي افزايش راندمان اين نيروگاهها مشخص خواهد شد و درخت فناوريهاي مربوطه ارائه مي
گردد .در بخش دوم اين فصل نيز نتايج مطالعات آيندهپژوهشي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخاري ارائه ميشود.

 -1-2شناسايي حوزههاي فناورانه افزايش راندمان نيروگاههاي بخار
در اين فصل ابتدا علل افت راندمان و فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخاري مورد بررسي قرار ميگيرد .سپس
مشخصههاي اين فناوريها به تفكيك بخشهاي مختلف نيروگاههاي بخار ارائه و نهايتاً دستهبندي كلي فناوريهاي افزايش
راندمان نيروگاههاي بخار ارائه ميشود .الزم به ذكر است كه مشخصات اقتصادي اين فناوريها به صورت جداگانه و در مرحله
سوم پروژه ارائه خواهد گرديد.

 -1-1-2بررسي علل افت راندمان و فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار
در اين بخش عوامل مؤثر در كاهش راندمان نيروگاههاي بخار به تفكيك اجزاي اصلي آن مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
اين چهار جزء اصلي عبارتند از :سيكل ،بويلر ،توربين و سيستم خنككن .در اين بررسي توربين بخار شامل سه جزء توربين
فشار قوي ( ،)HPتوربين فشار متوسط ( )IPو توربين فشار ضعيف ( )LPميباشد .سيستم خنككن نيز متشكل از كندانسور و
تجهيزات مرتبط با آن كه مجموعاً وظيفه تقطير بخار خروجي از توربين را برعهده دارند ميشود .بطور كلي سيستم خنككن را
ميتوان شامل اجزاي ذيل دانست :كندانسور ،برج خنك كن ،پمپ آب خنككن ،فنهاي برج مرطوب ،خالء ساز و خالء
نگهدارها .بخش ديگري كه ميبايست به آن پرداخته شود ،بويلر است كه مجموعه تجهيزاتي كه در راستاي توليد بخار مي
باشند را شامل ميشود .بدين منظور سطوح حرارتي ،كوره و مشعلها ،پمپ آب گردشي بويلر ،ژانگستروم و فنهاي اجباري و
القايي مي بايست مورد بررسي قرار گيرند .از سوي ديگر منظور از سيكل ،بخش باقيمانده نيروگاه است كه بطور كلي عبارتند از:
هيترهاي آب تغذيه ،پمپ آب كندانس ،پمپ آب تغذيه بويلر ،لولهكشيها و تجهيزات مرتبط با آن .اگر چه برخي موارد مانند
سيستم كنترل در هريك از اجزا قابل بحث است ولي به صورت مجزا نيز به آنها پرداخته شده است.
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عملكرد يك واحد نيروگاهي با افزايش عمر آن به تدريج تنزل مييابد .از اينرو نميتوان انتظار داشت يك نيروگاه همواره با
راندمان اوليه خود كار كند .به يك واحد نيروگاهي چندين راندمان نسبت داده ميشود .راندمان طراحي ،عددي است كه پيش از
ساخت واحد با توجه به شرايط سيكل و برخي از اجزاء محاسبه ميگردد .اين راندمان در عمل محقق نخواهد شد و پس از
انتخاب دقيقتر تجهيزات و ساخت نيروگاه ،راندمان مطابق ساخت 1توسط شركت سازنده ارائه خواهد شد .در راندمان مطابق
ساخت مواردي ديده ميشوند كه معموالً در راندمان طراحي از آنها صرفنظر شده بود .برخي از اين موارد عبارتند از:
 هواكش هيترهاي آب تغذيه تلههاي بخار بخار مصرفي در تجهيزات كمكي بخار مصرفي دودهزداهاپس از ساخت واحد ،معموالً شركت سازنده تست كارايي اوليهاي جهت نشان دادن ميزان دستيابي به شرايط گارانتي ترتيب مي
دهد .راندمان حاصل از اين تست تمامي موارد اختالف طراحي دقيق و واقعيت را نيز دربر ميگيرد .به اين راندمان حداكثر
راندمان قابل دستيابي گفته مي شود چرا كه واحد يكبار در گذشته آنرا تجربه كرده است و با نوسازي آن ،در بهترين شرايط مي
توان نهايتاً به اين مقدار رسيد .در شكل ( )1-2اين مفاهيم به خوبي نشان داده شدهاند .همانطور كه مشاهده ميگردد ،راندمان
واقعي نيروگاهي كه در حال حاضر مشغول به فعاليت است با حداكثر راندمان قابل دستيابي تفاوتهايي دارد كه اين تفاوتها را
مي توان به دو دسته تلفات شناخته شده و ناشناخته تقسيم نمود .در مجموع ميتوان در شرايط ايدهآل هر دو دسته افتهاي
مذكور را جبران نموده و به حداكثر راندمان قابل دستيابي رسيد .ولي بين اين راندمان و راندمان طراحي ،اتالفهايي وجود دارد
كه در طراحي سازنده ديده نشده يا به درستي ارزيابي نگرديده است .اين اختالف غير قابل جبران بوده و ميبايست به حساب
تقريب مهندسي به هنگام طراحي گذاشته شوند.

As Built

1
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راندمان طراحي

اتالفات غير قابل جبران

تلفاتي كه در طراحي ديده نشدهاند.

حداكثر راندمان قابل دستيابي
اتالفات شناخته شده

اتالفات قابل كنترل و غير قابل كنترل به
دليل انحراف پارامترها از مقادير اوليه

اتالفات ناشناخته

تلفاتي كه طي تستها شناسايي نشدهاند

راندمان واقعي
شکل ( )1-2مقايسه راندمانهاي مختلف

بطور كلي افت راندمان واحد نسبت به حداكثر راندمان قابل دستيابي را ميتوان به دو دسته قابل كنترل و غيرقابل كنترل طبقه
بندي نمود .افتهاي غيرقابل كنترل نيز به شرايط محيطي (دماي آب خنككن ،)... ،احتياجات شبكه و زوال معمول در نيروگاه
بستگي دارند .افت قابل كنترل راندمان عموماً به دليل رويههاي نامطلوب بهرهبرداري و تعميرات حادث ميشود.
عوامل تأثيرگذار بر راندمان يك نيروگاه حرارتي را ميتوان در چهار دسته كلي جاي داد:
 طراحي واحد موقعيت سايت (ارتفاع و دماي محيط) شركتهاي سازنده تجهيزات اصلي رويههاي بهرهبرداري (كار در شرايط غيرنامي ،راهاندازي و خروجهاي مكرر و غيره)با توجه به اينكه موقعيت سايت غير قابل تغيير است ،از مطالب فوقالذكر اين نتيجه دريافت خواهد شد كه براي بهبود راندمان
يك نيروگاه ميبايست اصالحاتي بر روي بهرهبرداري ،تجهيزات و طراحي واحد اعمال گردد .از اينرو راهكارهاي افزايش
راندمان بطور خالصه عبارتند از:
 -1نوسازي اجزاء:1

Refurbishment OR Renewing

1
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منظور از نوسازي ،برطرف نمودن مواردي است كه باعث ميشود تجهيزي خاص به درستي كار نكرده يا كارايي مناسبي
نداشته باشد .در واقع نوسازي را ميتوان تالشي در جهت نزديك كردن شرايط واحد و اجزاي آن به شرايط اوليه دانست.
اين فعاليت كه طي تعميرات اساسي به آن توجه ويژهاي ميشود ،همواره موجب نزديكتر شدن راندمان به مقدار تست
كارايي اوليه مي گردد .ولي همواره مقداري اختالف بين اين دو راندمان باقي خواهد ماند .در حقيقت براي بازگرداندن
واحد به شرايط اوليه ميبايست تمامي تجهيزات كامالً تعويض گردند كه اين امر مشخصاً از نظر اقتصادي بيمعنا مي
باشد .در شكل ( )2-2افزايش نرخ حرارتي با گذشت زمان نشان داده شده است .همانطور كه مالحظه ميگردد هر 5
سال يكبار با اعمال تعميرات اساسي ،نرخ حرارتي كاهش يافته ولي هيچگاه به مقدار اوليه خود نميرسد.

شکل ( )2-2تغييرات نرخ حرارتي نيروگاهها نسبت به زمان []25

 -2تعويض اجزاء:1
اين فعاليت هنگامي صورت مي گيرد كه امكان نوسازي يك تجهيز وجود نداشته باشد .به عبارت ديگر ،در صورتي كه
نوسازي نتواند جوابگوي تنزل كارايي تجهيزي باشد ،ميتوان آنرا تعويض نمود .اگرچه اين راهكار براي برخي اجزا همانند
پرههاي توربين و هيترهاي آب تغذيه مرسومتر است ،با اينحال ميبايست بررسي اقتصادي دقيقي در اين زمينه وجود
داشته باشد تا تعويض اجزاي هزينهبر را توجيه نمايد.
 -3استفاده از تكنولوژي نوين:
عموماً نيروگاههاي حرارتي پس از گذشت چند دهه از عمرشان به شرايطي ميرسند كه انحراف عملكرد نسبت به شرايط
اوليه كامالً محسوس خواهد شد .اين مطلب را ميتوان در شكل ( )2-2نيز مشاهده نمود .در چنين شرايطي واحد از نظر
Replacement

1
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راندمان ،محدوديت توليد ،قابليت اطمينان و قابليت دسترسي وضعيت نسبتاً نامطلوبي خواهد داشت .با توجه به اينكه طي
چند دهه گذشته ،تكنولوژي طراحي و ساخت متحول شده يا پيشرفت شگرفي داشته ميتوان به جاي نوسازي يا تعويض
تجهيزات با موارد مشابه ،از تجهيزاتي با طراحيهاي پيشرفتهتر بهره گرفت .اين مطلب در شكل ( )3-2با مثالي نشان
داده شده است .در سال  15راهاندازي اين نيروگاه ،از پرههايي با طراحي پيشرفته در توربين بخار استفاده شده است كه
اينكار موجب بهبود نرخ حرارتي به پايينتر از ميزان زمان راهاندازي شده است .به عبارت ديگر ،راندمان واحد از حداكثر
راندمان قابل دستيابي بيشتر شده است.
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شکل ( )3-2تغييرات نرخ حرارتي نيروگاهها نسبت به زمان []25

 -4اصالح ساختاري واحد:
منظور از اصالح ساختاري واحد ،اعمال تغييري اساسي در سيكل ميباشد .به عنوان نمونه ميتوان به استفاده از حرارت
دفع شده در سيستم خنككن به منظور گرمايش يا سرمايش مناطق خاصي 1اشاره نمود .نمونه ديگري از اصالحات
ساختاري در يك نيروگاه بخاري ،بازتواني 2واحد ميباشد كه در آن با افزودن يك توربين گازي ،از حرارت دودكش
توربين گازي براي كمك كردن به واحد بخاري استفاده ميگردد .به عبارت ديگر نيروگاه بخاري به يك نيروگاه سيكل
تركيبي ميل خواهد نمود .اصالح ساختاري واحد معموالً راندمان را به مقدار قابل مالحظهاي نسبت به راندمان طراحي
باالتر ميبرد .با اينحال اعمال اين روش به دليل هزينههاي زيادي كه عموماً به همراه دارد ،مالحظات مختلفي غير از
مسأله راندمان نيز مدنظر قرار ميگيرد.
 -5تغيير رويه تعميرات و نگهداري:
اصالح برنامههاي تعميرات ميتواند موجب ارتقاي سطح عملكرد واحد گردد .از سوي ديگر ،واضح است كه اجرا نشدن
يك برنامه تعميراتي كه به خوبي طراحي شده است موجب افت كارايي واحد خواهد شد .روشهاي تعميرات پيشگويانه

3

و پيشگيرانه 4به عنوان ابزارهايي جهت تصميمگيري مناسبتر به هنگام تعميرات و جلوگيري از اضمحالل تجهيزاتي
كه بر راندمان اثر زيادي دارند ،روشهاي مناسبي جهت بهينه و پويا نمودن برنامههاي تعميراتي يك نيروگاه محسوب
1

)CHP (Combined Heat and Power
Repowering
3
Predictive
4
Preventive
2
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ميشوند .بهرهبرداري يك نيروگاه نيز ميتواند تأثير قابل توجهي بر راندمان واحد داشته باشد .بكارگيري تجهيزات در
بهترين نقاط كاركردشان و رعايت كامل دستورالعملهاي سازنده از عوامل جلوگيري از افت راندمان ميباشند .البته
راهكارهاي جديدي نيز براي اين مقوله طي دهههاي گذشته ارائه گرديده است .در مجموع تغيير سيستمها يا رويههاي
تعميرات و نگهداري يك نيروگاه ارتباط نزديكي به مباحث اندازهگيري و كنترل دارد كه با پيشرفت اين مقولهها طبيعتاً
تعمير و نگهداري مدرنتري در نيروگاهها ميتواند مطرح گردد.
 -1-1-1-2علل افت راندمان ناشي از سيکل بخار
در يك نيروگاه بخار از نظر ترموديناميكي به مسير جريان آب/بخار كه توربين ،سيستم خنككن و بويلر را شامل ميشود سيكل
(سيكل رانكين) ميگويند .ولي در اينجا منظور از سيكل تمامي اين مسير به غير از سه جزء مذكور است .به عبارت ديگر ،طرح
شماتيك يك نمودار باالنس حرارتي را ميتوان معادل سيكل دانست كه در آن به توربين ،بويلر و سيستم خنككن بصورت
جزئي پرداخته نميشود .در نتيجه بررسي تأثير سيكل بر راندمان در اين قسمت به چند بخش شامل گرمكنهاي آب تغذيه،
پمپ تغذيه بويلر ،تلههاي بخار و نشتي از سيكل تقسيم شده است كه در ادامه به هر يك نگاهي انداخته خواهد شد.
 -2-1-1-2گرمکن آب تغذيه

1

گرمكن آبتغذيه مبدلي است كه به منظور پيش گرم كردن آب تغذيه بويلر توسط بخار استخراج شـده از تـوربين يـا خـط
اصلي بخار ،استفاده ميشود .گرمكن آب تغذيه به دو صورت گرمكن باز و بسته وجود دارد .در نوع بسته بخار به صورت مستقيم
با آب در تماس نميباشد و انتقال حرارت در يك مبدل پوسته لوله انجام ميگيرد (شكل  .)4-2به طور كلي انتخاب نوع گرمكن
آب تغذيه به عوامل زيادي بستگي دارد ،از جمله بهينهسازي و اولويت طراح ،مالحظات عملي ،هزينه و غيـره .بـه ايـن ترتيـب
طرحهاي گوناگوني براي سيكل نيروگاهها مشاهده ميشود.

Feedwater Heater

1

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
38
ويرايش اول ،آبان 1393

فاز :2هوشمندي فناوري

شکل( )4-2طرح شماتيك يك گرمکن آب تغذيه بسته

كارآيي گرمكن آب تغذيه برحسب ميزان گرمايي كه به آب ورودي منتقل ميكند محاسبه ميگـردد و ايـن ميـزان از روي
 1TTDمبدل مشخص ميگردد .پارامتر  TTDدر گرمكنها برابر اختالف دماي اشباع بخار 2و دماي خروجي آب تغذيه ميباشد.
به علت اينكه فرض ميگردد بخار در حالت اشباع وارد گرمكن ميشود از دماي اشباع براي محاسبه بازدهي گـرمكن اسـتفاده
3

ميگردد .در برخي موارد براي استفاده از حرارت كندانس تشكيل شده در گرمكن ،قسمتي به نام درين كولر در پايين گـرمكن
آب تغذيه تعبيه ميكنند .آب تغذيه ابتدا توسط درين كولر كمي گرم ميشود و سپس وارد قسمت اصلي گرمكن ميگـردد تـا از
گرماي نهان بخار وارده استفاده كند .ميزان انتقال حرارت در قسمت درين كولر از روي  TTDدرين كولر محاسـبه مـيگـردد.
نكاتي كه بايد درباره گرمكن آب تغذيه مورد توجه قرار گيرد شامل موارد زير ميباشد [:]28
الف) سطح درين در گرمكن آبتغذيه

4

كنترل مناسب سطح درين در گرمكن آب تغذيه يكي از نكات مهم در راستاي افزايش كارايي گرمكن ميباشد .بـدين معنـا
كه اگر ميزان كندانس در گرمكن افزايش پيدا كند ،از سطح فعال مبدل كاسته شده و بازدهي مبدل پـايين مـيآيـد .همچنـين
افزايش سطح كندانس باعث افزايش فشار در سمت پوسته ميشود كه افزايش دماي بخار اشباع را به همـراه دارد .بـا افـزايش
دماي بخار اشباع TTD ،نيز افزايش پيدا ميكند و نهايتا بازدهي مبدل كاهش مييابد .از طرف ديگر اگر سطح كندانس داخـل

1

)Terminal Temperature Differenece (TTD
Saturation temperature
3
Drain cooler
4
Feedwater heater drain level
2
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مبدل بيش از اندازه كاهش يابد انتقال حرارت مناسب در درين كولر اتفاق نميافتد .بنابراين شاخص سطح كنـدانس در مبـدل،
بايد مرتبا پايش گردد تا از بروز مشكالت ذكر شده جلوگيري شود .اين امر در گرمكنهاي مدرن توسط سيستمهاي اندازهگيـر
ديجيتالي صورت ميگيرد [ .]28بر اين اساس تحقيقي در سال  1998توسط آقاي چنگ و همكارانش در زمينه كنتـرل سـطح
درين در گرمكن آب تغذيه صورت گرفت .در اين تحقيق از روش باالنس حرارتي براي مدلسازي گرمكنهاي آب تغذيه استفاده
شد .بر اساس نتايج ارائه شده پيشبيني گرديد كه با استفاده از كنترل سطح درين گرمكن ،نرخ حرارتـي سـيكل  0/1تـا %0/3
بهبود مييابد [.]29
ب) تهويه گرمكن آب تغذيه

1

يكي از داليل عمده افزايش  TTDدر گرمكن آب تغذيه نامناسب بودن تهويه در پوسته مبدل ميباشـد .بخـارات وارده بـه
گرمكن ممكن است شامل درصد كمي هوا و گازهاي غير قابل چگالش باشد .اگر اين گازها در سمت پوسته تجمع يابند ،باعث
تشكيل يك حائل بر روي سطوح انتقال حرارتي ميگردند و از انتقال حرارت مناسب در مبدل جلوگيري ميكنند .بنابراين تخليه
مداوم گازهاي غير قابل چگالش از گرمكن آب تغذيه يكي از نكات مهمي است كه بايد به آن توجه شود .افـت فشـار ناشـي از
حضور اين گازها در گرمكنهايي كه در فشاري پايين تر از فشار اتمسفر كار ميكنند قابـل توجـه مـيباشـد .در بيشـتر مواقـع
افزايش ناگهاني  TTDگرمكن ناشي از تهويه نامناسب در مبدل است.
آقاي سيامك فرهاد و همكارانش در سال  2008با بكارگيري تكنولوژي پينچ2و با اسـتفاده از آنـاليز اكسـرژي راهكارهـايي
جهت كاهش بازگشت ناپذيري در گرمكنهاي آب تغذيه ارائه دادند [ .]30تكنولوژي پينچ ابزار ساده و كارايي براي بهينهسازي
شبكه مبدلهاي حرارتي ميباشد كه ميتوان با بكارگيري آن ميزان بازگشت ناپذيري را در مبدلها كاهش داد .آنها مدل خـود
را براي چهار نيروگاه حرارتي رجايي ،همدان ،نكاء و توس بكار بردند و ميزان بهبود راندمان آن را محاسبه كردند.
طبق نتايج بدست آمده بعد از بهينه سازي گرمكنها با روش ذكر شده ميزان درصد كاهش مصرف سوخت در نيروگاههـاي
توس ،نكاء ،رجايي و همدان به ترتيب برابر  0/7 ،0/9 ،1/7و  %0/6ميگردد .همچنين نتيجه مهم ديگري كه در ايـن تحقيـق
ارائه شد اين بود كه ميتوان اين تكنولوژي را عالوه بر گرمكنها ،براي بويلر ،توربين و كندانسور نيز بكار برد .با بكارگيري اين
روش براي كندانسور نيروگاههاي توس ،نكاء ،رجايي و همدان ،مشخص شد كه بار كندانسورها به ترتيـب  1/1 ،1/2 ،2/7و%1
Feedwater heater vent
Pinch technology

1
2
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كاهش مييابد .بازده بويلر چهار نيروگاه ذكر شده (توس ،نكاء ،رجايي و همـدان) نيـز بـه همـان ترتيـب  0/33 ،0/29 ،0/45و
 %0/31افزايش پيدا كرد .در نهايت با بكارگيري روش ارائه شده بازده قانون دوم نيروگاههاي توس ،نكاء ،رجايي و همـدان بـه
ترتيب  %1/8 ،1/5 ،2 ،4/2افزايش يافت [.]30
 -3-1-1-2پمپ تغذيه بويلر1

نقطه بهينه عملكرد يك پمپ از روي منحني مشخصه پمپ تعيين ميگردد و بر اساس نسبت سرعتهاي مختلف و دبيهاي
مختلف بازدهي پمپ تغيير مييابد .هنگامي كه پمپ در دبي پايينتر از نقطه طراحي خود كار كند بازدهي پمپ كاهش پيدا
ميكند .از اينرو يكي از راهكارهاي افزايش كارايي سيستم پمپاژ به منظور بكارگيري بهينه از پمپ در دبيهاي مختلف ،استفاده
از پمپهايي با دور متغير است .اين نوع پمپها داراي قابليت تنظيم دور پمپ با دبي ورودي ميباشند .شكل ( )5-2ميزان
صرفهجويي توان در صورت استفاده از پمپ دور متغيير را نسبت به نوع دور ثابت نشان ميدهد [.]31

شکل ( )5-2ميزان صرفهجويي توان با بکارگيري پمپ دورمتغيير []31

يكي از اجزاي اصلي بويلر فيد پمپهاي آن ميباشد كه آب تغذيه بويلر را به درام بويلر پمپاژ ميكنند .امـروزه اسـتفاده از فيـد
پمپهايي با دور متغيير براي بويلر باعث افزايش كارايي بويلر در بارهاي متغيير ميگردد .اين افزايش كارايي توسط تنظـيم دور
پمپ متناسب با بار بويلر ميباشد كه باعث كاهش مصرف سوخت و همچنين افزايش بازده كلي بويلر ميشود .طي تحقيقي كه

)Boiler Feed Pump (BFP

1
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در يك نيروگاه در مسكو انجام گرديد ،نشان داده شد كه استفاده از يك بويلر فيدپمپ با دور متغييـر باعـث كـاهش  760تنـي
مصرف سوخت در سال ميگردد .اگر ارزش حرارتي سوخت را  7000كيلوكالري بر كيلـوگرم فـرض كنـيم ،در حـدود2/5×106
كيلووات ساعت انرژي در هر سال صرفهجويي خواهد شد [.]32
همچنين نمونه ديگري از جايگزيني فيد پمپ بـويلر در نيروگـاهي در انگلسـتان صـورت گرفـت .نيروگـاه  2000مگـاواتي
 Fiddlers Ferryكه شامل چهار واحد  500مگاواتي ميباشد در سال  1960ساخته شده است و با سـوخت زغـال سـنگ كـار
ميكند .تا سال  1990هر چهار واحد اين نيروگاه در بار كامل كار ميكردند .در اين مدت فيد پمپهاي بويلر اين نيروگـاه تقريبـا
بدون توقف مورد استفاده قرار ميگرفتند .بعد از سال  1990به دليل مسائل مرتبط با بورس برق در انگلستان اين نيروگاه در بار
كامل فعاليت نميكرد و باعث شده بود كه فيد پمپهاي اين نيروگاه مرتباً در حالت خاموش يا روشن قرار گيرند .بعـد از مـدتي
فيد پمپ بويلر با مشكالتي مواجه شد .بعد از بررسيهاي انجام شده در سال  2004فيد پمپهاي بـويلر ايـن نيروگـاه بـا فيـد
پمپهاي جديد دور متغيير تعويض شدند كه اين امر باعث افزايش 25مگاواتي ظرفيت توليد نيروگاه گرديد [.]33
 -4-1-1-2تلفات ناشي از توزيع بخار
تلفات ناشي از توزيع بخار بيشتر بر چند نوع خاص ميباشد از آن جمله ميتوان موارد زير را نام برد كه جلوگيري از اين
تلفات باعث بهبود راندمان كلي سيستم ميگردد [:]34
 نشتي بخار

1

 اتالف حرارت به دليل عايقكاري نامناسب
 تلفات ناشي از مايعات كندانس
 تلفات ناشي از بخار فلش
الف) نشتي بخار
بيشتر انرژي حرارتي در يك نيروگاه صرف توليد بخار ميشود .اگر بتوان تلفات ناشي از نشتي بخار در يك نيروگاه را كم
كرد تا حد زيادي بازده كلي افزايش پيدا خواهد نمود .دو عامل مهم كه ميتواند باعث بروز نشتي بخار شود خرابي لولههاي

Steam leakage

1
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انتقال و خرابي تله بخار ميباشند .نشتي از لولهها ميتواند در برخي موارد باعث بروز مشكالتي گردد .اصوال مشاهده نشتي از
تله بخار سخت تر از مشاهده نشتي از لولهها ميباشد ،مخصوصا اگر سيستم به صورت مدار بسته چگالشي 1باشد.
ب) خرابي لولهها
لولههاي انتقال بخار در اثر مواردي چون طراحي نامناسب ،خوردگي ،عوامل خارجي و موارد بسيار ديگر تخريب ميگردند .از
نقطه نظر مديريت انرژي به دليل تاثير مستقيم تخريب لولهها بر روي اتالف سوخت ،برطرف كردن خرابي لوله از اهميت
بااليي برخوردار ميباشد .اصوال رفع عيب و تعميرات اساسي لولهها بايد زماني كه سيستم خارج از مدار است انجام پذيرد كه
تكنسينها بتوانند بخوبي به تمام قسمتهاي خط لوله دسترسي داشته باشند .ولي در برخي موارد امكان خارج كردن سيستم از
مدار نميباشد كه در اين صورت اين تعميرات بايد درحين كار سيستم صورت پذيرد .اصوال برطرف كردن نشتي به قيمت كار
بستگي دارد كه در صورت برآورد قيمت و تاثير آن قابل اجرا ميباشد.
جدول ( )1-2ميزان نشتي بخار را به ازاي قطر حفره در فشارهاي مختلف نشان ميدهد كه از آناليز سياالت تراكم پذير بدست
آمده و به خوبي با مقادير اندازهگيري شده مطابقت دارد .جدول ( )1-2نشان ميدهد كه ميزان نشتي از لولههاي انتقال بخار
يكي از مهمترين پارامترهاي تعيين اتالف بخار ميباشد .همچنين روابط ديگري نيز وجود دارد كه بخوبي با نتايج حاصل از
اندازهگيريها مطابقت دارد .كه از جمله اين روابط ،معادله ( )1-2ميباشد.
()1-2

m Steam 51.43 AorificePSteam

كه دبي جرميبخار  m Steam برحسب پوند بر ساعت ،سطح مقطع سوراخ  Aorifice برحسب اينچ مربع و فشار بخار PSteam 
برحسب پوند برمترمربع ميباشد .در استفاده از فرمول باال بايد دقت شود كه اين فرمول براي حفرههاي گرد و
همگراشونده2صادق است.

Closed condensate system
Rounded converging orifice

1
2
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جدول ( )1-2ميزان نشتي به ازاي قطر حفره در فشارهاي مختلف []34

ج) اتالف حرارت به دليل عايقكاري نامناسب لولهها
تلفات ناشي از انتقال حرارت به محيط اطراف در اغلب اوقات درصد كمتري را نسبت به ساير تلفات دارد ولي در برخي موارد
اين قسمت از تلفات قابل تامل ميباشد .روشهايي مانند عايقكاري لولهها ،تجهيزات و خطوط انتقال بخار از جمله راهكارهاي
كلي به منظور جلوگيري از اين تلفات ميباشند .عوامل موثر در تلفات انتقال حرارتي شامل دماي سيال و محيط ،سطح و
هندسه سطح انتقال حرارت ميباشد .جداولي براي تخمين انتقال حرارت از لولههاي افقي و عمودي درنظر گرفتهشدهاند كه به
كمك آنها ميتوان ميزان انتقال حرارت از لولهها را تعيين نمود.
جدول( )2-2نرخ انتقال حرارت از لولههاي بدون عايق []34
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جدول ( )2-2ميزان انتقال حرارت از لولههايي با قطرهاي مختلف و دماهاي بخار مختلف را نشان ميدهد .به عنوان مثال
تلفات لوله بدون عايقي به طول 100فوت و به قطر  8اينچ و حاوي سيال با دماي  600درجه فارنهايت تقريباً 723700 Btu/h
ميباشد .اگر اين انرژي توسط بويلري با راندمان  %85و هزينه سوختي معادل  7/15 $/106 Btuتامين شود آنگاه هزينه ساالنه
تلف شده برابر با مقدار زير ميباشد كه ميزان قابل توجهي است.
()2-2

723700 Btu h   8760 h year   7.15$10 Btu 
6

0.85



Q Loss  time  Fule Cost

 Boiler

year

CostUninsulated 

CostUninsulated  53000 $

 -5-1-1-2علل افت راندمان بويلر نيروگاه بخار
بويلر يكي از اجزاي مهم در نيروگاههاي بخار ميباشد كه نحوه صحيح عملكرد آن ميتواند تاثير زيادي در راستاي افزايش
راندمان يك نيروگاه داشته باشد .در بيشتر نيروگاهها با گذشت زمان عملكرد بويلر از حالت طراحي خود فاصله گرفته و كاهش
مييابد .كاهش بازدهي بويلر ممكن است در اثر كاهش بازدهي احتراق ،تشكيل رسوبات ،تعمير و نگهداري نادرست ،تخريب
اجزاي بويلر ،كاهش كيفيت سوخت و همچنين كيفيت آب باشد .به همين منظور تحقيقات در زمينه تعيين بازدهي و تعيين
عوامل كاهش كارايي بويلر ،از اهميت خاصي برخوردار است.
با مشخص شدن بازده فعلي بويلر ميتوان اختالف بازدهي بويلر از حالت طراحي را مشخص نمـود و اقـدامات الزم جهـت
افزايش راندمان بويلر را انجام داد .عبارت بازدهي بويلر به نوعي همان درصد كل انرژي قابل استحصال از سوخت ميباشد .زيرا
بخشي از حرارت ورودي به حجم كنترل بويلر نميتواند به آب يا بخار انتقال يابد و در نتيجـه بـازدهي بـويلر هميشـه كمتـر از
 %100است .در هر حال ،برخي از اتالفات حرارتي مذكور با عملكرد مناسب و نگهداري خوب قابل كاهش است .حداكثر بـازده
يك بويلر زماني اتفاق ميافتد كه احتراق در بويلر كامل باشد و اتالفات حرارتي در حداقل ميزان خود قرار داشته باشند .در ادامه
مطالب بيشتري درباره نحوه تعيين بازدهي اجزاي مختلف نيروگاه و عوامل موثر بر آن ارائـه خواهـد شـد .شـكل ( )6-2حجـم
كنترل الزم جهت تعيين بازدهي بويلر را نشان ميدهد.
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شکل ( )6-2حجم كنترل جهت تعيين بازدهي بويلر

 -6-1-1-2پارامترهاي مؤثر بر راندمان بويلر
همانطور كه ذكر شد عوامل زيادي بر راندمان كلي يك بويلر تاثير گذار هستند اما ميتوان اين عوامل را به پنج گروه اصلي
دسته بندي نمود .پنج گروه اصلي افت بازدهي بويلر شامل موارد زير ميباشند:
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 -1حرارتي كه توسط گازهاي داغ حاصل از احتراق كه از دودكش خارج ميشود .اين افـت معمـوالً بـه عنـوان افـت گـاز
خروجي خشك 1شناخته ميشود .دماي گازهاي خروجي و مقدار هواي اضافي 2احتراق عواملي هستند كه ايـن افـت را
كاهش و يا افزايش ميدهند [.]35
 -2حرارت نهان 3رطوبت موجود در گازهاي خروجي 4از دودكش :بخار آب از محصوالت احتراق ميباشد كه از هيـدروژن
موجود در سوخت ،رطوبت موجود در هواي احتراق و رطوبت موجود در سوخت ورودي ناشي ميشود .اين افت از ايـن
واقعيت ناشي ميشود كه بخار آب انرژي حرارتي بيشتري نسبت به آب مايع دارد .حرارت نهان تنها در صـورتي قابـل
بازيابي است كه بخار آب قبل از خروج گازهاي احتراق از بويلر اجازه ميعان داشته باشـد .از آنجـايي كـه ايـن امـر در
بويلرهاي فعلي به دليل مسائل خوردگي و افزايش چگالي دود خروجي دودكش ،عملي و امكانپـذير نيسـت ،حـرارت
نهان قابل بازيافت نميباشد [.]36
 -3افت حرارتي حاصل از سوخت نسوخته 5و محصوالت احتراق ناكامل :اين دسته شامل مواد جامد قابل احتراق ،كربن و
يا همه مواد جامد و يا گازي قابل اشتعال ديگر ميباشند كه در گاز خروجي از دودكش وجود دارند .اين افت معموالً به
عنوان افت قابل احتراق 6يا افت سوخت نسوخته شناخته ميشـود .تنظـيم نامناسـب تجهيـزات احتراقـي و يـا مقـادير
نامناسب هواي اضافي ميتواند اين افت را افزايش دهد [.]37
 -4اتالف حرارت آب زيركش 7شده از بويلر :همانطور كه ميدانيم مقداري از محلول آب و سـاير ذرات معلـق آب در تـه
بويلر جمع ميشوند كه اين محلول به دليل دارا بودن مواد معدني خورنده 8بايد مرتبا تخليه شود و از آنجايي كـه ايـن
محلول در دماي اشباع و در فشار كار بويلر ميباشد شامل ميزان حرارت قابل مالحظهاي ميباشد .در مواردي به دليل
كيفيت پائين و سختي باال ،اين محلول قابل برگشت به سيكل نيست و دور ريخته مـيشـود و ميـزان قابـل تـوجهي
حرارت از بويلر دفع ميگردد .در برخي نيروگاهها با قراردادن يك مبدل در سر راه خروجي اين محلول از حرارت آن به
منظور پيش گرمايش آب جبراني ورودي استفاده ميگردد كه در ادامه به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت [.]37

Dry Flue Gas Losses
Excess Air
Latent Heat
Flue Gas Moisture
Unburned Fuel Losses
Combustible Losses
Blowdown Water
Corrosive

1
2
3
4
5
6
7
8
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 -5افت حرارتي از جدارههاي بويلر به دليل عايقكاري نامناسب ،اين افت معموالً به نام افت تشعشعي و جابجايي 1معرفي
ميشود و شامل حرارتي است كه از طريق تشعشع جدارههاي محفظه بويلر و جابجايي به خارج از بويلر انتقال مييابد
و توسط هواي محيط اطراف ديوارههاي بويلر جذب ميگردد .همانطور كه در شكل ( )7-2نشان داده شده است مقدار
حرارتي كه از طريق تشعشع و يا جابجايي تلف ميشود ،براي نرخهاي اشتعال مختلف بـويلر نسـبتاً ثابـت بـوده و در
نتيجه ،در نرخهاي اشتعال پائين درصد بيشتري از كل افت حرارت را به خود اختصاص ميدهد .عايقكاري نامناسب و
مواد نسوز معيوب در ديوارههاي بويلر ميتوانند منجر به افزايش اين افت در بويلرها گردد [ .]37الزم بـه ذكـر اسـت
درصد اتالف حرارت از بدنه بويلرهاي بزرگ معموالً بين  1الي  1/5درصد ميباشد [.]39

شکل ( )7-2افتهاي مختلف بويلر برحسب درصد اكسيژن اضافه احتراق []37

Radiation & Convection Losses

1
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شکل ( )8-2افتهاي مختلف بويلر برحسب درصد بارگذاري بويلر []37

در شكلهاي ( )7-2و ( )8-2ميتوان چهار عامل مهم اتالفات انرژي در بويلر را مشاهده نمود .مقدار افت ناشي از حـرارت
نهان بخار آب از بقيه بيشتر است كه اصوال قابل بازيابي نيست .دومين مقدار ،حرارتي است كه توسط گازهاي داغ از دودكـش
خارج ميشود و ميتوان با استفاده از تنظيم مقدار هواي اضافي احتراق و كاهش دماي گازهاي خروجي دودكش آن را كـاهش
داد .اگر مقدار هواي اضافي احتراق به مقدار تعيين شده توسط طراح كه مقدار بهينه است ،رسانده شود ،اين افت حرارت كاهش
پيدا خواهد كرد .اين كار كه اصطالحاً مديريت احتراق 1ناميده ميشـود يكـي از موضـوعات حـائز اهميـت در بـين محققـان و
مهندسان ميباشد [.]37
افتهــاي حرارتــي مربــوط بــه ســوختهاي نســوخته در مقايســه بــا ســاير افتهــا نــاچيز مــيباشــد .ايــن امــر در شــكلهاي
( )6-2و ( )7-2نيز مشخص است و مقدار اين افت حرارتي را ميتوان با اندازهگيري مقدار كربن و ساير سوختهاي نسـوخته در
دودكش اندازهگيري نمود .شكل ( )8-2ميزان افت بازده بويلر را به ازاي مقادير مختلف درصد هواي اضافي نشان ميدهد .نكته
قابل توجه اين است كه با افزايش بيش از اندازه ميزان هواي اضافي بازده بويلر به صورت چشمگيري كاهش پيدا ميكند كه در
اثر افزايش دبي هوا و همچنين افزايش دبي گاز خروجي ميباشد كه باعث افزايش دماي دودكش شده كـه نتيجـه آن كـاهش

Combustion Management

1
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راندمان بويلر ميباشد [ .]37با يك حساب سرانگشتي هر  %1افزايش راندمان بويلر برابر با  22درجه سانتيگراد كـاهش دمـاي
خروجي از دودكش ميباشد [.]33

شکل ( )9-2راندمان بويلر به ازاي دماهاي مختلف گاز خروجي براي مقادير مختلف هواي اضافي []37

براي محاسبه راندمان بويلر دو روش وجود دارد .در روش ورودي-خروجي نياز به اندازهگيري دقيق پارامترهاي ورودي و
خروجي ميباشد .اين پارامترها عبارتند از:
 دبي جرمي آب تغذيه 1ورودي به مولد بخار دبي جرمي دي سوپرهيتر دبي جرمي جريانهاي ثانويه از جمله زيركش بويلر ،بخار كمكي و ... اندازهگيري دما و فشار در ورودي و خروجيهاي آب تغذيه ،2سوپرهيتر ،ريهيتر و ... -دبي جرمي سوخت

Feed Water
Reheater

1
2
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 ارزش حرارتي باالي سوختدر روش ديگر تعيين راندمان بويلر ،محاسبه تلفات از جمله عوامل مهم در تعيين بازده ميباشد كه اغلب به طور صريح
قابل محاسبه نميباشند و به نوعي تقريبي بيان ميشوند .راههاي مختلفي براي برآورد انرژي اتالفي موجود است و در
اغلب اوقات برخي از آنها قابل صرفنظر كردن ميباشند .اين تلفات كه در ابتداي اين بخش تشريح گرديدند از مقدار
 %100كم ميشوند تا راندمان بويلر بدست آيد.
ضمن يادآوري اين نكته كه دقت اندازهگيري برخي از پارامترهاي فوق در تعيين راندمان بويلر بسيار حائز اهميت است ،در
ادامه اين بخش به بررسي برخي اصالحات ممكن جهت بهبود راندمان بويلر پرداخته ميشود .ذكر اين نكته ضروريست كه
به منظور افزايش راندمان بويلر ،به هر ترتيبي ميبايست تلفات پنجگانه مورد اشاره را كاهش داد .به عبارت ديگر براي
كاهش اتالف خشك دود ،ارتقاء ژانگستروم مؤثر خواهد بود.
 -7-1-1-2بازيابي حرارت از زيركش بويلر
هميشه آب تغذيه بويلر شامل ناخالصي و ذرات محلول ميباشد .هنگامي كه بويلر به صورت مداوم كار ميكند اين ذرات مي
توانند داخل بويلر تجمع يابند و يا اينكه رسوب كنند .تجمع اين ذرات ميتواند مانع انتقال حرارت مناسب بويلر و كاهش بازدهي
بويلر گردد .زيركش در اصل به منظور كنترل ميزان غلظت ذرات نامحلول در آب بويلر بكار ميرود .ميزان حـداكثر غلظـت بـا
افزايش فشار كار بويلر كاهش مييابد .ميزان غلظت بستگي به فشار كار بويلر ،دماي كار بويلر ،نوع بويلر ،سيستمهـاي خـالص
سازي بخار در درام بخار ،نحوه زيركش وكنترل سطح آب در درام بويلر دارد.
براي جلوگيري از تجمع ذرات معلق ،محلول غليظ تهنشين شده در كف بويلر بايد بـه صـورت مـداوم تخليـه شـود .تخليـه
نامناسب زيركش باعث افزايش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش راندمان بويلر ميگردد .از آنجايي كه زيركش در دما و بخـار
بويلر صورت ميگيرد ،با تخليه آن مقداري از حرارت موجود به بيرون تخليه ميشود .روشهايي موجود ميباشند كه اين حرارت
را بازيافت و مورد استفاده قرار ميدهند [.]39
همانطور كه اشاره شد تخليه كم محلول تهنشين شده ،باعث ايجاد رسوب و كاهش بازده بويلر ميشود و تخليه بيش از حد
نيز باعث اتالف حرارت ميگردد بنابراين مقدار بهينه زيركش قابل محاسبه ميباشد .اين كار توسط اندازهگيري ضريب هـدايت
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حرارتي 1محلول تهنشين شده صورت ميگيرد به اين صورت كه با افـزايش ذرات معلـق در محلـول ضـريب هـدايت حرارتـي
محلول افزايش يافته در اين هنگام ميتوان با تخليه محلول اين ميزان را كاهش داد.
دو روش براي زيركش موجود ميباشد  -1تخليه دستي  -2تخليه اتوماتيك .در تخليه دستي ابتدا بايـد ميـزان غلظـت بـه
صورت دستي اندازهگيري شود و تخليه براساس اطالعات جمعآوري شده انجام گيرد ولي در تخليه اتوماتيك دستگاه به صورت
خودكار ضريب هدايت محلول را اندازهگيري ميكند و زمان دقيق تخليه را مشخص ميكند .با اين كار از اتـالف بـيش از حـد
حرارت و همچنين از تشكيل رسوبات سخت در ته بويلر جلوگيري خواهد شد [ .]41شكل ( )10-2نمودار تغييرات غلظت مـواد
محلول با زمان را نشان ميدهد همانطور كه مشخص است نمودار تخليه اتوماتيك از روند مناسبتري با زمـان برخـوردار مـي
باشد.

شکل ( )10-2مقايسه ميزان غلظت ذرات جامد در محلول و تخليه آن با زمان []41

يكي از راههاي كاهش اتالف حرارت و همچنين افزايش راندمان بويلر بازيابي حرارت از محلول زيركش بويلر به منظور پيش
گرمايش آب جبراني ميباشد .اين كار بدين صورت انجام ميگيرد كه در سر راه محلول زيركش شده خروجي مبدلي قرار مي
دهند كه محلول بتواند با آب جبراني ورودي انتقال حرارت داشته باشد .اين عمل باعث ميشود آب جبراني حرارت كمتري را
براي رسيدن به دماي مناسب از آب سيكل جذب كند [.]42
جدول ( )3-2ميزان پتانسيل بازياب حرارتي موجود محلول زيركش از بويلر را نشان ميدهد كه در فشارهاي كاري مختلف
درصدهاي متفاوتي از آب تغذيه را به خود اختصاص ميدهند.

Thermal conductivity

1
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جدول( )3-2بازيابي حرارت از زيركش بويلر []40
)Heat recovered, million Btu per hour (MMBtu/hr
Steam pressure psig

300
0/65
1/3
2/0
2/7
3/3
6/6

250
0/65
1/3
1/9
2/6
3/2
6/4

150
0/55
1/1
1/7
2/2
2/8
5/65.6

100
0/5
1/0
1/5
2/0
2/5
5/0

50
0/45
0/9
1/3
1/7
2/2
4/4

Blowdown
Rate,% Boiler
feedwater

2
4
6
8
10
20

آب سطح بويلر ممكن است كف كند كه اين كف باعث ورود آب به داخل بخار خروجي خواهد شد كـه ايـن اولـين نتيجـه
افزايش غلظت مواد نامحلول در آب است  .محلول غليظ همچنين ميتواند مانع از انتقال حرارت ،گردش بخار يا آب و مـانع از
تميزسازي سطوح داخلي بويلر شود .اگر از تجمع سيليس محلول در آب جلوگيري نشود باعث بوجود آمدن ذرات سيليسي مـي
شود و اين ذرات به همراه بخار وارد توربين فشار باال شده و پس از برخورد با سطح پره توربين باعث خوردگي و از بـين رفـتن
سطح توربين ميشود.
براي جلوگيري از پديده كف كردن اغلب از مواد آنتي فوم استفاده ميگردد .ميزان غلظت ذرات محلول در آب را ميتوان با
سيستمهاي پيش تصفيه كاهش داد تا از پديده كف كردن و همچنين رسوب ذرات جلوگيري شود .زيركش پيوسته در بويلرهـا
يك راه حل عمده براي حل مشكل رسوب ميباشد .هنگامي كه اين كار به طـور پيوسـته انجـام شـود ذرات فرصـت واكـنش
شيميايي پيدا نخواهند كرد .ذرات فعال محلول در آب بويلر ،شامل موادي نظير هيدروكسـيدها ) ،(OHكربنـاتهـا ) ،(COبـي
كربناتها ) ،(HCOفسفاتها ) (POو سيليكاتها ) (SIOميباشند .در بين اين تركيبات هيدروكسيدها از ديدگاه كنترل واكنش
هاي شيميايي ،از بقيه مهمتر ميباشند كه مستقيماً توسط اندازهگيري  PHمحلول مشخص ميگردند [.]43
همانطور كه ذكر شد استفاده از حرارت زيركش بويلر يكي از راهكارهايي است كه در راستاي افزايش راندمان بويلر انجام مي-
گردد .چند مورد از نكاتي كه درباره زيركش از بويلر قابل توجه است:
 در سيستمي كه زيركش تخليه مداوم انجام ميشود ميتوان با اضافه كردن يك بازياب از حـرارت زيـركش اسـتفادهنمود [.]42
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 اگر در سيستمي زيركش تخليه مداوم انجام نميشود ميتوان با تبديل آن به زيركشـي مـداوم از حـرارت موجـود درزيركش استفاده نمود [.]42
 كمينه كردن زيركش در بويلر باعث كاهش اتالف و همچنين كاهش آب جبراني و در نتيجه منجر به افزايش راندمانبويلر ميشود [.]41
 ميزان بهينه زيركش بويلر به نوع بويلر ،فشار كار بويلر و كيفيت آب جبراني بستگي دارد و راهحل آن استفاده از روشهاي زيركش اتوماتيك ميباشد .دستگاههاي اتوماتيك براساس ضريب هدايت حرارتي و ميزان غلظت ذرات جامـد و
رسوبات در آب زيركش ،عمل ميكنند و هرگاه كه ميزان اين ذرات افزايش يابد دستگاه سيگنالي به شير خروجي مي
فرستد و شيرخروجي آب را زيركش مينمايد .در دستگاههاي قديمي معياري براي سنجش وجود نداشـت و ايـن كـار
توسط افراد در دورههاي زماني معيني انجام ميگرفت [.]42
حرارتي كه از زيركش ميتوان بازيابي نمود قابل محاسبه است .مقدار دبي آب زيركش بويلر از درصدي (حدود  0/5تا 2
درصد) از دبي كل آب تغذيه بويلر ميباشد .اين آب با دما و فشار آب اشباعي كه در ديگ وجود دارد از آن زيركش شده و دور
ريز ميشود .مبدل حرارتي بهينه كه بتواند از انرژي حرارتي اين آب استفاده كند ،مبدلي است كه بتواند دما و فشار آب را به
شرايط محيط برساند .در اين صورت ،مقدار حرارتي كه از آب زيركش اخذ ميشود برابر است با:
()3-2

) QBD  m BD ( HinBDIn _ T  HoutBDOut _ T

اين حرارت صرف گرم كردن آب جبراني بويلر ميشود و آنتالپي آنرا طبق رابطه ( )4-2افزايش ميدهد:
()4-2

H MOut  QBD / m M  H MIn _ T

اين آنتالپي افزايش يافته نشانگر افزايش دماي آب جبراني است كه رابطه مستقيمي با كاهش ميزان مصرف سوخت دارد
[.]44
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 -8-1-1-2تشکيل رسوب در بويلر
تمام سوختهاي تجاري ،بجز گاز طبيعي ،شامل موادي هستند كه باعث رسوب و خوردگي بر روي سطوح داغ بويلرهاي
بخار ميشوند .پاك سازي رسوبات مستلزم خارج كردن مكرر بويلر از سرويس ،جهت آماده سازي و بهره برداري موثر از آن
است .البته همه سوختها عامل خوردگي نبوده و همه بويلرها نيز آسيب پذير نيستند .با طراحي و نگهداري دقيق ،وقوع اين
مسايل بطور قابل مالحظهاي كاهش خواهد يافت و حتي منتفي خواهد شد.
رسوبها در قسمتهايي از بويلر كه دماي فلز بااليي دارند ،به ويژه در ورودي سطوحي كه انتقال حرارت جابجايي دارند،
ايجاد ميشوند .در برخي موارد ايجاد اين رسوبات در بويلرها به قدري است كه مستلزم خارج كردن بويلر از مدار براي هفتهها
است .زيرا اين رسوبات مانع انتقال حرارت مناسب در بويلر ميشوند كه اين امر كاهش كارايي و در برخي موارد تخريب بويلر را
به همراه دارند.
رسوب دوده بر روي لولههاي بويلر باعث به وجود آمدن يك اليه محافظ روي لوله ميشود كه به صورت اليه عايق عمل
كرده و مانع انتقال حرارت مناسب با سيال فعال ميگردد .تقريبا هر  3ميليمتر رسوب دوده باعث كاهش تقريباً  %8/5راندمان
بويلر ميگردد [.]45
سوختهاي سنگين در حدود  %1خاكستر دارند .اجزاي اصلي تشكيل دهنده خاكستر ،اكسيد سيليس و اكسيد آلومينيوم
هستند كه به آساني ذوب نميشوند .البته اجزاي تشكيل دهنده خاكستر مواد نفتي اكثراً نقطه ذوب پايين دارند و حاوي سديم و
گوگرد هستند .ساير مواد موجود در خاكستر عبارتند از آهن ،كلسيم ،سديم و پتاسيم كه دو عنصر اخير نقش عمدهاي در
چسبندگي رسوب به سطوح داغ فلز دارند .مادهاي كه بصورت معدني يا غير معدني با سوخت يا خاكستر تركيب ميشود ،گوگرد
ميباشد .گوگرد بيشتر بصورت اكسيد گوگرد  SO2و مقدار كمي (حداكثر  )%5به صورت اكسيد بسيار فعال  SO3ميباشد .از
مهمترين نمكهاي تشكيل شده از گوگرد ميتوان به انواع سولفاتهاي سديم و پتاسيم ( )Na2SO4, K2SO4و پيرو سولفاتها
(  ) Na2S2O7 , K2S2O7اشاره كرد [.]46
نقطه ذوب اين نمكها به قرار زير است:

 سولفات سديم  880درجه سانتيگراد -پيرو سولفات سديم  410درجه سانتيگراد
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 سولفات پتاسيم  1069درجه سانتيگراد پيرو سولفات پتاسيم  300درجه سانتيگراداز نمكهاي فوق پيرو سولفاتها از همه مهمتر هستند .زيرا اين نمكها در بخشهايي از بويلر كه داراي دماي بااليي مي-
باشد موجب ميشوند كه اليه چسبنده و مذاب تشكيل شده بر سطح فلز ،ذرات معلق خاكستر را بر روي خود جذب كنند .با
تجمع رسوبات دماي فلز باال رفته و ساير مواد با نقطه ذوب باالتر را نيز ذوب ميكنند .با زياد شدن ضخامت رسوبات واكنش-
هاي بيشتري بين اكسيد سيليس ،آهن ،سديم و پتاسيم صورت ميگيرد و تشكيل گدازه مذاب و فشردهاي مينمايد .بنابراين
بايد از سوختهايي كه درصد سديم و پتاسيم كمتري دارند استفاده نمود [.]46
راههاي مختلفي براي جلوگيري از تشكيل رسوبات در بويلر وجود دارند كه اغلب آنها بايد در طراحي بويلر لحاظ شوند و
برخي ديگر بايد در نحوه استفاده از بويلر رعايت گردند .چند نمونه از اين روشها عبارتند از:
 -1فاصله گذاري صحيح بين لولهها :در بويلرهاي بخار بايد از نزديك قرار دادن بيش از اندازه لولهها كنار هم خودداري
شود .همچنين زياد بودن فاصلهها ممكن است باعث پايين آمدن سطوح حرارتي و افزايش غير معقول حجم بويلر
گردد.

 -2استفاده از دوده زداها :جهت زدودن دودهها بايد آرايش مناسبي بين دوده زداها درنظر گرفته شود .البته بايد توجه كرد
كه دوده زداها معموالً تنها توانايي اين را دارند كه دودههاي نرم و ترد را بزدايند و قادر به خارج ساختن دودههاي
چسبنده و سخت نيستند .دوده زداهاي صوتي دست آورد جديد هستند كه گاهي تاثيرات بسزايي دارند [ .]46نحوه
عملكرد دودهزداهاي صوتي به اين صورت است كه امواج صوتي را با فركانس معيني به سمت قسمتي كه قرار است از
دوده عاري شود ميفرستند .شكل ( .)11-2در اثر برخورد اين امواج با سطوح ،سطوح مورد نظر شروع به نوسان كرده
و دوده و اجرام اضافي از روي سطح جدا شده و سطح تميز ميگردد .ويژگي كه اين نوع دوده زداها نسبت به ساير
انواع ديگر دارند اين است كه براي جدا كردن رسوبات سخت سطوح مورد نظر ساييده نميشوند [.]47
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شکل ( )11-2نماي شماتيك يك دودهزداي صوتي []45

 -3اختالط مناسب سوخت و هوا به نحوي كه ميزان اكسيژن موجود كنترل گردد و در نتيجه خوردگي در بويلر كنترل
شود .
 -4افزودنيهاي شيميايي :با توجه به اينكه رسوب گذاري حاصل از واكنشهاي شيميايي منجر به تشكيل نمكهاي با
نقطه ذوب پايين ميگردد ،ميتوان توسط مواد شيميايي ،خوردگي را كنترل نمود .

طبيعي است كه اگر دماي گازهاي حاصل از احتراق كمتر باشد تشكيل رسوبهاي سنگين نيز كمتر است و هرچه كوره
بزرگتر باشد دماي گازهاي ورودي به ناحيه جابجايي و ناحيه انتقال حرارت جابجايي كمتر است .بنابراين در بويلرهايي كه
طراحي صحيحي در ساخت آنها در ايجاد فضاي الزم وجود داشته باشد مسئله رسوب كمتر از بويلرهاي فشرده و كم حجم
مشاهده ميشود [.]64
 -9-1-1-2پيشگرمکن چرخشي هوا

1

گرمكن چرخشي يا مبدل چرخشي كه به آن ژانگستروم 2نيز گفته ميشود امروزه يكي از اجزاي مهم در نيروگاههاي بخار
ميباشد .اين قسمت شامل يك مبدل ماتريسي (ذخيره گرمايي) چرخشي است كه با موتوري دور ثابت گردانده ميشود .بخش
ذخيره گرمايي شامل يك سري صفحهýهاي فلزي موجدار است كه موازي با محور چرخش قرار ميýگيرد .موجýها سبب

Rotary air preheater
Ljungstrom

1
2
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ميýشوند كه بين صفحات ،فضاي كافي جهت عبور گازهاي گرم و هوا به موازات محور چرخش ايجاد شود .ژانگستروم داراي
سرعتي حدوداً بين  1 RPMتا  3 RPMميýباشد .هر صفحه از ژانگستروم به نوبت توسط گازهاي داغ گرم شده و سپس با
عبور از كانال هوا ،سرد ميýشود و بدين ترتيب هواي مورد نياز براي احتراق را گرم ميýكند [.]48
با گذشت زمان و رعايت نكردن برخي از اصول ،راندمان انتقال حرارتي اين نوع مبدلها كاهش پيدا ميكند و در نتيجه اين
كاهش راندمان ،انتقال حرارت بين سيال سرد و گرم به درستي صورت نميگيرد  .اين امر باعث افزايش دماي گاز خروجي از
دودكش و همچنين سردتر شدن هواي ورودي به بويلر ميگردد كه به طور مستقيم برروي بازدهي بويلر و همچنين بازدهي
احتراق موثر ميباشد [.]49

شکل ( )12-2نمايي شماتيك از يك ژانگستروم نيروگاهي

مهمترين مزيت استفاده از پيش گرمكن هوا استفاده از انرژي موجود در محصوالت احتراق توسط ارزانترين جزء موجود در
نيروگاه است .از آنجا كه تنها  10 Fتغيير در دماي گاز خروجي ،راندمان بويلر را تا  %0/25تغيير خواهد داد [ ]50پيش گرمكن
هوا در يك واحد بزرگ بسيار مهم و حياتي تلقي ميگردد .پيش گرمكن هوا قابليت كاركرد در شرايط نامناسب دود خروجي از
بويلر نيروگاه را دارد و تنها عيب آن ،نشتي از سمت هوا به دود است كه البته بخشي از اين نشتي ،جزء غير قابل اجتناب طراحي
اين گرمكن ها بوده و به عنوان خصيصهاي ذاتي محسوب ميشود .نشتي هوا بيشترين تأثير را بر كارايي گرمكن هوا دارد .البته
پارامترهاي ديگري نيز بر كارايي گرمكن هوا مؤثرند از جمله خوردگي و رسوب گرفتگي .اين پارامترها موجب افزايش توان
مصرفي فن و افزايش افت فشار در مسير هوا و دود(در پيش گرمكن هوا) مي گردد كه مي تواند عملكرد فن هواي احتراق را
تحت تأثير قرار داده و محدود كند .در ابتدا الزم است نگاهي گذرا به يك ژانگستروم و انواع نشتي در آن انداخته شود.
در شكل شماره ( ) 12-2تصوير شماتيكي از يك پيش گرمكن هوا نشان داده شده است .يك پيش گرمكن هوا ،گرماي موجود
در دود خروجي از بويلر را توسط صفحات فلزي جذب كرده و به هواي ورودي به بويلر منتقل ميكند .در معمولترين نوع پيش
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گرمكنهاي هوا (ژانگستروم) معموال بين  50تا  60درصد محتواي گرماي موجود در دود خروجي جذب و به هواي ورودي منتقل
مي شود كه منجر به بهبود  %10در راندمان بويلر نسبت به واحد مشابه بدون پيش گرمكن هوا مي گردد [ .]50همچنين در
شكل ( )13-2مسيرهاي نشتي مشخص گرديده است .خط آبي سمت چپ نشاندهنده نشتي از هواي سرد به هواي گرم است.
خط آبي پايين نشان دهنده نشتي هواي سرد به دود خروجي از گرمكن هوا است كه به دليل نشتي در سيلهاي محوري اتفاق
مي افتد .خط قرمز سمت راست نشاندهنده نشتي از سمت دود داغ به دود سرد است .اين بخش با بايپس كردن گرمكن هوا
در عمل انتقال حرارت به هوا شركت نمي كند .فلشهاي زرد رنگ نشان داده شده در باال نيز نشانگر نشتي از سيلهاي شعاعي
سمت گرم و فلشهاي زرد رنگ پايين نشانگر نشتي از سيلهاي شعاعي سمت سرد مي باشد.

شکل ( )13-2مسير نشتي هاي يك گرمکن هوا []50

از آنجايي كه يك تبادل حرارت دورهاي1در مبدل اتفاق ميافتد مسأله آببندي با مشكالتي روبرو ميگردد .آب بندي ساختار
متحرك گرمكن هوا ،به دليل قطر زياد (بعضاً تا  18متر) و اختالف دماي زياد بين دو سمت سرد و گرم (حدود  ،)222 Cبسيار
دشوار است .مشخصه هاي پيش گفته موجب اختالف انبساط حرارتي شعاعي در دو سمت سرد و گرم روتور مي شود .افتادگي
در حدود  3اينچ در لبه خارجي يك گرمكن بزرگ در حين كار نسبت به سمت سرد ،امري عادي است [ .]50شكل ()14-2

شکل ( )14-2افتادگي روتور و بدنه گرمکن هوا بر اختالف انبساط حرارتي ناشي از اختالف دما در دو سمت سرد و گرم []50

Periodic

1
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اين تغيير شكل حرارتي ،موجب ايجاد فضاي خالي در سيل هايي كه هواي سرد ورودي را از گازهاي خروجي جدا مي كنند
(سيلهاي شعاعي) و نيز سيلهاي محيطي گرمكن هوا ميشود .افتادگي گرمكن هوا فاصله بين سيلهاي شعاعي و محيطي و
سطح مربوطه آنها را تغيير داده و موجب افزايش نشتي دود و هوا مي گردد.
هر يك از مسيرهاي نشتي به نمايش درآمده در شكل ( ،)15-2كاركرد بهينه پيش گرمكن هوا را تحت تأثير قرار ميدهند.
مسير شماره  1مسير عادي هوا و مسير شماره  2مسير عادي عبور گازهاي داغ از گرمكن هوا را نشان ميدهد .مسير  Aنشان
دهنده نشتي از هواي ورودي ژانگستروم به دود خروجي از طريق سيل هاي محوري (محيطي) است .مسير  Bنشاندهنده مسير
نشتي از هواي پيش گرم شده به دود ورودي به پيش گرمكن ميباشد .مسير  Cهوايي را كه از گرمكن بايپس شده و بدون
دريافت گرما از دود خروجي ،وارد بويلر مي گردد را نشان مي دهد .مسير  Dنيز دود خروجي از بويلر را نشان مي دهد كه
گرمكن هوا را باي پس كرده و بدون اينكه از گرماي آن در گرم كردن هواي ورودي استفاده شود ،با دماي باال از گرمكن خارج
مي گردد.

شکل ( )15-2مسيرهاي مختلف نشتي از يك پيش گرمکن هوا []50

نشتي محيطي و باي پس شدن هوا و دود از گرمكن هوا (مسيرهاي  Cو  )Dبر انتقال حرارت و نرخ حرارتي بويلر اثرگذار
هستنند .همچنين بخشي از نشتي مسير  Cاز محيط روتور خارج شده و با نشتي مسير  Aتركيب ميشود كه موجب افزايش
توان مورد نياز فن خواهد شد.
سيلهاي محيطي دور تا دور محيط روتور پيش گرمكن هوا در هر دو سمت سرد و گرم قرار داده شدهاند .در سمت دود ،نشتي
سمت سيلهاي محيطي ورودي ،سطوح انتقال حرارت ورودي را بايپس كرده و از سيلهاي محيطي در پايين دست جريان خارج
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مي شوند .اين نشتي منجر به افت انتقال انرژي به المانهاي ژانگستروم و افزايش دما و به تبع آن كاهش دانسيته گازهاي
ورودي به فن القايي ميگردد.
در سمت هواي گرمكن هوا ،نشتي خروجي از اولين رديف سيلهاي محيطي وارد اطراف گرمكن شده و از آنجا به دو مسير
تقسيم مي شود كه ميزان وارد شده به هر مسير ،به اختالف فشار نقاط خروجي بستگي دارد .بخشي از اين نشتي به مسير
مستقيم خود ادامه داده و از رديف دوم سيلهاي محيطي خارج مي گردد .بخش ديگر از اطراف روتور از طريق سيلهاي شعاعي
وارد جريان دود خروجي مي شود.
اندازه گيري ميزان هوا يا دود بايپس شده از طريق سيلهاي محيطي بسيار دشوار بوده و راه سادهاي براي اندازهگيري اين
نشتي وجود ندارد .ميزان اين نشتي ،ميبايست با استفاده از اختالف فشار دو سمت دود و هوا و اندازه گيري فاصله بين روتور و
سيلهاي محيطي (با احتساب ميزان افتادگي روتور در اثر اختالف دماي دو سمت سرد و گرم) انجام گيرد.
نشتي از سيلهاي شعاعي ،بيانگر درصد افزايش دبي گازهاي خروجي ناشي از نشتي هواي ورودي به جريان گازهاي خروجي
است (بخش اعظمي از اين نشتي ،نشتي از سيلهاي شعاعي است اما در واقعيت ،اين مقدار ،شامل نشتي از سيلهاي شعاعي نيز
مي شود) .ميزان اين نشتي در بعضي از مشاهدات تا  40درصد نيز گزارش شده و نشتي  20درصد در شرايط عادي كاري يك
گرمكن هوا اغلب تا حدي مورد قبول است .تا جايي كه اغلب نيروگاههايي كه از اين نوع مبدل استفاده ميكنند نشتي حدود
 %20را اجتنابناپذير ميدانند [ .]51اين ميزان نشتي توان مصرفي بيشتري را بر فنها تحميل ميكند .عالوه بر اين ،تغييرات در
سوخت و نيز شرايط بهرهبرداري به مرور زمان ،موجب ميشود شرايط كاري فنها از شرايط نامي دور شود .هنگامي كه يك فن
در باالتر از  % 80ظرفيت نامي خود كار مي كند ،منحني عملكردي فن داراي شيب باالتري خواهد بود كه نشاندهنده وابستگي
شديدتر دبي عبوري از فن و توان مصرفي آن است .در نقاط نزديك ظرفيت نامي %1 ،افزايش در دبي حجمي عبوري از فن
موجب  %3افزايش در توان مصرفي آن مي گردد [.]50
يكي ديگر از مشكالت كاري در گرمكنýهاي چرخشي ،گرفتگي 1مجاري عبوري سيال و در نتيجه ايجاد افت فشار در مسير
هواي ورودي به كوره است كه سبب ميýشود توان مصرفي فن اجباري هوا و فن مكشي دود افزايش يافته و همچنين در
برخي موارد منجر به خروج اجباري واحد جهت تميزýكاري بسكتýها ميýشود .گرفتگي مبدل ژانگستروم ،معموالً به دليل

Plugging

1

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
61
فاز :2هوشمندي فناوري

ويرايش اول ،آبان 1393

تعداد زياد دفعات راهاندازي واحد ،راندمان پايين مشعلهاي تفنگي 1مازوت ،دوده زدايي 2نامناسب و نشتي زياد از حد گرمكن هوا
است .گرفتگي ژانگستروم ،به چند طريق راندمان بويلر را تحت تأثير قرار مي دهد [:]52
 گرفتگي در ژانگستروم موجب كاهش انتقال حرارت در آن و به تبع آن افزايش دماي دود خروجي از پيش
گرمكن هوا مي گردد كه منجر به كاهش راندمان بويلر و افزايش ميزان مصرف سوخت ميگردد.
 موجب افزايش سرعت گازهاي عبوري و در نتيجه افزايش سايش در سطوح انتقال حرارت ميگردد.
 زمان خروج و نيز دفعات خروج بويلر را جهت تميزكاري بسكتها افزايش ميدهد.
 ميزان توان مصرفي سيستمهاي كمكي بويلر را افزايش ميدهد.
 افزايش گرفتگي در ژانگستروم موجب افزايش ارتعاشات در آن ميشود.
بيشتر مواقع بروز نشتي از پيشگرمكن هوا و گرفتگي مجاري عبوري سيال بيشترين درصد عوامل كاهش راندمان در اين
نوع مبدلها را تشكيل ميدهند .شركتهاي سازنده اين نوع مبدلها به طور مدام در پي روشهايي هستند كه افزايش راندمان
اين نوع مبدلها را به همراه داشته باشد .از اينرو براي رفع هر كدام از اين مشكالت راهكارهاي رايجي وجود دارد كه در ادامه
به چند تجربه عملي در اين زمينه اشاره خواهد شد.
در بعضي از نيروگاهها ،تنها توان اضافي مصرفي فن به دليل نشتي از سيلهاي شعاعي به بيش از  3مگاوات مي رسد كه
موجب افزايش  50 Btu/kwhتا  75در نرخ حرارتي واحد و كاهش  %0/5تا  %0/75در راندمان واحد مي گردد .در يك نيروگاه
معمول  500مگاواتي زغالسوز ،اين ميزان كاهش راندمان منجر به افزايش مصرف زغال در حدود  15000تا  20000تن در سال
مي گردد [ .]50بررسي و مدلسازي انجام شده توسط تئودور اسكيپكو و همكارانش[ 53و  ]54نشان داد كه در بعضي موارد ،تنها
 10درصد نشتي از اير هيتر ،وابسته به مسير نشتي ،راندمان حرارتي آن را بين  %9/8تا  %13/2كاهش مي دهد كه البته با بر
طرف كردن نشتي قابل جلوگيري است.
نمونه هاي مختلفي از انجام تعميرات و بهبود بر روي ژانگستروم نيروگاهها و يا تعويض سيلها و جايگزين كردن آن با
سيلهاي مدرن انجام شده است .يكي از شركتهاي فعال در اين زمينه ،شركت  Howdenاست .اين شركت پس از بازديد از هر
واحد نيروگاه ماترا در مجارستان كه با توان  200مگاوات ،داراي  2پيش گرمكن هوا است كه هر يك داراي قطر تقريبي 9/5

Oil gun
Soot blowing
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متر هستند ،وضعيت ژانگستروم را مورد بررسي قرار داد .پس از بازديدهاي شركت  Howdenمشخص شد كه ميزان قابل
توجهي از خرابي كه حاصل از سايش بود ،در قسمت آببندي شده بين بدنه و مبدل به وجود آمده است كه نشان از نشتي قابل
توجه هوا از آن قسمتها بود .سپس تصميم گرفته شد كه آببندهاي محوري و شعاعي با آببنديهاي دوبل1جايگزين شوند
كه اين كار باعث شد راندمان بويلر  %1/9افزايش يابد .مشخصات هواي ورودي و خروجي و ميزان نشتي هوا قبل و بعد از
استفاده از آببندهاي جديد در جدول ( )4-2آورده شده است [.]55
جدول ( )4-2مشخصات دمايي گرمکن هواي نيروگاه []55

قبل از بر طرف كردن نشتي بعد از برطرف كردن نشتي
پارامتر
%4/7
%24
نشتي هوا ()%
164
205
دماي گاز خروجي ()C
287
285
دماي هواي خروجي()C
+ %1/9
راندمان بويلر ()%

يك راه ساده و داراي مزيت اقتصادي براي كاهش نشتي در پيش گرمكن هوا ،جايگزين كردن سيلهاي قديمي با سيلهاي
جديد تماس كامل 2است .اين نوع سيل ،توانايي كاهش نشتي تا  %50را نسبت به سيلهاي قديمي داراست .در يك نمونه انجام
شده در امريكا ،جايگزيني سيلهاي قديمي ژانگستروم يك واحد از يك نيروگاه  500مگاواتي با نوع تماس كامل ،موجب كاهش
 %23در آمپر فن القايي و در نتيجه كاهش توان مصرفي آن شده است [.]50
در نمونه ديگري ،با جايگزيني سيلهاي قديمي با سيلهاي ساخت شركت  ،Paragonآمپر فن القايي از  560آمپر به  520آمپر
كاهش پيدا كرد كه موجب كاهش توان مصرفي در فن القايي مي گردد .اين كاهش توان مصرفي ،معادل كاهش مصرف
زغالسنگ تا ميزان  25تن در روز است كه نشاندهنده افزايش  %2در راندمان خالص واحد ميباشد .الزم به ذكر است كه هزينه
تعويض سيلهاي قديمي ،در مقابل سود بدست آمده از اجراي طرح ناچيز است [ .]56همچنين در يك نمونه ديگر ،در يك
نيروگاه در انگلستان ،با تعويض سيلهاي قديمي با سيلهاي مدرن شركت  ،Howdenنشتي هوا در ژانگستروم از  %14به %7
كاهش پيدا كرد و موجب كاهش حدود  6 Cدر دماي گازهاي خروجي از بويلر گرديد .اين كاهش دماي گازهاي خروجي از
بويلر ،موجب افزايش راندمان بويلر به ميزان  %0/3گرديده است [.]57

Double Sealing
Full-contact
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در يك پروژه ديگر ،شركت  HOWDENقراردادي را با يك نيروگاه در انگلستان با هدف كاهش نشتي و رسوب گرفتگي در
پيش گرمكن هوا و در نتيجه افزايش آمادگي منعقد كرد .در اين طرح ،سيلهاي قديمي نيروگاه با انواع مدرن جايگزين گرديد.
همچنين سوت بالورها با انواع جديدي كه قابليت سه نوع تميزكاري (تميزكاري با بخار و شستشو با آب فشار باال و فشار پايين)
را دارد ،تعويض شد .در نتيجه اين بهبودها ،نشتي هوا از  %15به  %6كاهش پيدا كرد .همچنين اين تغييرات موجب افزايش
راندمان بويلر به ميزان  %0/7و كاهش توان مصرفي فن به ميزان  80 kWگرديد [ .]58در طرح ديگري ،جايگزيني سيلهاي
قديمي با نوع مدرن آن و نيز تعويض المانهاي پيشگرمكن هوا موجب كاهش نشتي از  %12به  %6/5و دماي گازهاي خروجي
از ژانگستروم از  168 Cبه  153 Cو در نتيجه افزايش راندمان بويلر به ميزان  %0/65گرديد [.]59
 -10-1-1-2فن
فن وسيلهاي است كه وظيفه افزايش فشار جريان هوا يا گاز را در نيروگاه به عهده دارد .وقتي هوا وارد يك فن ميگردد
فشار آن افزايش پيدا ميكند و هنگامي كه هوا وارد مجراهاي انتقال شود مقداري از فشار ايجاد شده توسط فن در طول مسير
انتقال افت مييابد كه اين افت فشار در مراحلي از كار بر روي عملكرد سيستم تأثير ميگذارد [.]60

شکل  16-2الف) نمودار مشخصه فن با دور متغير

ب) نمودار مشخصه فن با دور ثابت []60

همانطور كه در شكل ( )16-2مشاهده ميگردد فنهايي با دور ثابت در فشار معيني به مقدار بهينه كاركرد خود ميرسند و
اگر در فشار پايينتر يا باالتر از فشار طراحي خود كار كنند از مقدار كارايي آنها كاسته خواهد شد .فنهايي با دور متغير اين
قابليت را دارا ميباشند كه با تغيير دور فن ،خود را با فشار موجود تطبيق داده و به مقدار بهينه كاركرد در آن فشار ميرسند ،در
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اغلب نيروگاههاي پيشرفته كه فنها در فشارهاي كاري مختلف كار ميكنند و يا با افت فشارهاي متغير سر وكار دارند اصوالً از
فنهايي با دور متغير استفاده ميكنند كه بتوانند فن را شرايط كاري موجود وفق دهند [.]60
به عنوان مثال در طراحي فن القايي يك نيروگاه كه وظيفه مكش گاز خروجي از كوره به سمت مولد بخار و دودكش را به
عهده دارد بيشتر از فنهايي با دور متغير استفاده ميگردد تا بتوانند ميزان گاز ورودي به كوره را بخوبي كنترل كنند و به شرايط
احتراق كامل نزديك گردند .همچنين فن بايد فشار مورد نياز جهت غلبه بر افت فشار حاصل از عبور گاز از روي پيشگرمكن را
ايجاد نمايد و اگر اين كار به درستي انجام نگردد اوالً انتقال حرارت در پيش گرمكن به خوبي صورت نميپذيرد و ثانياً گاز با
فشار كمتر از حد طراحي به كوره وارد ميگردد كه هر دو اين پديدهها باعث كاهش راندمان كلي نيروگاه ميشود [.]60
از سال  1970برگرداندن مجدد گاز حاصل از احتراق به درون بويلر ،به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش ميزان  Noxاز بويلر
شناخته شد .معموال گاز خروجي بويلر از باالدست گرمكن هوا ،توسط فنهايي به سمت ورودي بويلر مكش ميشود و به همراه
هواي احتراق به داخل بويلر تخليه ميگردد .اين تكنولوژي به  1FGRمعروف ميباشد .با استفاده از سيستم  ،FGRدرصـدي از
گاز داغ خروجي از بويلر مكش شده و به همراه هواي ورودي به بويلر وارد ميشود.
از آناليز فرآيند احتراق در بويلر مشخص ميشود كه با افزايش درصد هواي اضافه ،ميزان  COحاصل از احتراق كاهش مي-
يابد ولي از طرف ديگر ميزان  NOXابتدا افزايش و سپس كاهش پيدا ميكند .اگر درصد هواي اضافه بيش از اندازه زيـاد شـود
 NOXكاهش مييابد ولي اين افزايش هواي اضافه باعث كاهش دماي آدياباتيك شعله ميگردد كه منجر به كـاهش بـازدهي
احتراق ميشود .بنابراين بايد شرايط به گونهاي باشد تا هر دو محصول حاصل از احتراق در حداقل مقدار خود قرار گيرند و دماي
شعله نيز بيش از اندازه پايين نيايد .براي اين كار از  FGRاستفاده ميگردد [.]61
افزايش بيش از اندازه درصد هواي مكش شده توسط فن  GRباعث كاهش قابليت اشتعال سوخت مـيگـردد و همچنـين
افزايش افت فشار در راستاي بويلر را به همراه دارد .براي رفع مشكل افت فشار ،فن بايد توان بيشتري را مصرف كند تا بتوانـد
اين افت را جبران نمايد و افزايش مصرف نيز باعث كاهش راندمان كلي سيستم ميشود .پس همانطور كه مالحظه مـيگـردد
ميزان درصد هواي اضافه و درصد مكش فن  GRبايد به دقت معين گردند تـا از كـاهش رانـدمان بـويلر جلـوگيري شـود .در

)Flue Gas Recirculation (FGR
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بويلرهاي مدرن اين امر توسط كنترلرهاي پيشرفته صورت ميگيرد .اين كنترلرها با اندازهگيري ميـزان محصـوالت حاصـل از
احتراق؛ درصد هواي اضافه و دور فن  GRرا تنظيم ميكنند تا بازدهي بويلر به شرايط مطلوب برسد [. ]61
 -11-1-1-2اصالح اكونومايزر
كاهش دماي گازهاي خروجي دودكش كه تأثير مستقيمي روي كاهش اتالف حرارت دارد ،نيز ميتواند بـا اسـتفاده از يـك
مبدل حرارتي كه براي گرم كردن آب ورودي به بويلر استفاده ميشود ،انجام شود .اين مبدل كه در نيروگاههاي امروزي وجـود
دارد اكونومايزر 1ناميده ميشود .با بهينهسازي اكونومايزر ميتوان تا حد زيادي از مصرف سوخت ،به منظور پيشگرمـايش آب
تغذيه ورودي كاست .اين بهينهسازي خود ميتواند شامل دو قسمت باشد [:]22
 -1تعمير و نگهداري اكونومايزر كه در آن با شستشوي جدارههاي داخلي و يا با دوده زدايي از سطح خارجي لوله ميتوان
ضريب انتقال حرارت بين آب ورودي به بويلر و گازهاي داغ خروجي دودكش را افزايش داد.
 -2تعويض اكونومايزر با يك اكونومايزر جديد كه در آن گازهاي داغ خروجي بويلر تا دماي شبنم بخار آب موجود در آن
سرد شوند .اين اكونومايزر اصطالحاً اكونومايزر چگالشي 2نام دارد .كار اكونومايزر چگالشي اين است كه دماي آب
ورودي به بويلر تا حداكثر مقدار ممكن افزايش دهد .در اين اكونومايزر كه شماتيك آن در شكل ( )17-2مشاهده مي-
شود ،بايستي دماي گازهاي خروجي تا حد امكان كاهش يابد؛ به شرطي كه دماي خروجي به حدي كافي باشد تا
گازهاي خروجي توسط نيروي شناوري از دودكش خارج شوند .البته هزينه نصب اين اكونومايزر تا حدودي باالست كه
بايستي از نظر اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد .

Economiser
Condensing Economiser

1
2
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شکل ( )17-2طرح اجمالي اكونومايزر چگالشي

 -12-1-1-2تأثير كيفيت سوخت
در بويلرها بيش از آنكه ارزش حرارتي بر روي راندمان تأثير داشته باشد ،نوع و تركيب سوخت حائز اهميت است .ميزان تأثير
سوخت بر عملكرد بويلر به دليل آثار غير مستقيم ميتواند بسيار پيچيده باشد .چراكه كيفيت سوخت بر قابليت دسترسي و ايجاد
محدوديت توليد نيز مؤثر است كه اين موارد بر روي راندمان متوسط واحد تأثير خواهند داشت .اما از ديدگاه آثار مستقيم ،تركيب
سوخت بر روي تلفات حرارتي بويلر تأثير خواهد گذاشت .به نحوي كه ميزان افتهاي حرارتي مختلـف ماننـد تلفـات خشـك،
تلفات ناشي از رطوبت و غيره را تحت تأثير قرار ميدهد .به عنوان نمونه ،تغيير تركيب سوخت ميـزان هـواي اضـافي بهينـه را
تغيير ميدهد .نوع سوخت نيز طبيعتاً داراي اهميت است به نحويكه براي سوختهاي گازي كه داراي درصد هيدروژن بيشتري
ميباشند ،بخار آب بيشتري در طول احتراق شكل خواهد گرفت .نتيجه اين اتفاق ،اتالف انرژي (به دليل جـذب انـرژي توسـط
بخار) در كاهش راندمان ميباشد .به عنوان نمونه اگر درصد مولي هيدروژن به كربن در گاز طبيعي از  0/31بـه  0/25كـاهش
يابد ،راندمان از  %82/5به  %83/8افزايش خواهد يافت [.]60
در شكل ( )18-2تأثير نسبت اتمهاي هيدروژن به اتمهاي كربن در سوخت بر روي راندمان نمايش داده شده است .در اين
شكل براي سوخت متان ( 18-2الف) و سوخت مايع شماره  18-2( 2ب) تغييرات راندمان در شرايطي كه هواي اضافي احتراق
صفر باشد ،ارائه گرديده است .بطور مثال اگر در بويلر احتراق متان صورت گيرد؛ راندمان در شرايط طراحي (نسبت هيدروژن به
كربن  )4حداكثر ميباشد .با افزايش نسبت هيدروژن ،راندمان افت شديدي خواهد داشت .اين مسأله به دليل كمبـود هـوا و در
نتيجه احتراق ناقص ميباشد .در صورتي كه نسبت هيدروژن كمتر از مقدار طراحي باشد ،هوا بيشتر از مقدار تئـوري شـده و در
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نتيجه راندمان با شيب كمتري كاهش مييابد .براي سوخت مايع نيز رفتار مشابهي مشاهده ميگردد با ايـن تفـاوت كـه شـيب
تغييرات متفاوت است [.]35
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شکل ( )18-2تغييرات راندمان بويلر در برابر نسبت اتمهاي هيدروژن به كربن
براي (الف) متان (ب) سوخت مايع شماره .]35[2

با وجود اينكه هيچ رابطه مستقيمي بين  LHVسوخت و راندمان وجود ندارد ولي اگر سوختي فقط از هيدروكربنها تشكيل شده
باشد و گازهاي خنثي و يا اتم اكسيژن در آن وجود نداشته باشد ،بين  LHVو راندمان ميتوان رابطهاي پيدا كرد .به عبارت
ديگر ،تأثير افزايش  LHVبه دليل تغيير درصد هيدروكربنها با افزايش  LHVبه دليل تغيير درصد ناخالصيهاي سوخت (مانند
دياكسيدكربن و اكسيژن) بر روي راندمان متفاوت است.
البته در برخي پژوهشها نيز به تأثير افزايش  LHVبر بهبود راندمان بويلر اشاره شده است .به عنوان نمونه در دانشگاههاي
تايلند تحقيقي بر روي بويلر  300مگاواتي نيروگاه موء موه انجام گرديد .طي اين بررسي راندمان بويلر براي پنج نوع تركيب
مختلف سوخت (زغال قهوهاي) به روش باالنس حرارتي اندازهگيري شد .نتايج اين پژوهش نشان داد كه در اين نيروگاه با
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افزايش ارزش حرارتي سوخت ،افت ناشي از كربنهاي نسوخته همواره كاهش مييابد .اگر چه تلفات ناشي از خروج گازها نيز
در اكثر موارد با افزايش  LHVكاهش يافته است ،ولي در دادههاي اندازهگيري شده يك مورد وجود دارد كه با افزايش LHV

اين افت نيز افزايش نشان داده است [ .]63با اينكه محققان اين پژوهش نتيجه گرفتهاند كه با افزايش  LHVزغال ،راندمان
بويلر افزايش مييابد؛ ولي به نظر ميرسد اين مسأله بيش از آنكه به ارزش حرارتي بستگي داشته باشد به تركيب سوختهاي
تست شده وابسته است.
به طور كلي نوع و كيفيت سوخت در بهرهبرداري و راندمان واحد نقش به سزايي داشته و آثار آن را ميتوان در دو دسته مستقيم
و غيرمستقيم طبقهبندي نمود .آثار مستقيم كيفيت سوخت عبارتند از موارد فوقالذكر كه بطور خالصه بر روي ميزان تلفات
خشك و مرطوب بويلر اثر ميگذارد .به عبارت ديگر ،تركيبات سوخت بر روي احتراق و راندمان آن اثر گذار خواهند بود .آثار غير
مستقيم كيفيت سوخت بر راندمان واحد ،مواردي هستند كه لزوم انجام برخي تعميرات را به همراه دارند .با افزايش ناخالصي
هاي سوخت (مانند گوگرد) خوردگي در ناحيه كوره ،سطوح حرارتي و ژانگستروم موجب كاهش كارايي يا عملكرد نادرست اين
اجزا ميگردد .خوردگي سطوح حرارتي داخل كوره و بويلر ميتواند به نشتي بخار منجر گردد .براي رفع اين مشكل ،واحد مي
بايست براي مدتي از مدار خارج شود .اين مسأله بر روي راندمان متوسط ساليانه واحد تأثير منفي خواهد گذاشت (با در نظر
گرفتن پروسه خروج و راهاندازي مجدد واحد) .خوردگي سطوح ژانگستروم نيز به افزايش نشتي هوا به مسير دود و درنتيجه
كاهش كارايي حرارتي ژانگستروم و همچنين افزايش مصرف فن اجباري منجر ميگردد .به دليل وابستگي آثار غير مستقيم به
شرايط مختلف بهرهبرداري ،عمرسنجي اجزاي بويلر و بسياري پارامترهايي كه معموالً ثبت نميشوند ،در بررسي اثر كيفيت
سوخت بر راندمان نيروگاههاي بخار عموماً آثار مستقيم مدنظر قرار گرفته ميشوند.
 -13-1-1-2علل افت راندمان توربين بخار
حدوداً  %80-90افت در هر طبقه توربين به دليل افتهاي آيروديناميكي پرهها و نازلها ،جريانهاي ثانويهو نشتيها ميباشد
[ .]10در نتيجه به منظور كاهش افت در توربين ،طراحي بهينهآيروديناميك پرهها و نازلها همچنين كنترل پيشرفته لقي جهت
حداقل كردن جريانهاي نشتي الزم است .به همين منظور محققان چند دهه است كه در اين زمينه كار ميكنند تا توربينهاي
قديمي را به توربينهاي پربازده تبديل كنند و توربينهاي جديد با بازده باال ،قيمت پايين و استحكام زيادي توليد نمايند .به طور
كلي هفت جزء در توربين وجود دارد كه بهبود آنها تاثير مستقيمي بر بهبود عملكرد دارند:
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 پروفيل پرههاي روتور و استاتور
 طراحي طبقات توربين پرفشار و فشار متوسط
 طراحي طبقات توربين فشار پايين
 طراحي پرههاي آخرين رديف توربين فشار پايين
 افزايش طول پرههاي آخرين رديف توربين به منظور كاهش افت بر اثر خروج بخار داراي قابليت كاردهي
 سطوح جانبي نازلهاي توربين
 افتهاي ناشي از نشتي
ميزان تلفات بازده در توربينهاي بخار شامل موارد متعددي ميگردد .طي تحقيقي كه در شركت زيمنس انجام شد درصد هر
يك از تلفات موجود در توربين به صورت شكل ( )19-2ارائه گرديده است [ .]64از جمله موارد ايجاد تلفات ميتوان به تلفات
حاصل از طراحي پروفيل پره ثابت و متحرك ،طراحي طبقههاي ،IP/HP 1طراحي طبقه  LPو تلفات ناشي از نشتي نوك پره
اشاره كرد.
همانطور كه در شكل ( )19-2مشخص ميباشد بيشترين درصد تلفات به نشتي از نوك پرهها اختصاص دارد .هدف اصلي
طراح اين است كه تمام بخار از بين پرهها عبور كند ولي به دليل وجود اجزاي متحرك و ثابت در مسير حركت بخار اين هدف
تقريبا دست نيافتني ميباشد .از اين رو به منظور كاهش اتالفات ناشي از نشتي بخار از روشهاي آببندي پيشرفته استفاده
ميكنند .دو روش جهت آببندي نوك پرهها وجود دارد يكي از اين روشها بهينهسازي توازن بخار در مسير حركت بين
ديافراگم ،پوسته و روتور ميباشد كه با انجام اين اصالح از نفوذ جريان به مسيرهاي فرعي جلوگيري خواهد شد .اين امر منجر
به افزايش بازده پره و در نتيجه افزايش راندمان كلي توربين خواهد شد .روش بعدي استفاده از آببندهاي مدرن به منظور
كاهش لقي نوك پرهها است.

Stage

1
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شکل ( )19-2ميزان سهم هر جز توربين در افت بازده []10

مدرنيزه كردن توربينهاي بخار يكي از روشهاي افزايش توان توليد و كاهش نرخ حرارتي ميباشد .شركتهاي سازنده به طور
پيوسته به دنبال راههايي براي رسيدن به تكنولوژيهاي مدرن هستند تا بتوانند توربينهايي توليد كنند كه بيشترين كارايي را
داشته باشند .در ادامه به مرور برخي تكنيكهاي افزايش راندمان توربينهاي بخار پرداخته خواهد شد.

 -1-13-1-1-2افزايش تعداد طبقات
يكي از روشهاي افزايش بازده افزايش تعداد طبقات توربين و در عوض كاهش قطر روتور ميباشد .هر دو مورد ذكر شده
افزايش بازده قابل مالحظهايي در مسير عبور بخار ايجاد ميكند .افزايش تعداد طبقات باعث ميشود انتقال انرژي در طبقات
كوچكتري صورت گيرد كه كنترل بيشتري بر آنها وجود دارد .همچنين كاهش قطر روتور امكان افزايش ارتفاع پرهها را فراهم
مينمايد ،كه باعث كاهش افتهاي ثانويه و جريانهاي نشتي ميشود .در كنار مزاياي ذكر شده ميزان ساييدگي پرهها نيز
كاهش مييابد.
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ميزان برگشتناپذيري هر كدام از اجزا در حالت پايه و در حالت استفاده از تكنيكهاي ذكر شده 1در نمودار شكل ( )20-2آمده
است.

شکل ( )20-2ميزان برگشتناپذيرياجزا مختلف با استفاده ازتکنولوژيهاي جديد و قديمي[]11

موارد ذكر شده تا حدودي بر ميزان عكسالعملي بودن پرهها تاثير ميگذارد .شكل ( )21-2نمونهايي از كانتورهاي ارتباط دهنده
تعداد طبقات ،ميزان عكسالعملي بودن پرهها و بازدهي را نشان ميدهد.

Dense pack techniques

1
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شکل ( )21-2كانتور تعداد طبقات ،ميزان عکسالعملي بودن پرهها و بازدهي[]11

 -2-13-1-1-2طراحي پروفيل جديد پرهها []67،66،65،10
افتهاي ناشي از پروفيل پرههاي روتور و استاتور ،نشان داده شده در شكل ( )20-2حاصل اصطكاك بين جريان بخار و اجزاي
مسير آن ميباشند .با طراحي بهتر پروفيل پرههاي روتور و استاتور ميتوان اين افتها را كاهش داد .شكل ( )22-2مكانيزم
توليد جريانهاي ثانويه را نشان ميدهد .جريانهاي ثانويه به دليل وجو لزجت در اليهمرزي عموماً در سطح داخلي و خارجي
پرهها بوجود ميآيد.

شکل ( )22-2جريانهاي ثانويه []10
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تا قبل از  1950طراحي طبقات بر اساس گردابه آزاد واقعي صورت ميگرفت .در اين روش هدف هدايت جريان به صورت
مستقيم بوده به گونهايي كه حتياالمكان خطوط جريان بصورت خطي باشند .همچنين سرعت شعاعي در اين طرح در نظر
گرفته نميشد ،و حاصلضرب سرعت مماسي و شعاع ثابت فرض ميگرديد .اين فرضيات به شدت معادالت شعاعي را ساده
نموده و سرعت ثابت محوري را پيشبيني ميكرد .در نتيجه كار گرفته شده از جريان در همهي فواصل شعاعي در طول پره
يكسان بود .طراحي بر اساس گردابه آزاد ،همراه با پيچيدگي در نازلها ،بازدهي بسيار بااليي را نتيجه ميدهد .هرچند در طبقات
با طول زياد اين طراحي باعث پيچيدگي بسيار زياد در طول پره ميشود كه از نظر مكانيكي ساخت آن را بسيار مشكل مي
نمايد .به عالوه ميزان عكسالعملي بودن پره در نوك بسيار باال ميرود كه اين مسأله افتهاي ناشي از نشتي را افزايش مي
دهد .در سال  1984پروژهاي جهت تحقيق در زمينه طراحي بر اساس گردابههاي كنترل شده شروع شد .در اين طرح توزيع
سرعت شعاعي هم مديريت ميگرديد تا بيشترين بازدهي براي هر طبقه بدست آيد .اين پروژه در سال  1990شتاب بيشتري پيدا
كرد و چند توربين طراحي شده توسط روش جديد تحت آزمايش قرار گرفتند .در حال حاضر از طراحي غير گردابه آزاد براي
مراحل فشار پايين استفاده ميكنند ،تا بازدهي بهتر براي اين مراحل حاصل شود .هدف در طراحي پيشرفته ،گذر بيشترين دبي
جريان از بخش مركزي پرهها ميباشد (شكل  .)23-2بدين ترتيب انتقال انرژي بسيار بهتر و پر بازدهتر صورت ميگيرد.

شکل ( )23-2طراحي گردابه آزاد و پيشرفته []10

اين طرح ويژگيهايي داشت كه ميتوان آنها را در چند مورد زير خالصه كرد:
 توزيع سرعت شعاعي جهت بدست آوردن بيشترين بازدهي كنترل شد.
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 سطح نازلها كاهش يافت .اين كار با كاهش تعداد نازلها در  360درجه ،و بهبود پروفيل جهت شكيگيري مسير
مناسب جريان بدست آمد .در نتيجه بدون فدا كردن هدايت مناسب مسير جريان ،افت ايجاد شده در نازلها كاهش
يافت.
 زاويهي مماسي متغير در نازلها استفاده شد ،كه باعث افزايش بازدهي كلي در هر طبقه گرديد.
 ميزان عكسالعملي بودن پره در قسمتهاي پاييني پره افزايش يافت .در عوض اين ميزان در نوك پره كاهش يافت
تا ميزان افت نشتي بهبود يابد.
در شكلهاي ( )24-2تا ( )26-2طراحي پيشرفته پرههاي طبقات پر فشار ،فشار متوسط و كمفشار توليد شده توسط شركت
 GEمشاهده ميشود.

شکل ( )24-2طراحي پيشرفته براي مراحل فشار باال []10
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شکل ( )25-2طراحي پيشرفته براي مراحل فشار متوسط []10

شکل ( )26-2طراحي پيشرفته براي پره ثابت مراحل فشار پايين []10

شركت زيمنس نيز پرههايي با هندسه ايرفويلي بهينه با نام تجاري  3DSو  3DVبه بازار عرضه نمود كه بازدهي طبقه به طبقه
توربين را تا حدود  %2افزايش ميدهد .شكل ( )27-2ميزان افزايش كارايي اين پرههاي جديد را نسبت به پرههاي قديمي نشان
ميدهد .از بهبود تكنولوژي پرههاي جديد شركت زيمنس ميتوان به موارد زير اشاره كرد [:]64
 طراحي كامال سه بعدي پرهها -پرههاي پيچشي به منظور كاهش اتالفات ناشي از برخورد و درگ
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شکل ( )27-2بازده دو نوع پره كه نشان دهنده بازدهي باالتر پرههاي جديد ميباشد[]64

طي يك پروژه تحقيقاتي كه در سال  2007انجام شد ،ميزان تأثير تعويض و اصالح پرههاي توربين بخار بر راندمان نيروگاه
بررسي گرديد .در جدول ( )5-2به طور خالصه پتانسيل افزايش راندمان يك توربين بخار به ازاي برخي تغييرات به نمايش
درآمده است .همانطور كه مشاهده ميگردد طبقه آخر توربين  LPاز اهميت ويژهاي برخوردار است .دليل اين مسأله ،افزايش
قابليت مدلسازي بوسيله كامپيوتر در سالهاي اخير بوده كه امكان شبيهسازي جريان پيچيده طبقه آخر توربين را به سازندگان
داده است.
جدول ( )5-2پتانسيل افزايش راندمان با جايگزيني و اصالح پرههاي يك توربين بخار []68
بهبود راندمان %
بخش HP

بخش IP

بخش ( LPغير از طبقه آخر)

طبقه آخر LP

جايگزيني با طراحي جديد

0/4-0/6

ترميم قطعات فرسوده

0/25-0/4

جايگزيني با طراحي جديد

0/3-0/4

ترميم قطعات فرسوده

0/1-0/2

جايگزيني با طراحي جديد

0/45-0/55

ترميم قطعات فرسوده

0/1-0/2

جايگزيني با طراحي جديد

0/7-1/3

ترميم قطعات فرسوده

طراحي جديد براي آخرين پره متحرك توربين LP

0/05-0/15
1 - 1 /6

مجموع جايگزيني با طراحي جديد

2/85-4/45

مجموع ترميم قطعات فرسوده

0/5-0/95

مجموع كل

3/35-5/4
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 -3-13-1-1-2كانتور سطوح جانبي نازلها []70،69،25،65
در سال  1980تحقيقات بر بهينهسازي پروفيل نازلهاي توربين آغاز شد .در راستاي اين مسير ،در ابتدا يك توربين تجاري دو
مرحلهايي با نازلهاي همگرا در طبقه اول و كانتورهاي واگرا در طبقه دوم آزمايش گرديد .حدوداً  0/7درصد افزايش راندمان
نسبت به طراحي ساده براي اين توربين مشاهده شد .در سال 1984كانتورهاي همگرا-واگرايي طراحي شدند كه حدوداً بازدهي
را يك درصد افزايش ميداد .كانتور به نمايش درآمده در شكل ( )28-2افزايش راندماني حدود  1/5درصد را براي طبقه نسبت
به حالت پايه نشان ميدهد .امروزه كانتورهاي بهينه شده افزايشي حدود  2درصد را نتيجه ميدهند.

شکل ( )28-2طراحي طبقهي فشار پايين []10

طبقه فشار پايين توربين دو تفاوت عمده با طبقات فشار باال و متوسط دارد .اول اينكه مولفهشعاعي سرعت در اين طبقه به دليل
واگرا شدن سريع جريان در آن ،غيرهقابل چشمپوشي ميباشد .دومين تفاوت ميزان باالي تغييرات فشار در اين طبقه ميباشد.
اين تفاوتها طراحي متفاوتي را براي اين طبقه ميطلبد .اولين نرمافزارهاي طراحي براي اين طبقات در سال  1960نوشته شده
و تا كنون اين نرمافزارها در حال ويرايش و ارتقا ميباشند.
 -4-13-1-1-2طراحي پرههاي آخرين رديف توربين فشار پايين []71،65
طبقه آخر توربين تا سقف  10درصد و در مواردي حتي تا  15درصد توان خروجي را تامين ميكند .در نتيجه افزايش راندمان
اين مرحله تاثير بسزايي در راندمان كلي نيروگاه خواهد داشت .جهت افزايش راندمان توربينهاي قديمي ميتوان پرهها و
ديافراگمها يا فقط پرهها را تعويض كرد.
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اين پرهها تحت تاثير فشار نامطلوب بسيار شديدي ميباشند .به همين دليل طراحي ويژهاي را ميطلبند .كنترل پخش جريان در
طول پره در اين رديف نقشي اساسي در تعيين راندمان توربين بازي ميكند .شكل ( )29-2پخش قديمي و مدرن جريان را در
پره مقايسه ميكند .همانطور كه از اين شكل بر ميآيد طراحيهاي جديد جريان يكنواختتري را نتيجه ميدهند.

شکل ( )29-2پخش قديمي و مدرن جريان در پره []10

يكي ديگر از روشهاي افزايش بازده اين رديف استفاده از پوشش است .چند دليل براي استفاده از پوشش وجود دارد .دليل اول
ثابت نگه داشتن محل نوك پرهها نسبت به هم ميباشد .جريان بخار روي نوك پرههاي رديف آخر بصورت فرا صوت بوده به
همين دليل مسير بخار در اين محل بايد همگرا واگرا باشد كه با ثابت ماندن محل پرهها نسبت به هم (شكل  )30-2محقق
ميشود .دليل دوم كنترل نشتي از نوك پرهها است كه با پوشش با بازده بهتري انجام ميشود.

شکل ( )30-2طراحيهاي مدرن در پره []65
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به دليل سهم عمده اين رديف در توليد ،بهبود اين بخش تاثير زيادي بر بازده كلي دارد .نمونههايي از تاثير مدرن كردن اين
رديف بر بازده در جدول ( )6-2آمده است.
جدول ()6-2ميزان افزايش بازده به دليل تعويض پرهها[]65

شركت  GEگروه جديدي از اين پرهها را طراحي كرده (شكل  )31-2كه همگي از يك نوع تكنولوژي ساخت برخوردارند.

شکل ()31-2پرههاي طراحي شده با تکنولوژيهاي جديد []65

اين پرهها در محدوده اندازه  508تا  1219ميليمتر با سرعت  3000دور بر دقيقه و از تيتانيوم ساخته شده است .ويژگيهاي
اصلي اين گروه عبارتند از:
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 پروفيل پرهها در اين گروه به صورت همگرا واگرا و مناسب شرايط سرعتهاي ماخ باال طراحي شده است (شكل -2
)32
 بهبود توزيع دبي شعاعي به منظور بهينه كردن بازدهي
 بهبود لقي نوك پرهها به منظور حذف بهتر رطوبت
 طراحي نوك پرهها به صورت ممتد به منظور افزايش استحكام و كاهش افتهاي حاصل از جريان نشتي و جريان
هاي ثانويه هچنين موجهاي ضربهاي ايجاد شده در جريان
 بهينهسازي محل اتصال پرهها در ارتفاع مياني به منظور كاهش ارتعاش و افزايش استحكام
 استفاده از مواد با استحكام باال به جهت ساخت پره كه نيازي به اليه محافظ و اتصاالت آن ندارد.

شکل ( )32-2طراحي پرهها به صورت نازلهاي همگرا واگرا []65

 -5-13-1-1-2افزايش طول پرههاي آخرين رديف توربين []65،72،73
بخار خروجي از توربين به دليل سرعت باال مقاديري انرژي به همراه دارد كه با ورود به كندانسور هدر ميرود .به منظور كاهش
اين افت بايد به نحوي سرعت بخار خروجي از توربين را كاهش داد .تنها راه كاهش سرعت بخار افزايش سطح خروجي است
كه با افزايش شعاع پرههاي رديف آخر محقق ميشود .شكل ( )33-2نمونهايي از ميزان كاهش اين افت با افزايش طول پره را
نشان ميدهد.
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شکل ( )33-2ميزان كاهش افت با افزايش طول پره []65

 -6-13-1-1-2هود بخار خروجي توربين []65،74
بخاري كه از توربين خارج ميشود ،از طريق هود خروجي به ورودي كندانسور هدايت ميشود .طراحي مناسب هود ميتواند از
طريق بيشتر كردن اختالف فشار در طول توربين بر كارايي اثر مثبت بگذارد .در صورتي كه اين تجهيز افت فشار زيادي توليد
كند فشار بخار خروجي بايد از فشار كندانسور بيشتر باشد .از طرف ديگر در صورتي كه هود به صورت ديفيوزر با بازده باال
طراحي شود فشار خروجي توربين از فشار كندانسور كمتر خواهد شد و از اين طريق بازده توربين باال ميرود.
شكل ( )34-2يك هود به سمت پايين را نشان ميدهد ،كه در آن بخار خروجي بعد از  90درجه چرخش به سمت پايين هدايت
ميشود.

شکل ( )34-2هود بعد از توربين با خروجي به سمت پايين []65
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درون هود تيغههاي راهنما كار گذاشته ميشود تا ميزان كنترل بر جريان بخار افزايش يابد و جدايش جريان از سطح ديفيوزر به
وجود نيايد .از حدود سال  1960تحقيقات گستردهايي بر روي طراحي مناسب هود انجام شد كه طي آنها تعداد بسياري هود با
طراحي متفاوت آزمايش گرديد .همچنين در سالهاي اخير با پيشرفت حل عددي امكان بررسي دقيق جريان بوجود آمده كه
باعث طراحي پيشرفتهتر اين تجهيز شده است .شكل ( )35-2شبكه بكار رفته جهت يك تحقيق عددي توسط كد نواك تري
دي 1را جهت بررسي جريان در هود نشان ميدهد .در حال حاضر هودهاي محوري (شكل  )36-2به علت اينكه در آنها جريان
 90درجه چرخش را ندارد مزاياي بسياري دارند .جدايش كمتر و جريان يكنواخت خروجي از هود از جملهي اين مزايا ميباشد.
جريان يكنواخت خروجي باعث ارتعاش و توليد صداي كمتر در كندانسور ميشود.

شکل ( )35-2شبکه بکار رفته جهت شبيهسازي هود []65

NOVAK3D

1
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شکل ( )36-2هود محوري []65

 -7-13-1-1-2افتهاي نشتي []65،75،76
مسير بخار در توربين شامل بخشهاي متحرك و ثابت زيادي ميباشد .به همين دليل آببندي كامل مسير ممكن نبوده ،در
نتيجه جريانهاي نشتي به وجود ميآيند .اين نشتيها شامل جريان از طرف فشار پره به سمت مكش آن در نوك و ريشهپرهها،
و جرياني از طريق ديافراگمها (دور زدن نازلهاي ثابت) ميشود .بنابراين يكي از روشهاي بهبود كارايي توربينهاي بخار
استفاده از نشتبندي پيشرفته ميباشد .اين تكنولوژيها باعث ميگردد كه توربين در لقي 1كمتر كار كند كه اين كار باعث
افزايش ضريب اطمينان خواهد شد .در ادامه بطور اختصار اشارهاي به اين تكنولوژيها ميگردد.
الف) پوششهاي سايش پذير
پوششهاي سايش پذير از آلياژهاي مركبي تشكيل شدهاند كه با اسپري كردن بر روي استاتور باعث كاهش لقي بين نوك پره
و استاتور ميشوند كه اين امر باعث كاهش نشتي بين طبقههاي توربين ميگردد (شكل )37-2

Clearance

1
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شکل ( )37-2پوششهاي سايش پذير باعث كاهش لقي ميگردند []64

اين نوع نشت بندي براي اكثر شفتهاي توربينها قابل اجرا بوده براي توربينهاي فشار باال روش مناسبي ميباشد .با استفاده
از اين روش تا حد زيادي ميتوان از بروز سايش در شفت توربين جلوگيري كرد .در صورت عدم استفاده از پوشش سايش پذير،
سايش در شفت از نوع فلز با فلز يا سايش سخت 1خواهد بود كه منجر به آسيبهاي جدي در توربين ميگردد .بر اساس
تحقيقات انجام شده استفاده از اين نوع پوششها بين  0/1تا  %0/2راندمان توربين بخار را افزايش ميدهد .شكل ( )38-2دو
نمونه از اثرات سايش با پوشش و سايش سخت را نشان ميدهد.

شکل ( )38-2شکل راست اثر سايش با پوشش و شکل چپ اثر سايش سخت []64

Hard rub

1
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ب) نشتبندهاي جمع شونده
نشتبندهاي مارپيچي 1رايج جداسازي را با استفاده از فنرهاي تخت 2انجام ميدهند حال آنكه نشتبندهاي جمع شونده از
فنرهاي كويلي 3به جاي فنرهاي تخت براي نشت بندي استفاده ميكنند .يكي از ويژگيهاي نشت بندهاي جمع شونده اين
است كه در هنگام آغاز به كار توربين به منظور جلوگيري از اثرات اعوجاجي حاصل از دما ،آب بند جابجا شده و ميزان لقي
شفت را افزايش ميدهد .اين كار تا زماني اتفاق ميافتد كه توربين از سرعت بحراني عبور كند و بعد از عبور از سرعت بحراني
اندازه آب بند به سرجاي اوليه خود برميگردد و لقي نيز كاهش پيدا ميكند .شكل ( )39-2استفاده از فنر كويلي در نشت بندها
را نشان ميدهد.

شکل ( )39-2استفاده از فنر كويلي در نشتبندها []64

پ) نشت بندهاي بُرسي
در ادامه استفاده از نشتبندهايي با تكنولوژي باال ،استفاده از نشتبندهاي بُرسي با لقي صفر توصيه ميگردد .اين نوع آببندها
با سطح ناصاف خود طوري عمل ميكند كه در هنگام كاركرد توربين لقي تقريبا به صفر ميرسد ولي در هنگام راه اندازي و يا
شرايط گذراي سيستم ،ديگر لقي برابر صفر نيست .اين نوع آببندها قابل استفاده به همراه نشتبند جمع شونده ميباشد .شكل
( )40-2يك نشت بند بُرسي را نشان ميدهد.

1

Labyrinth
Flat spring
3
Coil spring
2
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شکل ( )40-2نمونهاي ازنشتبند بُرسي []64

از خواص اين نوع نشت بندها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 سطوح ناصاف اين نوع نشتبندها لقي كمي را ايجاد ميكنند. نشتي بين طبقهها در حدود  50تا  %70نسبت به نشتبندهاي مارپيچي كاهش مييابد. سطوح ناصاف اين نشتبند در حالت گذرا اجازه عبور هوا را ميدهد. نشتبندهاي بُرسي نسبت به ساير انواع از بازده بهتر و ضريب اطمينان باالتري برخوردار ميباشند.-8-13-1-1-2شيرها و وروديها []65
شيرها و ورودي به صورت گستردهايي در مسير بخار استفاده ميشوند ،كه عمدتاً براي جريان افت فشار ايجاد ميكنند.
تحقيقات در اين زمينه بيشتر بر راهكارهاي كاهش اين افت بوده است .بررسي عددي جريان در اين زمينه يكي از ابزار بسيار
مهم در طراحي بهينهاين تجهيزات بوده است .چرا كه ساختار جريان در شيرها و وروديها از طريق شبيهسازي بدست آمده و
مهمترين ابزار بهينه كردن طراحي همين شناخت ساختار جريان ميباشد .به طور مثال شكل ( )41-2نمونهاي از شبيهسازي
جريان در يك شير كنترل را نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود ،مكانيزم و منبع ايجاد گردابهها كه از منابع اصلي
ايجاد افت هستند مشخص است .با استفاده از طراحيهاي اخير تا  30درصد ميزان افت ايجاد شده در اين تجهيزات كاهش
يافته است.
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شکل ( )41-2جريان شبيهسازي شده در شير []65

 -9-13-1-1-2سايش تجهيزات در مسير بخار []65،77
ميزان موفقيت در طراحي تجهيزات مقاوم به سايش كامالً تابع دقت در شبيهسازي مسير ،سرعت و شرايط ترموديناميكي جريان
ميباشد .با شبيهسازي درست سرعت ،فشار و دماي ذرات همچنين محل و زاويهي برخورد آنها با تجهيزات ميتوان تصوير
كاملي از مكانيزم سايش بدست آورد .عموماً سايش ايجاد شده در تجهيزات تابع موارد بسياري از جمله محل ،ابعاد و جنس
تجهيزات و شرايط جريان ،مد كاري توربين و بسياري موارد ديگر ميباشد .اما بررسيها نشان داده است بيشترين سايش در پره
هاي اولين طبقه توربين فشار باال و اولين طبقه توربين فشار متوسط ايجاد ميشود .استفاده از پوششهاي مختلف بدون تغيير
طراحي مشكل ساييدگي را حل نخواهد كرد و تنها ساييدگي را حدوداً  2سال عقب مياندازد ،ليكن عمر مقبولي به پرهها نمي
دهد .امروزه با تنظيم مناسب زاويهورودي جريان و جلوگيري از برخورد شديد ذرات اين مشكل رفع شده است .شكل ()42-2
پرههاي ساييده با طراحي قديمي را نشان ميدهد.
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شکل ( )42-2پرههاي ساييده با طراحي قديمي

همچنين شكلهاي ( )43-2و ( )44-2پرههايي با طراحي جديد بعد از سه و نيم سال كار را نشان ميدهند .اختالف ميزان
سايش در اين تجهيزات به خوبي مشهود است.

شکل ( )43-2پرههاي ثابت جديد بعد از سه و نيم سال كار
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شکل ( )43-2پرههاي متحرك جديد بعد از سه و نيم سال كار

 -14-1-1-2علل افت راندمان ناشي از سيستمهاي خنككن
سيستم خنككن در نيروگاههاي بخار بيش از نيمي از حرارت منتقل شده به بخار در بويلر را به محيط تخليه مينمايد .از
اينرو همواره كندانسور و ساير تجهيزات وابسته به عنوان بزرگترين مبدل حرارتي نيروگاه ،يكي از اجزاي مهم و تاثيرگذار بر
روي راندمان كلي واحد محسوب ميشود .در يك نيروگاه بخاري ،عوامل متفاوتي ميتواند موجب تنزل كارايي سيستم خنككن
گردد كه در اين بخش به آنها پرداخته خواهد شد .در ابتدا مروري بر مزايا و معايب سيستم هاي خنككن پرداخته و سپس
مشكالت هر يك از اين سيستمها بررسي خواهند شد.
-1-14-1-1-2سيستم هاي خنككن يکبارگذر و تر
در سيستم خنككن يكبار گذر ،آب از يك منبع طبيعي مانند رودخانه ،دريا يا درياچه وارد چگالنده سطحي شده و در آنجا
پس از تبادل حرارت و گرم شدن به منبع اوليه بر ميگردد .اين نوع سيستم خنككن از نظر ترموديناميكي باالترين بازدهي را
دارد .علت باال بودن بازدهي ،پايين بودن دماي منبع سرد يا چگالنده سطحي است كه اين امر باعث افزايش بازدهي كل چرخه
قدرت نيروگاه ميگردد .در طراحي چنين سيستمهايي بايستي مقدار افزايش دماي منبع ،فاصله محل ورود و خروج آب خنككن
به منبع و اثرات زيست محيطي مورد توجه قرار گيرد .با افزايش دماي آب ،ميزان اكسيژن موجود در آب كاهش مييابد كه اين
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امر براي موجودات آبزي مشكل ايجاد ميكند .لذا دماي آب خنككن خروجي بايد به اندازهاي باشد كه براي موجودات آبزي
خطري ايجاد ننمايد .به همين منظور بعضاً از تركيب اين سيستم و سيستم خنككن تر استفاده ميشود [.]78
در اين سيستم آب از ميان لولههاي كندانسور سطحي عبور كرده و سبب تقطير بخار ميشود ،در خالل اين فرايند دماي آب
خنككن حدود  10تا  15درجه سانتيگراد افزايش مييابد .ميزان آب مورد نياز به ازاي هر مگاوات توان توليدي حدود 32 lit/s
است .معموالً كندانسور مورد استفاده همراه با سيستم يكبار گذر از نوع پوسته-لوله است.
مزاياي كلي اين سيستم عبارت است از:
 -1راندمان باال
 -2هزينههاي راهاندازي و عملكرد پايين
محدوديتهاي اين سيستم نيز به شرح زير است:
 -1نرخ باالي آب مصرفي
 -2مشكالت دهانه ورودي (مكش آب) و خروج آب گرم
در سيستم متعارف خنككن تر از برج خنككن تر استفاده مي نمايند .در اين برج خنككن ،گرما همزمان از دو طريق به محيط
منتقل مي گردد .انتقال گرماي محسوس به هوا و انتقال گرماي نهان از بخشي از آب در گردش كه باعث تبخير آن ميشود.
حدود  25درصد گرما با روش اول و  75درصد بقيه با روش دوم به محيط تخليه ميگردد .آب در برج خنككن تر روي ساختار
شبكهاي از جنس چوب يا پالستيك ريخته ميشود .پخش شدن آب روي اين شبكهها باعث تماس مناسبتر آب خنككن و
هوا شده ،لذا انتقال حرارت و جرم بهتر صورت ميگيرد .از آنجا كه عمده گرما از طريق تبخير به محيط منتقل ميشود ،ميزان
آب خنككن بدليل تبخير ،كاهش يافته و در نتيجه بايستي اين كاهش را جبران نمود .برج خنككن تر به دو نوع جريان
اجباري و جريان طبيعي تقسيم ميشود كه در هر يك از اين دو نوع جريان ،آب خنككن و هوا ميتواند بصورت متقاطع يا
همسو باشد.
در سيستمهاي تر نيز مشابه سيستمهاي يكبار گذر ،بخار در يك كندانسور سطحي پوسته و لوله بر اثر تبادل حرارت با سيال
خنككن تقطير مي شود .ولي برخالف سيستمهاي يكبارگذر كه در آنها آب بعد از گرفتن گرماي بخار به محيط تخليه ميشود،
در سيستمهاي تر آب خروجي از كندانسور را در برج خنككن تبخيري خنككرده و مجددا به كندانسور بر ميگردانند.
مزاياي سيستم:
 -1كاهش نرخ آب در جريان
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 -2كاهش هزينههاي نگهداري
محدوديتها:
 -1كاهش راندمان نيروگاه نسبت به سيستم يكبارگذر
 -2محدوديت فضاي سايت
 -3تبخير قسمت عمده آب و نياز به آب جبراني
 -4نياز به تجهيزات تصفيه آب
 -5هزينه سرمايهگذاري بيشتر نسبت به سيستم يكبارگذر
 -2-14-1-1-2برج هاي خنك كن خشك
با توجه به مسئله كم آبي در كشور ما ،سيستم خنككن نيروگاههاي حرارتي اكثراً از نوع خنككن خشك انتخاب ميگردند مگر
در مواردي كه دسترسي به آب آسان باشد (نظير نيروگاه حرارتي نكا در نزديكي درياي مازندران كه از آب وافر دريا براي خنك
كاري بهره ميبرد) .رايجترين سيستمهاي خنككن خشك مورد استفاده در كشور ،سيستم خنككن خشك غيرمستقيم با مكش
طبيعي (هلر) و سيستم خنككن خشك مستقيم با چگالنده هوايي ميباشند.
براي تبادل حرارت بين آب گردشي و محيط در سيستمهاي خنككن خشك از مبدلهاي حرارتي فشرده استفاده ميشود به
گونهاي كه تنها در اثر اختالف دماي آب و هواي محيط تبادل حرارت صورت ميگيرد .بنابراين ،در چنين سيستمي نيازي به
دسترسي به يك منبع بزرگ آب نبوده يا به عبارت ديگر ،مصرف آب چنين سيستمي تقريباً صفر ميباشد [ ]79اما اين سيستم
به دماي هوا و ديگر شرايط محيطي و اقليمي نظير وزش باد كه موضوع اصلي اين تحقيق ميباشد ،وابستگي شديدي دارد.
دو گروه اصلي سيستمهاي خنككن خشك ،سيستمهاي خنك كن مستقيم و غيرمستقيم ميباشند .در سيستمهاي مستقيم
(شكل  )44-2بخار خروجي از توربين با هواي محيط مستقيماً توسط يك كندانسور هوائي 1تبادل حرارت كرده و تقطير ميشود،
اما در سيستم هاي خنككن غيرمستقيم (شكل  ،)45-3سيال واسطي وجود دارد كه حرارت بخار خروجي از توربين را در

)Air-Cooled Condenser (ACC

1
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كندانسور كه معموالً از نوع كندانسور سطحي متداول لوله پوستهاي ميباشد گرفته و سپس اين حرارت را با محيط در برج
مبادله ميكند .در سيستمهاي خنككن غيرمستقيم كندانسور بصورت مجزا ميباشد [.]80

شکل ( )44-2سيستم خنككن خشك مستقيم

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
94
ويرايش اول ،آبان 1393

فاز :2هوشمندي فناوري

شکل ( )45-2سيستم خنككن خشك غيرمستقيم با مکش طبيعي (هلر)

سيستم خنككن خشك غيرمستقيم هلر اولين بار در سال  1956توسط هلر پروفسور دانشگاه فني بوداپست مجارستان در
كنفرانس جهاني نيرو در وين مطرح گرديد .در اين سيستم بخار خروجي از توربين توسط آب عبوري از برج كه دبي جرمي آن
در حدود  40تا 50برابر بخار خروجي از توربين است ،تقطير ميشود .عمل ميعان در درون يك چگالنده پاششي صورت ميگيرد.
آب واسطه كه حرارت بخار خروجي از توربين را گرفته و گرم شده است ،به كمك تعدادي مبدل حرارتي فشرده ،حرارت جذب
شده را با محيط مبادله ميكند [.]81
مبدلهاي حرارتي بكار رفته در اين سيستم ،نوع خاصي از مبدلهاي حرارتي فشرده با پرههاي صفحهاي مشهور به فورگو 1مي
باشد .اين مبدلها در اطراف يك برج بلند چيده ميشوند .برج بر اساس مكش طبيعي كار كرده و باعث ايجاد جريان (عبور هواي
محيط) از روي مبدلها ميشود.
 -3-14-1-1-2مشکالت عمده سيستمهاي خنككن
سيستمهايخنككن در يك نيروگاه حرارتي معموالً با مشكالتي مواجه هستند كه بطوركلي ميتوان آنها را در دو دسته ذيل
طبقهبندي نمود :نفوذ آب خنككن به سيكل و افت خالء كندانسور .مشخصاً نفوذ آب خنككن به سيكل ،ممكن است منجر به
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رسوب گرفتگي و كاهش كارايي هيترها ،بويلر و توربين گردد .ولي مورد دوم كه افت خالء كندانسور است بطور مستقيم بر
راندمان واحد تأثير نامطلوب خواهد گذاشت .در ادامه مشكالت كندانسور و برجهاي خنككن به صورت مختصر توضيح داده
خواهد شد.
بطور خالصه ميتوان مشكالت متداول كندانسورهاي نيروگاهي را بدين ترتيب عنوان كرد:
 )1فشار باالي كندانسور كه باعث كاهش راندمان شده و هزينهها را افزايش ميدهد .با كاهش خـالء توليـد قـدرت نيـز
كاهش مييابد.
 )2خوردگي
 )3گازهاي محلول از قبيل  O2و  CO2و آمونياك و ...كه از عوامـل اصـلي ايجـاد خـوردگي در سـيكل بخـار هسـتند و
خوردگي منجر به خروجهاي اجباري و افزايش هزينههاي نگهداري ميشود.
 )4ضريب تميزي پائين
 )5ضريب انتقال حرارت پائين :مواد تشكيل دهنده رسوبات برجها ،گل و الي و لجنها و زيست تودههاي ريـز و درشـت
ميباشد .اين رسوبات الية عايقي روي تيوبهاي كندانسور تشكيل ميدهند كه مانع انتقال حرارت از آب خنككن بـه
بخار موجود در كندانسور شده و در نتيجه از چگاليدهشدن بخار جلوگيري ميكنند.
 )6نشتي هوا كه با وجود مقداري هواي اضافه در قسمت پوسته كندانسور ،موجب تضعيف عملكـرد كندانسـور مـيشـود.
نشتي هوا به داخل كندانسور همچنين باعث كاهش ميزان انتقال حرارت و ضريب تميزي و نيز افزايش فشار كندانسور
ميشود.
 )7رسوب لولههاي كندانسور از مشكالت ثابت ميباشد .كارآيي يك كندانسور سطحي بخار با رسوبگيري لولههاي آن به
سرعت كاهش مييابد و به منظور عملكرد بهتر كندانسور بايستي تميزكاري آن انجام شود.
 )8ظرفيت پائين پمپ
 )9ساير عوامل از قبيل كارآيي ،نگهداري ،طراحي و بهرهبرداري
 )11تاثير سرعت باد بر روي عملكرد برج هاي خنك كن بويژه برج هاي هلر
از طرف ديگر برجهاي خنككن به عنوان عضوي حائز اهميت در سيستمخنككننده يك واحد نيروگاهي (به غير از سيستمهاي
يكبارگذر) محسوب ميگردند .برجهاي خنككن نيز با مشكالت خاصي درگير هستند كه برطرف ننمودنآنها ميتواند بر روي
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عملكرد كندانسور تأثير نامطلوبي گذاشته و در نتيجه موجب افت راندمان واحد گردد .بعضي از عواملي كه منجر به زوال برج
خنككن ميشوند عبارتند از [:]79
 )1خوردگي بيولوژيكي
 )2خوردگي اجزاي فلزي
 )3خوردگي شيميايي
 )4رسوبات جامد
 )5در برخي موارد آسيب هاي يخزدگي
همانطور كه مالحظه ميگردد بسياري از اين عوامل به موارد شيميايي بستگي دارند .به عبارت ديگر ،كيفيت آب خنككن و
رفتار شيميايي آن از عوامل مهم در عملكرد بهتر برجها ميباشد .كنترل رفتار شيميايي آب خنككن به سه دسته عمده تقسيم
ميگردد:
الف)كنترل بيولوژيكي مناسب
جهت مالحظات شيميايي آب براي به حداقل رساندن ميزان رسوبات در مرحلة اول نياز به عوامل و عناصر كنترل
بيولوژيكي كافي و مناسب براي آب عبوري از صفحات پركننده ميباشد .عناصر كنترل بيولوژيكي نبايد فقط در قسمت
بااليي پركنندهها قرار بگيرند و در قسمتهاي پائينتر و مركزي كه در تماس با اين عناصر به مقدار كافي هستند نيز ،از
انباشته شدن بيوماس جلوگيري ميكنند .كلر و ديگر آفتكشهاي فرار نيز اغلب در سطوح خيلي پائين بكار گرفته مي
شوند .آفت كشهاي اكسيدكننده مؤثرترين عناصر كنترل بيولوژيكي هستند.
ب) كنترل رسوبي مناسب
استفاده از مواد فعال در سطح و پراكندهكنندهها و پليمرها همراه با كنترل بيولوژيكي بطور خيلي مؤثري رسوبات را كنترل
مي كند .اين تدبيرها در برداشتن بيوماسهاي زنده و مرده كمك خواهند كرد .پليمرهاي با وزن مولكولي باال در
نرمتركردن و بتدريج از بين بردن رسوبات صفحات پركننده مؤثر خواهند بود.
پ) كنترل رسوب سيليسي مناسب
از آنجائيكه سيليس بعنوان يكي از پتانسيلهاي رسوبي در صفحات پركننده برجهاي خنككن بدليل قابليت حل كمتر در
دماهاي پائين ،است توجه به اين نكته جهت جلوگيري از رسوبات سيليسي در بخشهاي پائينتر صفحات پركننده
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ضرورت دارد .استفاده از عناصر كنترل رسوبي ويژه ميتواند در جلوگيري از انباشته شدن سيليس روي سطوح صفحات
پركننده فيلمي مؤثر باشد.
به جز مسائل شيميايي آب خنككن ،بهرهبرداري برجها نيز ميتوانند موجب افت عمكرد سيستم خنككاري شوند:
الف) توزيع مناسب آب
اسپريهاي آب بايستي بصورت يكنواخت و پيوسته آب را براي دهانههاي صفحات پركننده فيملي مهيا كنند .اگر برج
خنككن با پركننده فيلمي بهبود يافته است و اسپريها بطور مؤثر اصالح نشدهاند كه پوشش مناسب آب و توزيع مناسب
آن را روي صفحات پركننده داشته باشند ،رسوبات بتدريج روي سطوحي كه كمتر خيس شدهاند ،انباشته خواهند شد و
اين سطوح محل مناسبي جهت رشد ارگانيسمهاي بيولوژيكي خواهند شد.
ب) دبي آب خنككن
اغلب در مناطق سرد و يا در زمان توقف واحد و يا كاهش بار واحد ،دبي آب خنككن عبوري از صفحات پركننده فيلمي
كاهش پيدا ميكند .در اين صورت با كاهش دبي آب خنككن توزيع آب نامناسب خواهيم داشت و در بعضي قسمتها
صفحات پركننده فيلمي با كمبود آب مواجه خواهند شد و در نتيجه رسوبات تشكيل خواهند شد .در برجهايي كه بار را
تغيير ميدهند كاهش دبي آب خنككن غيرعادي نميباشد.
پ) متوقف نمودن برج خنككن
راهاندازيهاي مكرر و متوقف كردن دبي آب برجهاي خنككن سبب تشكيل رسوبات روي پركنندهها ميشود .اگر دبي
آب خنككن بصورت دورهاي از چند ساعت تا چندين روز متوقف شود ،اغلب رسوبات بيولوژيكي تشكيل مي شوند .اين
رسوبات معموالً زمانيكه دبي آب خنككن دوباره برقرار شود بطور كامل شسته نميشوند و دوباره بايد تشكيل رسوبات
روي سطوح را به مقدار مينيمم رساند.
 -4-14-1-1-2بهبود عملکرد برجهاي خنككن
بعد از اينكه يك برج خنككن تر ساخته ميشود سه عامل عملكرد آن را تحت تأثير قرار ميدهند .اين سه عامل عبارتند از
[:]78
 )1مقدار آبي كه به برج خنككن پمپ ميشود (.)L
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 )2مقدار هوايي كه به داخل برج خنككن دميده ميشود (.)G
 )3مشخصه برج خنككن (  ،) KaV / Lكه مقياسي از ميزان انتقال حرارت برج است.
هر تغييري در سه عامل باال عملكرد حرارتي برج را تحت تأثير قرار ميدهد .برخي از اين تغييرات عبارتند از:
 دبي آب خنككن با تغيير در سرعت پمپ كردن آب تغيير مييابد و اگر اين اختالف در ميزان دبي بـيش از حـد
باشد ،سيستم توزيع آب را شديداً تحت تأثير قرار ميدهد.
 دبي هواي خنككن برج با تغيير فشار استاتيكي تغيير ميكند.
 مشخصة برج با تغيير در وضعيت فيزيكي سطوح مرطوب تغيير ميكند.
عملكرد برج فقط وابسته به صحيح نگهداشتن نسبت  L/Gنيست بلكه به فرضياتي كه آب و هوا به درستي مخلوط و توزيع
شوند نيز ،بستگي دارد.
دو عامل ديگر مورد نياز براي عملكرد صحيح برجهاي خنككن عبارتند از:
 يكنواخت بودن دبي هواي برج
 توزيع يكنواخت آب برج
در صورت مسدود شدن بخشي از پركننده ها يا حذف كنندهها ،هوا سعي ميكند از قسمتهاي باقيمانده برج خنككن عبور كند
كه اين كار سبب افزايش سرعت و فشار استاتيكي ميشود .همچنين با كاهش ميزان دبي هواي عبوري از برج ميزان انتقال
حرارت كاهش پيدا كرده و در نتيجه عملكرد برج تضعيف ميشود.
نگهداري صحيح نازلهاي توزيع آب باعث كاركرد مؤثر برج خنككن شده و ميتوان از دبي مناسب آب بهره برد .در برجهاي با
جريان مخالف 1نيز نازلهاي شكسته بايستي جايگزين و نازلهاي مسدود شده بايستي تميزكاري شوند .عملكرد برجهاي خنككن
با جريان مخالف ،با اضافه كردن صفحات پركننده فيلمي كه كارآيي بااليي دارند ،تقويت شده و براي عملكرد بهتر برج ميتوان
با وجود قابل استفاده بودن پركنندههاي اوليه از پركنندههاي با راندمان باال نيز استفاده كرد.
يكي ديگر از روشهاي بهبود عملكرد سيستم توزيع آب طراحي و انتخاب نوع سيستم توزيع است كه بهتر است قبل از ورود آب
به پركننده ها يك زوج سيستم توزيع كننده داشته باشيم .كه اين كار با استفاده از نازلهاي نوع پاششي -مربعي كه بطور مناسبي
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مرتب شدهاند ،صورت ميگيرد .عملكرد برجهاي خنككن با پركنندههاي فيلمي در مقايسه با پركنندههاي ريزشي بهتر مي
باشد .تقريباً عملكرد پركننده ريزشي با عمق  10فوت معادل با پركنندة فيلمي با عمق يك فوت ميباشد [.]80
از عوامل موثر در بهبود عملكرد برج هاي خنك كن خشك نيز ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 تنظيم صحيح فن هاي برج خنك كن خشك مستقيم در شرايط محيطي مختلف
 تعديل تاثير سرعت باد بر روي افت عملكرد برج هاي خنك كن هلر
-15-1-1-2نقش بهرهبرداري در راندمان نيروگاه هاي بخار
اگرچه بطور معمول ،توجه زيادي به بحث نيروي انساني در نيروگاهها مبذول نمي شود اما مطالعات نشان ميدهد كه كيفيت
كار بهرهبرداران يك نيروگاه ميتواند اثر قابل توجهي بر راندمان داشته باشد .ميتوان گفت كه يكي از مهمترين و
تأثيرگذارترين نقشها در نيروگاه مربوط به پرسنل بهرهبردار است كه بطور مستقيم با كارايي نيروگاه در ارتباطند .در نيروگاههاي
حرارتي ،با توجه به پيچيدگي تجهيزات مربوط به سيستم احتراق ،بهرهبردار جنبههاي مختلف فرايند كه ممكن است بر راندمان
و نيز ميزان انتشار آالينده ها تأثيرگذار باشد را كنترل ميكند .همچنين نحوه اختالط هوا و سوخت ،ميزان هواي اضافي و نيز
زاويه مشعلها در كوره توسط بهرهبردار كنترل ميشود .اگرچه در تمامي موارد اشاره شده ،كنترل فرايند تا حد زيادي بصورت
اتوماتيك انجام مي گيرد ،اما بهرهبردار مي تواند تنظيمات اتوماتيك را متناسب با شرايط واحد تغيير دهد .ميزان توانايي بهره
بردار در تغيير و بازتنظيم پارامترهاي مختلف ،به تجهيزات نيروگاه و توانايي تنظيم پارامترها در محدوده عملكردي بهينه توسط
سيستم كنترل نيروگاه بستگي دارد [.]82
بسياري از مديران بخش بهرهبرداري معتقدند وجود بهرهبرداران مجزا براي سيستمهاي مختلف تأثير قابل توجهي بر عملكرد
سيستم احتراق نيروگاه دارد .زيرا هر جزء داراي ويژگيهاي خاصي است و تنها يك بهرهبردار با تجربه مي تواند بصورت بهينه از
آن جزء بهرهبرداري كند .در اينصورت نكته حائز اهميت ،هماهنگي در بهرهبرداري اجزاي مختلف است.
يكي ديگر از مسئوليت هاي مهم بهرهبرداران ،بهرهبرداري از دودهزدا است [ .]80اين موضوع از آنجا حائز اهميت است كه دوده
زدا با برطرف كردن رسوبات از روي سطوح حرارتي بويلر ،انتقال حرارت را از سطوح افزايش داده و موجب بهبود راندمان واحد
ميگردد .در بررسي بهرهبرداري از دودهزداها ،بايد به اين نكته توجه داشت كه دود برطرف شده از سطوح حرارتي ممكن است
خود موجب كاهش انتقال حرارت در بويلر و در نتيجه كاهش راندمان آن گردد .لذا سيستم كنترل واحد ،دودهزداها را بصورت
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ترتيبي وارد مدار ميكند تا دود برطرف شده از روي سطوح حرارتي مرحله به مرحله خارج گردد و انباشت دود موجب كاهش
انتقال حرارت و راندمان نيروگاه نگردد .اما بعضاً ديده شده كه برخي از بهرهبرداران با بيتوجهي به اين مسأله ،تمام دودهزداها را
به يكباره وارد مدار كردهاند كه اثر نامطلوبي بر راندمان گذاشته است .در اين راستا ،توجه و دقت بهرهبرداران در پايش وضعيت
سيستم كنترل دودهزدا از اهميت بسزايي برخوردار است.
در يك بررسي ،مدلي تجربي براي بررسي تأثير شيفتهاي مختلف بهرهبرداري و نيز عملكرد بهرهبرداران بر راندمان واحد ارائه
گرديد .اينكار با كمك پايش مداوم انتشار آاليندهها از نيروگاه توسط آژانس حفاظت از محيط زيست امريكا انجام شده است .در
اين روش براي داده برداري ،ميزان سوخت مصرفي و توان توليدي هر قسمت بصورت ساعتي ثبت گرديد .سپس اطالعات ثبت
شده با اطالعات مربوط به شيفتهاي كاري مختلف نيروگاه تركيب شد .بر اين اساس و براي بررسي تفاوت راندمان در هر
شيفت كاري ،يك رابطه رياضي بر حسب نرخ حرارتي ،ساعت كاري نيروگاه و  ...ارائه گرديد .نتايج اين بررسي حاكي از
وابستگي راندمان به نحوه كار و نفرات حاضر در هر شيفت كاري بود .در اين مطالعه ،تأثير اين عامل در حدود  %3برآورد گرديد
كه اين ميزان بهبود در راندمان نيروگاه ،موجب صرفهجويي قابل توجهي در هزينه سوخت نيروگاه خواهد بود [.]82
همچنين در يك مطالعه ديگر براي بررسي وضعيت يك واحد و پارامترهاي اثرگذار بر آن ،آيتمهاي مختلف در پنج گروه اصلي
مورد بررسي قرار گرفتند [ .]83اين پنج گروه مورد بررسي عبارت بودند از :بهرهبرداري ،تعميرات ،مهندسي ،آموزش و مديريت.
در اين بررسي جنبه هاي مختلف هر يك از گروهها مورد بررسي قرار گرفت و رابطهاي مطابق شكل ( )46-2از آن استخراج
گرديد .در اين شكل ،ارتباط بهرهبرداري با ساير گروههاي مورد بررسي به خوبي نشان داده شده است .در اين راستا گروه بهره
برداري با مشخص كردن نقاط داراي راندمان كم ،گروه تعميرات را در جهت رفع نواقص احتمالي راهنمايي مي كند .همچنين با
بررسي تجهيزات مختلف و ارزيابي راندمان آنها و انتقال آن به گروه مهندسي ،اين گروه در جريان نحوه كاركرد تجهيزات قرار
مي گيرد .متقابالً گروه مهندسي نيز با تهيه و تدوين دستورالعمل بهرهبرداري تجهيزات ،به گروه بهرهبرداري خدمات الزم را
ارائه ميكند .همچنين نقطه مورد نظر كاركرد از ديدگاه مديران نيز به بهرهبرداران منتقل ميگردد و اطالعات ثبت شده از
راندمان واحد نيز توسط گروه بهره برداري به مديريت واحد منتقل مي گردد .يكي از اركان اصلي كه در اين تحقيق مورد بررسي
قرار گرفته است ،گروه آموزش است .همانطور كه در گراف نيز مشاهده مي شود ،گروه آموزش با برپايي دوره هاي آموزشي و
تخصصي نقش بسزايي در افزايش كارايي پرسنل دارد كه البته بازخورد آموزش بر كارايي پرسنل نيروگاه بايد مرتباً مورد بررسي
و ارزيابي قرار گيرد تا در صورت لزوم ،اصالحات مورد نظر انجام گيرد.
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شکل ( )46-2ارتباط گروههاي مختلف كاري در يك نيروگاه []83

انتخاب پرسنل بهرهبرداري و تعميرات خود يك فرايند زمانبر و پر هزينه است كه در بيشتر موارد منجر به انتخاب افراد با
تجربه و با استعداد و گاهي منجر به انتخاب افراد با تجربه كمتر اما با پتانسيل باال براي رشد و كسب مهارت است .زمان و
هزينه صرف شده براي انتخاب نيروي انساني در صورتي كه توجه الزم به بحث آموزش آنها نشود ،به هدر خواهد رفت ،بنابراين
برنامه آموزشي مدون و جامع براي توسعه توانايي هاي نيروي انساني مورد نياز است.
يكي از طرحهاي هدفمند اجرا شده در اين رابطه توسط شركت زيمنس -وستينگهاوس در يكي از نيروگاههاي جديداالحداث
برزيل اجرا گرديده است .طرح مذكور شامل سه مرحله بوده است :مرحله اول شامل تعيين استانداردهايي براي سطح دانش و
مهارت افراد است .در مرحله دوم ،نقشه راه براي آموزش و سنجش آموزش بصورت گام به گام تدوين مي گردد .در مرحله سوم
نيز ،برنامه جامع آموزشي بر اساس نقشه راه تهيه شده در مرحله دوم اجرا مي شود .با توجه به نياز به رشد پايدار صنعت برق در
كشورهاي در حال توسعه نظير برزيل ،اجراي طرحهاي اينچنيني به اين مهم كمك شاياني خواهد كرد [.]84
 -16-1-1-2نقش سيستم كنترل در راندمان نيروگاه هاي بخار
نقش ان رژي الكتريكي در صنعت و وجود انرژي به ميزان بسيار زياد در نيروگاه ايجاب مي كند كه سيستم كنترل از اهميت
خاصي برخوردار باشد .سيستم كنترل نيروگاه بايستي با اغتشاشات موجود در نيروگاه كه باعث ناپايداري آن ميشود ،مقابله كند،
بدين ترتيب وظايف و ويژگيهاي سيستم كنترل نيروگاه را مي توان بصورت زير طبقه بندي كرد [:]85
خروجيهاي نيروگاه (توان الكتريكي-ولتاژ-فركانس) ،در حد مورد نظر نگه داشته شود.

-1
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 -2رژيم كاري عملكرد نيروگاه كه در شرايط مختلف واحد توسط سيستم كنترل اعمال مي شود ،مبتني بر كاركرد بهينه واحد
همراه با باالترين راندمان و بهترين كارايي تجهيزات مختلف نيروگاه باشد.
 -3در صورت وجود تغييرات در خروجيهاي نيروگاه ،تغييرات در نيروگاههاي ديگر را بدنبال نداشته باشد.
 -4در نيروگاه درجه تأثيرپذيري سيستمهاي مختلف از يكديگر باالست .سيستم كنترل نيروگاه مناسب سيستمي است كه
ميزان اين تأثير را به حداقل برساند.
 -5در مقابل تغيير پارامترهاي داخلي نيروگاه بي اثر باشند.
 -6در مقابل اغتشاشات بيروني از قبيل كيفيت سوخت ،درجه حرارت محيط و ...بتواند آثار آنها را خنثي نمايد.
 -7مشخصه ساختار سيستم كنترل حتي االمكان ساده بوده و استفاده از آن براي بهره بردار آسان باشد.
با توجه به نقش بسيار مهم سيستم كنترل نيروگاه بر عملكرد مناسب و كارايي واحد ،در راستاي افزايش راندمان ،كارهاي
متنوعي بر روي بخشهاي مختلف اين سيستم انجام گرفته است .بهبود سيستم كنترل و ابزار دقيق نيروگاه بطور همزمان
موجب بهبود راندمان ،سرعت پاسخگويي سيستم به سيگنالهاي اغتشاش و توان توليدي نيروگاه خواهد شد .در اين راستا ،بهينه
سازي سيستم كنترل و ابزار دقيق نيروگاه ،مستقيما بر پارامترهاي اقتصادي واحد اثرگذار است .با توجه به موارد پيش گفته،
امروزه يكي از راههاي مورد توجه جهت بهسازي و افزايش راندمان واحدهاي قديمي ،جايگزيني سيستمهاي كنترل قديمي با
سيستمهاي كنترل جديد و هوشمند است .اين سيستمها ،عالوه بر تأثير بر راندمان نيروگاه ،كارايي نگهداري و تعميرات نيروگاه،
انعطاف پذيري نيروگاه براي تغيير بار و نيز قابليت اطمينان نيروگاه را بهبود مي بخشند [. ]86
راههاي مختلف تنظيم يك سيستم كنترل ،مستقيماً بر راندمان واحد تأثيرگذار است .با تنظيم مناسب سيستم كنترل و در نتيجه،
كاركرد بهينه مجموعه بويلر و توربين  ،مي توان انتظار  4تا  7درصد بهبود در راندمان واحد را داشت .مطالعات اخير نشان مي
دهد ،بكارگيري سيستم هوشمند قدرت 1در جهت انجام همزمان مونيتورينگ و بهينه سازي يك سيستم ،مي تواند راندمان
سيكل نيروگاه را بهبود بخشد .با بكارگيري سيستمهاي كنترل پيشرفته در نيروگاه ،اين سيستمها قادر خواهند بود آناليز الزم
جهت بهينه سازي عملكرد توربين و بويلر در بارهاي مختلف براي افزايش راندمان (بين  5تا  10درصد) انجام دهند .همچنين
بكارگيري اين سيستمها موجب كاهش  50درصدي خروج اضطراري نيروگاهها مي گردد .لذا با توجه به نقش سيستم كنترل و

Intelligent Power System
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ابزار دقيق در كاركرد بهينه مجموعه بويلر و توربين ،كل اين سيستم شامل سنسورها ،كنترلرها و عملگرها 1بايد مورد ارزيابي
مجدد قرار گيرد [.]87
نقش ابزار دقيق در كنترل بهينه نيروگاه

تجهيزات ابزار دقيق در يك نيروگاه نقش بسيار مهمي را در تنظيمات عملكرد نيروگاه ،اندازهگيري و كميسازي بهينه سازيهاي
انجام شده در نيروگاه و مشخص كردن نقاط داراي عملكرد ضعيف در نيروگاه ايفا ميكنند .وجود نقص در سيستم اندازه گيري
دادههاي مورد نياز براي سيستم كنترل موجب محدود شدن راندمان واحد ميگردد .بهينهسازي سيستم كنترل يك نيروگاه
هرگز از بهبود بخش ابزار دقيق جدا نبوده و سيستم كنترل نيروگاه جهت عملكرد مناسب ،نيازمند حصول اطمينان از اندازه
گيري هاي پارامترهاي مرتبط ميباشد .مطالعات اخير نشان داده است بهينهسازي سيستم كنترل و بهره برداري نيروگاه مي
تواند تا  %2موجب بهبود در راندمان واحد شود [.]88
بهينهسازي سيستم كنترل احتراق بويلر


به زبان ساده ،وظيفه سيستم كنترل احتراق ،تنظيم ميزان سوخت و هواي مناسب براي تأمين بخار الزم براي توربين بخار،
متناسب با درخواست بار واحد است .اگرچه ،كنترل احتراق بويلر فرايندي پيچيده است كه ساير پارامترهاي بهره برداري بويلر
نظير راندمان احتراق ،دماي بخار ،رسوب گرفتگي سطوح حرارتي و ميزان  NOxمنتشره از واحد را تحت تأثير قرار ميدهد .در
جدول ( )7-2به اختصار به مواردي از بكارگيري فناوريهاي مختلف در راستاي بهبود در سيستم كنترل احتراق در بويلر اشاره
مي گردد .فناوريهاي بكار رفته در اين سيستم شامل استفاده از تجهيزات ابزار دقيق براي اندازهگيري ميزان كربن در خاكستر،
دبي سوخت ،دبي هواي احتراق ،ميزان  ،COميزان اكسيژن و تنظيم سيستم كنترل احتراق بويلر و نيز موارد ديگر است .بهبود
راندمان صورت گرفته در اين موارد بين  %0/15تا  %0/84گزارش شده است [.]89

Actuator
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جدول ( )7-2خالصه اي از بکارگيري فناوريهاي مختلف در راستاي بهبود سيستم كنترل احتراق []89

توضيحات

عنوان

منبع

سال

در اين مقاله بكارگيري تجهيزات مدرن اندازه گيري كربن موجود در خاكستر و دبي سوخت و
هوا براي سيستمهاي بزرگ احتراق مورد بررسي قرار گرفته است .اين اندازهگيري ها براي
بهينه سازي احتراق و راندمان حرارتي نيروگاه حائز اهميت است.

ابزار دقيق براي بهبود عملكرد
سيستم احتراق

Promecon

2005

در طي سالهاي  ،2005-2004چندين طرح بهينه سازي و نوسازي در سيستم سوخت رساني
و ابزار دقيق سيستم سوخت و احتراق اين سيستم انجام گرديده است.

بروزرساني و بهبود در سيستم
كنترل احتراق نيروگاه

Monore power
plant

2006

افزايش راندمان نيروگاه با كاهش افت دودكش و بهينهسازي احتراق .كاهش هواي اضافي.
به اين منظور بويلر اين نيروگاه با  110نقطه اندازهگيري اكسيژن و مونواكسيدكربن مورد
بررسي قرار گرفت.

بهينه سازي احتراق و جلوگيري از
خوردگي در واتروالها در يك نيروگاه
زغالسوز

Institute of
process
Engineering

2006

در اين مقاله ،چند چالش موجود در سيستم كنترل احتراق و تأثير آنها بر كارايي نيروگاه و
آالينده منتشره از آن مورد بررسي قرار گرفته است .يك سيستم كنترلي پيشرفته و نيازهاي
كنترلي و ابزار دقيقي آن براي بويلرهاي زغالسوز مورد بررسي قرار گرفته است.

چالشهاي سيستم كنترل و ابزار
دقيق براي بهبود سيستم احتراق و
راندمان و كاهش آالينده هاي
نيروگاه

Lehigh
university

2003

در اين مقاله در مورد تنظيم بهينه سوخت و هواي احتراق به منظور دستيابي به احتراق
مناسب و بهينه كردن كارايي واحد بحث شده است.

تنظيم هواي احتراق به منظور بهبود
راندمان احتراق

POWER
magazine

2007

بهينه سازي كنترل دودهزداها:

دودهزداها با تزريق مرتب بخار بر روي سطوح حرارتي بويلر ،موجب پاك شدن خاكستر از سطوح حرارتي و در نتيجه ،بهبود

انتقال حرارت از سطوح بويلر مي گردند .كنترل بهينه زمان در مدار قرار گرفتن و نيز حصول اطمينان از عملكرد مناسب
دودهزداها ،بر راندمان بويلر تأثير گذار است .امروزه همگام با بهينهسازي سيستم كنترل احتراق ،سيستمهاي كنترلي پيشرفتهاي

نيز براي بهينهكردن عملكرد دوده زدا بكار گرفته ميشود .برخي از اين تكنولوژيهاي جديد بر پايه كنترل هوشمند يا منطبق بر
الگوريتم شبكه عصبي شكل گرفتهاند كه بصورت لحظهاي 1به شرايط بويلر پاسخ ميدهند .البته بايد در نظر داشت كه موارد
پيش گفته بر مبناي مصرف زغالسنگ كه سوخت سنگيني بوده و رسوبات و دوده زيادي بر روي سطوح حرارتي ايجاد مي كند
مطرح گرديده است .طبيعي است با در نظر گرفتن سوخت گاز بعنوان سوخت غالب نيروگاهها ،موارد مطرح شده از اهميت
كمتري برخوردار خواهد بود .البته در صورت استفاده از سوخت سنگيني همچون مازوت نيز اين موارد اهميت پيدا ميكند .بهبود
راندمان گزارش شده پس از اجراي اين طرحها بين  %0/08تا  %0/65بوده است [.]89
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ساير كارهاي انجام شده در راستاي ارتقاي سيستم كنترل

يكي از شركتهاي فعال در زمينه بهينه سازي سيستمهاي كنترل نيروگاه ،شركت امرسون است .اين شركت با طراحي سيستم
بهينهساز نيروگاه با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادي و با استفاده از روشهاي مدرن بهينه سازي ،قادر به بهبود بخشهاي
مختلف نيروگاه نظير بهينهسازي سيستم احتراق و دودهزداها شده است.
در بررسي ديگري [ ]90رفتار ديناميكي يك نيروگاه زغال سوز از نوع درامدار ،در راستاي طراحي و بهينهسازي استراتژي
كنترلي مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين در مطالعهاي ،بهسازي سيستم كنترل در يك نيروگاه زغال سوز چيني موجب
افزايش راندمان اين واحد گرديد .با انجام ساير بهينه سازي ها بر روي سيستمهاي ديگر اين نيروگاه راندمان از  %35/1به
 %40/1افزايش پيدا كرد [.]91

 -2-1-2دسته بندي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار
همانطور كه در فصل دوم اشاره گرديد روشهاي افزايش راندمان نيروگاههاي كشور را ميتوان به سه بخش به شرح ذيل دسته
بندي نمود:
 بهينه سازي بهره برداري واحدها بهينه سازي اجزاي داخلي بهينه سازي فرآيندبراساس اطالعات ارائه شده در بخش ( )1-1-2ميتوان مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار را مطابق
تقسيمبندي فوقالذكر ارائه نمود .در جدول ( )8-2مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار در بخش بهينه
سازي بهرهبرداري ارائه شده است .همانطور كه مالحظه ميشود فناوريهاي سيستم پايش و تحليل عملكرد واحد و بهره
برداري بهينه از هيترهاي آب تغذيه از پتانسيل بااليي در افزايش راندمان نيروگاه بخار برخوردار ميباشند.
جدول ( )8-2مشخصه هاي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار  -بهينه سازي بهره برداري
مرحله چرخه عمر

رديف

نام فناوري

1

سيستم پايش و تحليل عملكرد واحد

رشد

2

تنظيم بهينه بار بين واحدها

بلوغ

بازار

مرحله چرخه عمر

تاثير احتمالي بر

فناوري

افزايش راندمان

متوسط

بلوغ

باال

متوسط

متوسط

بلوغ

متوسط

متوسط

سطح پيچيدگي

پتانسيل توانمندي داخلي
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مرحله چرخه عمر

مرحله چرخه عمر

تاثير احتمالي بر

فناوري

افزايش راندمان

متوسط

بلوغ

متوسط

باال

بلوغ

پائين

متوسط

پائين

باال
پائين

رديف

نام فناوري

3

تميز كاري سطوح حرارتي بويلر

بلوغ

3

سيستم تنظيم بهينه احتراق در بويلر

بلوغ

ساده

4

كنترل بهينه آب تغذيه و آب اسپري دي
سوپرهيتر

بلوغ

متوسط

بلوغ

5

تميزكاري بهينه كندانسور

بلوغ

متوسط

بلوغ

متوسط

6

بهره برداري بهينه از هيتر هاي آب تغذيه

بلوغ

متوسط

بلوغ

باال

متوسط

7

بهينه سازي عملكرد فنهاي برجهاي خنك
كن خشك

بلوغ

ساده

بلوغ

پائين

باال

8

كنترل شيميايي بهينه آب سيكل

بلوغ

ساده

بلوغ

پائين

باال

بازار

سطح پيچيدگي

پتانسيل توانمندي داخلي

در جداول ( )9-2تا ( )15-2مشخصههاي فناوريهاي افزايش راندمان اجزاي نيروگاه بخار شامل بخشهاي بويلر ،توربين،
كندانسور ،برج خنككن ،سيكل حرارتي و سيستمهاي جانبي براساس اطالعات ذكر شده در بخشهاي ( )1-1-2و ()8-4-2
ارائه شده است .همانطور كه مالحظه ميشود فناوري پرههاي پيشرفته توربين با طراحي سه بعدي تأثير احتمالي بااليي (باالتر از
 1درصد) بر راندمان و فناوريهاي سطوح حرارتي و سيلهاي پيشرفته پيش گرمكن هواي بويلر ،سيستمهاي پيشرفته
تميزكاري حرارتي بويلر و سيلهاي پيشرفته توربين تأثير متوسطي ( بين  0/5تا  1درصد ) بر روي راندمان واحد دارند.
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جدول ( )9-2مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاه بخار -بخش بويلر
مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه عمر

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

عمر بازار

پيچيدگي

فناوري

افزايش راندمان

داخلي

متوسط

رشد

متوسط

متوسط

رشد

متوسط

متوسط

پائين

پائين
متوسط
متوسط

رديف

نام فناوري

1

سطوح حرارتي و سيلهاي پيشرفته براي پيش گرمكن
هواي بويلر

رشد

2

سيستم هاي پيشرفته تميزكاري سطوح حرارتي بويلر

رشد

پيچيده

3

مشعلهاي پيشرفته

رشد

پيچيده

بلوغ

4

عايقهاي پيشرفته

رشد

متوسط

بلوغ

پائين

5

فنهاي پيشرفته )(GR, FD,ID

رشد

متوسط

بلوغ

پائين

جدول ( )10-2مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاه بخار -بخش توربين
مرحله چرخه

مرحله چرخه عمر

تاثير احتمالي بر

پتانسيل

فناوري

افزايش راندمان

توانمندي داخلي

سطح پيچيدگي

رديف

نام فناوري

پيچيده

رشد

باال

پائين

1

پرههاي پيشرفته توربين با طراحي سه بعدي

رشد

رشد

متوسط

پائين

2

سيلهاي پيشرفته توربين

رشد

پيچيده

بلوغ

پائين

متوسط

3

عايقهاي پيشرفته

رشد

متوسط

عمر بازار

جدول ( )11-2مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاه بخار -بخش كندانسور
مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

عمر بازار

پيچيدگي

عمر فناوري

افزايش راندمان

داخلي

متوسط

رشد

پائين

پائين

متوسط

رشد

پائين

پائين

رديف

نام فناوري

1

سطوح حرارتي پيشرفته براي
كندانسور هاي سطحي

رشد

2

سطوح حرارتي پيشرفته براي
كندانسور هاي هوايي

رشد
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جدول ( )12-2مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاه بخار -بخش برج خنك كن
مرحله چرخه

رديف

نام فناوري

1

پكينگهاي پيشرفته براي برج
هاي خنككن تر

رشد

2

سيستم هاي خنككن پيشرفته

رشد

عمر بازار

پتانسيل

مرحله چرخه عمر

تاثير احتمالي بر

فناوري

افزايش راندمان

ساده

بلوغ

پائين

متوسط

متوسط

بلوغ

پائين

متوسط

سطح پيچيدگي

توانمندي
داخلي

جدول ( )13-2مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاه بخار -بخش سيکل حرارتي
مرحله چرخه

رديف

نام فناوري

1

هيترهاي پيشرفته آب تغذيه

رشد

2

بكارگيري درايو هاي دورمتغير در
پمپ هاي آب تغذيه

رشد

عمر بازار

پتانسيل

مرحله چرخه عمر

تاثير احتمالي بر

فناوري

افزايش راندمان

متوسط

بلوغ

پائين

پائين

باال

بلوغ

متوسط

پائين

سطح پيچيدگي

توانمندي
داخلي

جدول ( )14-2مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاه بخار -سيستم هاي جانبي
پتانسيل

مرحله چرخه

سطح

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

عمر بازار

پيچيدگي

عمر فناوري

افزايش راندمان

متوسط

بلوغ

پائين

متوسط

متوسط

بلوغ

پائين

متوسط

رديف

نام فناوري

1

سيستم خنككاري پيشرفته
روغن روانكاري توربين-
ژنراتور

بلوغ

2

سيستم خنككاري پيشرفته
ژنراتور

بلوغ

توانمندي
داخلي

در جدول ( )15-2مشخصههاي فناوريهاي اصلي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار در بخش بهينهسازي فرآيند شامل
بازتواني ،توليد همزمان برق و حرارت ( )CHPو بكارگيري توربينهاي انبساطي ارائه شده است .همانطور كه مالحظه ميشود
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اين فناوريها تأثير بااليي بر روي راندمان نيروگاههاي بخار دارند .در جدول ( )16-2انواع مختلف روشهاي بازتواني
نيروگاههاي بخار از نظر ميزان افزايش راندمان و هزينه سرمايهگذاري اوليه ،با يكديگر مقايسه شدهاند.
جدول ( )15-2مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاه بخار -بهينه سازي فرآيند ]  93 ،92و[94
رديف

نام فناوري

مرحله چرخه
عمر بازار

سطح پيچيدگي

مرحله چرخه عمر

تاثير احتمالي بر

پتانسيل

فناوري

افزايش راندمان

داخلي

توانمندي

1

بازتواني

بلوغ

متوسط

رشد

باال

متوسط

2

سيستم توليد همزمان برق و
حرارت

بلوغ

متوسط

رشد

باال

متوسط

3

توربين انبساطي

رشد

پيچيده

رشد

باال

متوسط

جدول ( )16-2مقايسه روشهاي مختلف بازتواني نيروگاههاي بخار ][92
روش بازتواني

بازتواني كامل
(تبديل به سيکل تركيبي)
بازتواني تلفيقي
(مشابه بازتواني كامل باحفظ بويلر موجود)
گرمايش هواي ورودي بويلر
(به كمك توربين گاز)
گرمايش آب تغذيه بويلر
(به كمك توربين گاز)

بهبود راندمان

درصد كاهش هزينه سرمايه گذاري

()%

اوليه نسبت به سيکل تركيبي

150-200

10-17

18-41

150-200

10-17

18-41

10-30

3-6

49-69

10-30

2-3

77-81

افزايش توان توليدي ()%

 -3-1-2جمعبندي و دستهبندي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار
باتوجه به دسته بندي فناوري هاي مختلف افزايش راندمان كه در بخش ( )2-1-2به آنها اشاره شد مي توان دسته بندي كليه
فناوري هاي متداول نيروگاههاي بخار را مطابق شكل ( )47-2ارائه نمود.
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فناوري هاي افزايش راندمان
واحدهاي بخار

بهينه سازي بهره برداري

بهينه سازي اجزائ داخلي

سيستم پايش و تحليل
عملكرد واحد

بهينه سازي فرآيند

بويلر

توزيع بار بهينه بين واحدها

توربين

بازتواني

تبديل به CHP

تميزكاري سطوح حرارتي بويلر

كندانسور

بكارگيري توربين انبساطي

سيستم تنظيم بهينه احتراق در بويلر

برج خنك كن

ساير فناوري هاي نوين

كنترل بهينه دبي آب تغذيه و
آب اسپري

سيكل حرارتي

تميز كاري بهينه كندانسور

سيستم هاي جانبي

بهينه سازي عملكرد فن هاي برج هاي
خنك كن خشك و تر

كنترل شيميايي بهينه آب سيكل

شکل ( ) 47-2دسته بندي كلي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار

 -2-2آينده پژوهي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار
همانطور كه در فصل دوم اشاره گرديد اهداف اصلي از انجام مطالعات آينده پژوهي در تدوين نقشه راه فناوري هاي افزايش
راندمان به شرح ذيل مي باشد :
 بررسي حوزه هاي فناورانه شناسايي شده با نگاه آينده و تحليل توسعه اين فناوري ها در افق زماني مطالعه ( 10سالآينده) بعنوان سناريو هاي پيش رو
 بررسي روند ظهور فناوري هاي جديد و جايگزين در حوزه مطالعه بررسي عدم قطعيت هاي پيش روي توسعه فناوري هاي شناسايي شده در آينده جهت پايايي تصميمات و سياستهاي پيشنهادي
لذا در اين بخش فناوريهاي نوين مرتبط با راندمان نيروگاههاي بخار مورد بررسي قرار ميگيرد.
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 -1-2-2فناوري توربين هاي بخار دما باال ()700 oC
بطوركلي افزايش راندمان نيروگاههاي بخار توسط سازندگان مختلف بر اساس افزايش دما و فشار بخار ورودي توربين صورت
مي پذيرد .در شكل ( )48-2روند تغييرات راندمان نيروگاههاي بخار برحسب دما و فشار نشان داده شده است .همانطور كه
مالحظه مي شود رويكرد و جهت گيري توسعه اين نيروگاهها دستيابي به فناوري پيشرفته نيروگاههاي بخار با دماي 700 oC
و فشار ماوراي بحراني(  )375 barبا راندمان هدف  50درصد تا سال  2020استوار است .اين رويكرد توسط اكثر سازندگان
مختلف نيروگاههاي بخار در كشور هاي آلمان ،آمريكا  ،ژاپن و كره جنوبي دنبال مي شود ].[2،94
بكارگيري اين فناوري در نيروگاههاي موجود بويژه واحدهاي فوق بحراني مستلزم انجام اصالحات كلي ازجمله تعويض پمپ
هاي تغذيه ،طراحي مجدد بويلر و توربين مي باشد كه اين موضوع مستلزم بررسي كامل فني و اقتصادي طرح پس از تجاري
شدن فناوري مربوطه مي باشد.

شکل ( )48 -2روند تغييرات تکنولوژي توربين هاي بخار زير بحراني و فوق بحراني []94
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 -2-2-2فناوري  Oxyfuelبا سيکل بخار (رانکين)
ايده نيروگاه هاي بخار با احتراق اكسيژن-سوخت ) (Oxyfuelبراي اهداف متعددي در طي سال ها بررسي و گسترش داده
شده است .در سال  ،1982اين فناوري در فرآيند احتراق زغال سنگ با هدف توليد دي اكسيدكربن براي افزايش برداشت نفت
خام از چاه ها بوسيله آبراهام 1مطرح شد [ .]27در سال هاي اخير اهداف اصلي تحقيقاتي در مورد فناوري احتراق اكسيژن -
سوخت شامل موارد ذيل مي باشد:
 )1بازيابي گاز دي اكسيدكربن مناسب براي ذخيره سازي
 )2استفاده از پتانسيل كاهش هزينه هاي ناشي از كنترل انتشار آالينده ها با تكيه بر كاهش NOx
بويلرهاي معمول از هوا براي احتراق استفاده مي نمايند ،كه نيتروژن موجود در هوا (تقريباً  %79حجمي) غلظت دي اكسيدكربن
موجود در دود را رقيق مي كند .جداسازي دي اكسيدكربن از يك مخلوط رقيق با استفاده از جاذب آمين فرآيندي گران قيمت
مي باشد .در طي فرآيند احتراق اكسيژن-سوخت ،احتراق با اكسيژن با خلوص بيش از  %95و بازگرداندن كسري از دود به
محفظه احتراق به منظور كنترل دما انجام مي شود .با بازگرداندن دود به سيكل ،گاز توليدي به طور عمده شامل دي
اكسيدكربن و آب مي باشد و بدون نياز به فرآيند تفكيك ميعاني گازها به راحتي دي اكسيدكربن بازيافت مي شود .دود برگشتي
به سيكل براي كنترل دماي كوره و جبران كسر حذف شده نيتروژن مي باشد ،تا آنجا كه گاز كافي براي انتقال حرارت به
سرتاسر بويلر موجود باشد .طرح شماتيك اين فناوري براي يك نيروگاه بخار زغال سوز درشكل ( )49-2نشان داده شده است.

شکل(  ) 49-2طرح شماتيك فناوري احتراق اكسيژن-سوخت در نيروگاههاي بخار زغال سوز

Abraham

1
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ويژگي هاي احتراق با دود برگشتي به سيكل ،متفاوت با احتراق با هوا مي باشد .برخي تفاوت ها شامل موارد زير است:
 براي دست يافتن به دماي آدياباتيكي مشابه در كوره ،كسر حجمي اكسيژن در گاز عبوري از مشعل عموماً%30
مي باشد ،كه بيشتر از كسر اكسيژن در هوا ( )%21مي باشد ،اين امر مستلزم بازگرداندن  %60دود به كوره احتراق
مي باشد.
 كسر حجمي زياد آب و دي اكسيدكربن در گازهاي درون بويلر منجر به تشعشع حرارتي بيشتر گاز مي شود،
بنابراين انتقال حرارتي تابشي در بويلري كه براي استفاده در فناوري احتراق اكسيژن-سوخت آماده شده است،
بيشتر خواهد بود .بنابراين با كسر حجمي اكسيژن كمتر از  %30در فناوري احتراق اكسيژن-سوخت مي توان به
انتقال حرارت مشابه با سيستم هاي معمول دست يافت.
 حجم گازهاي عبوري از كوره در فناوري احتراق اكسيژن-سوخت نسبت به سيستم رايج مقدار كمي كاسته مي
شود و حجم دودهاي عبوري (پس از بازيافت كسري از دود) حدود  %80كاهش مي يابد.
 چگالي دود افزايش مي يابد ،اين امر به سبب تفاوت وزن مولي دي اكسيدكربن  ،44 ،در مقايسه با وزن مولي
 ،28 ،N2است.
 به طور كل در احتراق زغال سنگ با هوا  %20هواي اضافي مورد نياز مي باشد ،در احتراق اكسيژن-سوخت درصد
اكسيژن اضافه (ميزان اكسيژن اضافي به اكسيژن مورد نياز براي احتراق از لحاظ استوكومتريك) براي رسيدن به
كسر حجمي اكسيژن در دود در حالتي مشابه با احتراق با هوا ،بين  %3الي  %5مي باشد[.]27
 در فناوري احتراق اكسيژن-سوخت با سيستم جمع آوري دي اكسيدكربن كسر قابل توجهي از انرژي توليدي در
بخش هاي مختلف جداسازي و انباشت دي اكسيدكربن مانند بخش فشرده سازي گاز مصرف مي شود ،اين
مصرف انرژي در نيروگاه هاي مرسوم بدون سيستم جمع آوري دود وجود ندارد ،از اين رو نيروگاه هاي احتراق
اكسيژن-سوخت بازده كمتري در توليد توان دارند .اگر چه بازدهي بيشتري نسبت به نيروگاه هاي معمولي با
سيستم جمع آوري دي اكسيدكربن كه در آنها انرژي زيادي صرف جداسازي دي اكسيدكربن از يك جريان رقيق
مي شوند ،خواهند داشت.
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احتراق اكسيژن-سوخت و گرفتن دي اكسيدكربن از دود فناوري است كه انتشار آاليندگي آن نزديك صفر مي باشد و مي تواند
در نيروگاه هاي قديم و جديد استفاده شود .در فناوري احتراق اكسيژن-سوخت غلظت گاز دي اكسيد كربن در دود از %17
جرمي به  %70جرمي افزايش مي يابد .دي اكسيد كربن پس از سرد كردن و فشرده سازي به منظور ذخيره و انتقال ،آماده
استفاده يا دفن در زير زمين مي شود .در احتراق اكسيژن-سوخت تغييراتي نسبت به حالت متداول انجام مي گيرد كه شامل
اضافه نمودن واحد جداسازي هوا براي تهيه اكسيژن ،سيستم برگشت دود به سيكل ،واحد فشرده سازي دي اكسيدكربن ،انتقال
و ذخيره سازي مي باشد .بهره برداري از اين تجهيزات اضافه ممكن است باعث كاهش كارآيي سيكل شود .به عالوه هزينه
سرمايه گذاري و بهره برداري را نيز افزايش مي دهد.
روش هاي مختلفي براي جداسازي و نگهداري دي اكسيدكربن وجود دارد .تجهيزات مورد نياز با توجه به روش مورد استفاده،
خلوص مورد نظر براي گاز دي اكسيدكربن توليدي و درصد غلظت دي اكسيدكربن در دود متفاوت مي باشد .هر چند جزئيات
جداسازي دي اكسيدكربن بر حسب خلوص آن در دود متفاوت است ،اما در همه روش ها انرژي مورد استفاده براي فشرده
سازي آن با افزايش خلوص دي اكسيدكربن كم مي شود.
گزينه هاي متفاوتي براي مصرف يا به عبارتي ذخيره سازي دي اكسيدكربن به شرح زير وجود دارد:
 افزايش بازيابي نفت ( :)EORگاز دي اكسيدكربن مي تواند براي تزريق در چاه هاي نفت به منظور افزايش سطح
برداشت از مخازن نفت و گاز (خالي كردن بيشتر مخازن از نفت و گاز) و افزايش توليد به كار رود .اين روش به طور
گسترده در آمريكا به كار مي رود .در سال  84 ،2003مورد استفاده از اين فناوري در كل دنيا گزارش شده است[.]27
 افزايش توليد متان بستر زغال سنگ ( :)ECBM1تزريق دي اكسيدكربن در شكاف اليه هاي معادن زغال سنگ
غير قابل برداشت ،منجر به استخراج و بازيافت گاز متان از اين معادن مي شود .اين گاز مي تواند به عنوان سوخت در
نيروگاه مصرف شود[ .]59استخراج متان بستر زغال سنگ ( )CBMيك فناوري مرسوم تلقي مي شود ،اما افزايش
استخراج با تزريق دي اكسيدكربن فناوري جديد و كميابي است.
گزينه هاي متعددي در مراحل فرآيند طراحي اين فناوري بر حسب عملكرد واحد و جزئيات مسير جريان سيال و شرايط آن
ها با لحاظ بحث هاي زير مطرح شده است:

)Enhanced Coal Bed Methane (ECBM

1
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 آيا نيروگاه هدف بايد احداث شود يا نيروگاه موجود بر حسب نياز اصالح گردد؟
 چه كسري از اكسيژن براي اكسيداسيون گاز بهينه مي باشد؟
 كسر حجمي مطلوب دي اكسيدكربن در گاز توليدي چه مقدار است؟
 آيا دي اكسيدكربن به صورت خالص ذخيره شود يا به صورت مخلوط جزئي و حد عاري بودن دود از  NOxهاSOx ،
ها و جيوه چه مقدار است؟

در حال حاضر فناوري احتراق اكسيژن-سوخت در نمونه هاي آزمايشي و استفاده از دي اكسيدكربن توليدي در روش گازي
سازي به صورت تجاري براي افزايش استخراج نفت ( ،)EORبه طور خاص در آمريكا به كار مي رود [.]27

 -3-2-2بکارگيري فناوري نانو در نيروگاههاي بخار
همانطور كه در فصل دوم اشاره گرديد ،بكارگيري فناوري نانو در بخشهاي مختلف نيروگاههاي حرارتي از جمله عايقها و
مبدلهاي حرارتي در يك دهه گذشته افزايش يافته است ] .[25در نيروگاههاي بخار امكان بكارگيري عايقهاي حرراتي با
فناوري نانو در اجزاي مختلف واحد از جمله بويلر ،سيستمهاي انتقال آب و بخار ،توربين و نيز بكارگيري فناوري نانو در لولههاي
كندانسور ،برجهاي خنككن ،هيترهاي آب تغذيه و سيستمهاي خنككن ژنراتور ميسر ميباشد .ميزان پتانسيل افزايش راندمان
نيروگاه در صورت بكارگيري اين فناوري ،وابستگي كامل به شرايط واحد داشته و ميبايست به صورت موردي مورد مطالعه قرار
گيرد.
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فصل سوم
هوشمندي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي سيکل تركيبي
در اين فصل ابتدا حوزههاي فناورانه افزايش راندمان نيروگاههاي سيكل تركيبي بررسي و ارائه خواهد گرديد .سپس دسته
بندي ،اجزا و زيرسيستمهاي فناوري هاي افزايش راندمان اين نيروگاهها مشخص خواهد شد و درخت فناوريهاي مربوطه ارائه
ميگردد .در بخش دوم اين فصل نيز نتايج مطالعات آيندهپژوهشي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي سيكل تركيبي
ارائه ميشود.

 -1-3شناسايي و دستهبندي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي سيکل
تركيبي
همانطور كه در فصلهاي اول و دوم اشاره گرديد روشهاي افزايش راندمان نيروگاههاي كشور را ميتوان به سه بخش ذيل
دستهبندي نمود:
 بهينه سازي بهره برداري واحدها بهينه سازي اجزاي داخلي بهينه سازي فرآيندباتوجه به اينكه نيروگاههاي سيكل تركيبي تلفيقي از نيروگاههاي گازي و بخار ميباشد ،لذا مشخصههاي فني ارائه شده در
فصول اول و دوم براي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي و بخاري در بخشهاي بهينهسازي اجزاء براي
نيروگاههاي سيكل تركيبي نيز صادق ميباشد و از تكرار آن در اين بخش خودداري ميگردد .در اين بخش صرفاً به ارائه
مشخصههاي فني فناوريهاي بخش بهرهبرداري و دستهبندي كلي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي سيكل تركيبي
بسنده ميشود .الزم به ذكر است كه مشخصات اقتصادي اين فناوريها به صورت جداگانه در مرحله سوم پروژه ارائه خواهد
گرديد.
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در جدول ( )1-3مشخصههاي فني فناوريهاي افزايش راندمان بخش بهينهسازي بهرهبرداري ويژه نيروگاههاي سيكل تركيبي
ارائه شده است .همانطور كه مالحظه ميشود فناوري سيستم پايش عملكرد آنالين بلوك سيكل تركيبي پتانسيل بااليي در
افزايش راندمان واحد دارد .همچنين سيستم تنظيم بار بهينه بين واحدهاي بلوك سيكل تركيبي تأثير قابل توجهاي در افزايش
راندمان واحد با صرف هزينه بسيار محدود دارد.
جدول ( )1-3مشخصه هاي فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاههاي سيکل تركيبي -بهينه سازي بهرهبرداري
مرحله چرخه

مرحله چرخه

تاثير احتمالي بر

پتانسيل توانمندي

عمر فناوري

افزايش راندمان

داخلي

سطح پيچيدگي

رديف

نام فناوري

متوسط

بلوغ

باال

متوسط

1

سيستم پايش عملكرد آنالين بلوك سيكل
تركيبي

رشد

بلوغ

متوسط

متوسط

2

سيستم تنظيم بار بهينه بين واحدهاي بلوك
سيكل تركيبي

بلوغ

متوسط

بلوغ

پائين

متوسط

3

بهينه سازي عملكرد مشعل هاي كانالي بويلر
بازياب

بلوغ

متوسط

عمر بازار

براساس اطالعات ارائه شده در اين بخش ونيز فصول دوم و سوم ،ميتوان دستهبندي كلي فناوريهاي افزايش راندمان
نيروگاههاي سيكل تركيبي را به صورت شكل ( )1-3نمايش داد .الزم بذكر زير فناوريهاي مربوط به بخش بهينهسازي اجزاي
داخلي در فصول اول و دوم ارائه شده است و از تكرار آن در اين بخش خودداري ميگردد.
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فناوري هاي افزايش راندمان
واحدهاي سيكل تركيبي

بهينه سازي بهره برداري

پايش عملكرد آنالين بلوك
سيكل تركيبي
توزيع بهينه بار بين واحدهاي
بلوك سيكل تركيبي
بهينه سازي عملكرد
مشعل هاي كانالي بويلر بازياب

بهينه سازي فرآيند

بهينه سازي اجزائ داخلي

توربين گاز

بويلر بازياب

سيكل بخار

سيستم هاي جانبي

CHP/ CCHP

بكارگيري توربين انبساطي

ساير فناوري هاي نوين

شناسايي جمعا“  50فناوري

شکل ( )1-3دستهبندي كلي فناوريهاي افزايش راندمان نيروگاههاي سيکل تركيبي

 -2-3فناوري هاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي سيکل تركيبي
 -1-2-3فناوري نيروگاههاي سيکل تركيبي تك محوره – سه فشاره با ري هيت
افزايش راندمان نيروگاههاي سيكل تركيبي بسيار مورد توجه سازندگان توربينهاي گاز قرار گرفته است .در جدول ()2-3
مقايسه كلي انواع فناوريهاي نيروگاههاي سيكل تركيبي ارائه شده است] . [2همانطوركه مالحظه ميشود در حال حاضر
فناوري نيروگاه هاي سيكل تركيبي تك محوره با بويلر بازياب سه فشار باالترين راندمان (حدود  60درصد) را به خود اختصاص
ميدهد .در اين فناوري توربينهاي گاز و بخار بر روي يك محور قرار دارند و سعي ميگردد كليه اتالفات حرارتي و مكانيكي
به حداقل ممكن كاهش يابد.
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توان ()MW

راندمان()%

نوع محور قدرت

484-787

50-57.1

دو محوره

848-932

58.5-59.7

دو محوره

570-670

60-61.2

تك محوره

نوع بويلر بازياب

آرايش واحدها

دوفشاره
بدون ري هيت
2 GT * 1ST
سه فشاره
با ري هيت
سه فشاره
با ري هيت

1 GT *1 ST

جدول ( )2-3مقايسه راندمان انواع فناوريهاي نيروگاههاي سيکل تركيبي موجود و آينده ] [2

در شكل ( )2-3روند تغييرات فناوري نيروگاههاي سيكل تركيبي مربوط به شركت  GEبر حسب راندمان و دماي ورودي
توربين ارائه شده است] . [92همانطور كه مالحظه مي شود افزايش راندمان اين نيروگاههاي بر پايه افزايش دماي ورودي
توربين استوار مي باشد كه اين امر مستلزم بكارگيري مواد پيشرفته و مقاوم دما باال در اجزاي داغ توربين گاز مي باشد.

شکل ( )2-3روند تغييرات فناوري نيروگاههاي سيکل تركيبي مربوط به شركت GE
بر حسب راندمان و دماي ورودي توربين ][93
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 -2-2-3فناوري نيروگاههاي سيکل تركيبي برپايه گازي سازي سوخت هاي مايع سنگين و
جامد ()IGCC
يكي از محدوديت هاي موجود در زمينه توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي كشور ،كمبود گاز طبيعي بويژه در فصول سرد سال
مي باشد .اين امر سبب مي شود توسعه ظرفيت نيروگاههاي حرارتي با سوخت مازوت و يا زغال سنگ همواره بعنوان يك گزينه
جايگزين مورد توجه مديران صنعت برق قرار گيرد .با توجه به راندمان پائين نيروگاههاي بخار با سوخت مازوت و زغال سنگ ،
طراحي و توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي بر پايه گازي سازي سوخت هاي مايع سنگين و زغال سنگ يكي از استراتژي هاي
كليدي اكثر كشور هاي پيشرفته مي باشد و جزو فناوري هاي نوين و آينده آنها ازجمله آمريكا ،ژاپن ،استراليا و اكثر كشورهاي
اروپايي

مي باشد] .[2شكل ( )3-3طرح كلي فناوري  IGCCارائه شده توسط شركت  MHIرا نشان مي دهد .در

جدول ( )3-3مقايسه راندمان و هزينه فناوري  IGCCبا ساير فناوري ها در حال حاضر و برآورد آن تا سال  2030ارائه شده
است] .[95همانطور كه مالحظه مي شود راندمان اين فناوري در مقايسه با نيروگاههاي بخار باالتر اما در مقايسه با سيكل
هاي تركيبي گاز سوز (بويژه در صورت نصب سيستم بازيافت ) CO2پائين تر است.

شکل ( )3-3طرح كلي فناوري نيروگاههاي  IGCCشركت [ 94 ] MHI
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جدول ( )3-3مقايسه راندمان و هزينه انواع فناري نيروگاههاي  IGCCبا ساير فناوري ها تا سال [95] 2030

 -3-2-3فناوري  Oxyfuelبا سيکل تركيبي
اين فناوري بصورت كامل در بخش فناوري هاي نوين نيروگاههاي گازي (بخش  )2-2-2مورد بررسي قرار گرفته است و لذا از
معرفي مجدد آن در اين بخش خودداري مي گردد.
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فاز :2هوشمندي فناوري

فصل چهارم جمع بندي و نتيجه گيري
در اين گزارش كليه فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاههاي گازي ،بخاري و سيكل تركيبي شناسايي و مشخصه هاي آنها از
جنبه هاي چرخه عمر فناوري و بازار ،سطح پيچيدگي ،ميزان تاثير در افزايش راندمان واحد و نيز سطح توانمندي داخلي مورد
بررسي قرار گرفت و نهايتا" درخت فناوري هاي افزايش راندمان براي نيروگاههاي گازي  ،بخاري و سيكل تركيبي موجود در
سه دسته كلي ذيل شامل كليه فناوري هاي موجود و آينده مطابق شكل ( )1-4تهيه گرديد:

 بهينه سازي بهره برداري
 بهينه سازي اجزاي داخلي
 بهينه سازي فرآيند

با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته در اين گزارش ،در مرحله سوم پروژه ،چشم انداز  ،اهداف كالن و راهبردهاي توسعه
فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاههاي حرارتي كشور د رافق  1404تدوين خواهد گرديد.
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شکل ( )1-4درخت فناوري هاي افزايش راندمان نيروگاههاي حرارتي كشور

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
124
1393  آبان،ويرايش اول

 هوشمندي فناوري:2فاز

: مراجع
.1390  خردادماه،پژوهشگاه نيرو، CECVA01/T3 ،"[ گزارش " كميته افزايش راندمان و توليد نيروگاههاي كشور1]
 برق آبي و هستهاي و قابليتها و محدوديت،[ گزارش "بررسي روند تغييرات و ارزيابي تكنولوژيهاي روز نيروگاههاي فسيلي2]
 پژوهشگاه، COPVA03/T2 ،"هاي كشور در زمينه بوميسازي و انتقال تكنولوژي آنها در سه فضاي همكاري بينالمللي
.1389  اسفندماه،نيرو
[ گزارش "جمعآوري اطالعات و بررسي اوليه علل افت راندمان نيروگاههاي بخاري و روشهاي بكارگرفته شده جهت3]
.1389  ديماه،پژوهشگاه نيرو، POPPN 11/T1 ،"برطرف كردن آنها در داخل و خارج از كشور
،"[ گزارش "بررسي تأثير سيستم هاي اصلي و جانبي توربين گاز بر روي راندمان توربين گازي در نيروگاه آبادان4]
.1389  اسفندماه، پژوهشگاه نيرو، COPBO04/N
[5] Technology Brief, Energy Technology System Analysis Program, IEA/ETSAP, 2010.

[6] Eisenhauer J., Scheer R., "Opportunities to Improve the Efficiency of Existing Coal-Fired Power
Plants", National Energy Technology Laboratory (NETL), Illinois,2009.
[7] Technical Review, "Introducing the Machine Upgrade , MGT-70, to the Market",
MAPANA Turbine Engineering &Manufacturing Co.(TUGA), 2014.
[8] Ulm W., “The situation in steam turbine construction and current development trends”, steam
turbine trends, Siemens, 2003.
[9] Couchman R.S., K.E. Robbins, “Philosophy and Technology Programs”, GE steam Turbine
Design.
[10] Dreier D.R., “Upgradeable Opportunities for steam Turbine” GE power Generation
[11] Lesiuk J.F., “Steam turbine uprates”, GE power systems.
[12] Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation, World Energy Council
2008.
[13] Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2005.
[14] Tony Oliver, Clean fossil-fuelled power generation, J. Energy Policy 36 (2008) 4310–4316.
[15] World energy, technology and climate policy outlook 2030, www.europa.eu.int.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
125
1393  آبان،ويرايش اول

 هوشمندي فناوري:2فاز

[16] EN19 Efficiency of Conventional Thermal Electricity Production, European Environment
Agency, 2013.
[17] Raja A. K., Power plant engineering, New Age International (P) Limited, 2006.

، پژوهشگاه نيرو،" ] گزارش "بررسي فني و اقتصادي و انتخاب فناوريهاي مناسب جهت توسعه ظرفيتهاي توليد برق18[
.1391
.  انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير،" "اقتصاد مهندسي ارزيابي اقتصادي پروژهاي صنعتي،[ محمدمهدي اسكونژاد19]
[20] Expansion Planning for Electrical Generating Systems. A Guidebook, IAEA,1984.

] گزارش " بررسي فني و اقتصادي راهكار هاي عملي قابل اجرا و اولويت بندي آنها جهت پياده سازي در يك واحد21[
.1391 ، پژوهشگاه نيرو،" نيرگاههاي رامين و بندر عباس
[22] www.modernpowersystem.com.
[23] Bohrenkamper, G.,"Technology evolution of the proven gas turbine models V94.2 and V84.2
for new units and service retrofits", Siemens AG, Power Generation, Germany,2006.
[24] Ginter T., “Uprate options for the MS9001 heavy duty gas turbine”, GE Energy Atlanta. GA,
GER-3928C 2008.
[25] www.nanowerk.com, Nanotechnology in energy, VDI TZ GmbH .
[26] www.behranfilter.com, Nano. Technology in gas turbine air filteration.

.1389  پژوهشگاه نيرو،سوخت-[ طراحي سيكل قدرت مجهز به فناوري احتراق اكسيژن27]
[28] Efficient plant operation, system description and operating procedures and OJT modules for
SSAA power station, phase 1, technical report, Malaysia.
[29] Xu Cheng, Harry R. Winn, Robert A. Beveridge, Jeffrey J. Williams, Coordinated Multi-Stage
Boiler Feedwater Heater Level Optimization, Westinghouse Process Control Inc., 1998.
[30] Farhad S., M.Saffar-Avval and M. Younessi-Sinaki, Efficient design of feedwater heaters
network in steam power plants using pinch technology and exergy analysis, Int. J. Energy Res.
2008, 32:1–11 .

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
126
1393  آبان،ويرايش اول

 هوشمندي فناوري:2فاز

[31] Variable Speed Drives for Combined Cycle Power Plants, www.voithturbo.com .
[32] Oliver J. A., M. J. Samotyj, Y. Shakarian, Y. Vinitsky, Adjustable-Speed Drives for Thermal
Power Plant Boiler Feed Pumps Russian and American Experience, 1997, IEEE Xplore .
[33] Irlam P., A Case History Upgrading of a Main Boiler Feed Pump in a UK Coal Fired Power
Station , Pump insight, 2005.
[34] Steam System Survey Guide, www.osti.gov/bridge.
[35] Improve your boiler’s efficiency, Anonymous process heating; Academic Research Library,
Sep. 2006.
[36] Improve your boiler’s combustion efficiency, Energy Tips fact sheet., 2006 .
[37] Energy saving by increasing boiler efficiency, L. H. Yavarbaum, Noyes Data Corporation,
1979.
[38] Guidelines for industrial boiler Performance improvement, Boiler Adjustment Procedure to
minimize air pollution and achieve efficient Use of fuel, ABMA.

 اولين كنفرانس،" "افزايش راندمان احتراق در بويلرهاي نيروگاهي از طريق تنظيم هواي اضافي، امير،] سهرابي كاشاني39[
.1384  بهمن، دانشگاه تربيت مدرس،احتراق ايران
[40] Energy Tips, tip sheet No. 10, June 2001.
[41] Boiler blowdown an overview, www.SpiraxSarco.com.
[42] Blowdown heat recovery , http://www.energysolutionscenter.org.
[43] Blowdown alkanity, Guardian CSC technical paper.
[44] Performance Test Code 4.1, 1998 ASME, American National Standard.
[45] Boiler Chemicals, Boiler Fireside Fouling, NCDENR technical report.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
127
1393  آبان،ويرايش اول

 هوشمندي فناوري:2فاز

[46] Babcock and Wilcox, "Fuel Ash Effects and Boiler Design and Operation", Steam: Its
Generation and Use, 1992. p15.
[47] Matsumoto, Acoustic soot blower and method for operating the same, 2005, United State
patent.

آباد اصفهان در شرايط نيروگاه اسالم4  واحد1  "بررسي علل كاركردن ژانگستروم شماره، احسان شايسته، افشين،] پاكيار48[
.1383 ،) دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور،) نشريه علمي تخصصي مكانيك نيروگاه (توان،"آالرم
[49] Alstom Power Co. , evaluation of air heater life extension.
[50] Stephen K. Storm, Storm Technologies Inc. and John Guffre, Paragon Airheater Technologies,
Air Preheater Seal Upgrades Renew Plant Efficiency, Power, October 2010.
[51] Reduction air heater leakage boosts output and availability, www.paragonairheater.com.
[52] Sathyanathan V.T., Air Pre-heater Plugging and Boiler Performance.
[53] Shah R. K. and T. Skiepko, “Influence of Leakage Distribution on the Thermal Performance of
a Rotary Regenerator”, Applied Thermal Engineering, Vol. 19, 1999.
[54] Skiepko T. and R. K. Shah, “Modeling and Effect of Leakages on Heat Transfer Performance
of Fixed Matrix Regenerators”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 48, 2005.
[55] Case study: Modification to air pre heaters at Matra power station in Hungary,
www.howden.com.
[56] Robertson B., “Air Heater Improvement: Small Investment/Quick Payback”, Paragon Air
Heater Technologies, Power Engineering.
[57] Air Preheater Enhancement, Kingsnorth Power Station, UK, a case study, Howden Co.,
www.howden.com.
[58] Air Preheater Enhancement, Longannet Power Station, UK, a case study, Howden Co.,
www.howden.com.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
128
1393  آبان،ويرايش اول

 هوشمندي فناوري:2فاز

[59] Air Preheater Enhancement, a case study, Howden Co., www.howden.com.
[60] Increasing efficiency of the conventional auxiliary systems of power plants (Reduction of Life
Cycle Cost by operational excellence) technical paper.
[61] Emission Control in Boilers and HRSG , Marcel Dekker Inc., 2003.
[62] Bhatia,A. "Improving Energy Efficiency of Boiler Systems", Course Manual, Continuing
Education and Development Inc.
[63] Tanetsakunvatana V., Kuprianov V.I., "Experimental study on effects of operating conditions
and fuel quality on thermal efficiency and emission performance of a 300-MW boiler unit firing
Thai lignite", 2006.
[64] Smiarowski

M. W., et al., Solution provide a wide spectrum of options to improve

performance, Siemens Power Generation (PG), USA, 2005.
[65] Cofer J.I.,J.K. Reinker, “Advanced in steam turbine path technology”, GE power systems.
[66] Turner, M.G. and Jennions, I.K., “An Investigation of Turbulence Modeling in Transonic Fans
including a Novel Implementation of an Implicit k-e Turbulence Model,” ASME Paper 92-GT308, 1992.
[67] Turner, M.G., Liang, T., Beauchamp, P.P. and Jennions, I.K., “The Use of Orthogonal Grids in
Turbine CFD Computations,” ASME Paper 93-GT-38, 1993.
[68] Electric generation, Topic paper No.4, Working Document of the NPC Global Oil & Gas
Study, 2007.
[69] Connell, S.D., Holmes, D.G. and Braaten, M.E., “Adaptive Unstructured 2D Navier- Stokes
Solutions on Mixed Quadrilateral/ Triangular Meshes,” ASME Paper 93-GT-99,1993.
[70] Connell, S.D. and Holmes, D.G., “A 3D Unstructured Adaptive Multigrid Scheme for the
Euler Equations,” AIAA Paper 93-3339, 1993.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
129
1393  آبان،ويرايش اول

 هوشمندي فناوري:2فاز

[71] Braaten, M.E. and Connell, S.D., “A 3D Unstructured Adaptive Multigrid Scheme for the
Navier-Stokes Equations,” GE CRD Report No. 94CRD146, August, 1994.
[72] Rai, M. and Madavan, N., “Multi-Airfoil Navier-Stokes Simulations of Turbine Rotor-Stator
Interaction,” Journal of Turbomachinery, Vol. 112, July, pp.377-384, 1990.
[73] Dejch, M.E., et al., “Method of Raising the Efficiency of Turbine Stages with Short Blades,”
Teploenergetika, February, pp. 18-24, 1960.
[74] O’Connor, M.F., Robbins, K.E. and Williams, J.C., “Redesigned 26-Inch Last Stage for
Improved Turbine Reliability and Efficiency,” ASME Paper No. 84-JPGC-GT-17, 1984. (Also
published as GE Power Generation Turbine Technology Reference Library Paper No. GER3399, 1984.
[75] Morson, A., “Steam Turbine Long Bucket Developments,” GE Power Generation Turbine
Technology Reference Library Paper GER-3647, 1990 .
[76] Shalvoy, R.S., et al, “An Improved Coating for the Protection of Steam Turbine Buckets from
SPE,” presented at the EPRI Steam Turbine/Generator Workshop, July20-23, Albany, NY,
1993.
[77] Ashley, S., "Engineous Explores the Design Space," Mechanical Engineering, Vol. 114,No. 2,
pp. 49-52, February 1992.

.1388 ، آشنايي با اصول طراحي نيروگاههاي حرارتي،] شركت مهندسين مشاور موننكو ايران78[
[79] El-Wakil, M. M. " PowerPlant Technology", Singapore, 1985, McGraw-Hill, Inc.
[80] Weinsman J. and Eckart, L. E. "Modern PowerPlant Engineering" Cincinati, Prentice-Hall,
Inc., 1985.

.1385 ،" "گزارش شرح سيستم خنككن هلر،] نيروگاه سيكل تركيبي فارس81[
[82] Bushnell, J. B. and Catherine Wolfram, "The Guy at the Controls: Labor Quality and Power
Plant Efficiency", Center for the Study of Energy Market, 2007.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
130
1393  آبان،ويرايش اول

 هوشمندي فناوري:2فاز

[83] Meador, R. J., "Maintaining the Solution to Operations and Maintenance Efficiency
Improvement", Pacific Northwest Laboratory, Safety Performance and Analysis Department.
[84] Sober, C. and G. Burke, "Maximizing Plant Operational Efficiency and Reliability through
Operation and Maintenance Staff Development", Siemens AG, 2004.

.) دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور،"1  "جزوه آموزشي كنترل نيروگاه، محسن،] منتظري85[
[86] Ralph Porfilio, "Optimize Your Plant Using the Latest Distributed Control System
Technology", Power magazine, February 2009.
[87] Ferrer, A. and Y. Kishinevsky, "Green strategies for aging coal plants: alternatives, risks and
benefits", Power Engineering, 2008.
[88] "Metrology for improved power plant efficiency", EURAMET, 2008.
[89] Nichols C., "Reducing CO2 Emissions by Improving the Efficiency of existing coal-fired
Power Plant Fleet", NETL, 2008.
[90] Leung T. , J. Peet, "Control System Retrofits to improve plant efficiency", Canadian electrical
association, thermal generating station construction and commissioning session, Vancouver,
Canada, March 1995 .
[91] Boyd R., "Performance improvement at a Chinese coal fired power plant", Connel Wagnar,
1997-2000.
[92] www.doosanbabcock.com, Advanced supercritical steam power plant technology.
[93] www.gepower.com, combined cycle efficiency.
[94] www.mhi.co.jp, IGCC tenchnology.
[95] Cottrell, A., J. Nunn,D. Palfreyman,A. Urfer,P. Scaife, L. Wibberley, BHP Billiton,"Systems
assessment of fiture electricity generation options for Australia ", Technalogy Assessment report
32, November 2003.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
أ
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز :3تدوين اركان جهت ساز

فهرست مطالب

فصل  -1چشمانداز و اهداف کالن 2....................................................... ................................ ................................
 -1-1مقدمه 2 ......................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-1مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز 2 ......................................... ................................ ................................
 -3-1روش تدوین اهداف کالن 8 ........................................................... ................................ ................................
 -4-1فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها 13 ......................................... ................................
 -5-1تحلیل نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد بیانیه چشمانداز 18 ......................................... ................................
 -6-1فرآیند تدوین اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاهها 23 ............................................. ................................
 -7-1تحلیل نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد اهداف کالن 25 ............................................. ................................
 -8-1جمع بندی 29 ............................................... ................................ ................................ ................................
فصل  -2انتخاب ،اولویتبندی و اکتساب فناوری 30 .............................................................. ................................
 -1-2مقدمه 30 ...................................................... ................................ ................................ ................................
 -2-2مفاهیم و روش اولویتبندی فناوری 30 ........................................ ................................ ................................
 -3-2مفاهیم اکتساب فناوری 35 ........................................................... ................................ ................................
 -4-2انتخاب فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها 37 ........................................................ ................................
 -5-2فرآیند انتخاب فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها 39 ............................................. ................................
 -6-2شناسایی فناوریهای اولویت دار افزایش راندمان نیروگاهها 40 .................................... ................................
 -1-6-2پاالیش ابتدایی فناوریها براساس معیار تاثیر در افزایش راندمان (روش حذف_استفاده از روش
غیرجبرانی) 42 ................................................. ................................ ................................ ................................
 -2-6-2فناوریهای اولویتدار از منظر ملی 45 .................................... ................................ ................................
 -3-6-2تحلیل نتایج 57 ........................................ ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
ب
فاز :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

 -4-6-2فناوریهای اولویتدار از منظر بخش خصوصی 64 ................................................. ................................
 -7-2سبک اکتساب فناوریهای منتخب 67 ......................................... ................................ ................................
 -8-2جمعبندی و نتیجهگیری 72 .......................................................... ................................ ................................
نتیجه گیری 69 .........................................................................................................................................................
پیوست  -1پرسشنامه چشمانداز و اهداف کالن 76 ................................. ................................ ................................
پیوست  -2پرسشنامه اولویتبندی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها 81 ........................................................
مراجع 82 .................................. ................................ ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
ج
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز :3تدوين اركان جهت ساز

فهرست شکلها

شکل  -1-1فرآیند تدوین چشمانداز 5...................................................... ................................ ................................
شکل  -2-1ویژگیهای اهداف کالن 11 ................................................ ................................ ................................
شکل  -3-1روش تدوین اهداف کالن 13 .............................................. ................................ ................................
شکل  -4-1فرآیند کلی تدوین بیانیه چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها 13 ........................................................
شکل  -5-1نظر خبرگان پیرامون نحوه بیان هدف چشمانداز 19 ............................................ ................................
شکل  -6-1نظر خبرگان پیرامون وضعیت راندمان در حاالت هدفگذاری کمی و یا کیفی 19 ................................
شکل  -7-1نظر خبرگان پیرامون مقدار عددی راندمان در حالت هدفگذاری کمی 20 ...........................................
شکل  -8-1نظر خبرگان پیرامون حوزه هدفگذاری چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها 20 ................................
شکل  -9-1نظر خبرگان پیرامون نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
فناوری افزایش راندمان نیروگاهها 21 ...................................................... ................................ ................................
شکل  -10-1نظر خبرگان پیرامون سطح توانمندی مطلوب کشور در زمینه افزایش راندمان نیروگاهها 22 ............
شکل  -11-1نمایش ابعاد مختلف چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها 23 ............................................................
شکل  -12-1فرآیند کلی تدوین اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاهها 25 ..........................................................
شکل  -13-1نظر خبرگان پیرامون متوسط راندمان کلی نیروگاههای حرارتی در افق چشمانداز 26 .......................
شکل  -14-1نظر خبرگان پیرامون راندمان نیروگاههای بخاری موجود در افق چشمانداز 26 .................................
شکل  -15-1نظر خبرگان پیرامون راندمان نیروگاههای گازی موجود در افق چشمانداز 27 ...................................
شکل  -16-1نظر خبرگان پیرامون راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی موجود در افق چشمانداز 27 .....................
شکل  -17-1نظر خبرگان پیرامون شاخص مناسب رشد و پیشرفت فناوری در حوزه افزایش راندمان28 ..............
شکل  -1-2ارزیابی ماتریس جذابیت(مطلوبیت) و توانمندی (امکانپذیری) 31 ........................................................
شکل  -2-2ماتریس جذابیت -توانمندی (امکانپذیری) 33 .................................................. ................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
د
فاز :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

شکل  -3-2تقسیمبندی ماتریس جذابیت-توانمندی 34 ......................................................... ................................
شکل  -4-2فرآیند اجرایی اولویتبندی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها 40 ................................................
شکل  -5-2نظرات خبرگان پیرامون معیار پاالیش کننده در ارزیابی جذابیت فناوریهای افزایش راندمان 41 .......
شکل  -6-2مقادیر افزایش راندمان در سطوح مختلف بودجه براساس توالی انتخاب فناوریهای اولویتبندی
شده 63 .................................... ................................ ................................ ................................ ................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
ه
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز :3تدوين اركان جهت ساز

فهرست جداول

جدول  -1-1مشخصات خبرگان 16 ........................................................ ................................ ................................
جدول  -2-1جمعبندی ابعاد و گزینههای پیشنهادی در تدوین بیانیه چشمانداز افزایش راندمان 16 .......................
جدول  -3-1نام و مسئولیت افراد پاسخدهنده به پرسشنامه 18 ............................................... ................................
جدول  -1-2فناوریها و میزان تأثیر آنها در افزایش راندمان 42 ............................................... ................................
جدول  -2-2فناوریهای دارای پتانسیل باالی افزایش راندمان برای نیروگاههای بخار موجود 44 ........................
جدول  -3-2فناوریهای دارای پتانسیل باالی افزایش راندمان برای نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی موجود
44 ........................................... ................................ ................................ ................................ ................................
جدول  -4-2فناوریهای مندرج در مدل 46 ........................................... ................................ ................................
جدول  -5-2مقادیر و اطالعات ورودی مدل 49 ..................................... ................................ ................................
جدول  -6-2میزان ظرفیت به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض راندمان
 54درصد برای اجرای فناوریهای 51 .......................................... ................................ ................................ CHP
جدول  -7-2منافع حاصل از به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض
راندمان  54درصد برای اجرای فناوریهای 53 ............................................................. ................................ CHP
جدول  -8-2میزان ظرفیت به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض راندمان
 74درصد برای اجرای فناوریهای 54 .......................................... ................................ ................................ CHP
جدول  -9-2منافع حاصل از به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض
راندمان  74درصد برای اجرای فناوریهای 56 ............................................................. ................................ CHP
جدول  -10-2توالی انتخاب فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی طبق بودجههای مختلف 60 ..........
جدول  -11-2اولویت فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی 64 ............................................................
جدول  -12-2مقادیر مربوط به فناوریهای دارای پتانسیل باالی افزایش راندمان از منظر بخش خصوصی 65 ....

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
و
فاز :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

جدول  -13-2فناوریهای افزایش راندمان از منظر معیارهای مهم برای بخش خصوصی 66 ...............................
جدول  -14-2ارزیابی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی از حیث معیارهای اکتساب فناوری 69 .....
جدول  -15-2سبک اکتساب فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی 72 ................................................

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
1
فاز :3تدوين اركان جهت ساز

ويرايش اول ،مرداد 1394

مقدمه
در این گزارش به موضوع ارکان جهتساز توسعه فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها ،شامل چشمانداز و اهداف کالن،
اولویتها و سبک اکتساب فناوری پرداخته شده است .در این راستا در فصل اول چشمانداز و اهداف کالن افزایش راندمان
نیروگاههای کشور پس از بررسی مختصر ادبیات این حوزه ،مورد بحث قرار گرفته و فرآیند تدوین آنها تشریح خواهند شد ،در
فصل دوم نیز پس از ارائه ادبیات موضوع اولویتبندی فناوری و اکتساب فناوری ،فرآیند مربوط به انتخاب و اکتساب
فناوریهای افزایش راندمان تشریح شده و خروجی آن نشان داده میشود.
در بحث چشمانداز و اهداف کالن با توجه به ادبیات موضوع مربوطه و گزینههای قابل تصور برای ابعاد مختلف بحث ،بیانیهای
با محتوای کمی به عنوان چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها تدوین شد و براساس آن اهداف کالن مربوطه تعیین شدهاند.
بدیهی است که موارد فوق ،ناظر بر مقادیر مطلوب راندمان نیروگاهها در افق چشمانداز میباشند.
در بخش اولویتبندی و اکتساب فناوری نیز به منظور شناسایی اولویتهای فناوری ،مکانیسم مشخصی برای اولویتبندی
فناوریهای افزایش راندمان از دو منظر ملی و بخش خصوصی طراحی شده است .به این منظور برای اعمال منظر ملی از روش
برنامهریزی خطی برای شناخت میزان بهینه به کارگیری فناوریها در سطح نیروگاههای کشور استفاده شده و برای اعمال منظر
بخش خصوصی ،معیارهای مناسبی برای شناخت اولویتها در نظر گرفته شده است .در پایان مبتنی بر معیارهای معینی ،سبک
اکتساب فناوری ها مشخص شده است.
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چشمانداز و اهداف کالن
 -1-1مقدمه
در این فصل ،پس از بیان مفاهیم و روش تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز و اهداف کالن در
سند راهبردی افزایش راندمان نیروگاههای کشور به عنوان بخش ابتدایی فاز تدوین ارکان جهتساز تشریح خواهند شد .در این
راستا ابعاد شکل دهنده به چشمانداز و اهداف کالن معرفی شده و سپس گزینههای قابل ذکر برای هر یک از ابعاد ،مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته و سرانجام با استفاده از نظرات خبرگان ،ابعاد مورد نظر تعیین وضعیت میشوند .با مشخص شدن
وضعیت هر یک از ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز و اهداف کالن ،مفاد مربوط به هر یک از آنها قابل ارائه خواهند بود و به این
ترتیب بیانیه چشمانداز و عناوین اهداف کالن به همراه تفسیر آنها در این فصل مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
 -2-1مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز
چشمانداز عبارتست از تصویر مطلوب (شفاف ،واقعی ،جذاب و قابل قبول) و آرمان قابل دستیابی در حوزه فناوری که در یک
افق زمانی بلندمدت و متناسب با مبانی ارزشی جامعه تعیین میگردد .به عبارت دیگر چشمانداز ،بیان صریح سرنوشتی است که
فناوری به سوی آن حرکت میکند و تصویر آیندهای است که کشور در جستجوی خلق آن است.
چشمانداز تصویری از وضعیت یک کشور است ،زمانی که به اهداف و راهبردهای خود در یک بازهی زمانی دست یافته باشد.
این چشمانداز در قالب یک بیانیه به نحوی تنظیم میشود که چالشهای راهبردی و هدفهای تعیین شده کیفی در سند ،ارتباط
مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال ،بهعنوان هماهنگی بین جامعه و تصویر آینده در
بیان کلمات و جمالت یکسان نماید؛ و از کلمات و جمالت آرمانی ،قابل دست یافتنی ،ارزشی ،مقدس و نهادینه برای
عبارتپردازی سند استفاده نماید.
چشمانداز توسعه فناوری اگر به صورت دقیق ،جامع و آیندهنگرانه تعریف شده باشد ،میتواند مسیر توسعه فناوری را همواره
هدفمند و جهت دار نماید و مانند چراغی در افق بلندمدت ،فراروی کنشگران مختلف (دولت ،صنعت ،دانشگاه) قرار گیرد.
آگاهی کامل سیاستگذاران به چشمانداز توسعه فناوری نیز می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات کلیدی و سیاستهای اثرگذار
یاری دهد.
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اکثر مدلهای تدوین راهبرد ملی دارای گام تدوین چشمانداز مشخص و صریح میباشند .لکن برخی مدلها نیز وجود دارند که
به مراتب به وجود چنین عنصری در برنامهریزی راهبردی ملی اشاره نکرده ولی به تدوین اهداف بلندمدت پرداختهاند .ضرورت
تدوین چشمانداز در اسناد ملی توسعه فناوری از این بابت است که تعهد ،انگیزه ،هیجان و انرژی را در میان کنشگران دخیل در
توسعه فناوری افزایش داده و مقصدی را برای رسیدن ،ترسیم نمایند .چشمانداز یک رکن جهتساز کالن ،ساده و قابل انتقال را
ترسیم کرده تا راهنمای گامهای مختلف انتخاب ،اکتساب و سیاستگذاری فناوری باشد.
در ادبیات مدیریت راهبردی ،چشمانداز براساس مدلهای مختلفی (بهعنوان بخشی از فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه)
تعریف شده است .اگرچه غالب این مدلها برای تدوین راهبرد در سطح بنگاه طراحی شدهاند ،اما میتوان نتایج حاصل از
بررسی این تعاریف متفاوت را برای طراحی چشمانداز در سطح ملی استفاده نمود .برای این منظور ،در زیر چهار نوع از مدلهای
تدوین راهبرد بنگاه که به تعریف چشمانداز پرداختهاند ،بررسی میگردند.
 مدل دیوید
براساس این مدل ،بیانیه چشمانداز در بنگاهها بر اساس پاسخ به سوال «ما چه میخواهیم بشویم و به کجا میخواهیم برسیم؟»
توسعه داده میشود .بیانیه چشمانداز باید کوتاه ،و ترجیحاً یک جمله باشد ،و از همه ذینفعانی که ممکن است ورودی و
اطالعاتی برای تدوین آن در اختیار داشته باشند ،استفاده شود .برای مثال ،چشمانداز یک مؤسسه حسابداری مدیریت عبارتست
از«:رهبری جهانی در آموزش ،تأییدکننده و گواهیدهنده ،و اجرای حسابداری مدیریت و مدیریت مالی».
براساس نظر دیوید ،چشمانداز بهعنوان یکی از فرآیندهای ابتدایی در تدوین راهبرد ،بهعنوان ورودیهای اولیه و عناصر
باالدست در تمام قدمهای این فرآیند نقش ایفا مینماید .تدوین چشمانداز نیز با بررسی محیط داخل و خارج و نیز با دریافت
بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی راهبردی صورت میپذیرد[1] .

 مدل پاتریک لوئیس
چشمانداز به سوال«چه چیزی میخواهیم ایجاد کنیم» پاسخ میدهد و یک تصویر ایده آل ،واحد و جذاب از آینده ترسیم می-
نماید .چشمانداز تصویر جذابی از وعدههایی است که شور و اشتیاق و هیجان را در افراد و هنگام کار القا و الهام میکند .به زبان
ساده چشمانداز مشترك ،یک تصویر شفاف و مورد تائید ذینفعان میباشد که آینده را مشخص میکند.
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به منظور مشخص و روشن نمودن و نیز تعریف فردای جدید ،چشمانداز ساختاری را که راهنمای تمام تصمیمگیریها،
برنامهریزیها و کارها باشد ،فراهم میآورد .چشمانداز برای رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر
روی قوتهای سازمانی و منابعی که باید توسعه بیابند تمرکز میکند .چشمانداز یک نیروی محرك است که باعث یک تالش و
جستجوی بی پایان برای موفقیت و برتری میشود[2] .

 مدل آلیسون
در این مدل ،چشمانداز تصویر راهنمای موفقیت است .بیانیه چشمانداز به سوال«موفقیت چگونه است و شبیه چیست؟» جواب
میدهد .چشمانداز باید گروهها را به مبارزه و چالش بطلبد تا قابلیتهایشان را گسترش دهند و به اهدافشان برسند.
آلیسون در فرآیندی که برای مدیریت راهبردی طراحی نموده است ،جایگاهی مشابه با دیوید برای تدوین مأموریت و چشمانداز
قائل شدهاند .او معتقد است که پس از کسب آمادگی و حصول مقدمات اولیه برنامهریزی ،اولین گام در فرآیند اصلی تدوین
استراتژی (بعنوان رکن جهتساز) باید تدوین چشمانداز مطلوب و آرمان باشد.
از نظر وی ،بیانیه چشمانداز مؤثر باید هم چشمانداز داخل و هم چشمانداز خارجی را در نظر بگیرد .چشمانداز خارجی بر روی
اینکه اگر بنگاه به اهدافش برسد جهان چگونه بهبود مییابد ،تغییر میکند و متفاوت میشود ،تمرکز دارد .هنگامی که چشمانداز
خارجی بیان نمود که بنگاه چگونه برنامهای برای تغییر جهان دارد ،چشمانداز داخلی تعیین میشود.
در این مدل پیشنویس بیانیه چشمانداز با ایدهها و نگرشی که از بحثها و گفتگوها بیرون میآید و نیز احساس و بینش
مشترکی که از مسیر (جهت) و انگیزه ایجاد میشود ،آغاز میگردد .تمامی ذینفعان باید در طوفان فکری ابتدایی و نیز بعضی از
گفتگوها حاضر باشند[3] .

 مدل مکمیالن
چشمانداز تصویر ذهنی قوی از آنچه که ما در آینده میخواهیم بشویم ،میباشد .چشمانداز ریشه در واقعیت دارد ،اما روی آینده
تمرکز مینماید .تدوین چشمانداز ،فرآیندی شامل روشن نمودن ارزشها ،تمرکز بر روی مأموریت و گسترش افق با استفاده از
بیانیه چشمانداز است .تدوین چشمانداز ،راه و روشهای خالقانه برای چالشهای کسب و کار فراهم میآورد و جرقه ارزیابی و
یادگیری پیوسته در سازمان را بوجود می آورد.
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از نظر وی دالیل تدوین چشمانداز سازمان عبارتند از :هماهنگی و متناسب کردن کار افراد مختلف ،کمک به همه برای
تصمیمگیری ،ایجاد اصول و پایهای برای برنامه ریزی کسب و کار ،به چالش کشیدن اوضاع راحت و غیر ایدهآل شرایط فعلی ،و
ایجاد رفتارهای متجانس و موافق در افراد به صورت قابل توجه[2 ].

با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز کسب آگاهی از مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته ،ترسیم افق چشمانداز در
پنج مرحله مطابق با شکل زیر به انجام میرسد:
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اه ر ها

ا دا ا
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شکل  -1-2فرآیند تدوین چشمانداز
 تدوین اصول ارزشی
اصول ارزشی ،اصول ،باورها و ارزش های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و فناورانه هستند که بر نوع نگاه به توسعه فناوری تأثیر
میگذارد .در واقع این اصول به عنوان خطقرمزهایی هستند که از اعتقادات و باورهای کنشگران و ذینفعان توسعه فناوری
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برخاسته و ابعاد چشمانداز را شفاف و مرزبندی میکند .به عبارت دیگر چشمانداز باید با درنظرگیری مالحظات این اصول ترسیم
گردد.
 جمعآوری ورودیهای اولیه ترسیم چشمانداز
جمعآوری ورودیهای الزم برای ترسیم چشمانداز از راههای زیر صورت میپذیرد:
 بررسی اسناد باالدستی :پیش از شروع هر بحث دیگر تدوین چشمانداز ،ضروری است تا با بررسی اسناد
باالدستی ،طرحها و راهبردهای کالن تدوین شده در سطوح باالتر ،و اصول ارزشی توسعه فناوری موجود
در جامعه ،تصویری از بستر فعلی و نگاههای آینده پیرامون فناوری حاصل گردد .این تصویر در شکل-
دادن به مؤلفههای چشمانداز نقش مهمی بر عهده دارد.
 نظرسنجی متخصصین :بیان یک نتیجه بر پایه یک مجموعه شواهد یا انتظارات از آینده که از اطالعات
و منطق افراد آشنا با موضوع مورد نظر حاصل میشود ،یکی دیگر از راههای تأمین ورودیهای الزم
برای ترسیم افق چشمانداز است .اندیشهها و تفکرات خبرگان حوزه فناوری از آینده پیش رو سهم قابل
توجهی در ترسیم چشمانداز دارد.
 مطالعات الگوبرداری :استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه توسعه فناوریهای راهبردی روشی دیگر
در ترسیم چشمانداز است .در این زمینه میتوان از آیندههای ترسیم شده در سایر کشورها ،مانند هدف-
گذاریهای بلندمدت ،حوزههای کاربردی قابل تأکید ،و غیره برای تعیین افق چشمانداز داخلی بهره برد.
 تدوین بیانیه اولیه چشمانداز
بیانیه اولیه چشمانداز توسط تحلیلگران و مشاوران تهیه میشود .در این مرحله بر مبنای ورودیهای حاصل از مراحل قبل
(هوشمندی فناوری ،اطالعات اولیه ،اصول ارزشی) ،به ترسیم افق چشمانداز در چارچوب اصول ارزشی تدوین شده پرداخته می-
شود .با بررسی مدلهای تدوین چشمانداز بنگاهی و نیز با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی تدوین چشمانداز ،الزم است تا به
مؤلفههای ضروری چشمانداز و نیز ویژگیهای افق چشمانداز در سطح ملی توجه شود .بر این اساس ،ویژگیهای یک چشمانداز
توسعه فناوری در سطح ملی به شرح زیر است:
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 تدوین چشمانداز باید با بررسی محیط داخل و خارج و با نیز دریافت بازخورد از تمام مراحل برنامهریزی
راهبردی صورت گیرد.
 چشمانداز باید به تصویری شفاف و مورد تأیید همه ذینفعان منجر شود.
 چشمانداز باید در رسیدن به آیندهای که معموالً کمی دورتر از دسترس میباشد ،بر روی قوتها و منابعی
که باید توسعه بیابند تمرکز کند.
 در تدوین چشمانداز هم باید بر چگونگی تغییر محیط در خارج (چشمانداز خارجی) و نیز تصویر مطلوب در
محیط داخل (چشمانداز داخلی) تمرکز صورت پذیرد.
همچنین ،یک افق چشمانداز ملی باید دربرگیرندهی مؤلفههای زیر باشد:1
 درنظرگیری بعد زمان و افق برنامهریزی برای ایدهآلهای ذکر شده در بیانیه چشمانداز
 اشاره به جایگاه و رتبهی عددی توانمندی فناورانه در منطقه و جهان
 ذکر اهداف باالدستی تعیین شده در اسناد قبلی
 درنظرگیری مالحظات اصول ارزشی
 توجه به سطح رقابتپذیری فناوری تولیدی
 تعیین حوزهی کاربرد فناوری
 اشاره به نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه
 تعریف کلی حوزه فعالیت (طراحی ،تولید ،بکارگیری)
 تأیید و نهاییسازی بیانیه اولیه چشمانداز

1

یک بیانیه چشمانداز لزوماً دربرگیرندهی تمام این مؤلفهها باهم نیست .اینها درحقیقت مجموعه مؤلفههایی هستند که وجود بعضی از آنها مانند افق

چشمانداز در بیانیه ضروری و اشاره به بعضی دیگر مانند جایگاه فناوری اختیاری است.
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چشمانداز تعریف شده توسط تحلیل گران و مشاوران در مرحله قبل باید برای نهایی شدن به تأیید کمیته راهبری مسئول توسعه
فناوری ،متشکل از خبرگان صنعت ،دولت و دانش گاه برسد .این تأیید عالوه بر نمایش صحت آینده ترسیم شده ،به همگرا شدن
نظرات خبرگان در مورد هریک از مؤلفههای آینده فناوری نیز منجر میشود.
 دریافت بازخورد از سایر مراحل
ترسیم چشمانداز باید در تعامل با گامهای بعدی صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،چشمانداز تعریف شده در این بخش بدون
دریافت بازخورد از سایر گامها می تواند ماهیتی خارج از واقعیت و غیرعملیاتی داشته باشد .بنابراین در این گام الزم است تا
چشمانداز اولیه تعریف شده با انجام هر گام (تعیین راهبردهای کالن ،تحلیل عملکرد ،و وضع سیاستها) مورد بازنگری قرار
گرفته و تغییرات الزم در مؤلفههای آن صورت پذیرد[2 ].

 -3-1روش تدوین اهداف کالن
یکی دیگر از گامهای اساسی در تعیین ارکان جهتساز ،تدوین اهداف توسعه در راستای چشمانداز تعریف شده است .این هدف-
گذاری در سطح کالن بهمنظور شفاف نمودن مسیر نیل به چشمانداز انجام میگیرد .در حقیقت اهداف مذکور ،پاسخگوی یک
سؤال اساسی است با عنوان "برای رسیدن به چشمانداز در افق زمانی تعیین شده ،به چه مقاصدی باید دست یافت؟" .با تعیین
این اهداف در مسیر دستیابی به چشمانداز ،کنشگران دخیل در نظام توسعه فناوری ،اهداف بلندمدتی را دنبال میکنند و در
نتیجه ،برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای خود را براساس آن بهصورت دقیقتر و با جزئیات بیشتر انجام دهند.
در روششناسی پیشنهادی برای تدوین اسناد توسعه فناوری ،تدوین اهداف با دو رویکرد باال-به-پایین و پایین-به-باال صورت
میپذیرد .رویکرد باال-به-پایین رویکردی هدف محور است که بهدنبال ترسیم یک آیندهی مطلوب برای توسعه فناوری است.
در طرف مقابل ،رویکرد پایین-به-باال نگاهی مسئلهمحور 1به توسعه فناوری دارد .با استفاده از این رویکرد ترکیبی ،از یک
طرف همراستایی اهداف با چشماندازهای کالن ملی و سایر ارکان جهتساز باالدستی حفظ شده ،و از طرف دیگر ،تمام مسایل
و مشکالت موجود در مسیر توسعه فناوری نیز مورد هدف تحلیل و بررسی قرار میگیرند.

Issue-based

1
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در منابع برنامهریزی راهبردی در سطح بنگاه ،مطالعات مختلفی با موضوعیت تدوین حوزههای اهداف تعیین شده است .در زیر
بهطور خالصه به بررسی این مدلها پرداخته میشود:
 حوزههای اهداف در مدل کارت امتیازی متوازن ][4

 منظر مالی (سودآوری ،رشد در آمد ،و افزایش بهره وری)
 منظر مشتری (تعین مشتریان مخاطب ،تعیین ارزشهای پیشنهادی بنگاه با توجه به مشتریان)
 منظر فرایندهای داخلی (روابط با تأمین کنندگان ،تصمیمگیری درمورد توسعه محصوالت و خدمات
جدید ،خدمات پس از فروش ،و مهندسی مجدد فرایندهای تولید)
 منظر یادگیری و رشد (رضایت کارکنان ،فضای مناسب کاری ،دسترسی به سیستمهای اطالعاتی الزم،
برنامههای آموزش کارکنان)
 حوزههای اهداف در مدل پیرس و رابینسون
 توجه به مشتری ،نوآوری ،بهرهوری،
 توجه به بخش مالی ،منابع انسانی ،لحاظ کردن محیط خارجی] [2

 حوزههای اهداف براساس مدل ترکیبی فیلیپس
 بازار (سعی در حفظ سهم بازار فعلی ،افزایش صادرات)
 نوآوری (باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول)
 بهرهوری (بهبود کیفیت محصوالت تولیدی ،افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت)
 منابع مالی (استفاده بهینه از منابع مالی شرکت و خارج از شرکت برای تأمین اهداف بازار)
 منابع انسانی (ایجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر)
 مسئولیتهای اجتماعی (حفظ محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار)
 منابع اولیه (تالش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور)][2
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 حوزههای اهداف براساس مدل دکتر اعرابی
 سودآوری
 بهرهوری (سادهسازی رویهها و سیستمها برمبنای استانداردهای جهانی)
 موضع رقابتی (ارتقای نقش و جایگاه در اقتصاد ملی ،توسعه همکاریهای بینالملی و منطقهای)
 پیشرفت کارکنان (سرمایهگذاری در نیروی انسانی و ظرفیتسازی)
 روابط کارکنان
 رهبری فناورانه
 مسئولیت اجتماعی (جلب رضایت ،اعتماد و مشارکت خدمتگیرندگان) ][5

عالوه بر حوزههای هدف ذکر شده ،ویژگیهایی نیز برای اهداف در سطح بنگاه در ادبیات اشاره شده است .این ویژگیها
عبارتند از:
 قابل کاربرد بودن،
 قابل اندازهگیری بودن،
 در نظر داشتن محدودیت منابع،
 قابل دستیابی بودن،
 مشخص بودن،
 قابلیت انعطاف داشتن،
 واقعگرایانه بودن،
 قابل قبول بودن ،و
 و محدود به زمان بودن[2 ].
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شکل  -2-2ویژگیهای اهداف کالن
با درنظر داشتن مدلهای هدفگذاری بنگاهی و نیز با کسب بینش از مطالعات موردی صورت پذیرفته ،میتوان به معرفی
گامهای ضروری در تدوین اهداف پرداخت .روش پیشنهادی زیر میتواند برای تدوین اهداف کالن در توسعه فناوری مورد
استفاده قرار گیرد:
 دریافت ورودی از نظرات خبرگان همراستا با چشمانداز ،اصول ارزشی و هوشمندی فناوری
در ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پیرامون اهداف کالن توسعه فناوری استفاده شود .این کار با برگزاری پنلهای خبرگی و
بحث گروهی میان متخصصین ،در چارچوب نتایج حاصل از هوشمندی فناوری (روندهای رشد و توسعه فناوری در آینده) ،تأکید
بر مؤلفههای موجود در چشمانداز ،و در نظر داشتن اصول ارزشی صورت میگیرد .در مجموع میتوان اینطور بیان نمود که
اهداف ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
 تدوین اولیه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودی
با توجه به نظرات جمعآوری شده متخصصین پیرامون اهداف کالن ،در این مرحله الزم است تا تحلیلگران به پاالیش این
نتایج با درنظر داشتن دو محور حوزههای هدف و ویژگیهای هدف بپردازند .بهعبارت دیگر ،تحلیلگران نظرات خبرگان را در
حوزههای هدف دستهبندی نموده و با درنظرداشتن ویژگیهای ضروری ،آنها را بازنویسی میکنند.
حوزههای اهداف به معرفی ابعادی میپردازند که الزم است تا به آنها پرداخته شود .اگرچه این حوزهها در هر مورد مطالعاتی
دارای تفاوتها و دستهبندیهای مختلفی میباشند ،اما میتوان یک حالت عمومی برای این این حوزهها ارائه نمود .این دسته-
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بندی تنها بهمنظور ساماندهی ذهنی برنامهریزان در تدوین اهداف اسناد راهبردی است و الزامی در پوشش همهجانبه آنها در
هر مورد مطالعاتی بهوجود نمیآورد .بهطور کلی چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه
فناوری در سطح ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و عملیاتی
نمودن دانش به فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد
اقتصادی ،مشروعیتبخشی
 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرآیند
 تأیید و نهاییسازی اهداف کالن
اهداف کالن ،راهنماهای توسعه در سایر مراحل خواهند بود .بنابراین ،اهداف اولیه طراحی شده برای نهایی شدن نیازمند تأیید
دوباره افراد متخصص هستند .اجرای این مرحله به کاهش خطای ناشی از بازنویسی و پاالیش اهداف توسط تحلیلگران کمک
میکند.
 دریافت بازخورد
از آنجا که تدوین گامهای مختلف سند در یک فرآیند تعاملی بهوقوع میپیوندد ،اهداف کالن تدوین شده در بخش ممکن است
با تدوین گامهای بعدی سند دچار تغییر و اصالح شوند .تدوین اهداف خرد (اهداف پایین-به-باال) و دریافت تصویر واقعیتر از
وضعیت موجود یکی از مهمترین بازخوردهایی است که میتواند منجر به بازبینی در اهداف کالن شود.
شکل زیر نمایش گرافیکی مراحل تدوین اهداف کالن را بهطور خالصه بهنمایش میگذارد[2 ].
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شکل  -3-2روش تدوین اهداف کالن
 -4-1فرآیند تدوین بیانیه چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها
فرآیند تدوین چشمانداز در این پروژه تفاوت ماهوی با فرآیند تشریح شده در فصل پیش نداشته و شامل دو بخش خواهد بود
ابتدا ابعاد شکل دهنده به بیانیه چشمانداز و گزینههای قابل طرح در هر یک از ابعاد شناسایی شده و سپس در موارد مقتضی
طی پرسشنامهای نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد مذکور دریافت میشود.

شکل  -4-2فرآیند کلی تدوین بیانیه چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها
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مطابق با مراحل پیش گفته در فصل اول ،ابعاد سازنده بیانیه چشمانداز با توجه به ویژگیهای موضوع افزایش راندمان نیروگاهها
به طور اجمالی شامل افق زمانی چشمانداز ،جایگاه و رتبه ،اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی ،اصول ارزشی ،حوزه کاربرد، ،
نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری ،و حوزه فعالیت میباشند.
عالوه بر این موارد ،نکتهای که حائز اهمیت است ،نحوه بیان هدف چشمانداز افزایش راندمان میباشد که میتواند به صورت
کمی (یک عدد معین برای هدف راندمان) یا کیفی (یک جایگاه و رتبه) بیان شود و میبایست پس از نظرخواهی از خبرگان
مشخص شود .در ادامه به هر یک از ابعاد مرتبط با چشمانداز موضوع افزایش راندمان پرداخته میشود.
 افق زمانی چشمانداز
مطابق با آنچه در بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات مورد اشاره قرار گرفت ،به منظور دستیابی به اهداف کالن
سندچشمانداز در افق  ،1404یک افق زمانی بلندمدت  10ساله در این مطالعه در نظر گرفته خواهد شد .بنابراین افق زمانی
چشمانداز ،افق  1404خواهد بود.
 حوزه کاربرد
همانطور که پیش از این در در بخش ابعاد موضوع و محدوده مطالعات اشاره شد ،محدوده مطالعه در سطح ملی بوده و انواع
نیروگاههای حرارتی کشور شامل گازی ،بخاری و سیکل ترکیبی را شامل میگردد .نیروگاههای تجدیدپذیر شامل نیروگاههای
برقابی ،خورشیدی ،بادی و زمین گرمایی و نیز نیروگاههای هستهای و دیزلی در این پروژه مورد توجه قرار نمیگیرند زیرا در
پروژههای جداگانهای مورد بررسی قرار خواهند گرفت .این مطالعه نیروگاههای جدید که در طی افق زمانی مورد مطالعه احداث
خواهند گردید را دربر نمیگیرد .فناوریهای نوین نیروگاهی در پروژههای مستقلی مورد بررسی قرار میگیرند.
در نتیجه مطابق این محدوه مطالعه ،سه گزینه برای حوزه کاربرد قابل طرح میباشند که عبارتند از:
 کل نیروگاههای حرارتی کشور (کل نیروگاههای حرارتی متصل به شبکه برق)
 نیروگاههای حرارتی دولتی
 نیروگاههای حرارتی دولتی و خصوصی تحت نظارت وزارت نیرو
 جایگاه و رتبه
جایگاه و رتبه کشور در حوزه راندمان نیروگاههای حرارتی میتواند در قالب دو گزینه زیر مطرح گردد:
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 در سطح قابل قبول نسبت به متوسط جهانی
 در سطح اول منطقه (محدوده مورد نظر سند چشمانداز)
همانطور که ذکر شد ،این بُعد از چشمانداز برای موضوع افزایش راندمان در حالت بیان کیفیِ هدف چشمانداز و در شرایط
خاصی معنادار است .این شرایط خاص از آن جهت است که مقایسه مقدار راندمان نیروگاههای حرارتی در سطح منطقه و یا
جهان در شرایط برابر و قیاس پذیر ،ناظر بر مالحظاتی مانند نوع سوخت مصرفی خواهد بود .از سوی دیگر در صورتی که هر
یک از گزینهها انتخاب شوند الزم است مجموعه دقیقی از آمار و اطالعات نیروگاههای حرارتی به عنوان مبنایی برای مقایسه
راندمان این نیروگاهها تهیه شوند.
 اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی
در دو مورد از اسناد باالدستی به طور مستقیم به هدفگذاری برای راندمان نیروگاهها پرداخته شده است در قانون هدفمندی
یارانهها (مصوب  ،)88/10/23افزایش حداقل یک درصد در هر سال و تا پایان برنامه (سال  )1393راندمان متوسط کل
نیروگاههای کشور معادل با  %45در نظر گرفته شده است .همچنین در نظامنامه افزایش راندمان و تولید نیروگاههای کشور
(مصوب  ،)88/03/04راندمان کلی نیروگاههای حرارتی کشور در افق برنامه پنجم توسعه کشور برابر با  41درصد درنظر گرفته
شده است .در سایر اسناد نیز ضرورت افزایش راندمان نیروگاهها و اولویت در تأمین نیاز مصرف از طریق نیروگاههای با راندمان
باالتر ،مورد اشاره قرار گرفتهاند.
 اصول ارزشی
استخراج اصول ارزشی بر پایه نظرات جمعی بوده و قالب و یا چارچوب واحدی را نمیتوان برای آنها ارائه داد .بسته به فناوری
مورد مطالعه ،ابعاد ارزشها ،متفاوت است( .)5در این راستا ارزشها و عالئق ملی قابل طرح در حوزه افزایش راندمان ،با
همکاری تیم فنی و مشاور به صورت زیر احصا شدند :صیانت از سرمایههای ملی ،تعهد به آینده کشور ،ارتقا سرمایه های
انسانی و توسعه دانش بنیان ،اهتمام به خودباوری ،خالقیت و نوآوری ،تأمین نیازها ،رضایتمندی و تکریم مشتریان .نظرات
خبرگان (مطابق جدول  )1-1پیرامون این موارد طی جلسهای مربوط به این موضوع ،اخذ گردید و در مجموع از این میان
متناسبترین گزینه با موضوع افزایش راندمان نیروگاهها ،صیانت از سرمایههای ملی تشخیص داده شد.
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جدول  -1-2مشخصات خبرگان
نام خبرگان
مهندس غالمرضا مهرداد
مهندس سید محسن
افتخاری
مهندس فرید بشیری
دکتر رامین حقیقی خوشخو
دکتر مجید صفار اول
مهندس مسعود سلطانی
حسینی

نقش
مسئول ،صاحب اختیار

مسئولیت
مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت توانیر
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید
محمد منتظری
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسئول
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع

پژوهشگاه نیرو

مشاور و مطلع

مسئول

 نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری
به طور کلی نتایج و مزایای حاصل از توسعه فناوری در حوزه افزایش راندمان نیروگاهها ناظر بر مواردی چون تولید اقتصادی
برق ،کاهش آالیندههای زیست محیطی ،اثر مثبت بر تراز تجاری انرژی ،امنیت عرضه انرژی و افزایش استقالل انرژی
میباشند.
 حوزه فعالیت
حوزه فعالیت و یا به عبارت دیگر سطح توانمندی مطلوب کشور در زمینه افزایش راندمان نیروگاهی شامل سطوح توانمندی
مختلفی اعم از سطح بهکارگیری فناوریهای افزایش راندمان ،بهکارگیری فناوریهای افزایش راندمان و بومیسازی حوزههای
امکانپذیر ،و بومیسازی کلیه فناوریهای افزایش راندمان میباشد .در این جا منظور از بومیسازی حوزههای امکانپذیر  ،توسعه
درونزای حوزههای فناوری دارای اولویتی است که کشور در افق برنامه امکان توسعه آنها را دارد.
در پایان میتوان ابعاد فوق و گزینههای مربوطه را در قالب جدول زیر جمع بندی نمود.
جدول  -2-2جمعبندی ابعاد و گزینههای پیشنهادی در تدوین بیانیه چشمانداز افزایش راندمان
ابعاد مندرج در چشمانداز افزایش راندمان
نحوه بیان هدف چشمانداز

گزینههای پیشنهادی
 کمی
 کیفی
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ابعاد مندرج در چشمانداز افزایش راندمان
افق برنامهریزی

حوزهی کاربرد

راندمان مطلوب در حالت بیان کمی
جایگاه و رتبهی در حالت بیان کیفی

اهداف ذکر شده در اسناد باالدستی

مالحظات اصول ارزشی

نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و
زیستمحیطی حاصل از توسعه

حوزه فعالیت

گزینههای پیشنهادی
1404
 کل نیروگاههای حرارتی کشور (کل نیروگاههای حرارتی
متصل به شبکه برق)
 نیروگاههای حرارتی دولتی
 نیروگاههای حرارتی دولتی و خصوصی تحت نظارت وزارت
نیرو
(مطابق با تحلیل سناریو ،گزینههای مشخصی قابل تبیین خواهند
بود)
 در سطح قابل قبول نسبت به متوسط جهانی
 در سطح اول منطقه (محدوده مورد نظر سند چشمانداز)
 افزایش حداقل یک درصد در هر سال و تا پایان برنامه
متوسط کل نیروگاههای کشور معادل با ( %45قانون
هدفمندی یارانهها)
 پایان برنامه پنجم توسعه کشور ،راندمان کلی نیروگاههای
حرارتی کشور به  41درصد (نظامنامه افزایش راندمان و تولید
نیروگاههای کشور)
 صیانت از سرمایههای ملی
 تعهد به آینده کشور
 ارتقا سرمایه های انسانی و توسعه دانش بنیان،
 اهتمام به خودباوری ،خالقیت و نوآوری،
 تأمین نیازها ،رضایتمندی و تکریم مشتریان
 تولید اقتصادی برق،
 کاهش آالیندههای زیست محیطی،
 اثر مثبت بر تراز تجاری انرژی،
 امنیت عرضه انرژی،
 افزایش استقالل انرژی
 بهکارگیری فناوریهای افزایش راندمان،
 بهکارگیری فناوریهای افزایش راندمان و بومیسازی
حوزههای امکانپذیر،
 بومیسازی کلیه فناوریهای افزایش راندمان
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 -5-1تحلیل نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد بیانیه چشمانداز
پس از شناسایی ابعاد و گزینههای قابل طرح ذیل هر یک از ابعاد بیانیه چشمانداز ،الزم است در ارتباط با برخی از گزینهها که
نیازمند قضاوت کارشناسی بیشتری برای انتخاب هستند ،پرسشنامهای تهیه شده و سپس این گزینهها با نظرخواهی از خبرگان
نهایی شوند .پرسشنامه چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها در پیوست ارائه شده است.
طبق راهنمای آژانس بینالمللی انرژی 1ترکیب خبرگان میبایست شامل افراد مسئول ،صاحب اختیار ،مشاور و مطلع ، 2از
دانشگاه ،دولت و صنعت باشد[ .]9در نتیجه افراد منتخب برای پاسخگویی به پرسشنامهی پروژه حاضر مطابق با جدول زیر
میباشند.
جدول  -3-2نام و مسئولیت افراد پاسخدهنده به پرسشنامه
نام خبرگان
مهندس حبیب ا ...بیطرف
مهندس غالمرضا مهرداد
مهندس سید محسن
افتخاری
مهندس فرید بشیری
دکتر رامین حقیقی خوشخو
دکتر مجید صفار اول
مهندس مسعود سلطانی
حسینی

نقش
مشاور و مطلع
مسئول ،صاحب اختیار

مسئولیت
وزیر اسبق نیرو و مشاور وزیر نیرو
مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت توانیر
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید
محمد منتظری
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسئول
مشاور و مطلع
مشاور و مطلع

پژوهشگاه نیرو

مشاور و مطلع

مسئول

در ابتدا پرسش مربوط به نحوه بیان هدف چشمانداز راندمان طرح گردید که اکثریت نظرها متمرکز بر بیان کمی هدف
چشمانداز بوده است.

)International Energy Agency (IEA
)Responsible, Authorised, Consulted, Informed (RACI

1
2
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شکل  -5-2نظر خبرگان پیرامون نحوه بیان هدف چشمانداز
در گام بعد وضعیت مطلوب در حالت کمی مورد پرسش قرار گرفت که گزینههای رشد حداقل ساالنه یک درصد و طی ده سال
حداقل  10درصد اکثریت را به خود اختصاص دادهاند.

شکل  -6-2نظر خبرگان پیرامون وضعیت راندمان در حاالت هدفگذاری کمی و یا کیفی

در صورت بیان کمی هدف چشمانداز ،میتوان به جای اظهار رشد راندمان ،مقدار عددی راندمان مطلوب را نیز بیان نمود.
همانطور که در شکل زیر مشخص شده است نظرات خبرگان بر راندمان  47درصد در افق چشمانداز ،متمرکز بوده است که با
لحاظ راندمان فعلی یعنی  37درصد به معنای رشد ده درصدی طی افق زمانی میباشد.
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شکل  -7-2نظر خبرگان پیرامون مقدار عددی راندمان در حالت هدفگذاری کمی

الزم به ذکر است گزینههای مربوط به حالت کمی ،با توجه به وضعیت کنونی راندمان نیروگاهها و پس از بررسی اجمالی
سناریوهای مختلف از حیث این که فناوریهای افزایش راندمان در چه ظرفیتی از نیروگاههای کشور به کارگرفته شوند و با
لحاظ هزینههای مربوطه و تاثیر فناوری در افزایش راندمان مشخص شدهاند.
پرسش بعدی ناظر بر حوزه کاربرد میباشد که نظر خبرگان بر کل نیروگاههای حرارتی کشور بوده است.

شکل  -8-2نظر خبرگان پیرامون حوزه هدفگذاری چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها
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نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری نیز در گام بعد مورد پرسش قرار گرفته است
که با توجه به نمودار زیر تولید اقتصادی برق و کاهش آالیندههای زیستمحیطی به عنوان اولویتهای اول و دوم مطرح
شدهاند.

شکل  -9-2نظر خبرگان پیرامون نتایج کلی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی حاصل از توسعه فناوری افزایش
راندمان نیروگاهها
پرسش بعدی ناظر بر حوزه فعالیت و یا به عبارت دیگر سطح توانمندی مطلوب کشور در زمینه افزایش راندمان نیروگاهی
میباشد ،که همانطور که در تصویر زیر مشخص است گزینه دوم یعنی به کارگیری فناوری و بومیسازی حوزههای امکانپذیر
مورد نظر اکثریت مطلق خبرگان میباشد.
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شکل  -10-2نظر خبرگان پیرامون سطح توانمندی مطلوب کشور در زمینه افزایش راندمان نیروگاهها

در پایان با توجه به نظرات خبرگان و ابعاد مختلف چشمانداز ،بیانیه چشمانداز افزایش راندمان نیروگاههای کشور در افق 1404
در کمیته راهبری مربوطه تایید و نهایی شد .الزم به ذکر است نظرات نهایی اعضا در جلسه کمیته راهبری مالك عمل قرار
گرفته است و نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه تنها به منظور مالحظه اولیه و ورودی تحلیل در جلسه ،خدمت اعضا ارائه
شده است .در این بین از میان گزینههای تعیین مستقیم راندمان مطلوب (اعداد  42درصد 45 ،درصد و  46درصد) و گزینه بیان
درصد رشد ،رشد سالیانه یک درصد مد نظر قرار گرفت .سرانجام بیانیه چشمانداز افزایش راندمان نیروگاههای کشور به صورت
زیر ارائه شد.
" در راستای تحقق اهداف راهبردی سند چشمانداز وزارت نیرو 1در افق  1404و صیانت از سرمایههای ملی ،کاهش آالیندههای
زیستمحیطی و تولید اقتصادی برق؛ راندمان متوسط تولید نیروگاههای حرارتی کشور ساالنه حداقل یک درصد افزایش یافته و
کشور در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای مناسب افزایش راندمان نیروگاهها توانمند خواهد بود".

1

وزارت نیرو در افق چشمانداز جمهوری اسالمی ایران ،سازمانی است بالنده که با برخورداری از مدیریت دانشمحور ،منابع انسانی کارآمد ،ساختاری فراگیر و

اثربخش ،ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری خود اتکاء ،به گونهای عمل میکند تا کشور در مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادالنه همگان به« :برق
مطمئن و پایا»« ،آب سالم و کافی متناسب با ظرفیتهای ملی» و «خدمات بهداشتی فاضالب» در جهان پیشرو شناخته و نیز به عنوان مرکز راهبری برق در
منطقه تثبیت شود.
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الزم به ذکر است عبارت بومیسازی فناوری در بیانیه چشمانداز شامل برخی از فناوریهای اولویتدار میباشد و همه فناوریها
را در بر نخواهد گرفت .ضمن آنکه منظور توانمندی کشور در این فناوریها در افق  1404توانمندی بالفعل میباشد نه
توانمندی بالقوه.
همانطور که پیش از این ذکر شد محدوده پروژه حاضر ،ناظر بر نیروگاههای حرارتی موجود میباشد که در بخش اهداف کالن،
راندمان مطلوب آنها با عنایت به چشمانداز فوق تعیین خواهد شد .همچنین راندمان کلی نیروگاههای حرارتی که در این بخش
مطرح شد در بخش اهداف کالن مطرح میشود.
شکل زیر اجزا مختلف بیانیه چشمانداز را به تصویر میکشد.
1

2

در راستای تحقق اهداف راهبردی سند چشمانداز وزارت نیرو در افق  1404و
4

3

صیانت از سرمایههای ملی،کاهش آالیندههای زیستمحیطی و تولید اقتصادی برق؛
5

6
درصد افزایش یافته و
راندمان متوسط تولید نیروگاههای حرارتی کشور ساالنه حداقل یک

7

کشور در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای مناسب افزایش راندمان نیروگاهها توانمند خواهد بود.
 -1توجه به اسناد باالدست  -2افق زمانی  -3مالحظات اصول ارزشی  -4نتایج کلی  -5حوزه کاربرد  -6کمیت مطلوب  -7سطح فعالیت

شکل  -11-2نمایش ابعاد مختلف چشمانداز افزایش راندمان نیروگاهها
 -6-1فرآیند تدوین اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاهها
با تأکید بر مؤلفههای موجود در بیانیه چشمانداز ،و با در نظر داشتن اصول ارزشی میتوان اهداف کالن را تدوین نمود .به
عبارت دیگر اهداف کالن ،ترجمه چشمانداز در ابعاد مختلف هستند.
با توجه به مطالب فصل پیشین چهار حوزه زیر را میتوان بهعنوان ابعاد ضروری تدوین اهداف کالن توسعه فناوری در سطح
ملی در نظر داشت:
 موقعیت رقابتی :میزان موفقیت در تسلط نسبی بر بازار ،درآمد کل ،سهم بازار ،سهم صادرات
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 ظرفیتسازی :رشد و پیشرفت دانش فناوری ،توسعه نیروی انسانی متخصص ،بهرهبرداری و عملیاتی نمودن دانش به
فناوری
 مسئولیت اجتماعی :درنظرگیری مسایل زیستمحیطی ،بهبود سطح رفاه اجتماعی ،باالبردن رشد اقتصادی،
مشروعیتبخشی
 نوآوری :باالبردن توان نوآوری و طراحی محصول و فرآیند
با توجه به ویژگیهای پروژه و چشمانداز این حوزه که ناظر بر عدم تمرکز بر جنبههای رقابتی میباشد بعد اول به موقعیت
عملکردی (به جای موقعیت رقابتی) تغییر یافت و اهداف اولیهای مبتنی بر ارقام مطلوب راندمان با توجه به نظرات تیم مجری
مطرح شده و بر این اساس پرسشنامهای جهت نظرسنجی از خبرگان تهیه شد .در این بعد مهمترین اهدافی که نیازمند
نظرخواهی از خبرگان میباشند ناظر بر تبیین راندمان انواع نیروگاههای حرارتی اعم از گازی ،بخاری و سیکل ترکیبی در افق
چشمانداز میباشند .به عبارت دیگر با توجه به این که اهداف کالن ترجمان چشمانداز در قالبی جزئیتر میباشند ،راندمان
مطلوب بیان شده برای نیروگاههای حرارتی در چشمانداز میبایست به صورت کلی و مجزا برای انواع نیروگاههای حرارتی اعم
از گازی ،بخاری و سیکل ترکیبی مشخص شود.
از میان ابعاد دیگر نیز تنها موضوع ظرفیتسازی برای رشد فناوری برای پرسش از خبرگان حائز اهمیت میباشد .این امر به
دلیل آن است که در چشمانداز عالوه بر راندمان مطلوب بر به کارگیری و بومیسازی فناوری نیز تاکید شده است .در نتیجه
اهداف کالن این حوزه نیز میبایست مشخص شوند .همچنین در ابعاد مسئولیت اجتماعی ،اهدافی مانند کاهش آالیندههای
زیست محیطی قابل طرح میباشند که با توجه به این که این موارد نتیجه وضعی تحقق اهداف مربوط به بخش عملکردی
میباشند ،مورد پرسش واقع نشدهاند .به عبارت دیگر تحقق اهداف مربوط به راندمان نیروگاههای حرارتی ،منجر به تحقق چنین
اهدافی نیز میشوند.
با توجه به چشمانداز تدوین شده که ناظر بر به کارگیری و بومیسازی فناوریهای افزایش راندمان میباشد و در نتیجه مفهوم
نوآوری در آن ،در معنای رادیکال آن نیست ،بُعد ارتقاء توان نوآوری از حیث تعریف اهداف کالن دارای مشابهت با بُعد
ظرفیتسازی برای رشد فناوری در این حوزه بوده و بر این اساس در پرسشنامه مورد بحث واقع نخواهد شد .فرآیند تدوین
اهداف کالن در پروژه حاضر به صورت زیر نشان داده شده است.
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شکل  -12-2فرآیند کلی تدوین اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاهها
تدوین اهداف کالن براساس فرآیند نشان داده شده در شکل ( 3-1صفحه  ،)13مستلزم لحاظ آیندهپژوهی فناوری نیز میباشد
که محتوای مربوط به آن در حوزه افزایش راندمان در گزارشات پیشین مورد بحث قرار گرفته بود و فناوریهای مشخصی در
این زمینه معرفی شده بودند ،اما به دو دلیل مطالب مربوط به آیندهپژوهی ،ورودی ویژهای برای فرآیند تدوین اهداف کالن
افزایش راندمان نیروگاهها نداشتهاند؛ دلیل اول این که حوزه افزایش راندمان نیروگاهها طیف متنوعی از فناوریها را در بر
میگیرد و در نتیجه شناسایی یک روند مشخص و یکپارچه تحت عنوان روند آتی فناوری افزایش راندمان نیروگاهها ،برای آن
امکانپذیر نمیباشد چه آنکه فناوریهای متعددی برای تحقق این منظور وجود دارند .بنابراین موضوعی تحت عنوان روند آتی
فناوری در تدوین اهداف کالن مدخلیت ندارد .دلیل دوم این که احتمال تجاریسازی فناوریهای شناسایی شده در بخش
آیندهپژوهی ،طبق نظر کمیته راهبری ،در افق برنامهریزی مورد نظر (افق ده ساله) بسیار پایین میباشد .در نتیجه نمیتوان
برای تحقق اهداف افزایش راندمان نیروگاهها در افق زمانی مذکور ،مبادرت به تعیین اهدافی از جنس توسعه این فناوریها
نمود.
 -7-1تحلیل نظرات خبرگان در ارتباط با ابعاد اهداف کالن
پس از تهیه پرسشنامه مربوط به اهداف کالن (پیوست ،)1که شامل پرسشهای مربوط به راندمان کلی نیروگاههای حرارتی و
راندمان نیروگاههای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی موجود به عنوان اهداف کالن ،میباشد ،نظرات خبرگان (شامل افراد معرفی
شده در جدول  )3-1در ارتباط با آنها ،جمعآوری گردیده و نتایج حاصل از تحلیل آنها در نمودارهای زیر ارائه شدهاند .الزم به
ذکر است نمودارهای ذیل تنها نشان دهنده وضعیت آماری و فراوانی رای دهندگان به گزینههای مختلف است و مبنای
تصمیمگیری ،جمعبندی نهایی کمیته راهبری بر پایه این تحلیلها خواهد بود.
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شکل  -13-2نظر خبرگان پیرامون متوسط راندمان کلی نیروگاههای حرارتی در افق چشمانداز

راندمان کلی نیروگاههای حرارتی در افق چشمانداز  ،به عنوان هدف اول ،بیان دیگری از چشمانداز است که در اهداف کالن نیز
مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.

شکل  -14-2نظر خبرگان پیرامون راندمان نیروگاههای بخاری موجود در افق چشمانداز
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شکل  -15-2نظر خبرگان پیرامون راندمان نیروگاههای گازی موجود در افق چشمانداز

شکل  -16-2نظر خبرگان پیرامون راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی موجود در افق چشمانداز

پرسش بعدی ناظر بر اهداف مربوط به بعد ظرفیتسازی برای رشد فناوری میباشد .به بیان دیگر میبایست مشخص شود که
به منظور توانمند شدن در به کارگیری و بومیسازی فناوری (مندرج در چشمانداز) چه شاخصی نمایانگر رشد و پیشرفت فناوری
در این حوزه میباشد ،که طبق نظرات خبرگان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه به عنوان اولویت اول و توسعه شرکتهای
دانشبنیان به عنوان اولویت دوم مطرح شدهاند.
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شکل  -17-2نظر خبرگان پیرامون شاخص مناسب رشد و پیشرفت فناوری در حوزه افزایش راندمان

در پایان اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی در افق زمانی  ،1404که مورد موافقت کمیته راهبری قرار گرفتند،
عبارتند از:
 راندمان کلی نیروگاههای حرارتی در افق  1404حداقل  46درصد میباشد.
 با توجه به هدف فوق ،راندمان مورد هدف برای نیروگاههای حرارتی موجود در افق  44 ،1404درصد
میباشد.
 راندمان نیروگاههای بخاری موجود در افق  1404حداقل  39درصد میباشد.
 راندمان نیروگاههای گازی موجود در افق  1404حداقل  35درصد میباشد.
 راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی موجود در افق  1404حداقل  50درصد میباشد.
 تحقق توانمندی فناورانه در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای حوزه افزایش راندمان با تاکید بر موارد زیر:

 تخصیص بودجه تحقیقاتی مشخص سالیانه برای سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه برای
فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها
 توسعه شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای کشور
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 -8-1جمع بندی
در این فصل پس از مرور مفاهیم و روشهای تدوین چشمانداز و اهداف کالن ،براساس بررسی اسناد باالدستی و نظرات
خبرگان صنعتی و دانشگاهی ،چشمانداز افزایش راندمان نیروگاههای کشور تدوین و پیشنهاد گردید راندمان متوسط تولید
نیروگاههای حرارتی کشور ساالنه حداقل یک درصد افزایش یابد .اهداف کالن متناسب با این چشمانداز تدوین شده و در قالب
مقادیر راندمان مورد هدف ،به تفکیک نیروگاهها بیان شدند.
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ف

 -2ان ا

او ت د و اک ا

ف او

 -1-2مقدمه
در این فصل پس از بیان مفاهیم و روش انتخاب و اکتساب فناوری ،فرآیند انتخاب فناوریهای حوزه افزایش راندمان تشریح
شده و اولویتهای فناوری مشخص خواهند شد .پس از آن روش اکتساب فناوریهای منتخب تشریح خواهند گردید .الزم به
ذکر است مکانیسم انتخاب فناوری ها در این حوزه مبتنی بر فرآیند خاصی است که با توجه به اقتضائات این پروژه تدوین شده
است ،این اقتضائات ناشی از لزوم ارتباط اولویتهای فناوری با اهداف تعیین شده در این حوزه ناشی میگردند.
 -2-2مفاهیم و روش اولویتبندی فناوری
تعیین اولویتهای توسعه و انتخاب حوزههای برگزیده فناوری در قالب راهبرد پورتفولیو به انجام میرسد .زمانی که انتخاب
اولویتها مورد نظر است ،روش فناوریهای حیاتی یا کلیدی ،یک رویکرد ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزههای تحقیقاتی و
فناوریهای مختلف به شمار میرود .در این روش با اندازهگیری میزان اهمیت یا کلیدی بودن هر حوزه ،فهرستی از حوزههای
مهم و کلیدی فناورانه برای سرمایهگذاری و توسعه مشخص میگردد .نوع سؤاالتی که معموالً جهت شناسایی فناوریهای
کلیدی پرسیده میشود از این قبیل است:
 حوزههای کلیدی فناوری برای توسعه کدامند؟
 فناوریهای حیاتی که باید به وسیله منابع عمومی حمایت شوند ،کدامند؟
 چه معیارهایی باید به منظور انتخاب فناوریهای حیاتی به کار گرفته شوند؟
 شاخصهای اندازهگیری هر معیار چیست؟
 براساس معیارهای انتخاب شده ،فناوریهای اولویتدار برای توسعه و سرمایهگذاری کدامند؟
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از آنجا که هدف راهبرد پورتفولیو اولویتبندی حوزههای فناورانه است ،باید از روشی استفاده شود که قادر به برآوردن این مؤلفه
باشد .از میان روشهای مختلف ،روش فناوریهای حیاتی که به انتخاب فناوریهای مهم با دو معیار جذابیت و امکانپذیری
میپردازد ،کاربرد فراوانی دارد.
در این روش پیشنهادی ،تعیین فناوریهای برگزیده با استفاده از ماتریس دو بعدی جذابیت-توانمندی 1صورت میپذیرد)5(.
واضح و مبرهن است که در هر سطح از شاخصها ومعیارهای خاص خود برای ارزیابی جذابیت (مطلوبیت) و یا توانمندی
(امکانپذیری) استفاده خواهد شد.

شکل  -1-2ارزیابی ماتریس جذابیت(مطلوبیت) و توانمندی (امکانپذیری)

در این روش ،بر اساس دو دسته معیار جذابیت و توانمندی به مقایسه میان گزینههای مختلف پرداخته میشود .معیارهای
جذابیت بیانکننده ابعاد ذاتی از گزینهها است که برای سیاستگذار دارای مطلوبیت هستند .در مقابل ،معیارهای توانمندی به
دنبال ارزیابی پتانسیلهای موجود در برگزیدن هریک از گزینههاست .در این روش میتوان هر یک از حوزههای فناوری را از
نظر جذابیت و توانمندی ،در ماتریس در نظر گرفت و حوزههای دارای جایگاه مناسب را انتخاب نمود.
برای ارزیابی جذابیت فناوریها به طور معمول میبایست معیارهایی تعیین شوند که به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
 اشتغالزایی
 ایجاد بازار برای مواد خام

Bi-dimensional matrix of attractiveness-capability

1
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 پتانسیل برای صادرات
 غرور ملی
 جلوگیری از خروج ارز
 صرفهجویی در هزینههای نیروی کار

مفهوم توانمندی نیز در ماتریس اولویتبندی بیانگر مجموع توانمندیهای بالقوه و بالفعل ،در سطح ملی ،و در زمینهی توسعه
فناوری است .برای انجام فرآیند ارزیابی توانمندی فناورانه مدلهای مختلفی توسعه داده شده است بسیاری از مدلهای موجود
نیازمند ورود اطالعات با میزان جزئیات فراوان هستند .در قبال دریافت این ورودیها ،مدلهای بیان شده خروجیهای مختلفی
را به تحلیلگر ارائه مینمایند .بهمنظور کاستن از حجم ورودیهای موردنیاز روش پیشنهادی و جلوگیری از تولید اطالعات
غیرضروری ،الزم است تا مدلی انتخاب شود که با خروجیهای موردنیاز معیار توانمندی در ماتریس اولویتبندی همخوان باشد.
برخی از محققان به ارائهی مدلهای ارزیابی توانمندی بر مبنای سطوح توانمندی فناورانه پرداختهاند که میتوانند مبنایی برای
ارزیابی توانمندیهای فناورانه در سطح ملی قرار گیرد .به این منظور برای شناسایی عمق توسعهی فناورانه سطوح زیر را معرفی
کردهاند:
 سطح صفر( :مصرف )1هیچ توسعهای در کشور رخ نمیدهد .اگر فناوری وجود داشته باشد ،بهصورت
محصول نهایی وارد شده است.
 سطح ( :1مونتاژ) مونتاژ سادهی قطعات؛ نوآوری محصول یا فرایند کم یا اصالً صورت نمیگیرد.
 سطح ( :2تطبیق) توسعه یا تولید نسبتاً پیچیدهای با همکاری گسترده خارجی ،احتماالً از طریق کسب
لیسانس انجام میشود .ممکن است فعالیتهایی برای وفق دادن فناوری با شرایط داخلی صورت گیرد.
 سطح ( :3درحال ترقی دادن )1شرکتهای محلی فعاالنه درگیر ترقی دادن برخی از مراحل توسعه (لزوماً
نه تمامی مراحل) فناوری نسبتاً جدید هستند .به عنوان مثال ممکن است تحقیقات پایه و طراحی

Use

1
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محصول در خارج صورت بگیرد ،ولی شرکتهای محلی در نوآوری فرایند و سایر مراحل پس از طراحی
فعال باشند.
 سطح ( :4جامع) تحقیقات پایه ،تحقیقات کاربردی ،طراحی و توسعه ،نوآوری در فرایند و تولید نهایی در
داخل کشور انجام میشود .فناوریها و خدمات حامی اغلب در داخل کشور هستند .در این حالت کشور
کامالً قادر به انجام کلیه مراحل است ولی ممکن است بنابه دالیل اقتصادی یا سیاسی نتایج مرحلهای از
توسعه را از کشور دیگری کسب نماید.
در مدل دیگری به منظور ارزیابی توانمندی فناورانه ،ابتدا سطح مورد انتظار (ایدهآل) از تسلط به فناوری مشخص گردیده و
سطح تسلط فعلی نسبت به آن سنجیده میشود .مقایسه این دو سطح از توانمندی ،بیانگر شکاف فناورانه کشوردر آن حوزه
میباشد.
در نهایت پس از ارزیابی جذابیت و ارزیابی توانمندی در فناوریهای شناسایی شده ،ماتریسی مطابق با شکل زیر تدوین شده و
تحلیلهای مربوطه براساس آن انجام میگیرد.

توانمندی
شکل  -2-2ماتریس جذابیت -توانمندی (امکانپذیری)
در این ماتریس ،نحوه و موقعیت ترسیم خطوط متقاطع ،بسته به موضوع مورد مطالعه متفاوت بوده و بستگی به موقعیت مکانی
فناوریهای مختلف در ماتریس دارد .پس از تقسیمبندی نواحی ماتریس ،چهار ناحیه  ،3 ،2 ،1و  4ایجاد میشود .هر ناحیه

Advancing

1
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تصمیمات راهبردی متفاوتی را نسبت به فناوریها و زیرفناوریهای قرار گرفته در آن اعمال مینماید .معموالً ترتیب اولویت-
دهی حوزههای فناورانه در این ماتریس به ترتیب نواحی  3 ،2 ،1و  4است.

توانمندی

شکل  -3-2تقسیمبندی ماتریس جذابیت-توانمندی
با تقسیم ماتریس فوق به چهار ناحیه ،نتایج زیر حاصل میگردد:
 ناحیه  1در بردارنده حوزههایی است که امکان ساخت با طراحی بومی (بهصورت جزئی یا کامل) آنها در  5سال آینده
وجود دارد و از جذابیت باالیی برخوردار هستند .در این زمینه دولت بایستی حمایتهای الزم را در توسعه حوزههای
فناورانه بهعمل بیاورد.
 ناحیه  2شامل حوزههایی از فناوری است که در ظرف  5سال آینده قابلیت ساخت آنها در کشور میتواند فراهم شود،
اما جذابیت آنها پایین است .در این رابطه ،لزومی به حمایت دولت در توسعه این بخشها نیست و با فراهم آمدن
توانمندی ،توسعه این حوزهها نیز بهوقوع میپیوندد.
 ناحیه  3مشتمل بر حوزههایی میشود که اگر چه جذابیت باالیی دارند اما تا  5سال آینده امکان ساخت بومی آنها در
کشور ایجاد نخواهد شد .در این حوزهها ،دولت باید با پیروی هوشمندانه ،بهدنبال کردن پیشروان فناوری پرداخته تا در
آیندهی دور ،امکان تولید بومی آنها نیز محقق شود.
 ناحیه  4نیز بخشهایی را در بر دارد که نه جذابیت باالیی دارند و نه امکان ساخت آنها ظرف  5سال آینده ایجاد
شدنی است .این حوزهها از حیطهی تمرکز خارج هستند.
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حوزههایی که با توجه به این اولویتدهی و نیز نظر تصمیمگیران در نواحی قابل قبول قرار میگیرند ،به عنوان اجزای برگزیده
برای توسعه انتخاب میشوند.
 -3-2مفاهیم اکتساب فناوری
در هر یک از حوزههای فناورانه اولویتبندی شده ،یکی از سه سبک تحقیق و توسعه داخلی ،همکاری فناورانه و خرید فناورانه
برای توسعه فناوری انتخاب میگردد .تحقیق و توسعه داخلی متکی بر روشهای آزمایشات و تحقیقات پایهای میباشد .اما
سبکهای همکاری فناورانه و خرید فناورانه مفهومی است که میتواند از روشهای مختلف به انجام برسد .چهارده روش
مختلف برای این حوزه وجود دارند که عبارتند از)1(:
 تملک شرکتی :1بنگاهی یک بنگاه دیگر را به تملک خود در میآورد تا بتواند به فناوری یا شایستگی فناورانه مورد
نظر دست یابد.
 تملک آموزشی :2بنگاهی جهت اکتساب فناوری ،متخصصین مربوطه را استخدام و یا شرکت کوچک دیگر را به منظور
دراختیار گرفتن افراد برخوردار از توانمندیهای فناورانه و یا شایستگیهای مدیریتی خریداری میکند.
 ادغام :3در این روش بنگاه با بنگاهی دیگری که دارای فناوری و یا شایستگی فناورانه مورد نظر میباشد ادغام شده و
بنگاه جدیدی از ادغام این دو مورد به وجود میآید.
 خرید حق امتیاز :4شرکت امتیاز تولید فناوری خاصی را به دست میآورد.
 مشارکت با سهام :5در این روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای فناوری یا شایستگی فناورانه بوده میخرد
ولی بر آن کنترل مدیریتی ندارد.

Acquisition
Educational Acquisition
Merger
Licensing
Minority Equity

1
2
3
4
5
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 سرمایهگذاری مشترك :1شرکتها از طریق سهام ،سرمایهگذاری مشترك رسمی صورت داده و شرکت سومی به وجود
میآید و هدف مشخص نوآوری فناوری دنبال میشود.
 تحقیق و توسعه مشترك :2یک شرکت با شرکتهای دیگر توافق میکند که مشترکاً روی یک فناوری و یا حوزه
فناورانه فعالیت نمایند و هیچگونه شراکتی در مالکیت به وجود نمیآید.
 قرارداد تحقیق و توسعه :3شرکت میپذیرد که مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه و یا شرکتهای نوآور کوچک در زمینه
فناوری مشخص تحقیق نموده و هزینههای آنرا بپردازد.
 سرمایهگذاری در تحقیقات :4شرکت در زمینه تحقیقات اکتشافی در مؤسسات تحقیقاتی ،دانشگاه یا شرکتهای
کوچک نوآور سرمایهگذاری نموده و فرصتها و ایدهها را دنبال مینماید.
 اتحاد :5شرکت منابع فناورانه را با شرکتهای دیگر به اشتراك گذاشته و نیل به هدف کلی نوآوری فناورانه را تعقیب
میکند.
 کنسرسیوم :6چندین مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش میکنند به هدف کلی نوآوری فناورانه نایل شوند.
 ایجاد شبکه :7شرکت شبکهای از روابط را برقرار میسازد تا در همراهی با شتاب نوآوری فناورانه قرار داشته و
فرصتها و روندهای تکاملی را دنبال نماید.
 برونسپاری :8بنگاه فعالیتهای فناورانه را از خود خارج نموده و صرفاً به خرید محصول فناوری اکتفا میکند.
 خرید خدمات مشاورهای :شرکت در راستای توسعه فناوری فعالیت نموده و در این مسیر از خدمات مشاورهای یک
شرکت دارنده فناوری استفاده مینماید.
Joint Venture
Joint R&D
R&D Contract
Research Funding
Alliance
Consortium
Networking
Outsourcing

1
2
3
4
5
6
7
8
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انتخاب هر یک از سبکهای مذکور متاثر از وضعیت فناوری از جهت معیارهایی چون چرخه عمر فناوری ،حجم بازار پیش رو و
شکاف فناورانه بوده و برای تعیین یک روش از میان روشهای سبک همکاری از معیارهای دیگری چون هزینه ،ریسک و
زمان دستیابی به فناوری نیز میتوان استفاده نمود.
عالوه بر سه سبک فوق ،مجموعهای از روشهای اکتساب غیر رسمی نیز مطرح میباشند که قابلیت پیشنهاد در موارد خاص را
دارند روشهایی از قبیل مهندسی معکوس ،استخدام پرسنل فنی ،تأسیس مراکز تحقیقاتی در کشورهای صاحب فناوری،
جاسوسی صنعتی و . ...
 -4-2انتخاب فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها
پس از شناخت چشمانداز و اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاهها ،الزم است راهبردهای توسعه فناوری مرتبط با آنها
مشخص شوند .به این منظور در گام اول میبایست اولویتهای فناوری معین شده و در گام بعد نحوه اکتساب آنها مشخص
شوند.
همانطور که در بخش  ،2-2بیان شد اولویتبندی فناوری مبتنی بر معیارهای مشخصی است که در دو بعد جذابیت و توانمندی
قرار میگیرند .در پروژه حاضر ارزیابی جذابیت فناوریها طی فرآیند ویژهای انجام شده است و ارزیابی توانمندی به مرحله تعیین
سبک اکتساب فناوری انتقال یافته و در آن بخش لحاظ خواهد گردید .به عبارت دیگر ابتدا فناوریهای جذاب شناسایی شده و
به ترتیبِ اولویت ،معرفی میگردند ،سپس برای تعیین سبک اکتساب آنها ،فاکتور توانمندی تحت عنوان شکاف فناوری در
کنار دیگر فاکتورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در نتیجه در مرحله اولویتبندی فناوری ،تحلیل توامان جذابیت و توانمندی
از طریق ماتریس مربوطه صورت نخواهد گرفت و پس از اولویتبندی فناوریها از طریق ارزیابی جذابیت ،در مرحله تعیین
سبک اکتساب فناوری ،ارزیابی توانمندی انجام خواهد شد.
این امر بدان جهت صورت میپذیرد که در این پروژه ،هدف دستیابی به چشمانداز و اهداف تعیین شده در مرحله قبل میباشد،
و برای دستیافتن به آن میبایست فناوریهای جذاب انتخاب شده و بکارگرفته شوند و حتی اگر توانمندی کشور در آن
فناوری های جذاب پایین باشد .در حقیقت بحث توانمندی در مورد فناوری بیشتر به مکانیزم و سبک اکتساب فناوری مرتبط
میباشد و در صورت عدم توانمندی کشور در فناوری ،میبایست برای نیل به اهداف تعیین شده ،فناوری از منابع خارج از کشور
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تأمین شود .حال ممکن است در صورتی که از تحلیل توأمان جذابیت و توانمندی استفاده شود ،فناوریهای جذاب اما با
توانمندی پایین انتخاب نشده و این امر موجب عدم دستیابی به اهداف تعیین شده شود.
در حقیقت با توجه به لزوم همسویی راهبردها با اهداف کالن و با لحاظ اهداف ذکر شده در بخش قبل برای حوزه افزایش
راندمان ،میبایست اقدام به طراحی راهبردهایی نمود که مقدار مورد هدف راندمان نیروگاهها ( )%44را در افق برنامهریزی
محقق نمایند .به طوری که پس از اجرای راهبردها ،راندمان به دست آمده در سطح نیروگاهها ،مقدار راندمان ذکر شده در بخش
اهداف کالن را پوشش داده باشد .در این راستا به منظور دستیابی به مقادیر مورد هدف راندمان میبایست ظرفیت بهینه و
اقتصادی به کارگیری فناوریها در ناوگان نیروگاهی ،مشخص شوند تا معلوم گردد با چه میزانی از پیادهسازی آنها در سطح
نیروگاهها ،هدف مورد نظر پوشش داده خواهد شد .در نتیجه اولویتبندی ،میبایست با توجه به حداقل راندمان مندرج در اهداف
کالن ،ظرفیت به کارگیری فناوریها در سطح نیروگاهها ،محدودیت بودجه کشور و  ...و با توجه به اهداف کالن این حوزه از
قبیل کمینهسازی قیمت تمام شده برق ،کاهش مصرف سوخت نیروگاهها ،کاهش آالیندگی و  ...انجام شود که این امر با توجه
به ماهیت صورت مسئله از مدلسازی برنامهریزی خطی انجام خواهد شد.
فرآیند فوق ،فناوریهای اولویتدار از منظر ملی را مشخص خواهد نمود و معیارهای مورد عالقه بخش خصوصی را مدنظر قرار
نمیدهد .اما با توجه به خصوصی بودن بخش قابل توجهی از نیروگاهها ،الزم است فناوریهای جذاب برای این بخش نیز
شناسایی شوند تا دستیابی به اهداف تسهیل گردد .در نتیجه اولویتبندی فناوری از منظر معیارهای مورد توجه بخش خصوصی
نیز مدنظر قرار گرفته است که این امر به سیاستگذاران در جهت تسهیل تحقق اهداف افزایش راندمان با لحاظ نقش بخش
خصوصی ،یاری میرساند.
به هر حال با وجود تحلیل مضاعفی که در این زمینه صورت میگیرد ،طبیعی است که اولویتهای فناوری مورد نظر این سند
راهبردی ،همان فناوریهای اولویتدار از منظر ملی ،خواهند بود و بررسی اولویتهای فناوری بخش خصوصی تنها با هدف
ارزیابی و امکانسنجی نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف ،صورت پذیرفته است.
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 -5-2فرآیند انتخاب فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها
فرآیند انتخاب و اولویتبندی فناوریهای افزایش راندمان با شناسایی اولیه مجموعهای از معیارهای جذابیت فناوری آغاز
میشود .در این مرحله مجموعهای از معیارهای فنی و اقتصادی با توجه به نظرات تیم مجری شناسایی و برای نظرخواهی از
خبرگان آماده شدند.
همچنین مبتنی بر یک مورد از مهمترین معیارها مطابق با نظر خبرگان ،یک پاالیش ابتدایی از فناوریهای شناسایی شده انجام
میشود (روش حذفی_استفاده از معیار غیر جبرانی) .این کار به دلیل کاهش صعوبت اولویتبندی فناوری که ناشی از گستردگی
و کثرت فناوریهای شناسایی شده میباشد ،صورت میپذیرد.
پس از پاالیش و غربالگری ابتدایی فناوریها ،در گام بعد شناسایی اولویتهای فناوری براساس دو دیدگاه ملی و خصوصی پی
گرفته میشود .به عبارت دیگر فناوریهای جذاب از دیدگاه ملی براساس معیارها و مکانیسمی متفاوت از بخش خصوصی تعیین
میگردد .به این منظور در بخش دیدگاه ملی ،براساس اهداف کالن تعیین شده در حوزه افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی و
براساس یک مدل بهینهسازی برنامهریزی خطی ،میزان بهکارگیری این فناوریها با لحاظ پارامترهای اقتصادی و در
سناریوهای مختلف بودجهای تعیین میشوند .بدیهی است که اگر میزان به کارگیری یک فناوری ،در سطح بودجهای معین،
صفر شود ،آن فناوری کمترین جذابیت را در آن سطح از بودجه خواهد داشت .از دیدگاه خصوصی نیز معیارهای متفاوتی در نظر
گرفته شده و فناوریهای جذاب شناسایی میگردند .شکل زیر نشاندهنده فرآیند فوق میباشد.
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 -1شناسایی اولیه معیارهای اولویتبندی و نظر خواهی از خبرگان
 -2پاالیش ابتدایی فناوریها براساس معیار تاثیر در افزایش راندمان (استفاده از روش حذف)

اولویتبندی براساس دیدگاه ملی

اولویتبندی براساس دیدگاه بخش خصوصی

بهکارگیری
 -3تعیین ظرفیت بهینه 

 -4تعیین معیارهای جذابیت فناوری از

فناوریها در نیروگاههای حرارتی با لحاظ

دیدگاه بخش خصوصی و تعیین وضعیت هر

معیارهای اقتصادی و زیستمحیطی و در

یک از فناوریها در معیارهای مربوطه

نظر گرفتن محدودیتهای بودجه
شناسایی فناوریهای اولویتدار از منظر

شناسایی فناوریهای اولویتدار از منظر

ملی(اولویتهای مورد نظر سند راهبردی)

بخش خصوصی

تامین اطالعات الزم برای مرحله تدوین راهبردها و سیاستهای اجرایی
شکل  -4-2فرآیند اجرایی اولویتبندی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها
الزم به ذکر است این اولویتبندی با توجه به سهم ارتقاء راندمان نیروگاههای موجود از میزان افزایش مورد هدف در چشمانداز،
انجام میشود و سهم نیروگاههای جدید از راندمان هدف ،تفکیک شده است .به عبارت دیگر هدف ،شناسایی اولویتهای
فناوری برای افزایش راندمان نیروگاههای موجود است ،که مقدار آن برابر با  44درصد در نظر گرفته شده است.
 -6-2شناسایی فناوریهای اولویت دار افزایش راندمان نیروگاهها
مطابق با فرآیند تشریح شده در شکل  ،4-2در گام اول میبایست معیارهای اولویتبندی شناسایی شوند ،این معیارها که شامل
مجموعهای از معیارهای فنی و اقتصادی میباشند ،براساس مطالعات انجام شده و با توجه به نظرات تیم مجری به طور اولیه
شناسایی و در قالب پرسشنامهای (پیوست  )2برای نظرخواهی از خبرگان (مطابق جدول  )1-1آماده شدند .این معیارها عبارتند
از:
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 تاثیر در افزایش راندمان
 میزان پیچیدگی فناوری
 تاثیر در هزینه تمام شده برق()LCOE
 مدت زمان بازگشت سرمایه ()Payback Period
 هزینه سرمایهگذاری اولیه ()CAPEX
 نسبت هزینه سرمایهگذاری اولیه به افزایش راندمان
معیار تاثیر در افزایش راندمان براساس نظر خبرگان برای پاالیش ابتدایی فناوریها در گام دوم فرآیند ،در نظر گرفته شد .نتیجه
نظرسنجی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل  -5-2نظرات خبرگان پیرامون معیار پاالیش کننده در ارزیابی جذابیت فناوریهای افزایش راندمان
به عالوه از میان معیارهای فوق ،معیار میزان پیچیدگی فناوری کم اهمیت تشخیص داده شد و معیار نسبت هزینه
سرمایهگذاری اولیه به افزایش راندمان به دلیل همپوشانی با معیار هزینه سرمایهگذاری اولیه ،کنار گذاشته شد .سه معیار ارزش
فعلی خالص ( ،)NPVنرخ بازگشت داخلی ( )IRRو هزینه زیستمحیطی نیز توسط خبرگان به معیارها اضافه شدند.
از این معیارها فراخور مراحل مختلف فرآیند استفاده شده است ،برخی از این معیارها مانند هزینه تمام شده برق ،هزینه
سرمایهگذاری اولیه و هزینه زیستمحیطی در مرحله سوم فرآیندِ تشریح شده در شکل  ،4-2و معیارهای دیگر نیز در گام چهارم
فرآیند استفاده خواهند شد .چون برخی مناسب دیدگاه ملی و برخی دیگر مناسب دیدگاه بخش خصوصی میباشند.
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 -1-6-2پاالیش ابتدایی فناوریها براساس معیار تاثیر در افزایش راندمان (روش حذف_استفاده از روش غیرجبرانی)
همانطور که در بخش قبل تشریح گردید ،بر اساس خروجیهای پرسشنامه شناسایی معیارها ،و بر اساس نظرات اعضای کمیته
راهبری پروژه ،معیار تأثیر در افزایش راندمان به عنوان یک معیار غیر جبرانی انتخاب گردید ،و فیلتر نمودن اولیه فناوریها بر
اساس این معیار انجام گردید .لذا فناوریهایی که تأثیر اندکی بر افزایش راندمان دارند از چرخه تصمیم گیری حذف خواهند
شد .جدول  1-2فناوریهای افزایش راندمان را به همراه میزان پتانسیل افزایش راندمان نشان میدهد .الزم به ذکر است
مقادیر م یزان تأثیر در افزایش راندمان به صورت کیفی بیان شده است .مقدار پایین به معنی تأثیر کمتر از  0/5درصد در افزایش
راندمان ،مقدار متوسط به معنی تأثیر بین  0/5و  1درصد در افزایش راندمان و مقدار باال به معنی افزایش راندمان باالی 1
درصد است.
جدول  -1-2فناوریها و میزان تأثیر آنها در افزایش راندمان
ردیف

واحد نیروگاهی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

واحد گازی

نام فناوری
سیستم خنککاری هوای ورودی کمپرسور به روش
مدیا
سیستم خنککاری هوای ورودی کمپرسور به روش
فاگ
سیستم خنککاری هوای ورودی کمپرسور به روش
تبریدی
سیستمهای سرمایشی مبتنی بر ذخیرهسازی سرما
سیستم فیلتراسیون پیشرفته هوای ورودی
سیستم شستشوی آنالین پرههای کمپرسور
سیلهای پیشرفته
سیستم تنظیم بهینه پرههای ورودی کمپرسور
سیستم پایش محفظه احتراق
تزریق بخار به داخل محفظه احتراق
عایقهای پیشرفته
مشعلهای پیشرفته
پرههای پیشرفته با طراحی سهبعدی

میزان تأثیر در
افزایش راندمان
متوسط
باال
باال
باال
متوسط
باال
متوسط
متوسط
پائین
پائین
پائین
پائین
باال
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واحد نیروگاهی

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

واحد بخار

نام فناوری
افزایش دمای ورودی توربین
خنککاری پیشرفته پرههای توربین
سیستم خنککاری پیشرفته روغن روانکاری
سیستم خنککاری پیشرفته ژنراتور
سیستم پایش عملکرد آنالین واحد
تبدیل به سیکل ترکیبی
سیستم تولید همزمان برق ،حرارت ،سرما و آب شیرین
توربین انبساطی
سطوح حرارتی و سیلهای پیشرفته برای پیش گرمکن
هوای بویلر
سیستم های پیشرفته تمیزکاری سطوح حرارتی بویلر
مشعلهای پیشرفته
سیستم تنظیم بهینه احتراق در بویلر
عایقهای پیشرفته
فنهای پیشرفته ) (GR, FD,IDبویلر
پرههای پیشرفته توربین با طراحی سه بعدی
سیلهای پیشرفته توربین
هیترهای پیشرفته آب تغذیه
سطوح حرارتی پیشرفته برای کندانسور
سیستم نوین تمیزکاری کندانسور
سیستم کنترل شیمیایی پیشرفته سیکل آب و بخار
پکینگهای پیشرفته برای برجهای خنککن تر
سیستم های خنککن پیشرفته
سیستم بهینهسازی فنهای برجهای خنککن خشک
کنترل بهینه دبی آب تغذیه و آب اسپری
سیستم پایش و تحلیل عملکرد واحد
بهره برداری بهینه از هیتر های آب تغذیه
درایو های دور متغیر برای پمپ های آب تغیه
بازتوانی واحدهای بخار قدیمی
تولید همزمان برق ،حرارت و سرما
توربینهای انبساطی

میزان تأثیر در
افزایش راندمان
باال
پائین
پائین
پائین
باال
باال
باال
باال
متوسط
متوسط
پائین
پائین
پائین
پائین
باال
متوسط
پائین
پائین
متوسط
پائین
متوسط
پائین
پائین
متوسط
باال
متوسط
متوسط
باال
باال
باال
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واحد نیروگاهی

44
45
46

واحد سیکل ترکیبی

نام فناوری
سیستم توزیع بار بهینه بین واحدهای بلوك سیکل
ترکیبی
بهینهسازی عملکرد مشعلهای کانالی
سیستم پایش عملکرد آنالین بلوك سیکل ترکیبی

میزان تأثیر در
افزایش راندمان
باال
پائین
باال

همانطور که ذکر شد ،فناوریهایی که در جدول  1-2دارای تأثیر بر افزایش راندمان پایین هستند (کمتر از نیم درصد) از چرخه
تصمیم گیری حذف میشوند .همچنین فناوریهای مشابه دسته بندی شده است .این کار به دو دلیل انجام گرفته ،یکی کاهش
پیچیدگی فرایند تصمیمگیری و دیگری جلوگیری از اولویتدهی به فناوریهای یکسان و امکان اولویتدهی به فناوریها با
کارکردهای مختلف .در پایان نتایج حاصل از پاالیش ابتدایی فناوریها براساس معیار تاثیر در افزایش راندمان به تفکیک
نیروگاهها در جداول  2-2و  3-2خالصه شده است .الزم به ذکر است میزان پتانسیل افزایش راندمان ،مبتنی بر مطالعات تیم
مجری به دست آمدهاند.
جدول  -2-2فناوریهای دارای پتانسیل باالی افزایش راندمان برای نیروگاههای بخار موجود
نام فناوری
ردیف
بازتوانی
1
پایش و تحلیل عملکرد واحد
2
بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
3
 4بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
5
بسته ارتقای توربین
6

پتانسیل افزایش راندمان ()%
13-20
1
1-1.5
0.5-1
0.5-1
1-2

جدول  -3-2فناوریهای دارای پتانسیل باالی افزایش راندمان برای نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی موجود
ردیف
1
2

نام فناوری
تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
پایش عملکرد آنالین واحد

پتانسیل افزایش راندمان ()%
13-20
1
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3
4
5
6
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نام فناوری
شستشوی آنالین کمپرسور
ارتقای توربینهای گازی
خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
تبدیل واحدهای گازی به CHP

پتانسیل افزایش راندمان ()%
1-1.5
0.5-1
0.5-1
15 -30

 -2-6-2فناوریهای اولویتدار از منظر ملی
مطابق با فرآیند تشریح شده در شکل  ،4-2پس از پاالیش ابتدایی فناوریها ،در گام سوم میبایست فناوریهای اولویتدار از
دیدگاه ملی و به منظور تحقق راندمانِ هدف ،تعیین شوند .در این راستا میزان ظرفیت بهینه به کارگیری فناوریها در سطح
نیروگاههای موجود با استفاده از یک مدل برنامهریزی خطی تعیین میشود .به عبارت دیگر معلوم میگردد در چه ظرفیتی از به
کارگیری فناوریها ،مجموع پنج فاکتورِ (معیار) کاهش قیمت تمام شده برق ،صرفهجویی انرژی (ناشی از افزایش راندمان)،
کاهش آالیندهها ،افزایش توان الکتریکی و توان حرارتی ،بیشینه میگردند .این مدل در ادامه تشریح شده است.
تعریف مقادیر و متغیر تصمیم:
 Xi ؛ میزان به کارگیری فناوری iام (( )i:1,….,12 ( )KWمتغیر تصمیم)
 CFi ؛ ضریب ظرفیت ()%
 Li,b ؛ قیمت تمام شده تولید برق ( )LCOEپیش از به کارگیری فناوری )cent/KWh( i
 Li,a ؛ قیمت تمام شده تولید برق ( )LCOEپس از به کارگیری فناوری )cent/KWh( i
 Gp ؛ قیمت گاز ()cent/m3
 : i,b مقدار راندمان نیروگاه پیش از پیادهسازی فناوری )%( i
 : i,a مقدار راندمان نیروگاه پس از پیادهسازی فناوری )%( i
 Cp ؛ هزینه زیستمحیطی ()cent/m3
 Ep ؛ قیمت الکتریسیته تولیدی ()cent/KWh

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
46
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز :3تدوين اركان جهت ساز

 ΔPi ؛ ضریب بهبود نسبی توان پس از به کارگیری فناوری ( iنسبت بهبود توان ایجاد شده به کل ظرفیت)
 Ai ؛ حداکثر ظرفیت عملی برای پیادهسازی فناوری iام ()KW


؛ حداکثر ظرفیت عملی برای تبدیل واحدهای گازی به )KW( CHP

 :P حداقل مقدار افزایش توان پس از به کارگیری فناوریها ()KW
 :βi ضریب تولید حرارت ،نسبت حرارت تولیدی به ظرفیت الکتریکی ()KWth/KWe
 : BE بازده بویلر ()%
 Ci ؛ هزینه سرمایهگذاری فناوری )$/KW( i
 : T,a مقدار کل راندمان پس از پیادهسازی فناوریهای منتخب ()%
 : g,b مقدار راندمان کل نیروگاههای گازی/سیکل ترکیبی پیش از پیادهسازی فناوریها ()%
 : st,b راندمان کل نیروگاههای بخاری پیش از پیادهسازی فناوریها ()%
 Δi ؛ میزان تغییر راندمان نیروگاه پس از پیادهسازی فناوری )%( i
 Sg ؛ درصد سهم نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی از کل تولید ()%
 Sst ؛ درصد سهم نیروگاههای بخاری از کل تولید ()%
 Ag ؛ ظرفیت تولید نیروگاههای گازی ()KW
 Ast ؛ ظرفیت تولید نیروگاههای بخاری ()KW
 B ؛ بودجه ()$
جدول  -4-2فناوریهای مندرج در مدل
i

1
2

نام فناوری
تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل

i

7
8

نام فناوری
بازتوانی واحدهای بخار
پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخار
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3

ترکیبی
شستشوی آنالین کمپرسور

9

4

ارتقای توربینهای گازی

10

5
6

خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
تبدیل واحدهای گازی به  CHPسیکل ترکیبی

11
12

بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج
خنککن
بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
بسته ارتقای توربین بخار

S.to:

محدودیت حداکثر ظرفیت به کارگیری فناوریها؛
محدودیت حداقل مقدار افزایش توان پس از به کارگیری فناوریها؛
محدودیت بودجه؛

 الزم به ذکر است عبارت
 )KWhاست و عبارت

 ،نشاندهنده تغییر در مصرف انرژی حرارتی (مصرف سوخت) با واحد ( m3/

 ،نیز نشاندهنده افزایش تولید حرارت با یکای ( )m3/ KWhمیباشد ،که با توجه به

واحدهای ذکر شده برای دیگر فاکتورهای تابع هدف ،یکای مقدار کلی تابع هدف (با لحاظ تبدیل واحد پولی سنت به
دالر؛ تقسیم به  ،) 100به دالر بیان میشود.
جهت محاسبه راندمان به دست آمده پس از به کارگیری فناوریها ،نیز از رابطه زیر استفاده میشود.

مدل فوق شامل تابع هدفی است که مجموع پنج مقدار زیر را بیشینه میسازد:
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 تغییر کلی در قیمت تمام شده برق به ازاء هر کیلوات ساعت به کارگیری مجموعه فناوریها به دالر ،با لحاظ ضریب
ظرفیت ( ،)CFiضریب تبدیل واحد کیلووات به کیلووات ساعت ( )8760و تبدیل واحد پولی سنت به دالر (تقسیم به
) 100؛
 تغییر کلی در هزینه مصرف انرژی حرارتی به ازاء هر کیلوات ساعت به کارگیری مجموعه فناوریها به دالر ،با لحاظ
قیمت گاز ،ضریب ظرفیت ( ،)CFiضریب تبدیل واحد کیلووات به کیلووات ساعت ( )8760و تبدیل واحد پولی سنت به
دالر (تقسیم به ) 100؛
 تغییر کلی در هزینه زیستمحیطی به ازاء هر کیلوات ساعت به کارگیری مجموعه فناوریها به دالر ،با لحاظ قیمت
فروش کربن ،ضریب ظرفیت ( ،)CFiضریب تبدیل واحد کیلووات به کیلووات ساعت ( )8760و تبدیل واحد پولی سنت
به دالر (تقسیم به ) 100؛

 عواید حاصل از افزایش توان الکتریکی به ازاء هر کیلوات ساعت به کارگیری مجموعه فناوریها به دالر ،با لحاظ
قیمت فروش الکتریسیته ،ضریب ظرفیت ( ،)CFiضریب تبدیل واحد کیلووات به کیلووات ساعت ( )8760و تبدیل واحد
پولی سنت به دالر(تقسیم به ) 100؛

عواید حاصل از افزایش توان حرارتی به ازاء هر کیلوات ساعت به کارگیری مجموعه فناوریها به دالر ،با لحاظ قیمت
گاز ،ضریب ظرفیت ( ،)CFiضریب تبدیل واحد کیلووات به کیلووات ساعت ( )8760و تبدیل واحد پولی سنت به
دالر(تقسیم به ) 100؛
محدودیتهای مربوطه نیز شامل موارد زیر است:
 حداکثر ظرفیت به کارگیری فناوریها :از آنجا که هر کدام از فناوریهای مندرج در جدول فوق تا حد مشخصی
قابلیت بهکارگیری در نیروگاهها را دارند ،میبایست میزان به کارگیری هر کدام از فناوریها مقید به ظرفیت حداکثر به
کارگیری شوند.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
49
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز :3تدوين اركان جهت ساز

 محدودیت حداقل مقدار افزایش توان پس از به کارگیری فناوریها :با توجه به اینکه اکثر فناوریها ،عالوه بر
راندمان ،توان را نیز افزایش میدهند و همچنین به دلیل اهمیت بسیار زیاد افزایش توان برای سیاستگذاران این حوزه،
حداقل بهبود توان نیز به عنوان یک قید در مدل وارد شد .به عبارت دیگر توان افزایش یافته ناشی از پیادهسازی
فناوریهای منتخب با بودجه معین ،حداقل میبایست توان افزایش یافته ناشی از فناوری سیکل ترکیبی را پوشش دهد.
مقدار سمت راست محدودیت نیز با توجه به این واقعیت که میتوان با  700دالر یک کیلووات افزایش توان ایجاد نمود،
مطابق با بودجه تعیین میگردد .به عنوان مثال اگر بودجه  7میلیارد دالر باشد ،حداقل افزایش توان میبایست  10هزار
مگاوات باشد .ضرایب به کار گرفته شده تحت عنوان  ΔPiنسبی بوده و معادل میزان تغییر توان (به کیلووات) ،تقسیم بر
حداکثر ظرفیت میباشد.
 محدودیت بودجه :با توجه به ضرایب هزینهای به کارگیری فناوریها ،قید بودجه نیز به مدل اضافه گردید.
در نهایت مدل برنامهریزی خطی فوق براساس مقادیر جدول زیر و در  12سناریوی خاص که بودجه و بالطبع حداقل افزایش
توان متفاوت دارند ،حل شده و مقادیر خروجی ارائه شدهاند .مقادیر بودجه در سناریوهای مختلف ،به ترتیب از رقم یک میلیارد
دالر آغاز شده و به رقم دوازده میلیارد دالر ختم میگردند تا مشخص شود در چه سطحی از بودجه مقدار مورد هدف راندمان
محقق میشود و در حاالت دیگر بودجهای ،چه سطوحی از راندمان و ظرفیت بهکارگیری فناوریها به دست میآیند.
الزم به ذکر است فناوری تبدیل واحدهای گازی به  ،PHCبه دو روش قابل اجرا میباشد ،در روش اول راندمان  21درصد
افزایش یافته و در روش دیگر راندمان  41درصد افزایش مییابد که برای هر دو حالت مقادیر خروجی ارائه شدهاند.
جدول  -5-2مقادیر و اطالعات ورودی مدل
ردیف

نام فناوری

Ai

CFi

Ci

1

تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل
ترکیبی
شستشوی آنالین کمپرسور
ارتقای توربینهای گازی

19000000

64

6.56 500

31000000

64

0.6

31000000
31000000

64
64

0.038 1.0 34 33 6.44 6.56 12
0.11 1.6 34.6 33 6.56 6.56 111

2
3
4

Li,b

Li,a

i,b

i,a

Δi

ΔPi

β

5

34

50

16

0.50

0
0

0.023 0.3 33.3 33 6.52 6.56

0
0
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ردیف

نام فناوری

Ai

CFi

Ci

Li,b

Li,a

i,b

i,a

Δi

5

خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی

31000000

21

6

6.56

6

تبدیل واحدهای گازی به  CHPسیکل ترکیبی

3000

64

6.56 478

7
8
9
10
11
12

بازتوانی واحدهای بخار
پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخار
بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
بسته ارتقای توربین بخار

80 2600000
80 14000000
80 14000000
80 14000000
80 14000000
80 5000000
سایر دادهها

6.4 1075
6.4 1.25
6.4 12.5
6.4 3.1
6.4 3.1
6.4 39

33 6.46
4.92
33
4.22
36 4.7
37 5.91
37 5.79
37 5.88
37 5.83
37 5.69

33.4
54
74
55
37.3
38.5
37.5
38
40

0.115 0.4
21
0.82 0.48
41
0 1.62 19
0 0.019 0.3
0
0
1.5
0 0.019 0.5
0
0
1.0
0
0
3.0

ΔPi

 15سنت
قیمت گاز Gp
 4.28سنت
هزینه واحد آالینده Cp
 7سنت برای هر کیلووات ساعت
قیمت الکتریسیته Ep
 80درصد
بازده بویلر BE
 36درصد
g,b
 38درصد
st,b
 77درصد
Sg
 23درصد
Sst
 39000000کیلووات
Ag
 14000000کیلووات
Ast
 -مقادیر ( Pحداقل افزایش توان) و ( Bبودجه) مطابق با حاالت مختلف مندرج در جداول بعدی میباشند.

الزم به ذکر است جداول زیر که نتایج و خروجیهای حاصل از حل مدل را نشان میدهند برای  2حالت ارائه شدهاند )1( :میزان
ظرفیت به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض راندمان  54درصد برای اجرای فناوری
 )2( ،CHPمیزان ظرفیت به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض راندمان  74درصد برای
اجرای فناوری . CHP

β
0

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
51
ويرايش اول ،مرداد 1394

فاز :3تدوين اركان جهت ساز

6

ارتقای توربینهای گازی

8500

1355

0
0
0

خنک کاری هوای ورودی
توربینهای گازی
تبدیل واحدهای گازی به
 CHPسیکل ترکیبی

7100

0

0

بازتوانی واحدهای بخار

5700

0

0

1917

0

3000

439

3000

1369

3000

2300

3000

2600

پایش و تحلیل عملکرد
واحدهای بخار
بهرهبرداری بهینه از
هیترهای آب تغذیه
بهرهبرداری بهینه از
کندانسور و برج خنککن
بسته ارتقای پیش گرمکن
هوای بویلر

4200

0

3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100

3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100

0

3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100

0

0

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400

3297

38.33

5988

5000

39.23

6908

5000

39.82

8140

5000

40.06

9647

5000

40.30

5000

40.83

بسته ارتقای توربین بخار

حداقل افزایش توان (مگاوات)*

5

تبدیل به سیکل ترکیبی

4

2800

0

پایش عملکرد گازی-سیکل
ترکیبی

3

1400

0

شستشوی آنالین کمپرسور

2

سهم فناوریها (مگاوات)

راندمان()%

1

*

افزایش توان (مگاوات)

بودجه (میلیارد دالر)

جدول  -6-2میزان ظرفیت به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض راندمان  54درصد برای اجرای فناوریهای CHP

1115
4
1231
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10
11
12

5355
7355
9355
1135
5
1335
5

0
0
0
0
0

خنک کاری هوای ورودی
توربینهای گازی
تبدیل واحدهای گازی به
 CHPسیکل ترکیبی
3000

2600

3000

2600

3000

2600

3000

2600

پایش و تحلیل عملکرد
واحدهای بخار
بهرهبرداری بهینه از
هیترهای آب تغذیه
بهرهبرداری بهینه از
کندانسور و برج خنککن
بسته ارتقای پیش گرمکن
هوای بویلر

بازتوانی واحدهای بخار

3000

2600

بسته ارتقای توربین بخار

ارتقای توربینهای گازی
0

3000

2600

راندمان()%

تبدیل به سیکل ترکیبی
3355

0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0

0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0

0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0

0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

5000

41.50

5000

42.16

5000

42.82

5000

43.48

5000

44.13

5000

44.77

افزایش توان (مگاوات)

بودجه (میلیارد دالر)
9

سهم فناوریها (مگاوات)
پایش عملکرد گازی-سیکل
ترکیبی

8

*

شستشوی آنالین کمپرسور

7

حداقل افزایش توان (مگاوات)*
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1000
0
1140
0
1280
0
1420
0
1570
0
1710
0
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7
1331
7
1431
7
1531
7
1631
7
1731
7
1831
7
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* مقادیر خروجی مدل ،جهت سهولت ،به مگاوات ارائه شدهاند
جدول  -7-2منافع حاصل از به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض راندمان  54درصد برای اجرای فناوریهای CHP

بودجه (میلیارد
دالر)

صرفه جویی سوخت
(دالر)

بهبود در قیمت تمام شده
(دالر)

بهبود هزینه زیست
محیطی (دالر)

عواید ناشی از افزایش
توان الکتریکی(دالر)

عواید ناشی از افزایش
توان حرارتی (دالر)

حجم کاهش انتشار
( CO2تن)

1
2
3
4
5
6

749،491،021
975،754،223
1،127،424،997
1،221،260،093
1،315،095،188
1،452،610،586

2،647،827،698
2،908،804،293
3،060،752،230
3،171،576،416
3،282،400،602
3،436،655،895

213،854،771
278،415،205
321،691،933
348،466،213
375،240،494
414،478،221

1،462،169،268
1،823،292،343
2،376،669،851
3،115،932،363
3،855،194،874
4،359،455،873

0
132،196،840
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160

7،484،917
9،744،532
11،259،218
12،196،317
13،133،417
14،506،738

7

1،610،908،939

3،611،575،575

459،646،017

4،751،903،873

206،876،160

16،087،611

8
9
10
11
12

1،769،207،292
1،927،505،645
2،085،803،998
2،244،102،351
2،402،400،704

3،786،495،255
3،961،414،935
4،136،334،615
4،311،254،295
4،486،173،975

504،813،814
549،981،611
595،149،407
640،317،204
685،485،001

5،144،351،873
5،536،799،873
5،929،247،873
6،321،695،873
6،714،143،873

206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160

17،668،483
19،249،356
20،830،229
22،411،102
23،991،975
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6

ارتقای توربینهای گازی

8500

1355

0
0
0

خنک کاری هوای ورودی
توربینهای گازی
تبدیل واحدهای گازی به
 CHPسیکل ترکیبی

7100

0

0

بازتوانی واحدهای بخار

5700

0

0

1917

0

3000

439

3000

1369

3000

2300

3000

2600

پایش و تحلیل عملکرد
واحدهای بخار
بهرهبرداری بهینه از
هیترهای آب تغذیه
بهرهبرداری بهینه از
کندانسور و برج خنککن
بسته ارتقای پیش گرمکن
هوای بویلر

4200

0

3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0

3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0

0

3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0

0

0

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

3297

38.33

5988

5000

40.02

6908

5000

41.05

8140

5000

41.31

9647

5000

41.55

5000

42.08

بسته ارتقای توربین بخار

حداقل افزایش توان (مگاوات)*

5

تبدیل به سیکل ترکیبی

4

2800

0

پایش عملکرد گازی-سیکل
ترکیبی

3

1400

0

شستشوی آنالین کمپرسور

2

سهم فناوریها (مگاوات)

راندمان()%

1

*

افزایش توان (مگاوات)

بودجه (میلیارد دالر)

جدول  -8-2میزان ظرفیت به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض راندمان  74درصد برای اجرای فناوریهای CHP

1115
4
1231
7
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*

0
0
0
0

تبدیل به سیکل ترکیبی

پایش عملکرد گازی-سیکل
ترکیبی

خنک کاری هوای ورودی
توربینهای گازی
تبدیل واحدهای گازی به
 CHPسیکل ترکیبی

بازتوانی واحدهای بخار

3000

2600

3000

2600

3000

2600

3000

2600

پایش و تحلیل عملکرد
واحدهای بخار
بهرهبرداری بهینه از
هیترهای آب تغذیه
بهرهبرداری بهینه از
کندانسور و برج خنککن
بسته ارتقای پیش گرمکن
هوای بویلر

ارتقای توربینهای گازی
0

3000

2600

بسته ارتقای توربین بخار

شستشوی آنالین کمپرسور

3100 3100
1000
7
3355
0
0
0
3100 3100
1140
8
5355
0
0
0
3100 3100
1280
9
7355
0
0
0
3100 3100
1420 10
9355
0
0
0
3100 3100 1135 1570 11
0
0
5
0
3100 3100 1335 1710 12
0
0
5
0
* مقادیر خروجی مدل ،جهت سهولت ،به مگاوات ارائه شدهاند

0

3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0
3100
0

3000

2600

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0
1400
0

راندمان()%

سهم فناوریها (مگاوات)

5000

42.74

5000

43.40

5000

44.05

5000

44.69

5000

45.33

5000

45.96

افزایش توان (مگاوات)

بودجه (میلیارد دالر)
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حداقل افزایش توان (مگاوات)*

ويرايش اول ،مرداد 1394

1331
7
1431
7
1531
7
1631
7
1731
7
1831
7
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جدول  -9-2منافع حاصل از به کارگیری فناوریهای افزایش راندمان در  12سناریوی بودجهای با فرض راندمان  74درصد برای اجرای فناوریهای CHP

بودجه (میلیارد
دالر)

صرفه جویی سوخت
(دالر)

بهبود در قیمت تمام شده
(دالر)

بهبود هزینه زیست
محیطی (دالر)

عواید ناشی از افزایش
توان الکتریکی(دالر)

عواید ناشی از افزایش
توان حرارتی (دالر)

حجم کاهش انتشار
( CO2تن)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

749،491،021
1،056،442،741
1،253،695،268
1،347،530،363
1،441،365،458
1،578،880،857
1،737،179،210
1،895،477،563
2،053،775،915
2،212،074،268
2،212،074،268
2،528،670،974

2،647،827،698
2،984،038،267
3،178،486،630
3،289،310،816
3،400،135،002
3،554،390،295
3،729،309،975
3،904،229،655
4،079،149،335
4،254،069،015
4،254،069،015
4،603،908،375

213،854،771
301،438،329
357،721،050
384،495،330
411،269،611
450،507،338
495،675،134
540،842،931
586،010،728
631،178،525
631،178،525
721،514،118

1،462،169،268
1،823،292،343
2،376،669،851
3،115،932،363
3،855،194،874
4،359،455،873
4،751،903،873
5،144،351،873
5،536،799،873
5،929،247،873
5،929،247،873
6،714،143،873

0
132،196،840
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160
206،876،160

7،484،917
10،550،342
12،520،237
13،457،337
14،394،436
15،767،757
17،348،630
18،929،503
20،510،375
22،091،248
22،091،248
25،252،994
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 -3-6-2تحلیل نتایج
براساس نتایج ارائه شده در جداول  5-2و ( 6-2راندمان  54درصد برای فناوری  )CHPو در سناریو حداکثر بودجه ( 12میلیارد
دالر) و محدودیت افزایش توانِ  17100مگاوات ،راندمان به دست آمده بیش از  44درصد خواهد بود که راندمان هدف برای
نیروگاههای موجود در افق ده ساله (  44درصد) را محقق میسازد .صرفهجویی در مصرف سوخت در این حالت نیز بیش از 2.4
میلیارد دالر خواهد بود و توانی بیش از  18000مگاوات اضافه خواهد شد .میزان تغییر در قیمت تمام شده نیز بیش از 4.4
میلیارد دالر است .مقادیر کاهش هزینه زیست محیطی و کاهش انتشار دی اکسید کربن نیز قابل توجه بوده و به ترتیب بیش از
 685میلیون دالر و  23میلیون تن میباشند .عواید حاصل از افزایش توان الکتریکی و افزایش توان حرارتی در این سطح
بودجهای به ترتیب حدود  6.7میلیارد دالر و  206میلیون دالر برآورد میشود .در این سناریو تمامی فناوریها به جز فناوریهای
تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و ارتقای توربینهای گازی ،در ظرفیت حداکثر خود به کارگرفته خواهند شد .ظرفیت
به کارگیری فناوری تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی  ،بخشی از ظرفیت حداکثر تعیین شده در مدل را پوشش داده و
فناوری ارتقای توربین گازی انتخاب نشده است.
در سناریوی حداقل بودجه ( 1میلیارد دالر) و محدودیت افزایش توان  1400مگاوات ،راندمان به دست آمده در حدود  38درصد
خواهد بود که راندمان هدف برای نیروگاههای موجود در افق ده ساله یعنی  44درصد را محقق نمیسازد .صرفهجویی در
مصرف سوخت در این حالت نیز بیش از  749میلیون دالر خواهد بود و توانی بیش از  5900مگاوات اضافه خواهد شد .میزان
تغییر در قیمت تمام شده برق نیز بیش از  2.6میلیارد دالر است .مقادیر کاهش هزینه زیست محیطی و کاهش انتشار دی
اکسید کربن نیز به ترتیب بیش از  213میلیون دالر و  7.4میلیون تن میباشند .عواید حاصل از افزایش توان الکتریکی در این
سطح بودجهای حدود  1.4میلیارد دالر بوده و عوایدی ناشی از افزایش توان حرارتی وجود نخواهد داشت ،زیرا که فناوری تبدیل
واحدهای گازی به  ،CHPانتخاب نشده است .به عالوه فناوریهای تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی ،ارتقای
توربینهای گازی و بازتوانی ،نیز انتخاب نشدهاند .فناوری ارتقا توربین بخار نیز در ظرفیت حداکثر خود قرار ندارد .ظرفیت به
کارگیری دیگر فناوریها ،حداکثر تعیین شده در مدل را پوشش دادهاند.
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با توجه به ارقام مندرج در جدول  5-2میتوان دریافت که با افزایش بودجه به  3میلیارد دالر ،فناوری تبدیل واحدهای گازی به
 ،CHPدر حداکثر مقدار خود قرار میگیرد و فناوری بازتوانی دارای ظرفیت خواهد شد و با افزایش بودجه به  6میلیارد دالر
فناوری تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی نیز دارای ظرفیت شده و در هیچ سطحی از بودجه (تا رقم  12میلیارد دالر)
فناوری ارتقا توربین گازی دارای ظرفیت نشده است.
براساس نتایج ارائه شده در جداول  7-2و ( 8-2راندمان  74درصد برای فناوری تبدیل واحدهای گازی به  )CHPو در سناریو
حداکثر بودجه ( 12میلیارد دالر) و محدودیت افزایش توانِ  17100مگاوات ،راندمان به دست آمده بیش از  45درصد خواهد بود
که راندمان هدف برای نیروگاههای موجود در افق ده ساله یعنی  44درصد را محقق میسازد .صرفهجویی در مصرف سوخت در
این حالت نیز بیش از  2.5میلیارد دالر خواهد بود و توانی بیش از  18000مگاوات اضافه خواهد شد .میزان تغییر در قیمت تمام
شده نیز بیش از  4.6میلیارد دالر است .مقادیر کاهش هزینه زیست محیطی و کاهش انتشار دی اکسید کربن نیز قابل توجه
بوده و به ترتیب بیش از  721میلیون دالر و  25میلیون تن میباشند .عواید حاصل از افزایش توان الکتریکی و افزایش توان
حرارتی در این سطح بودجهای به ترتیب حدود  6.7میلیارد دالر و  206میلیون دالر برآورد میشود .در این سناریو تمامی
فناوریها به جز فناوریهای تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و ارتقای توربینهای گازی ،در ظرفیت حداکثر خود به
کارگرفته خواهند شد .ظرفیت به کارگیری فناوری تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی ،بخشی از ظرفیت حداکثر تعیین
شده در مدل را پوشش داده و فناوری ارتقای توربین گازی انتخاب نشده است.
در سناریو حداقل بودجه ( 1میلیارد دالر) و محدودیتِ افزایش توان  1400مگاوات ،راندمان به دست آمده در حدود  38درصد
خواهد بود که راندمان هدف برای نیروگاههای موجود در افق ده ساله یعنی  44درصد را محقق نمیسازد .صرفهجویی در
مصرف سوخت در این حالت نیز بیش از  749میلیون دالر خواهد بود و توانی بیش از  5900مگاوات اضافه خواهد شد .میزان
تغییر در قیمت تمام شده برق نیز بیش از  2.6میلیارد دالر است .مقادیر کاهش هزینه زیست محیطی و کاهش انتشار دی
اکسید کربن نیز به ترتیب بیش از  213میلیون دالر و  7.4میلیون تن میباشند .عواید حاصل از افزایش توان الکتریکی در این
سطح بودجهای حدود  1.4میلیارد دالر بوده و عوایدی ناشی از افزایش توان حرارتی وجود نخواهد داشت ،زیرا که فناوری تبدیل
واحدهای گازی به  ،CHPانتخاب نشده است .به عالوه فناوریهای تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی ،ارتقای
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توربینهای گازی و بازتوانی ،نیز انتخاب نشدهاند .فناوری ارتقا توربین بخار نیز در ظرفیت حداکثر خود قرار ندارد .ظرفیت به
کارگیری دیگر فناوریها ،حداکثر تعیین شده در مدل را پوشش دادهاند.
در جدول  7-2نیز با توجه به ارقام مندرج در جدول میتوان دریافت که با افزایش بودجه به  3میلیارد دالر ،فناوری تبدیل
واحدهای گازی به  ،CHPدر حداکثر مقدار خود قرار میگیرد و فناوری بازتوانی دارای ظرفیت خواهد شد و با افزایش بودجه به
 6میلیارد دالر فناوری تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی نیز دارای ظرفیت شده و در هیچ سطحی از بودجه (تا رقم 12
میلیارد دالر) فناوری ارتقا توربین گازی دارای ظرفیت نشده است .به عالوه همانطور که مشخص است با فرض راندمان 74
درصد برای فناوری تبدیل واحدهای گازی به  ،CHPراندمان مطلوب  44درصدی در سطح بودجه  9میلیارد دالر محقق
میگردد و افزایش توانی بیش از  15000مگاوات حاصل خواهد شد.
در پایان میتوان اولویت فناوریها را از منظر ملی مطابق با تحلیل نتایج به دست آمده ارائه نمود .به این صورت که با افزایش
تدریجی بودجه از حداقل ممکن برای انتخاب اولین فناوری با ظرفیت کامل ،گام به گام فناوریهای اولویتدار شناسایی
میشوند .بر این اساس سطوح بودجهای که طی آن یک فناوری دارای ظرفیت کامل شده و پس از آن روند اشباع ظرفیت
بهکارگیری فناوریهای دیگر آغاز میگردد ،به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است (این جدول با فرض راندمان  54درصد برای
فناوری تبدیل واحدهای گازی به  ،CHPتهیه شده است).
الزم به ذکر است برای فناوری تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی ،طبق توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد ،دو حالت
ظرفیت کامل  19هزار مگاوات و ظرفیت  11هزار مگاوات در نظر گرفته شده است.
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جدول  -10-2توالی انتخاب فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی طبق بودجههای مختلف
سطح بودجه
(میلیون
دالر)

میزان تغییر (افزایش)
بودجه (میلیون دالر)

ترتیب و توالی انتخاب فناوریها
(با ظرفیت کامل برای پیادهسازی)

افزایش
راندمان()%
راندمان()%
36.5

0.06

17.5

-

 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری

0.25

36.1

18.6

 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی

36.69

79.5

43.4

 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن

36.8

122.9

43.4

 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر

37

297.9

175

 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
 .5بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه

37.29

483.9

186

 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
 .5بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
.6خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی

37.55

0.36

0.56

0.85

1.11
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سطح بودجه
(میلیون
دالر)

میزان تغییر (افزایش)
بودجه (میلیون دالر)

871.4

387.5

1066.4

195

2527.4

1461

5322.4

2795

ترتیب و توالی انتخاب فناوریها
(با ظرفیت کامل برای پیادهسازی)
 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
 .5بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
.6خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
 .7شستشوی آنالین کمپرسور
 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
 .5بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
.6خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
 .7شستشوی آنالین کمپرسور
.8ارتقای راندمان توربین بخار
 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
 .5بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
.6خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
 .7شستشوی آنالین کمپرسور
.8ارتقای راندمان توربین بخار
 .9تبدیل واحدهای گازی به CHP
 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
 .5بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه

افزایش
راندمان()%
راندمان()%

38.19

1.75

38.40

1.96

39.7

3.26

40.37

3.93
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سطح بودجه
(میلیون
دالر)

میزان تغییر (افزایش)
بودجه (میلیون دالر)

10822.4

5500

14822.4

9500

ترتیب و توالی انتخاب فناوریها
(با ظرفیت کامل برای پیادهسازی)
.6خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
 .7شستشوی آنالین کمپرسور
.8ارتقای راندمان توربین بخار
 .9تبدیل واحدهای گازی به CHP
 .10بازتوانی واحدهای بخار
 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
 .5بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
.6خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
 .7شستشوی آنالین کمپرسور
.8ارتقای راندمان توربین بخار
 .9تبدیل واحدهای گازی به CHP
 .10بازتوانی واحدهای بخار
 .11تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
(کمتر از ظرفیت کامل11:هزار مگاوات از 19هزارمگاوات)
 .1پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 .2پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 .3بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
 .4بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
 .5بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
.6خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
 .7شستشوی آنالین کمپرسور
.8ارتقای راندمان توربین بخار
 .9تبدیل واحدهای گازی به CHP
 .10بازتوانی واحدهای بخار
 .11تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
(با ظرفیت کامل19 :هزار مگاوات)

افزایش
راندمان()%
راندمان()%

44.01

7.57

46.56

10.12
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همانطور که در ستون دوم جدول فوق و همچنین در نمودار زیر مشاهده میشود ،افزایش بودجه و راندمان با ورود اولویت هشتم
به بعد ارقام قابل توجهی را نشان میدهد .به عبارت دیگر هشت مورد اول با بودجهای در حدود یک میلیارد دالر اجرایی
میگردند اما راندمان تنها  38.4خواهد شد که نسبت به راندمان هدفگذاری شده ( )%44فاصله دارد و فقط  1.96درصد موجب
بهبود راندمان کلی میگردد ،با اضافه شدن فناوری نهم (تبدیل واحدهای گازی به  )CHPبودجه مورد نیاز برای پیادهسازی
کامل نُه مورد فناوری ،بیشتر شده و بیش از یک میلیارد دالر افزایش بودجه نیاز است.

شکل  -6-2مقادیر افزایش راندمان در سطوح مختلف بودجه براساس توالی انتخاب فناوریهای اولویتبندی شده
با ورود فناوری بازتوانی به لیست اولویتها ،بودجه مورد نیاز بیش از  2.5میلیارد دالر افزایش یافته و راندمان نیز بیش از 40
درصد خواهد شد و همانطور که مشخص است برای دستیابی به راندمان هدف ،ظرفیت فناوری تبدیل واحدهای گازی به سیکل
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ترکیبی ،تعیین کننده خواهد بود .زمانی که این ظرفیت براساس بودجه ،به رقم  11هزار مگاوات میرسد ،راندمان  44درصد
محقق میگردد (معادل با سناریوی  11میلیارد دالری در جدول  )5-2و زمانی که ظرفیت کامل برای آن در نظر گرفته شود،
ضمن افزایش  9500میلیارد دالری بودجه مورد نیاز ،راندمان بیش از  46.5درصد خواهد شد.
در نتیجه با توجه به جدول و نمودار فوق اولویتهای فناوری مطابق با جدول زیر خواهد بود .الزم به ذکر است فناوری ارتقا
توربینهای گازی تنها در بودجههای باالتر از  14.9میلیار دالر و پس از کامل شدن ظرفیت فناوری تبدیل به سیکل ترکیبی،
دارای ظرفیت خواهد شد و در نتیجه در اولویت آخر قرار گرفته است.
جدول  -11-2اولویت فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
اولویت
اول

نام فناوری
پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری

پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
دوم
سوم بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
چهارم بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
پنجم بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
ششم خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
هفتم شستشوی آنالین کمپرسور
هشتم ارتقای راندمان توربین بخار
تبدیل واحدهای گازی به CHP
نهم
دهم بازتوانی واحدهای بخار
یازدهم تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
دوازدهم ارتقای توربینهای گازی
 -4-6-2فناوریهای اولویتدار از منظر بخش خصوصی
همانطور که در بخش  4-2بیان شد با توجه به خصوصی بودن بخشی از نیروگاهها ،الزم است فناوریهای جذاب برای این
بخش نیز شناسایی شوند تا دستیابی به اهداف تسهیل گردد .در نتیجه اولویتبندی فناوری از منظر معیارهای مورد توجه بخش
خصوصی نیز مدنظر قرار گرفته است که این امر به سیاستگذاران در جهت تسهیل تحقق اهداف افزایش راندمان با لحاظ نقش
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بخش خصوصی ،یاری میرساند .به طور معمول معیارهای اقتصادی برای بخش خصوصی دارای اهمیت ویژهای هستند،
بنابراین با توجه به نظرات تیم فنی و نظرات خبرگان (طبق مطالب بخش  ،)6-2معیارهای اولیهای چون مدت زمان بازگشت
سرمایه ،هزینه سرمایهگذاری اولیه ،ارزش فعلی خالص و نرخ بازگشت داخلی در نظر گرفته شدند .اطالعات اولیه مرتبط با این
معیارها در جدول زیر مشخص شدهاند.
جدول  -12-2مقادیر مربوط به فناوریهای دارای پتانسیل باالی افزایش راندمان از منظر بخش خصوصی
LCOE

ردیف

نام فناوری

1

بازتوانی
پایش و تحلیل عملکرد واحد
(بخاری)
بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب
تغذیه
بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج
خنککن
بسته ارتقای پیش گرمکن هوای
بویلر
بسته ارتقای توربین بخار
تبدیل واحدهای گازی به سیکل
ترکیبی
پایش عملکرد آنالین واحد (گازی)
شستشوی آنالین کمپرسور
ارتقای توربینهای گازی
خنک کاری هوای ورودی
توربینهای گازی
تبدیل واحدهای گازی به CHP
گازی
تبدیل واحدهای گازی به CHP
سیکل ترکیبی

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NPV

مدت بازگشت
سرمایه (سال)

(سنت بر کیلووات
ساعت)
3.67

879

37

5

4.62

26

3444

0.03

4.59

29

88

1.3

4.68

16

59

2

4.63

17

61

1.95

4.49

65

168

0.66

4.03

242

25

7.2

4.92
4.94
5.03

15
15
12

1751
106
32

0.1
1.04
4.08

5.01

9

95

1.19

5.12

107

61

1.9

4.83

426

34

3.6

(میلیون دالر) )%( IRR
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از میان شاخصهای فوق میتوان فناوریهای اولویتدار از منظر بخش خصوصی را مشخص نمود ،که با توجه به نظر خبرگان
حاضر در کمیته راهبری معیار نرخ بازده داخلی( ،)IRRمد نظر قرار گرفت و مقرر گردید برای دقت بیشتر ،چنانچه معیار دیگری
به جز این معیار در مطالعات معتبر بینالمللی وجود داشت ،به تحلیل اضافه گردد .طبق بررسیهای به عمل آمده و مطابق با
گزارش آژانس بینالمللی انرژی 1تحت عنوان "مواجهه با چالشهای سرمایهگذاری در بخش تولید برق ،"2هزینه سرمایهگذاری
به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی ریسک برای سرمایهگذاران در بخش تولید نیرو شناسایی شده است )11(،در نتیجه این
شاخص به عنوان یک فاکتور تکمیلی در نظر گرفته شده و از میان فناوریها به ترتیبِ نرخ بازده داخلی آنها ،انتخاب صورت
میگیرد.
جدول  -13-2فناوریهای افزایش راندمان از منظر معیارهای مهم برای بخش خصوصی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

اولویت
اول
دوم

اول

8
9
10
11
12

سوم
دوم
سوم

نام فناوری

)%( IRR

پایش و تحلیل عملکرد واحد (بخاری)
پایش عملکرد آنالین واحد (گازی)
بسته ارتقای توربین بخار
شستشوی آنالین کمپرسور
خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج
خنککن
بازتوانی
تبدیل واحدهای گازی به  CHPسیکل
ترکیبی
ارتقای توربینهای گازی
تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی

3444
1751
168
106
95
88
61

هزینه سرمایهگذاری (میلیون
دالر)
0.4
0.1
12.5
2
1
4
1

59

1

37

344

34

205

32
25

8
160

)INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA
Tackling Investment Challenges in Power Generation

1
2
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همانطور که مشخص است هشت مورد ابتدایی (به جز بسته ارتقای توربین بخار) که از نظر هر دو معیار وضعیت جذابتری دارند،
به این معنا که نرخ بازده داخلی آنها قابل توجه بوده و در مقابل هزینه سرمایهگذاری آنها به طور نسبی پایین است ،در میان
فناوریهای اولویتدار بخش خصوصی قرار خواهند گرفت و در نتیجه در زمینه ایجاد محركها و سیاستهای تشویقی وضعیت
بحرانی ندارند .فناوری ارتقای توربین بخار ،ممکن است با توجه به هزینه سرمایهگذاری به نسبت باالتری که دارد ،در عمل
نیازمند سیاستهای تشویقی بیشتری باشد .فناوری ارتقا توربین گازی با نرخ بازده داخلی پایین تر ،هزینه سرمایهگذاری
متعادلتری نسبت به فناوری ارتقای توربین بخار دارد و از این حیث میتوان گفت در اولویتی مشابه به این فناوری قرار
می گیرد و گرچه در اولویت آخر از رویکرد ملی است ،اما در صورت فراهم بودن شرایط و ایجاد الزام برای حمایت ،سیاستهای
تشویقی مشابه را میطلبد.
از سوی دیگر سه فناوری حیاتی و تعیین کنندهی افزایش راندمان که در رویکرد ملی شناسایی شدند ،در رویکرد بخش
خصوصی نیز با توجه به نیاز به هزینه سرمایهگذاری باال (مطابق جدول فوق) ،نیاز جدی به سیاستهای تشویقی و محركهای
مناسب از سوی دولت برای پیادهسازی توسط بخش خصوصی دارند .به عبارت دیگر ممکن است در عمل بخش خصوصی
امکان تعهد هزینههای مربوط به این فناوریها را نداشته باشد.
به عنوان نتیجهگیری از بحث ،با توجه به این که هدف از اولویتبندی با دیدگاه بخش خصوصی تسهیل دستیابی به اهداف
میباشد ،اولویتبندی فوق سهم شایانی در ترسیم مسیر دستیابی به اهداف پروژه ایفا خواهد نمود که در ادامه گزارش مورد
بحث واقع خواهند شد.
 -7-2سبک اکتساب فناوریهای منتخب
پس از شناسایی فناوریهای اولویتدار ،الزم است نحوه تامین و اکتساب این فناوریها مشخص گردد ،به طور کلی سه سبک
اکتساب فناوری رسمی و رایج وجود دارند که عبارتند از "توسعه درونزا (بهرهگیری از توانمندی داخلی)"" ،همکاری فناورانه" و
"خرید فناوری" که از این میان سبک همکاری فناوری شامل طیف وسیعی از روشها میگردد که در بخش  3-2تشریح
شدند .این که یک فناوری براساس کدام یک از سبکهای فوق تامین شود ،بستگی به معیارهای گوناگونی دارد .براساس مدل
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اکتساب فناوریهای اولویتدار صنعت برق ( ،)12سه معیار چرخه عمر فناوری ،میزان به کارگیری (حجم بازار) و شکاف
فناوری ،جهت تعیین سبک اکتساب فناوری به کار گرفته خواهند شد.
چرخه عمر فناوری شامل مراحل معرفی ،رشد و بلوغ ،و زوال میباشد که هر کدام بر تعیین سبک اکتساب فناوری ،تاثیرگذار
میباشند .به طوری که برای فناوریهای نوظهور و در حال معرفی ،امکان خرید و همکاری فناورانه از نوع تجاری آن وجود
ندارد و برای فناوریهای رو به زوال که به نوعی جانشین آنها در حال ظهور میباشد ،نیز انتخاب سبکهای تحقیق و توسعه و
همکاری فناوری منطقی نیستند .در مراحل رشد و یا بلوغ نیز برای تعیین سبک اکتساب معیارهای بعدی مورد بررسی قرار
میگیرند .معیار حجم بازار ،گستره نیاز و تقاضای داخلی برای محصول منتج از توسعه فناوری را ارزیابی نموده و در صورتی که
مقدار آن (از حیث ارزش مالی) قابل توجه نبوده و در نتیجه توسعه توانمندی در آن به صرفه نباشد ،سبک خرید محصول
پیشنهاد میگردد(البته در صورت نبود توانمندی داخلی) .اما در صورت قابل توجه بودن این مقدار ،به جهت جلوگیری از خروج
ارز در حجم زیاد ،سبک خرید فناوری را نادیده گرفته و جهت تعیین سبک اکتساب از میان توسعه درونزا و همکاری فناوری،
الزم است فاکتور شکاف فناوری مورد بررسی قرار گیرد .در صورتی که توانمندی فناوری مناسبی وجود داشته باشد و شکاف
فناوری در افق برنامهریزی قابل پوشش باشد ،سبک توسعه درونزا و در غیر این صورت سبک همکاری فناوری پیشنهاد
میگردد.
اطالعات مربوط به فاکتورهای فوق مبتنی بر گزارش فاز اول و اطالعات خبرگان طی جلسهای تهیه شده و در جدول زیر ارائه
شده است .به عبارت دیگر به منظور تعیین نحوه تامین فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی کشور ،وضعیت
فناوریها براساس چرخه عمر فناوری ،میزان به کارگیری (حجم بازار) و توانمندی داخلی ،مشخص و در جدول زیر ارائه شده
است .الزم به ذکر است بند سوم از جدول زیر مجموعهای است از فناوریهای حوزه بهینهسازی بهرهبرداری واحدها که شامل
موارد زیر میباشند:
 پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
 بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن
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 پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 شستشوی آنالین کمپرسور
جدول  -14-2ارزیابی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی از حیث معیارهای اکتساب فناوری
ردیف

نام فناوری

چرخه عمر فناوری حجم بازار شکاف فناوری

1

تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی

بلوغ

باال

کم

2

بازتوانی نیروگاههای بخار قدیمی

رشد

متوسط

متوسط

3

بهینه سازی بهرهبرداری نیروگاههای حرارتی موجود

بلوغ

باال

متوسط

V94.2

رشد

باال

کم

GE-F9

رشد

متوسط

متوسط

باال
کم
(تنوع زیاد)
باال

کم

متوسط

باال

متوسط

4

ارتقای توربینهای گازی موجود

5

خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی

رشد

6

ارتقای راندمان توربین بخار

رشد

7

ارتقای راندمان بویلر نیروگاههای بخار

رشد

8

تبدیل واحدهای گازی به CHP

رشد

زیاد

روشهای مناسب تامین این فناوریها براساس معیارهای فوق و منطق تشریح شده ،و طبق تحلیل کلی وضعیت این فناوریها،
میتوانند تعیین شوند که برای هر یک از فناوریها به صورت زیر تشریح شده است:
 تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی :مطابق با نظرات اعضای محترم کمیته راهبری ،این فناوری ،از نظر چرخه
عمر در مرحله بلوغ خود قرار داشته و در نتیجه سبکهای سه گانه اکتساب فناوری برای آن قابل بررسی است .از سوی
دیگر با توجه به حجم باالی منابع مالی الزم به منظور پوشش تقاضا برای این فناوری ،سبک خرید فناوری حذف شده و
براساس وضعیت شکاف فناوری و سطح توانمندی کشور در افق زمانی ،انتخاب از میان دو سبک همکاری فناوری و
توسعه درونزا ،انجام میپذیرد .با توجه به توانمندی مناسب کشور در این حوزه و وجود شرکت مپنا به عنوان یک بازیگر
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صنعتی و توانمند در این فناوری ،شکاف فناورانه کم و قابل پوشش بوده و در نتیجه سبک اکتساب بهرهگیری از
توانمندی داخلی انتخاب شده است.
 بازتوانی نیروگاههای بخار قدیمی :این فناوری در مرحله رشد از چرخه عمر فناوری خود قرار داشته و حجم بازار آن
متوسط تشخیص داده شده است و در نتیجه سبک خرید فناوری حذف شده و با توجه به وضعیت شکاف فناوری ،سبک
همکاری فناورانه پیشنهاد شده است .به عبارت دیگر سطح توانمندی داخلی طوری است که در بخش توربین بخار در
این حوزه نیاز به همکاری وجود دارد و پوشش شکاف فناوری در این مورد به وسیله تحقیق و توسعه داخلی در افق
زمانی مورد نظر ،امکانپذیر نمیباشد .البته الزم به ذکر است طی روند همکاری برای بخش توربین بخار میبایست
انتقال فناوری نیز صورت گرفته تا در افق زمانی توان بومیسازی آن حاصل گردد.
 بهینه سازی بهرهبرداری نیروگاههای حرارتی موجود :مجموعه فناوریهای بهینهسازی بهرهبرداری نیروگاههای
حرارتی ،در مرحله بلوغ از چرخه عمر فناوری تشخیص داده شدهاند و حجم بازار آنها باالست ،و در نتیجه سبک خرید
فناوری حذف شده و با توجه به این که توانمندی داخلی و وضعیت شکاف فناوری در این حوزه طوری است که با انجام
تحقیق و توسعه داخلی میتوان در افق زمانی مبادرت به توسعه داخلی این فناوریها نمود ،سبک بهرهگیری از توانمندی
داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی ،پیشنهاد میگردد.
 ارتقای توربینهای گازی :گرچه این فناوری به عنوان آخرین اولویت مورد گزینش قرار گرفته است اما در صورت
پیادهسازی میتواند با توجه به منطق فوق به صورت زیر تامین گردد .در مورد ارتقای توربینهای گازی از نوع ،V94.2
با توجه به این که از نظر چرخه عمر در مرحله رشد قرار داشته و حجم بازار آن باال بوده و شکاف فناوری ( به دلیل
توانمندی مپنا) کم است ،میتوان بهرهگیری از توانمندی داخلی را پیشنهاد نمود ،اما در مورد ارتقای توربینهای گازی از
نوع  ،GE-F9با توجه به سطح توانمندی داخلی و وضعیت شکاف فناوری ،نیاز به همکاری وجود دارد و پوشش شکاف
فناوری در این مورد به وسیله تحقیق و توسعه داخلی در افق زمانی مورد نظر ،امکانپذیر نمیباشد .همچنین در این مورد
نیز طی روند همکاری میبایست انتقال فناوری نیز صورت گرفته تا در افق زمانی توان بومیسازی آن حاصل گردد.
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ارتقای راندمان توربین بخار :این فناوری در مرحله رشد از چرخه عمر قرار داشته و بازار آن متکثر است ،به این معنا که
توربینهای موجود در نیروگاههای بخاری کشور همسان نبوده و متنوع میباشند ،و از آن جا که شکاف فناوری زیاد بوده
و با تحقیق و توسعه در افق زمانی پوشش داده نمیشود ،سبک اکتساب این فناوری ،خرید فناوری یا به عبارت دقیقتر
برونسپاری طرح ،پیشنهاد شده است .به عبارت دیگر با توجه به عدم یکپارچگی تقاضا از یک سو و شکاف فناوری غیر
قابل پوشش در افق زمانی از سوی دیگر ،در صورت ایجاد توانمندی فناورانه در یک نوع از توربینهای موجود ،امکان
کاربرد توانمندی فناورانه در سایر توربینهای بخار ،وجود نداشته و در نتیجه توسعه توانمندی در این حوزه به صرفه
نخواهد بود.
 بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر :این فناوری در مرحله رشد از چرخه عمر فناوری تشخیص داده شده و حجم
بازار آنها باالست ،و در نتیجه سبک خرید فناوری حذف شده و با توجه به این که توانمندی داخلی و وضعیت شکاف
فناوری در این حوزه طوری است که با انجام تحقیق و توسعه داخلی میتوان در افق زمانی مبادرت به توسعه داخلی این
فناوری نمود ،سبک بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی ،پیشنهاد میگردد.
 تبدیل واحدهای گازی به  :CHPاین فناوری در مرحله رشد از چرخه عمر فناوری قرار داشته و حجم بازار آنها قابل
توجه برآورد شده است و در نتیجه سبک خرید فناوری حذف شده و با توجه به این که توانمندی داخلی و وضعیت
شکاف فناوری در این حوزه طوری است که با انجام تحقیق و توسعه داخلی میتوان در افق زمانی مبادرت به توسعه
داخلی این فناوری نمود ،سبک بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی ،پیشنهاد میگردد.
نتایج تحلیلهای فوق در جدول زیر مشخص شده است.
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جدول  -15-2سبک اکتساب فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
ردیف
1

نام فناوری
تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی

2

بازتوانی نیروگاههای بخار قدیمی

3

بهینه سازی بهرهبرداری نیروگاههای حرارتی
*
موجود

4
5
6
7
8

ارتقای توربینهای گازی  V94.2و GE-F9

موجود
خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
ارتقای راندمان توربین بخار
بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بویلر
تبدیل واحدهای گازی به CHP

سبک اکتساب فناوری
بهرهگیری از تحقیق و توسعه درون زا
آغاز با همکاری فعاالنه به سوی بومیسازی خدمات،
(نیاز به همکاری در بخش توربین بخاری و بهرهگیری از
توانمندی داخلی در سایر موارد)
بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی
برای  : V94.2بهرهگیری از توانمندی داخلی و
برای  :GE-F9آغاز با همکاری فعاالنه به سوی بومیسازی
خدمات
بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی
برونسپاری (خرید فناوری به علت تنوع در نوع واحدها)
بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی
بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

 -8-2جمعبندی و نتیجهگیری
در این فصل ضمن بیان مفاهیم و روش اولویتبندی و اکتساب فناوری ،فرآیند ویژهای برای اولویتبندی فناوریهای افزایش
راندمان نیروگاهها تشریح شد .در این فرآیند روش اولویتبندی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای کشور تعیین و یک
مدل برنامهریزی خطی برای شناسایی اولویتها از منظر ملی توسعه یافت .به عالوه فناوریهای دارای اهمیت از منظر بخش
خصوصی نیز از حیث معیارهای متناسب با عالئق فعاالن بخش خصوصی مشخص شدند تا به منظور تسهیل اجرای فناوریها
مدنظر قرار گیرند.
در پایان نیز به منظور تکمیل مرحله طراحی راهبرد فناوری در حوزه افزایش راندمان نیروگاهها ،سبک اکتساب این فناوریها
براساس معیارهای سهگانه چرخه عمر فناوری ،حجم بازار و شکاف فناوری ،و تحلیلهای متناسب با وضعیت هر یک از
فناوریها ،تعیین شدند.
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نتیجه گیری
در این گزارش به بررسی و ارائه ارکان جهت ساز توسعه فناوریهای افزایش راندمان نیروگاه ها پرداخته شد .در فصل اول پس از
بررسی نظرات خبرگان ،چشم انداز و اهداف کالن توسعه فناوری افزایش راندمان نیروگاه ها ارائه گردیدند .بدین جهت چشم
انداز توسعه فناوری افزایش راندمان به صورت زیر تدوین گردید:
" در راستای تحقق اهداف راهبردی سند چشمانداز وزارت نیرو 1در افق  1404و صیانت از سرمایههای ملی ،کاهش آالیندههای
زیستمحیطی و تولید اقتصادی برق؛ راندمان متوسط تولید نیروگاههای حرارتی کشور ساالنه حداقل یک درصد افزایش یافته و
کشور در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای مناسب افزایش راندمان نیروگاهها توانمند خواهد بود".

در راستای چشم انداز ،اهداف کالن افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی در افق زمانی  ،1404که مورد موافقت کمیته راهبری
قرار گرفتند ،عبارتند از:
 راندمان کلی نیروگاههای حرارتی در افق  1404حداقل  46درصد میباشد.
 با توجه به هدف فوق ،راندمان مورد هدف برای نیروگاههای حرارتی موجود در افق  44 ،1404درصد
میباشد.
 راندمان نیروگاههای بخاری موجود در افق  1404حداقل  39درصد میباشد.
 راندمان نیروگاههای گازی موجود در افق  1404حداقل  35درصد میباشد.
 راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی موجود در افق  1404حداقل  50درصد میباشد.
 تحقق توانمندی فناورانه در بهکارگیری و بومیسازی فناوریهای حوزه افزایش راندمان با تاکید بر موارد زیر:

1

وزارت نیرو در افق چشمانداز جمهوری اسالمی ایران ،سازمانی است بالنده که با برخورداری از مدیریت دانشمحور ،منابع انسانی کارآمد ،ساختاری فراگیر و

اثربخش ،ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری خود اتکاء ،به گونهای عمل میکند تا کشور در مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادالنه همگان به« :برق
مطمئن و پایا»« ،آب سالم و کافی متناسب با ظرفیتهای ملی» و «خدمات بهداشتی فاضالب» در جهان پیشرو شناخته و نیز به عنوان مرکز راهبری برق در
منطقه تثبیت شود.
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 تخصیص بودجه تحقیقاتی مشخص سالیانه برای سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه برای
فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها
 توسعه شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای کشور
در فصل دوم به راهبرد فناوری توسعه فناوری افزایش راندمان نیروگاهها پرداخته شد .در این فصل پس از بیان مفاهیم و روش
اولویت بندی و سبک اکتساب ،فرایند ویژه ای برای اولویت بندی فناوری ها افزایش راندمان نیروگاه ها تشریح شد .در این
فرآیند روش اولویتبندی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاههای کشور تعیین و یک مدل برنامهریزی خطی برای شناسایی
اولویتها از منظر ملی توسعه یافت .به عالوه فناوریهای دارای اهمیت از منظر بخش خصوصی نیز از حیث معیارهای متناسب
با عالئق فعاالن بخش خصوصی مشخص شدند تا به منظور تسهیل اجرای فناوریها مدنظر قرار گیرند .در نهایت اولویت
فناوریهای افزایش راندمان نیروگاه ها حرارتی در جدول  11-2و اولویت فناوری های افزایش راندمان از منظر معیارهای مهم
برای بخش خصوصی در جدول  13-2ذکر گردیدند.
در پایان نیز به منظور تکمیل مرحله طراحی راهبرد فناوری در حوزه افزایش راندمان نیروگاهها ،سبک اکتساب این فناوریها
براساس معیارهای سهگانه چرخه عمر فناوری ،حجم بازار و شکاف فناوری ،و تحلیلهای متناسب با وضعیت هر یک از
فناوریها ،تعیین شدند .سبک اکتساب فناوریهای اولویت دار در جدول  15-2ارائه شد.
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مقدمه
پس از تعیین اولویتهای توسعه و سبک اکتساب فناوری در فاز سوم پروژه ،الزم است مبادرت به تدوین سیاستهای کالن و
خرد اجرایی نمود که گزارش به آن میپردازد .این مرحله به منظور تعیین خطوط راهنما و رفع موانع و چالشهای پیش روی
توسعه فناوری انجام میپذیرد .در این بین موانع و چالشهای ساختاری از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و بنابراین الزم
است مجموعهای از سیاستها نیز در راستای رفع آنها تدوین گردد و با استفاده از ابزارهایی مانند نگاشت نهادی و تحلیل
ساختار موجود ،سیاستهای بهبود ساختار فعلی شناسایی شوند .در نتیجه در این گزارش ابتدا ادبیات مربوط به این موضوع
مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه پس از مرور مفاهیم و تعاریف سیاستها ،به معرفی نوعشناسی آنها و ارائه روشی برای
طراحی این سیاستها پرداخته میشود.
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 -1مرور ادبيات
 -1-1مقدمه
در این بخش تعاریف و مفاهیم سیاستگذاری و نیز ادبیات مربوط به نظامهای نوآوری فناورانه مرور میگردد.

 -2-1تعاريف و مفاهيم سياستگذاري
برای سیاست یا خطیمشی تعاریف متعددی ارائه شده است .در اینجا به عنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره میشود)5(:
 سیاست عبارت است از تصمیم بسیط و از پیشگرفته شدهای که برای هدایت یا جایگزینی تصمیمگیریهای تکراری
در مدیریت بکار برده میشود.
 سیاست نوعی تصمیم است؛ تصمیمی اولیه ،کلی ،بنیادی و فراگیر که پس از جمعبندی افکار و تصمیمات فراوان دیگر
اتخاذ میشود .سیاست یک تصمیم عام است و در عین حال با تصمیمات جزیی رابطه همپوشانی دارد .این دو باید مؤید
یکدیگر باشند .بهعبارت دیگر ،باید در طول و نه در عرض یکدیگر باشند.
 سیاست ،قاعده کلی اجرای عملیات است و به مدیریت ویژگی عملی داده ،آن را از حوزه نظری و ذهنی به حوزه
عملیاتی وارد میکند.
 سیاست ،قانون انتخاب یا گزینش راه و سپس اتخاذ تصمیم است.
 سیاست ،حاصل و نتیجه مطالعات و تصمیمهای مدیران عالی سازمان و جامعه برای تخصیص منابع و امکانات با
آیندهنگریهای معقول است.
با درنظر داشتن این تعاریف موجود در ادبیات ،سیاستهای کالن را میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:
سیاستهای کالن سیاستهایی هستند که با داشتن رویکردی تنظیمگرا ،بهدنبال بهبود شرایط کالن اقتصادی اجتماعی بدون
توجه به مالحظات فناورانه خاص است .این سیاستها دارای اثرگذاری بر کلیه حوزهها و بخشهای نظام توسعه فناوری بوده و
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به فراهمآوری بسترهای الزم جهت پیادهسازی ،انسجام و کارایی راهبردهای فناوری اتخاذ شده کمک میکند .نتیجه این
حمایت ،تسهیل توسعه فناوری است.
بهمنظور روشنتر شدن جایگاه سیاستهای کالن در میان سایر حوزههای سیاستی که در ادبیات بهکار میرود ،الزم است تا در
این جا تعاریف مختصری از سیاست صنعتی و سیاست فناوری ارائه گردد:
اولین مفهوم سیاست صنعتی است .سیاست صنعتی عبارت است از تمام انواع مداخالت دولت که به صورتی هماهنگ و آگاهانه
برای تسهیل فرآیند توسعه صنعتی در سطح ملی انجام میشود .هر دخالتی در بازارهای سرمایه ،نیروی کار ،مهارت و فناوری
یا ایجاد تغییرات نهادی که موجب تقویت توسعه صنعتی می شود ،سیاست صنعتی تلقی می شود .این دخالتها از جانب دولت و
در سطح ملی بهوقوع می پیوندد .سیاست صنعتی با تعابیر و معانی متفاوتی در ادبیات موجود به کار رفته است .زمانی که
جهتگیری "بازاری" صنایع (جهت گیری درونی یا بیرونی) مورد نظر بوده ،سیاست صنعتی به سیاست تجاری تقلیل یافته است.
در برخی از موارد نیز سیاست صنعتی به معنای تعیین اولویت در صنایع است .سیاست صنعتی در قالب سه نوع سیاست افقی،
عمودی و کارکردی تقسیمبندی میشود .مشخص است که این تعریف بسیار عام بوده و در مجموع شامل تمامی راهبردها و
سیاستهای کالن میشود .به عبارت دیگر در تعریف سیاست صنعتی ،هرگاه سیاست عمودی یا تعیین اولویت در صنایع مد
نظر است ،با توجه به تعاریف معمول ،منظور راهبرد توسعه صنعتی است ،و هر گاه سیاست افقی یا کارکردی مدنظر است،
منظور سیاستهای کالن است.
دومین مفهوم سیاست فناوری است .بر اساس تعریف موری ،)1995( 1سیاست فناوری را باید بهصورت سیاستهایی تعریف کرد
که مقصود آنها تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکتها در مورد توسعه ،تجاریسازی یا اتخاذ فناوریهای جدید است .به اعتقاد
وی ،قصد یا نیت در این تعریف مهم است ،زیرا دامنهی سیاستهایی که بر تصمیمات شرکتها در مورد نوآوری و اتخاذ
فناوریها تأثیر میگذارند ،شامل سیاستهای اقتصاد کالن ،سیاستهای تنظیمی و سایر ابزارهای اجرای سیاستها نیز می-
شوند .همانطور که مشاهده میشود ،در این تعریف سیاست فناوری سیاستهایی هستند که بر اتخاذ ،تطابق ،اشاعه ،توسعه،
تولید و تجاریسازی دانش فناورانه تأثیر دارند.
در کنار این دو مفهوم ،مفهوم سیاستهای کالن قرار میگیرند که ماهیتی متمایز از دو تعریف ارائه شده دارند .سیاستهای
کالن مفهومی نزدیک به راهبردها است .راهبرد ،راه رسیدن به اهداف تعیین شده است .این راه در حقیقت منتخبی از گزینه-
Mowery
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های جایگزین است .عملکرد یک راهبرد با میزان محقق شدن هدف مذکور سنجیده میشود .در طرف مقابل ،سیاست چارچوبی
است که کیفیت رسیدن به هدف را تعریف میکند .این چارچوب دربرگیرندهی مالحظات الزم در طراحی و اجرای راهبردهای
توسعه است .این مالحظات مشتمل بر اهداف کالن تعیین شده از یک طرف و اصول تدوین سیاست از طرف دیگر است.
سیاستهای کالن با ارائهی راهنماهای کلی بر مبنای این مالحظات )1 ،به یکپارچگی و رفع تناقضات راهبردها در مسیر
دستیابی به اهداف کمک میکند )2 ،مسیر اجرای راهبردها را تسهیل میکند )3 ،بهعنوان یک راهنما در جهتدهی به راهبردها
نقش ایفا میکند.

 -3-1ويژگیها و اصول تدوين سياستهاي كالن
بهمنظور اطمینان حاصل کردن از اثرگذاری سیاستهای کالن ،الزم است تا از رهنمونهایی به هنگام طراحی این سیاستها
استفاده شود] .[1در حقیقت اینها ویژگیهایی هستند که سیاستهای کالن باید با درنظرگرفتن آنها طراحی شوند:
 دارا بودن هدفهای کلی و فراگیر :هدفهای کلی ،بخش اصلی سیاستهای کالن را تشکیل میدهند و
تصمیمگیرندگان در انتخاب سیاستها ،از آنها بهره فراوان میبرند .بهعنوان مثال اهدافی چون استقالل و آزادی ،حفظ
سیاستهای کالن ،اجزای اصلی و عمده را تشکیل میدهند.

تمامیت ارضی کشور ،توسعه اقتصادی و غیره در
 تعیین حد و مرز سایر ابعاد ارکان جهتساز و نیز برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن باید تعیینکننده حد و
مرز سایر ابعاد توسعه باشند .بهعبارت دیگر ،باید حیطه ارکان جهتساز و خرد در سیاستهای کالن معین شود.
 تعیین اولویت زمانی برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن ،تعیینکننده اهداف زمانی سایر ابعاد توسعه
میباشند .این بعد سیاست کالن ،مشخص میکند که چه بخشهایی از برنامه اقدامات و سیاستها باید بالفاصله عملی
گردند و چه بخشهایی باید به مرور زمان به انجام رسند .بهعبارت دیگر ،سیاستهای کالن ،تعیینکننده زمان مناسب-
تری است که باید اقدامات و سیاستهای اجرایی در آن زمان اجرا گردند .در این راه مسائلی مانند حساسیتهای
سیاسی ،بحرانیبودن اوضاع اجتماعی ،احتیاج فوری به برآوردن یک نیاز و آماده نمودن جامعه برای پذیرش بعضی از
مسائل ،بر مهلت زمانی اولویتها و برنامهها تأثیر میگذارد.
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 تعیین میزان ریسکپذیری :این جنبه از سیاستهای کالن ،میزان مخاطره و ریسکی را معین میسازد که در ارکان
جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها میتواند مورد قبول باشد .این خصوصیات سیاستها به تصمیمگیرندگان کمک
میکند تا میزان معقول ریسک را در برنامههای مورد نظر خود دریابند .مسلماً برنامههای توسعهای که تغییرات عمدهای
را در بردارند ،نسبت به برنامههایی که هدفشان تغییرات جزیی است مخاطره بیشتری را بهدنبال خواهند داشت.
 طراحی پیشفرضهای مربوط به آینده :مسلماً وضعیت فعلی قابل تعمیم به بسیاری از شرایط آتی نخواهد بود و خط
مشیهای آینده ،باید خصوصیات خاص زمانی خود را داشته باشد .در این وجه از خط مشیهای فراگیر ،پیشفرضهایی
که در مورد آینده طراحی شده است و خط مشیهای عمومی که باید از آنها تبعیت کنند ،مشخص میگردند.
 ایجاد بنیادهای نظری برای تدوین برنامه اقدامات و سیاستها :سیاستهای کالن میتوانند در برگیرنده بنیادهای
نظری سایر جهتگیریهای باشند .نظریههای سیاسی ،تئوریهای مدیریت ،تئوریهای رفتاری و سایر تئوریهای
مربوط ،میتوانند اساس توسعه فناوری در سطوح خردتر را تشکیل دهند و در سیاستهای کالن بیان شوند.
 پایداری سیاستها :یکی از خصوصیات عمده ارکان جهتساز ،عمر نسبتاً طوالنی آن است .سیاستهای کالن باید
بهگونه ای طراحی و وضع شوند که از انعطاف کافی برخوردار بوده ،پویایی الزم را حفظ کنند و زمان نسبتاً درازی ،قابلیت
کاربرد و استفاده داشته باشند .سیاستهای کالن باید بتواند با محیط متغیر و متحول افراد خود تطبیق یافته ،به نیازهای
گوناگوی در طول زمان پاسخ دهد .همچنین بر طبق این اصل ،مداخلهی موقت دولت نسبت به مداخلهی آزاد ارجحیت
دارد .اقدامات حمایتی تنها باید زمانی انجام گیرد که تأثیرات بلندمدتی فراتر از زمان اقدامات حمایتی داشته باشد .اساساً
مداخالتی منجر به پایداری در یک نظام میشود که فارغ از کنترل کامل بر تمام ابعاد توسعه ،بر دخالت راهبردی دولت-
ها تأکید دارد .بنابراین در کلیه برنامهریزیها الزم است تا از این اصل در قالب سیاستهای کالن استفاده شود.
 آیندهنگری ،واقعبینی :سیاستهای کالن به آینده نظر دارند و میکوشد تا با توجه به واقعیتهای موجود ،خطوط کلی
و جهتگیریهای اساسی مسیر توسعه فناوری را معین سازند .بنابراین ،قدرت پیشبینی در تعیین این سیاستها نقش
مهمی را ایفا میکند و پیشبینیهای صحیح ،به آنها اعتبار میبخشند .سیاستهای کالن در آیندهنگری باید
واقعیتهای زمان و مکان را در نظر بگیرند و از بزرگدیدن یا نادیدهانگاشتن امکانات موجود ،بر حذر باشند.
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 هدفداری :یکی دیگر از خصوصیات سیاستهای کالن ،هدفدار بودن آن است ،سیاستهای کالن بهطور ارادی و از
روی قصد و نیت قبلی ،تنظیم و وضع میگردند و هدف معینی را دنبال میکنند .بنابراین این سیاستها ،موضوعاتی
اتفاقی و تصادفی نیستند و رسوم و آداب و عادات اجتماعی ،محتوای آنها را تشکیل نمیدهد .اگرچه این عوامل در
شکلگیری آنها تأثیر فراونی دارد.
 توجه به توسعه شبکه و مراکز توانمندی :توسعه شبکه و مراکز توانمندی میتواند باعث افزایش کارایی نظام ملی
نوآوری گردد .طبق این مفهوم ،هر کنشگر در نظام ملی نوآوری یک کشور میتواند بهعنوان یک مرکز توانمندی عمل
کند که شرکتهای نوآور ،سازمانهای تحقیقاتی ،و نهادهای دولتی را بههم ارتباط میدهد .توجه ویژه در دهه اخیر بر
مفهوم شبکه و شبکهسازی برای خلق و انتشار نوآوری نیز مؤید همین مطلب است .بر همین اساس ،الزم است تا
سیاستهایی در سطح کالن وجود داشته باشند که بر این مفهوم بهعنوان یک اصل مهم که در کلیه اقدامات و برنامهها
و اقدامات بر آن توجه شود ،در نظر گرفته شود.
 اصل سازمانهای تحقیقاتی یادگیرنده :این اصل بر این موضوع تأکید دارد که سازمانهای تحقیقاتی نیازمند میزان
قابل مالحظهای انعطافپذیری سازمانی و مدیریتی برای پردازش تجارب کسب شده و اطالعات جدید و برآورده ساختن
اهداف تحقیق که طی توسعه اقتصادی تغییر میکنند ،میباشند .بر این اساس ،کلیه کنشگران الزم است تا از انعطاف-
پذیری باال در محیط توسعه فناوری برخوردار باشند .این انعطافپذیری را میتوان ابزاری برای غلبه بر اینرسی و لختی
به وجود آمده از نظامهای فنی و اجتماعی موجود به شمار آورد .در صورت وجود این اینرسی ،کلیه اقدامات و برنامهها در
سطوح پایینتر بدون نتیجه باقی خواهد ماند و تغییر در ماهیت کالن نظام بهوجود نمیآید .بنابراین ضرورت وجود
سیاستهای کالنی که با رعایت این اصل با ترویج انعطافپذیری بر اینرسی موجود غلبه نمایند احساس میشود.
 اصل رقابت :رقابت مستلزم این است که دولتها از چارچوبهای قانونی و تنظیمی مبتنی بر بازار برای بهبود رقابت
بین کنشگران نظام نوآوری ملی استفاده نمایند .تمرکز بر این چارچوبهای مبتنی بر بازار بیشتر نگاهی است که در
مکتب اقتصادی نئوکالسیک بر آن تأکید میگردد .اما از نگاه سایر مکاتب اقتصادی (مانند نهادگرا) ،اتکا تنها بر شکل-
دهی به بازار در شرایطی که زیرساختهایی ابتدایی و بنیادین نوآوری ضعیف است ،شاید نتواند برآورده کننده شرایط
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رقابت کامل باشد .بنابراین رقابت برای ایجاد شرایط نوآوری (نه فقط تنظیم بازار) میتواند موضوع سیاستهای کالن
باشد.
 اصل سازمانهای تحقیقاتی ناب :این اصل بر دوری جستن از مشکالت بروکراتیک تأکید دارد .خصوصا رویههای
اداری وقتگیر که مانع تحقیق ،بهرهبرداری ،و کاربرد نتایج تحقیق میشود.
 اصل ارزیابی مستمر :گذشت زمان منجر به ایجاد تغیرات در محیط توسعه فناوری میگردد .این تغییرات ضرورتی
برای بازنگری در اهداف و اقدامات بهوجود میآورند .بر این اساس ،در قالب سیاستهای کالن ضروری است تا بر
مفهوم تغییر و پویایی که جزء جداییناپذیر محیط توسعه است ،تأکید گردد.
 اصل تکمیلکنندگی :توانایی سطوح مختلف دولت در حل مشکالت ،تعیینکنندهی نحوهی تخصیص توانمندیهای
سیاستی و مسئولیتهای دولتی میباشد .بنابراین ،هر واحد تصمیمگیری سیاستی تنها برای وظایفی مسئولیت نشان
میدهد که نمیتواند توسط نهادهای دولتی یا خصوصی زیردست برعهده گرفته شود .با تحقق اصل تکمیلکنندگی،
اقدامات بخش خصوصی تقویت خواهد شد.

 -4-1طراحی سياستهاي كالن
بهمنظور طراحی سیاستهای کالن ضروری است تا چارچوبی توسعه داده شود .این چارچوب به طراحی سیاستهای هماهنگ
با ویژگیهای ذکر شده در قسمتهای قبلی میپردازد .از آنجا که نظرات خبرگان (مشتمل بر سیاستگذاران) در اتخاذ سیاست-
های کالن ،وزن قابل توجهی دارد ،بخش گستردهای از چارچوب پیشنهادی نیز متکی بر جمعآوری نظرات کارشناسی است.
این چارچوب از سه بخش ورودی ،عملگر ،و خروجی تشکیل شده است:

شکل  -1چارچوب طراحی سياستهاي كالن
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ورودي

ورودی مشتکل از سه جزء نظرات خبرگان ،اصول تدوین سیاست ،و مالحظات اهداف کالن توسعه است .از آنجا که سیاست-
های کالن مفاهیمی کامالً وابسته به موضوع و پیشینه بستر عملیاتی تحقیق هستند ،بخش عمدهای از طراحی آنها متکی بر
نظراتی است که افراد درگیر در فرآیندهای عملیاتی موضوع مورد مطالعه منعکس میکنند .در چنین شرایطی ،ارائه یک قالب از
پیش تعیین شده که بتواند بهطور مستقل از نظرات افراد به تولید سیاستها بپردازد ممکن نخواهد بود.
بر این اساس ،اولین ورودی در طراحی سیاستهای کالن نظرسنجی خبرگان خواهد بود .در تشخیص اینکه چه خبرگانی باید
در فرآیند تدوین سیاستهای کالن مشارکت داشته باشند ،سه عنصر اختیار ،تخصص و نظم میتواند راهنما باشند .اختیار به
سیاست مشروعیت میدهد .بنابراین هویتهایی ممکن است به دلیل داشتن اختیاراتی در فرآیند سیاستگذاری دخیل شوند.
یکی از خصوصیات هر حوزه سیاست گذاری فناوری وجود گروهی از متخصصان فنی در آن حوزه است .بدون وجود متخصصانی
که مسئله را تشخیص دهند و راهحلهایی پیشنهاد کنند ،نمیتوان سیاستهای اثربخش و کارا ارائه داد .سیاست مشتمل بر
ایجاد نظم و درک مشترک است .بنابراین ممکن است هویتهایی که به نوعی میتوانند بر سیاست اثرگذار باشند یا از آن تأثیر
بپذیرند ،برای ایجاد نظم و درک مشترک در سیاست دخیل شوند] .[2والت و گیلسون ( )1994مجموعه این خبرگان را در قالب
پنج گروهی کلیدی زیر برمیشمرد:
 تکنوکراتها شامل دانشمندان ،دانشگاهیان ،و سایر متخصصانی که برای تشخیص میزان و ماهیت مسئله ،همچنین
تحلیل فنی علل و راهحلها اطالعات ارائه میکنند.
 بروکراتها عالقهمند به استفاده از ساختار دولتاند ،بهگونهای که به بهترین شکل برای مورد خطاب قرار دادن
موضوعات مناسب باشد ،و اغلب در پی حفظ یا توسعه بروکراسی موجود باشند.
 گروههای ذینفع بهطور عمده برای نمایندگی درباره نگرانیهای گروههای خاصی از مردم تشکیل میشوند .آنها
درصدد این هستند که اطمینان حاصل کنند نظرات گروههای ذینفع شنیده شده و در تصمیمات سیاست درنظر گرفته
میشوند.
 سیاستمداران که معموالً تصمیمگیران نهایی هستند.
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 اهداکنندگان که اغلب نقشی مهم در تدوین یا اجرای سیاست دارند .آنها ممکن است فرآیند را با وجوه مالی ،کمک
فنی ،ارائه پیشنهادات و رهنمونهایی حمایت کنند و تأثیر قابل مالحظهای بر اجرا از طریق تصمیمات تأمین مالی خود
دارند.
عالوه توجه بر نظرات خبرگان ،باید توجه نمود که توسعه فناوری بهخودی خود هدف نیست و کلیه سیاستهای کالن در پی
بهبود قابلیت رقابت ،شکل دهی اقتصاد و در نهایت ایجاد رشد اقتصادی هستند .بنابراین ،باید در تدوین سیاستهای کالن به
اهداف سطح باالیی که انتظار میرود سیاستها آنرا برآورده کنند توجه کافی مبذول شود .این موضوع ضرورت در نظر گرفتن
اهداف کالن بهعنوان یکی از ورودیهای طراحی سیاستهای کالن را نشان میدهد .نکتهی دیگری که برای اطمینان از
انسجام و هماهنگی سیاستها باید در طراحی سیاستهی کالن درنظر گرفته شود ،توجه به یکسری اصول در تدوین سیاستها
است .تخطی از این اصول میتواند تأثیر سوء بر اثربخشی سیاستها داشته باشد .این سه را میتوان اجزایی دانست که سیاست-
های کالن باید بر اساس آنها تدوین میشوند.

 -5-1فرآيند تدوين سياست
عملیاتی است که بر روی ورودیهای چارچوب ارائه شده صورت گرفته و آنها را به سیاستهای کالن تبدیل میکند .این
عملیات عمدتاً مبتنی بر انجام تحلیلهای تعاملی 1میان تحلیلگران است .در این جا فعالیتها بیشتر در جهت مذاکره ،ایجاد
ائتالف و درک مشترک میباشد .باید در نظر داشت که دو بعد راهبردهای کالن و سیاستهای کالن جایگزین یکدیگر نبوده،
بلکه تکمیلکننده یکدیگرند.
خروجی
خروجی این چارچوب ،سیاستهایی کالن تنظیمگر برای تسهیل فرآیندهای توسعه فناوری است .این سیاستها ،سیاستهایی
قابل انعطاف هستند .بهعبارت دیگر ،طی زمان و با توجه به یادگیری ،تغییر و تطابق با محیط پیرامون ،سیاستهای کالن هم
در بلندمدت دستخوش تغییر میشوند .بهطور کلی سیاستها مقولهای مرتبط با آینده هستند .اگر آینده بهطور دقیق قابل پیش-
بینی بود ،سیاستهای ارجح میتوانستند از طریق بررسی آیندههای ممکن حاصل از اجرای هر سیاست و انتخاب مطلوبترین

Interactive analysis

1
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نتایج تعیین شوند .برای بیشتر سیستمهای مورد توجه امروز ،چنین پیشبینیهایی ممکن نیست .حتی بهترین مدلها نیز نمی-
تواند جزئیات رفتار سیستم را پیشبینی نماید .بنابراین رویکرد کالسیک انتخاب یک سیاست بر مبنای نتایج یک مدل بهترین
تخمین دیگر نمیتواند معتبر باشد ] .[3با توجه به اینکه سیاستها باید نوعاً طی زمان اجرا و تغییر یابند ،سیاستهای مبتنی بر
تحلیل ایستا در یک نقطه از زمان بسیار غیر واقعبینانه خواهد بود .بنابراین ،استعاره مناسب برای یک سیاست تعادل است تا
بهینهسازی .بسیاری از سیاستها باید علیرغم وجود عدم اطمینان درباره آینده تدوین شوند .هنگامی که تعدادی زیادی سناریو
ممکن برای آینده وجود دارند ،ایجاد یک سیاست واحد که در تمامی آنها خوب عمل کند احتمال غیرممکن خواهد بود.

 -6-1نظام نوآوري فناورانه
نظامهای نوآوری فناورانه  1به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی ،سازمانی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فنی پیرامون ظهور فناوری-
های جدید میپردازد .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز ( )1991درباره نوآوری شکل گرفته است که مهمترین
محرکهای خلق ،انتشار ،و بهرهبرداری از نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زیرساختهای نهادی
میداند .این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تئوری بلوکهای توسعه )Dahmén, 1988( 2و نیز در ارتباط با
3

4

رویکردهای نظام ملی نوآوری ( )Freeman, 1988; Nelson, 1988و نظام بخشی نوآوری ( Breschi and Malerba,

 )1997است.
از زمان توسعه اولیه این رویکرد در سال  ،1991تغییرات مختلف و بهبودهای متفاوتی در مفهوم و ابزارهای عملیاتی آن صورت
پذیرفته است .تمرکز بر فناوریهای مشخص 5به جای تمرکز بر فناوریهای عمومی و گسترده ،6تاکید بر وقوع نوآوریهای
بنیادین بهعنوان محرک گذارهای اجتماعی-فنی بهجای تاکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجاد رشد اقتصادی ،و
توجه به فناوریهای نوظهور (و غالبا پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نمونههایی از تغییرات و همگراییهایی صورت
گرفته در این حوزه است .عالوه بر اینها ،شناسایی مجموعهی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عنوان کارکردهای

1

)Technological innovation systems (TIS
Development blocks
3
)National innovation systems (NIS
4
)Sectoral innovation systems (SIS
5
Specific technology
6
Generic technology
2

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور

11
فاز  :4تدوين برنامه ،اقدامات و سیاستها

ويرايش اول ،شهريور 1394

نظام نوآوری فناورانه ،شناسایی مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قالب موانع و محرک-
های توسعه  ،ارائهی تحلیلهای ساختاری در قالب نقش کنشگران ،نهادها ،و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش مفهوم
شکستهای بازار و با ارائهی تعریفی جدید تحت عنوان شکستهای سیستمی ،1برقراری ارتباط و ایجاد سازگاری میان
رویکردهای مختلف گذار (مانند رویکرد  TISو  )MLPو ارائهی رویکردهایی برای راهبری شکلگیری نظام نوآوری فناورانه،
نمونههایی از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول زمان است.
بهکار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهی تغییرات فناورانه ،بستری برای درک توسعه فناوری را فراهم مینماید .نظامهای
نوآوری با تمرکز خاص بر فناوری ،نمونهای از این رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام نوآوری
فناورانه 2یاد میگردد .بر این اساس ،کارلسون و استنکویتز ( )1991این مفهوم را بهصورت زیر تعریف میکنند:
شبکهای پویا از عوامل که در یک حوزهی اقتصادی/صنعتی خاص باهم در تعامل بوده ،تحت مجموعهای از زیرساختهای
نهادهای قرار داشته ،و در فرایند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش دخیل هستند.
نقطه شروع تحلیل در نظام های نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایی و یا یک صنعت خاص نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر
فناوری را هدف مطالعه قرار میدهد .با این حال ،یک نظام نوآوری فناورانه میتواند در عین تمرکز بر یک فناوری ،گسترهای از
مرزهای جغرافیایی و بخشی مختلف را در برگیرد .هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ارزیابی روند توسعه یک نوآوری
فناورانه از نگاه ساختار و فرایندهایی است که به پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری
هم بهمعنای مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میروند ،و هم بهشکل دانشی
است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در محصول وجود دارد (.)Bergek et al., 2008
نظام نوآوری فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهای مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگی متمایزکننده از
آنهاست ):(Suurs and Hekkert, 2009
 تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کسبوکار در ایجاد
نوآوری فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود جز جدایی ناپذیر نوآوری فناورانه میباشد .در

Systemic failures
 2این اصطالح توسط محققین مختلف بهگونههای متفاوت بکار گرفته شده است )1991( Carlsson and Stankiewicz .اصطالح سیستمهای تکنولوژیکی را بکار بردهاند و محققان سوئدی
نیز واژه نظام نوآوری تکنولوژی محور را برگزیدهاند.

1
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حقیقت بر خالف سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهای کارآفرین به-
عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.
 تاکید جدی بر پویایی سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،زمینه را برای بررسی روند شکلگیری این
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایی درنظر گرفته شود.

در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،درنظرگیری چهار فرض اساسی ضروری است (:)Carlsson et al., 2002
 سیستم (نه تکتک اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار میگیرد .این فرض در سایر مدلهای نظام نوآوری نیز مشابه
است.
 سیستم ماهیتی پویا دارد .بنابراین درنظر گرفتن بازخوردها برای بررسی روند شکلگیری این سیستمها ضروری می-
باشد.
 فرصت های فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناسایی ،جذب و بهرهبرداری از
فرصتهای فناورانه صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،باالبردن توانایی جذب اهمیت بیشتری از توانایی تولید فناوری
جدید دارد.
 هر بازیگر در چارچوب خردپذیری محدود 1عمل میکند .بهعبارت دیگر ،بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با
محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوکهای شایستگی 2قرار میگیرد .بلوکهای شایستگی از جانب طرف تقاضا
(محصول یا بازار) و به عنوان مجموع زیرساختهای الزم برای ساخت ،انتخاب ،تشخیص دادن ،انتشار و بهرهبرداری از ایده-
های جدید در خوشههایی از بنگاهها تعریف میگردد .نمونهای از تحلیل با این رویکرد را میتوان در بلوک شایستگی برای نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهی نظامهای نوآوری فناوری مختلف محصوالت و فناوریهای
الزم بخش سالمت را تامین میکنند ،بهتصویر کشیده شده است.

 -1-6-1شناخت كاركردي نظام نوآوري

1 Bounded rationality
2 Competemnce block
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نظامهای نوآوری فناورانه را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه بهکار برد ( Hekkert and Negro,

 .)2009از آنجایی که تنها با تحلیل ساختاری نظامهای فنی-اجتماعی نمیتوان تمام جوانب تغییرات فناورانه را درنظر گرفت،
این رویکرد میبایست فراهمآورندهی چارچوبی برای تحلیل کارکردی 1نظامهای فنی-اجتماعی باشد .ادکوئیست ()2004
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا به تعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق فرایندهای اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح
اول سیستم (زیرکارکرد) شناسایی کردهاند.2

 1کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعهي فناوري محسوب ميشوند.
 2هنگامي که گفته ميشود کارکردها در سطح اول سيستم تعريف شدهاند ،کارکرد کلي سيستم بهصورت پيشفرض در سطح صفر سيستم تعريف شده است.
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جدول  -1فهرست كاركردهاي ارائه شده توسط محققان مختلف در طول زمان
كاركردها

مراجع
;(Suurs and Hekkert, 2009
Suurs et al., 2010; Suurs et al.,
)2009

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

حمایت از سوی گروه-
های پشتیبان

)(Van Alphen et al., 2009b

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

ایجاد مشروعیت

)(van Alphen et al., 2009a

فعالیتهای کاآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

ایجاد بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

آزمایشهای کارآفرینی

توسعه و انتشار دانش

تاثیرگذاری بر جهتدهی

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

فعالیتهای کارآفریی

توسعه دانش

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

;(Bergek et al., 2008b
)Jacobsson, 2008
;(Alkemade et al., 2007
;Hekkert and Negro, 2009
Hekkert et al., 2007a; Negro et
)al., 2008
)(Negro et al., 2007

توسعه اثرات جانبی مثبت

تصمیمات
انتشار دانش از طریق

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

شبکهها

ایجاد مشروعیت/غلبه
بر مقاومت در برابر
تغییر

انتشار دانش از طریق

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

شبکهها
تحقیق و توسعه

)(Edquist, 2005

شبکهسازی

حمایت از سوی
گروهای پشتیبان

تامین حداقلهای کیفی

شکلدهی بازار

تامین مالی فرایند نوآوری

مزیت سازی

ایجاد و تغییر ساختار صنعتی

محصول جدید

فعالیتهای حمایتی

فراهم کردن خدمات

ایجاد و تغییر قواعد

ایجاد دانش جدید

هدایت فرایند جستجو

مشاورهای
)(Jacobsson and Bergek, 2004
)(Liu and White, 2001

)(Rickne, 2000b

هموار کردن شکل-

هموار کردن ایجاد اثرات

تامین منابع

گیری بازار
اجرا

تحقیق

ارتباط

ایجاد و انشار محصول

انجام تحقیقات بازار

افزایش شبکهسازی

جدید

هدایت تکنولوژی

جانبی مثبت

مصرف نهایی

آموزش

ایحاد بازار و انتشار

ایجاد نیروی انسانی

دانش بازار

حمایت

ایجاد و انتشار فرصت

هموارسازی تامین مالی

نوآورانه

ایجاد بازار نیروی کار

مشروعیتبخشی
فناوری و بنگاه
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هموارسازی تبادل دانش

کاستن از عدم تعیین

ایجاد و شبیهسازی بازار

و اطالعات

هدایت فرایند جستجو

تامین مشوقها برای بنگاهها

شناسایی پتانسیلهای توسعه

تامین منابع

غلبه بر مقاومت در
برابر تغییر
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اخیرا جاکوبسون و برگک ( )2012نیز دستهبندی پاالیش شدهای از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ارائه دادهاند .با مرور بخش
عمدهای از مقاالتی که به دستهبندی کارکردها پرداختهاند ،هفت کارکرد اصلی مورد شناسایی قرار میگیرند .این کارکردها در
جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -2كاركردهاي پيشنهادي برگرفته از ()Bergek et al., 2008; Hekkert and Negro, 2009; Suurs et al., 2010
كاركرد

توصيف

فعاليتهاي

شامل ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و

كارآفرينی

انجام پروژههای عملیاتی و یا انجام فعالیتهایی با هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط
تجاری است .
دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار،

خلق دانش

شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود.
یادگیری کتابخانهای و یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند.
دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکندهسازی 1و بهاشتراکگذاری 2دانش و اطالعات انجام می-

انتشار دانش

شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت
پیچیدهتر ،شبکههایی از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود.
جهتدهی

به اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران موجود

سيستم

در نظام فناوری میگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب
این کارکرد انجام شود.

شکلگيري بازار

شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر
به ایجاد تقاضا برای فناوری میگردد.

تأمين منابع

شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری است .همچنین،
گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری ،مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت
تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.

مشروعيتبخشی دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی از طریق
تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.

همانطور که اشاره شد ،نظامهای نوآوری تکنولوژیک را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات تکنولوژیک بهکار برد.
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح

1 Dissemination
2 Sharing
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اول سیستم شناسایی کردهاند .1بنابراین میتوان به کارکردهای سیستم بهعنوان زیرکارکردهای کارکرد اصلی آن نگریست .این
کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی تکنولوژی محسوب میشوند .همچنین ،کارکردهای سیستم برایندی از فعّالیتهای
رخداده در آن میباشند .یعنی با دستهبندی فعّالیتهای متجانس میتوان کارکردهای نظام را شناسایی کرد .ارائهی دستهبندی-
های مختلف از کارکردها نیز بهعلت وجود دستهبندیهای مختلف از فعّالیتهای سیستم است.
با توجه به مطالعه ادبیاتی که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت ،هفت کارکرد فعالیتهی کارآفرینی ،خلق
دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،تامین منابع موردنیاز ،شکلدهی به بازار ،و مشروعیتبخشی کارکردهای اصلی یک
نظام نوآوری است .برای اینکه بتوان به شناسایی موانع و محرک های موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
تا در ابتدا شاخصهایی برای هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس این شاخصها ،در فاز بعدی پرسشهایی (با محوریت قرار
دادن هر شاخص و زیرکارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هرکارکرد ،استخراج کلیه موانع و
محرکهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .برای این منظور ،در زیر کارکردهای نظام نوآوری بههمراه شاخصهای
مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعاليتهاي كارآفرينی
کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار میگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یک فناوری
خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهای کارآفرینی شامل پروژههایی با
هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .بنابراین ،هدف فعالیتهای کارآفرینی ،انتفاعی است .درحقیقت،
کارکرد فعالیتهای کارآفرینی نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری از یک سیستم تحقیق و توسعه است .مثالهایی از
فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،ساخت نمونههای اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگزاری نمایشگاههای
تخصصی از آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفرینی را میتوان در بخشخصوصی و از طریق شرکتهای انتفاعی و نیز از
طریق بازیگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید .بنابراین ،بسته به نیاز فناوری و توانایی بازیگران میتوان از قابلیتهای
هر دو بخش بهره برد .شرکتهای انتفاعی دخیل در تحقق این کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شرکت-

1

هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعریف شده است.
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کنندههای جدیدی هستند که از فرصت ایجاد شده ،بهعنوان چشماندازی در تسخیر بازار جدید بهره میبرند .دستهی دوم،
شرکتهای موجودند که در استراتژی خود ،استفاده از مزایای فناوریهای جدید را هدف قرار دادهاند.
بنابراین ،این کارکرد دربرگیرندهی ایجاد شرایط سرمایهگذاری مناسب در زمینهی کارآفرینی و نیز میزان ظهور سازمانهای
کارآفرین در محیطی رقابتی است .رخدادهای نشانگر تحقق این کارکرد در یک فناوری خاص عبارتند از:
 سرمایهگذاری خطرپذیر صورتپذیرفته در فناوری
 ورود شرکتهای نوآور داخلی در این زمینه
 ارائهی محصوالت و خدمات جدید در زمینه فناوری
 ظهور شرکتهای نوپا در زمینه فناوری
 انجام پروژههایی با هدف تجاریسازی فناوری
ب) خلق دانش
کارکرد خلق دانش دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار،
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و
یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند .کارکرد خلق دانش را باید بهعنوان پیشنیازی ضروری
برای توسعه فناوری درنظر گرفت .در بستر توسعهی فناورانه ،افزایش نرخ خروجی در تولید دانش ،میتواند منجر به پدیداری
گزینههای فناورانه و کاربردی بیشتری از فناوری در نظام تکنولوژیکی نوآوری شود .فعالیتهای توسعهی دانش میتوانند منبع
داخلی یا خارجی داشته باشند .بهبیان بهتر میتوان گفت که توسعهی دانش ،میتواند توسط فعالیتهایی بصورت درونزا و یا
انتقال فناوری انجام پذیرد .نمونهی فعالیتهایی که در این کارکرد میتوان نام برد در زیر آورده شدهاند:
 پروژههای تحقیق و توسعهی انجام شده با هدف توسعهی دانش در زمینههای ساخت و طراحی توسط سازمانهای
مختلف (در بخشهای صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 oمطالعات کتابخانهای
 oطرحهای پایلوت
 oتوسعهی نمونههای اولیه ()Prototype
 انتقال فناوری
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 مهندسی معکوس
 سرمایهگذاریهای مشترک با هدف توسعهی دانش
این پروژهها میتوانند توسط پتنتهای ثبت شده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهای منتشر شده و گزارشهای تدوین شده،
بررسی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی فعال (خصوصی یا عمومی) در زمینهی فناوری و نیز محصوالت تولید شده شناسایی
شوند.
ج) انتشار دانش
این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراکگذاری) دانش و اطالعات انجام می-
شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی
از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود .مهمترین نقش یک شبکه ،آسانسازی تبادل اطالعات در بین بازیگران
است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط دامنهی
گستردهای از بازیگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه برقرار
میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری ،مرتبط میباشند .از طریق این تعامالت ،فهم مشترکی از
موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد میگردد .این فهم مشترک منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود با
فناوری نوظهور و بالعکس میشود .موارد زیر را میتوان نمونههایی از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههای جمعی برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیرفنی (مانند بازار)
 فراهمآوری بسترهای الزم برای اطالعرسانی در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند فراهمآوری
پایگاههای اطالعاتی یکپارچه
 میزان فعالیت شبکههای دانشی موجود
 برگزاری کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی
 پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهی به سيستم
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بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،میبایست از میان گزینههای مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد .بدون انجام
این کار ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنهی وسیعی از گزینهها پراکنده شده و بههدر
میرود .برای جلوگیری از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهی به جستجو در روند توسعهی فناورانه تعریف میگردد.
کارکرد جهتدهی به جستجو ،اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران
موجود در نظام فناوری میگردد .بنابراین ،بدون وجود این کارکرد ،تمام منابع موجود به هدر رفته و تمام گزینههای توسعه،
ناموفق باقی میماند .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب این کارکرد انجام شود .این
کارکرد میتواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند.
نمونههایی از رخدادهای موثر بر تحقق این کارکرد ،بهشرح زیر است:
 هدفگذاریهای انجام شده در زمینه فناوری
 استانداردهای تدوین شده در زمینهی مطالعات و جهتدهیهای مناسب
 قوانین وضعشده در زمینهی فناوری (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
 حرکتهای جمعی از سوی تعدادی از بازیگران درنتیجهی شکلگیری برخی انتظارات و یا هنجارها
 نگاههای مثبت و یا منفی ایجاد شده در رابطه با سیستم یا بخشی از آن
ه) شکلدهی به بازار
نیابد انتظار داشت که فناوریهای نوظهور ،توانایی رقابت با فناوریهای موجود را داشته باشند .بنابراین ،نیاز به ایجاد محیطی با
هدف افزایش رقابتپذیری فناوری نوظهور احساس میشود .کارکرد شکلگیری بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای
مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجا تقاضا برای فناوری میگردد .با فعالیتهای مختلفی
میتوان به تحقق این کارکرد کمک کرد:
 ایجاد مزیت رقابتی بوسیله سیاستهای مالیاتی بر فناوری و صنایع رقیب
 کاهش هزینههای مصرف فناوری
 وضع آییننامهها و قواعد تنظیمکننده بازار در مورد فناوری
 معافیتهای مالیاتی بر فناوری
 اعطای تسهیالت درصورت استفاده از فناوری
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 تعیین حداقلی از سهم استفاده از فناوری
 اقدامات انجامشده برای بازاریابی محصوالت تولیدشده از فناوری
و) بسيج منابع
دسترسی به منابع مورد نیاز ،از ضرورتهای توسعه نظامهای نوآوری است .کارکرد تأمین منابع ،به تخصیص سرمایههای مالی،
انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری میپردازد .فعالیتهای مربوط به این کارکرد شامل انواع سرمایهگذاریها و
یارانههای تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری،
مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.
این کارکرد می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگر موثر دیگری در توسعه فناوری ،برآورده گردد .با افزایش سطح بلوغ
فناوری نوظهور ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیاز نیز بیشتر گردد .نمونهای از فعالیتهای مربوط به
این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمکهای بالعوض دولتی (سوبسید) برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفرینی
 سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز فناوری
 تالشهای انجام گرفته برای تأمین مواد و قطعات موردنیاز
 تالشهای انجام گرفته برای آموزش نیروهای انسانی (علمی و مهارتی)
ز) مشروعيت بخشی
ظهور یک فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی همراه میشود .بنابراین ،میبایست بازیگران
فناوری نوظهور ،بر این لختی غلبه نمایند .این امر ،از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات
مربوط به نظام تکنولوژیکی نوآوری صورت میپذیرد .کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،شامل البیهای سیاسی و
رایزنیهایی است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت میپذیرد .این کارکرد ،بهمیزان زیادی با کارکرد جهتدهی فرایندهای
تحقیقاتی شباهت دارد .بزرگترین تفاوت بین آنها این است که در کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،قواعد موجود در
نظام تکنولوژیکی نوآوری تغییر نمیکنند .این کارکرد تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان میپردازد .سپس ،رسمیتبخشیدن
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به فناوری از طریق وضع قواعد جدید ،توسط نهادهای پشتیبان صورت میپذیرد .فعالیت وضع قوانینی در حمایت از فناوری نیز
مربوط به کارکردهای دیگر (مانند جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی و تأمین منابع) است.
با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط بخش خصوصی و عمومی ،بازیگران بخش خصوصی مانند سازمانهای غیر دولتی
( )NGOو یا صنایع حامی فناوری نقش پررنگتری را ایفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهای این کارکرد ،گروهی از
بازیگران ،گروهی دیگر از بازیگران با قدرت اجرایی را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب میکنند .نمونهای از رخدادهای موثر
در تحقق این کارکرد ،موارد زیر است:
 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت از فناوری
 اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخشهای مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
 شکلگیری شبکههایی با هدف افزایش قدرت سیاسی بازیگران
 حمایتهای انجامشده از فناوری از سوی تصمیمگیران
براساس شاخصها و تعاریف چکیده ارائه شده از هر یک از کارکردهای هفتگانه ،میتوان دید کاملی از تمام ابعاد یک کارکرد
بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سواالت مطرح شده در فاز دو از جامعیت برخوردار میگردند .بهزور خالصه ،کلیه
زیرکارکردها را میتوان در قالب جدول صفحه بعد بهنمایش گذاشت:

جدول  -3كاركردهاي نظام نوآوري و شاخصهاي كمی و كيفی
شاخصهاي كيفی

شاخصهاي كمّی

عامل

زيرعامل

فعاليتهاي

ایجاد فرصتهای

تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی

كارآفرينانه

جدید

تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی فناوری
ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری
حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده

توسعهي دانش

نمایش فرصتهای

برگزاری نمایشگاه تکنولوژی

جدید

انجام پروژههای نمایشی

فنی

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژی
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در
زمینه تکنولوژی
تعداد سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
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تکنولوژی
اندازهی سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه
تکنولوژی
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و اولیه از
تکنولوژی ()Prototype
تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعهی بازار

غیرفنی

تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
انتشار دانش

تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترک

فنی

صورت پذیرفته میان واحدهای مختلف (با هدف تسهیم
دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در رابطه با
فناوری
تعداد شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیک
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام
تکنولوژیک
میزان جابهجایی نیروهای تحصیل-
کرده دانشگاهی با محوریت
تکنولوژی
تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعهی بازار

غیرفنی

تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
جهتدهی به

قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی

رسمی (وضع نهادها)

استانداردهای تدوین شده

سيستم
غیررسمی

وضع چشماندازهای جدید برای

(شکلگیری

توسعهی تکنولوژی و یا موارد دیگر

انتظارات)

که بر تکنولوژی اثرگذارند
شکلگیری محرکهایی برای
توسعهی تکنولوژی یا نوع خاصی از
آن (مانند ارزان شدن قیمت منابع
مصرفی تکنولوژی)
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شفافسازی تقاضای کاربران اصلی
رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار
بر سیستم (مانند تغییرات آب و
هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی
ایندهی تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار

شکلگيري بازار

میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
شناسایی مرحلهی بلوغ (دورهی عمر)
بازار
تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای شکلدهی به بازار
بسيج منابع

کمکهای بالعوض دولتی (یارانه)

مالی

سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش
فناوری
انسانی

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی
در رابطه با تکنولوژی موردنظر

مواد

تأمین مواد اولیهی مورد نیاز برای
توسعهی تکنولوژی از خارج از کشور

دارایی های مکمل

توسعه زیرساختهای مورد نیاز
تکنولوژی و محصوالت و خدمات
مکمل

مشروعيتبخشی

میزان همگرائی نهادهای موجود و
نظام نوآوری تکنولوژیک در حال
توسعه
میزان مشروعیت سرمایهگذاری در
توسعهی تکنولوژی و محصوالت
مربوط به آن
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رایزنیهای سیاسی بین گروههای
درگیر برای حمایت از تکنولوژی
اعمال نفوذ گروهای پشتیبان
تکنولوژی در بخشهای مختلف
دولت و صنعت

میزان حمایت از تکنولوژی موردنظر
در رسانهها

 -7-1جمعبندي و نتيجهگيري
در این فصل پس از بیان تعاریف و مفاهیم تدوین سیاستهای کالن ،به بیان ویژگیها و اصول تدوین سیاستتهتای کتالن
پرداخته شد .سپس چارچوبی جهت طراحی سیاست های کالن ارائه گردید .در این چارچوب نظترات خبرگتان ،اصتول تتدوین
سیاست و مالحظات اهداف کالن توسعه به عنوان ورودی تدوین سیاستهای توسعه در نظر گرفته می شود.
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 -2تدوين سياستها و اقدامات پشتيبان
 -8-1مقدمه
در این فصل تالش میشود به منظور دستیابی به چشمانداز و اهداف کالن ،اقدامات و سیاستهای پشتیبان تحقق ارکان
جهتساز تعیین شود .برای نیل به هدف تعیین شده در بخش ارکان جهتساز یعنی دستیابی به راندمان حداقل  44درصد برای
نیروگاههای موجود کشور ،این سیاستها و اقدامات در قالب دو دسته کلی ارائه میگردد:
 -1اقدامات سیاستی
 -2اقدامات فنی
به منظور تدوین اقدامات سیاستی در گام نخست میبایست موانع و چالشهای پیشروی این حوزه شناسایی شده و بر اساس آن
اقدامات سیاستی الزم در جهت برطرفسازی موانع شناسایی شده ارائه شود ..تیم پروژه به منظور شناسایی موانع و مشکالت از
قالب عوامل کارکردی و ساختاری نظام نوآوری فناورانه (که در فصل اول این گزارش معرفی گردید) استفاده نموده است و
موانع و مشکالت شناسایی شده را در این قالب دستهبندی نموده است.
همچنین لیست اقدامات فنی (اقدامات مربوط به توسعه فناوری و اقدامات اجرایی) نیز به منظور تحقق هدف متوسط راندمان
 46درصدی با استفاده از نظرات خبرگان و نیز مطالعات تیم مجری پروژه تهیه شده است که در بخش مربوط به خود تشریح
خواهد شد.

 -9-1اقدامات سياستی
 -1-9-1مقدمه
همانطور که در بخش قبل تشریح گردید ،مقدمه تدوین اقدامات سیاستی ،شناسایی موانع و چالشهای پیشروی توسعه میباشد
و تیم پروژه به منظور شناسایی موانع و مشکالت از قالب عوامل کارکردی و ساختاری نظام نوآوری فناورانه استفاده نموده است.
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 -2-9-1موانع و چالشهاي حوزه افزايش راندمان
در بررسی چالشهای توسعه ،به طور کلی چالشها در دو گروه کارکردی و ساختاری قرار میگیرند .چالشهای کارکردی به 7
دسته کارآفرینی ،توسعه دانش ،انتشار دانش ،مشروعیت بخشی ،تأمین و تسهیل منابع ،جهتدهی به سیستم و شکلدهی به
بازار و چالشهای ساختاری به  4دسته نهادی ،قانونی ،زیر ساخت فناوری و شبکه سازی تقسیم میشوند .شکل  2طبقهبندی
چالشهای فناوری را نمایش میدهد.

کارآفرینی
توسعه دانش
انتشار دانش
کارکردی

مشروعیت بخشی
تأمین و تسهیل منابع
جهت دهی به سیستم

چالشهای توسعه فناوری

شکل دهی به بازار
نهادی
قانونی
ساختاری
زیرساخت فناوری
شبکه سازی

شکل  -2طبقهبندي چالشهاي پيش روي توسعه فناوري

در این راستا مجموعه اولیهای از چالش ها در حوزه افزایش راندمان با همکاری خبرگان این حوزه شناسایی شدند که در پیوست
 1ارائه شده است .در پایان از میان این مجموعه از چالشها با کمک نظرات خبرگان ذکر شده در جدول  ،4پنج چالش کلی و
جامع پیش روی توسعه فناوریهای افزایش راندمان شناسائی شدند .به عبارت دیگر این پنج چالش ،همه چالشهای شناسایی
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شده در این حوزه را پوشش میدهند و مجموعه چالشهای مندرج در پیوست  ،1هر کدام به نوعی در قالب این پنج چالش قرار
میگیرند .این  5چالش عبارتند از:
 عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف انرژی کشور و نبود یک متولی مشخص
 کمبود منابع و مشوقهای مالی
 کمبود قوانین ،مقررات و استانداردها
 عدم توجه کافی به مقوله افزایش راندمان
 کمبود آموزشهای تخصصی

جدول  -4لیست و مشخصات خبرگان
نام خبرگان

مسئوليت

نقش

مهندس غالمرضا مهرداد

مدير كل دفتر پشتيبانی فنی توليد شركت توانير

مسئول ،صاحب اختيار

مدير عامل شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

مسئول

مهندس فريد بشيري

مدير عامل شركت مديريت توليد برق دماوند

مسئول

دكتر رامين حقيقی خوشخو

عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی

مشاور و مطلع

دكتر مجيد صفار اول

عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی اميركبير

مشاور و مطلع

پژوهشگاه نيرو

مشاور و مطلع

وزير نيرو سابق

مشاور و مطلع

پژوهشگاه نيرو

مشاور و مطلع

مهندس سيد محسن
افتخاري

مهندس مسعود سلطانی
حسينی
مهندس حبيب اهلل بی طرف
مهندس ابراهيم سربندي
فراهانی

طبقهبندی چالشهای شناسائی شده در جدول  5قابل مشاهده میباشد .همانطور که مشخص است  3چالش مربوط به چالش-
های کارکردی و  2چالش مربوط به چالشهای ساختاری است.
جدول  -5طبقهبندی چالشهای پیش روی توسعه فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهی
چالش توسعه فناوریهای افزایش رانمان نیروگاهی

طبقهبندی

عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف انرژی کشور و نبود یک متولی مشخص

نهادی

کمبود منابع و مشوقهای مالی

تأمین و تسهیل منابع
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چالش توسعه فناوریهای افزایش رانمان نیروگاهی

طبقهبندی

کمبود قوانین ،مقررات و استانداردها

قانونی

عدم توجه کافی به مقوله افزایش راندمان

مشروعیت بخشی

کمبود آموزشهای تخصصی

انتشار دانش

رفع چالشهای جامع فوق را میتوان به عنوان اهداف خرد سند در نظر گرفت.

 -3-9-1اقدامات سياستی پيشنهادي در جهت برطرفسازي موانع و چالشها
پس از بیان و طبقهبندی چالشهای پیش روی توسعه فناوری افزایش راندمان الزم است سیاستهایی را برای رفع چالشهای
پیش رو مد نظر قرار دهیم .با جلسهای که با خبرگان ذکر شده در جدول  4برگزار شد ،برای هر یک از چالشها چند سیاست به
عنوان راهکار مطرح گردید .جدول  6سیاستهای پیشنهادی را مشاهده میکنید.
جدول  -6سیاستهای پیشنهادی جهت مقابله با چالشهای اصلی توسعه فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهی
چالشهای اصلی

عدم هماهنگی بین
بخشهای مختلف انرژی
کشور و نبود یک متولی
مشخص

کمبود منابع و مشوقهای
مالی

هدف خرد

سیاستهای پیشنهادی

 ایجاد یک مدیریت مستقل افزایش راندمان نیروگاهها در
سطح وزارت نیرو جهت راهبری طرحهای افزایش
ایجاد متولی
راندمان با هماهنگی شرکت های توانیر ،مدیریت شبکه،
مشخص و
سازمان توسعه برق ،انجمن صنفی نیروگاههای ایران
هماهنگی بین
(اصنا) و پژوهشگاه نیرو
بخشهای مختلف
 ایجاد ساختاری برای پایش مستمر و سنجش بهبود
انرژی کشور
راندمان و تعیین یک متولی مشخص

رفع موانع مالی

 تخصیص اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای
طرحهای افزایش راندمان
 تعریف مشوقهایی برای نیروگاههای موجود به منظور
پیادهسازی طرحهای افزایش راندمان ،شامل اعطای
وامهای کم بهره ،مشوقهای مالیاتی ،مشوقهای دولتی
در زمینه خرید انواع حامل های انرژی از جمله برق و
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چالشهای اصلی

هدف خرد

کمبود قوانین ،مقررات و
استانداردها

ایجاد قوانین و
مقررات الزم

سیاستهای پیشنهادی














حرارت
اعطای تسهیالت و کاهش ریسک سرمایهگذاری در
اجرای طرحهای جدید افزایش راندمان برای بخش
خصوصی و شرکتهای دانشبنیان
جبران بخشی ازضررهای مالی ناشی از عدم تولید در
حین اجرای طرحهای افزایش راندمان
پرداخت هزینه توسعه و ساخت نمونه اولیه طرحهای
جدید افزایش راندمان توسط وزارت نیرو
اعطای مشوقهای مناسب برای بازنشسته کردن
نیروگاههای با راندمان پایین از جمله مجوزدهی احداث
نیروگاههای جدید با راندمان باال یا جبران عدم فروش
برق برای یک دوره مشخص زمانی
پیادهسازی استانداردهای مصوب راندمان نیروگاهها
پرداخت هزینه برق به نیروگاهها براساس قیمت واقعی
سوخت
پرداخت مستقیم هزینه سوخت توسط نیروگاهها براساس
کیفیت و ارزش حرارتی
تدوین کدهای اجرایی محاسبه راندمان براساس
اندازه گیری راندمان
استانداردهای ملی
شناسایی پروژههای افزایش راندمانی که با اجرا و توسعه
قوانین زیست محیطی الزام آور میشوند و ایجاد سازو
کار حمایتی الزم
لزوم صدور مجوز مشروط بهرهبرداری به نیروگاههای با
راندمان پایین ،در صورت تعهد این نیروگاهها برای
دستیابی به استانداردهای مورد نظر در یک بازه زمانی
مشخص
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چالشهای اصلی

هدف خرد

عدم توجه کافی به مقوله
افزایش راندمان

ترویج اهمیت
مقوله افزایش
راندمان

کمبود آموزشهای تخصصی

توسعه آموزشهای
تخصصی

سیاستهای پیشنهادی


برخورد با موضوع راندمان تولید به طور یکسان و همتراز
با موضوعاتی چون انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت
مصرف برای حمایت مالی
اطالع رسانی عمومی در مورد اینکه افزایش راندمان
نیروگاههای فسیلی از نظر کاهش آالیندهها همتراز با
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.
ارائه پیامهای روشن و اجرایی از سوی دولت به سرمایه
گذاران و صاحبان نیروگاهها در زمینه افزایش راندمان از
جمله تدوین و ابالغ سند افزایش راندمان و اهمیت نقش
افزایش راندمان نیروگاهها در کاهش مصرف سوخت
کشور و بهبود شرایط زیستمحیطی
سهیم کردن صاحبان یا مدیران نیروگاهها از طریق
اعطای جایزه راندمان برای نیروگاههای برتر با اطالع
رسانی در سطح وسیع و مشوقهای شغلی



تعیین الزامات حرفهای برای پرسنل بهرهبرداری
نیروگاهها
تعییین متولی برای اعطای مدرک تخصصی رسمی
بهرهبرداری نیروگاهها و تامین و حمایت مالی الزم
برگزاری دورههای آموزشی افزایش راندمان در
نیروگاههای موفق در افزایش راندمان و مراکز تخصصی
فعال در این حوزه
به اشتراک گذاری بهترین تجربیات و الگوهای عملکردی
بین مدیران و بهرهبرداران نیروگاهها












همچنین برای پیادهسازی فناوریهای افزایش راندمان در بخش خصوصی(،مطابق با گزارش فاز سوم) سیاستهای زیر
پیشنهاد میگردد:
 اعطای وام به بخش خصوصی معادل  %20از هزینههای پیادهسازی فناوریهای جذاب که هزینه سرمایهگذاری باال
ندارند.
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 اعطای وام به بخش خصوصی معادل  %50از هزینههای پیادهسازی فناوریهای جذاب که هزینه سرمایهگذاری
متوسطی دارند.
 اعطای وام به بخش خصوصی معادل  %80از هزینههای پیادهسازی فناوریهای جذاب که هزینه سرمایهگذاری
باالیی دارند.

 -11-1اقدامات فنی
 -1-11-1مقدمه
همانطور که پیشتر تشریح گردید ،به منظور دستیابی به هدف تعیین شده در بخش ارکان جهتساز یعنی دستیابی به راندمان
حداقل  44درصد برای نیروگاههای موجود کشور ،سیاستها و اقدامات در قالب دو دسته کلی ارائه میگردد:
 -1اقدامات سیاستی
 -2اقدامات فنی
در بخش قبل اقدامات سیاستی تشریح گردید ،و در این بخش اقدامات فنی معرفی خواهند گردید.

 -2-11-1اقدامات فنی پيشنهادي در جهت تحقق چشم انداز و اهداف كالن
همانطور که در گزارش فاز سوم پروژه (ارکان جهتساز) تشریح گردید ،در متن چشمانداز مصوب کمیته راهبری پروژه آمده
است راندمان متوسط تولید نیروگاههای حرارتی کشور میبایست ساالنه حداقل یک درصد افزایش یابد ،همچنین در بخش
اهداف کالن ،به اهداف کمی ذیل اشاره شده است:
 راندمان کلی نیروگاههای حرارتی در افق  1404حداقل  46درصد میباشد.
 با توجه به هدف فوق ،راندمان مورد هدف برای نیروگاههای حرارتی موجود در افق  44 ،1404درصد
میباشد.
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 راندمان نیروگاههای بخاری موجود در افق  1404حداقل  39درصد میباشد.
 راندمان نیروگاههای گازی موجود در افق  1404حداقل  35درصد میباشد.
 راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی موجود در افق  1404حداقل  50درصد میباشد.
به منظور نیل به اهداف مندرج در بخش ارکان جهتساز ،و نیز نتایج بحث اولویتبندی فناوری که در گزارش فاز سوم آمده
است ،تیم پروژه اقدامات فناورانه مناسب را شناسایی کرده و در جلسهای در تاریخ  1394/02/21به اعضای محترم کمیته
راهبری ارائه نمود .اعضای محترم کمیته راهبری نیز پس از بررسی آن را مورد تأیید قرار دادند.
بر این اساس لیست اقدامات فناورانه در قالب ذیل ارائه شده است.

جدول  -7لیست اقدامات فناورانه در جهت تحقق اهداف کالن

رديف

اقدام فناورانه

1

پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری

2

پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی

3

بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنککن

4

بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن هوای بویلر

5

بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه

6

خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی

7

شستشوی آنالین کمپرسور

8

بسته ارتقای راندمان توربین بخار

9

تبدیل واحدهای گازی به  CHPسیکل ترکیبی

10

بازتوانی واحدهای بخار

11

تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی

12

بسته ارتقای راندمان توربین های گازی

الزم به ذکر است که در بخش بعد ،هر یک از زیر پروژههای مربوط به طرحهای کالن جدول باال ،ارائه خواهد شد.
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 -3جمعبندي و نتيجهگيري
در این فصل پس از شناسایی مجموعه بازیگران موثر در حوزه افزایش راندمان و تشخیص خأل نهادی در این حوزه ،به بیان
چالشهای اصلی پیش روی توسعه فناوری افزایش راندمان نیروگاهها پرداخته شد و پنج چالش زیر به عنوان چالشهای اصلی
شناخته شدند.
 عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف انرژی کشور و نبود یک متولی مشخص
 کمبود منابع و مشوقهای مالی
 کمبود قوانین ،مقررات و استانداردها
 عدم توجه کافی به مقوله افزایش راندمان
 کمبود آموزشهای تخصصی
در پایان در جهت مقابله و رفع چالشهای فوقالذکر دستهای از سیاستها با استفاده از نظر خبرگان پیشنهاد گردید .همچنین
اقدامات فناورانه در جهت نیل به اهداف کالن نیز ارائه گردید.
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پيوست -1
ابعاد نظام نوآوری
کارآفرینی
توسعه دانش

موانع و چالشهای پیش رو
 عدم اطمینان درباره بازگشت هزینه سرمایهگذاری
 مشکل در اندازهگیری دقیق بهبود راندمان
 کمبود تخصص مهندسی مورد نیاز برای ارزیابی هر نیروگاه پیش از اقدام برای گزینههای فنی پیش رو
برای بهبود
 دانش ناکافی درباره ارزیابی هزینه /منفعت فناوریهای جدید و تغییرات مربوطه
 ریسک باالی توسعه فناوری

کارکردها

 عمر نیروگاهها مانع از ایجاد تغییرات معنادار است
 عدم امکان مقایسه راندمان نیروگاهها بر اساس یک استاندارد واحد
 راندمان نیروگاهها به واسطه طراحی موجود محدود میشود
 کمبود دانش درباره اصالحات جزئی در نیروگاه که نیاز به سرمایه بزرگی ندارند
تأمین و تسهیل
منابع

 کمبود دسترسی به سرمایه
 سرمایهگذار منافع و سود خوبی از سرمایهگذاری در راندمان کسب نمیکنند
 عدم قطعیت پیرامون هزینههای اجرای طرح های افزایش راندمان
 اشتراک بودجه تخصیص داده شده افزایش راندمان با سایر طرحهای منجر به کاهش بودجه این حوزه می-
شود
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موانع و چالشهای پیش رو
 نیاز برای تضمینهای بانکی برای دسترسی به سرمایه
 عدم وجود ارتباط دقیقی بین مشوقهای تخصیص داده شده برای افزایش راندمان
 وجود بازدارندهها و ضد مشوقها مانند ریسک سرمایهگذاری نصب و استفاده از فناوری و تجهیزات جدید
 مالکین نیروگاهها نیاز به بازگشت سرمایه کوتاه مدت دارند که مانع از سرمایهگذاری میشود
 اجرای برخی از طرحهای افزایش راندمان به دلیل افزایش زمان خروج واحدها دارای توجیه کافی نمی-
باشند.
 تمرکز بر کاهش هزینههای بهرهبرداری و نگهداری سبب کاهش راندمان نیروگاهها میشود
 کمبود منابع انسانی متخصص در زمینه انجام عملیات بهرهبرداری و نگهداری
 عدم پرداخت بهای سوخت توسط نیروگاهها
 کمبود اعتبارات مالی برای اجرای طرحهای افزایش راندمان
 افق کوتاهمدت برای اخذ تصمیمات مالی
 محدودیتهای موجود از طرف شرکت مدیریت شبکه در زمینه توزیع بهینه بار بین واحدهای مختلف
نیروگاهی
 وجود هزینه توسعه و تست مواد پیشرفته
 کمبود آموزش برای اپراتورهای نیروگاهی و مهندسین
 کمبود افراد متخصص آموزش دیده در نیروگاهها برای پیادهسازی بهبود راندمان
 کمبود آموزش -نظارت ،عملیات
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موانع و چالشهای پیش رو
 کمبود آموزش برای اپراتورهای نیروگاهی و مهندسین
 کمبود افراد متخصص آموزش دیده در نیروگاهها برای پیادهسازی بهبود راندمان

کارکردها

 محدودیتهای زمانی و منابع مالی در زمینه اجرای طرحهای افزایش راندمان
جهتدهی به
سیستم

 شفاف نبودن و عدم قطعیت اجرای مقررات زیست محیطی
 عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف انرژی کشور در جهت افزایش راندمان
 نبود الزام از سوی دولت جهت بهبود راندمان
 نبود مشوقهای متناسب مانند انرژیهای نو
 کمبود مشوقها /یارانهها /حمایتها برای راندمان تولید
 عدم اطمینان قیمت انرژی که هزینه /منفعت پروژههای افزایش راندمان را تحت تاثیر قرار می دهد
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موانع و چالشهای پیش رو
 پیروی از رویههای معمول به جای رویکردهای نوین
 تمرکز بر دسترسی و قابلیت اطمینان به جای راندمان
 تمرکز بر چالش های موجود به جای برنامه ریزی بلندمدت
 تمرکز بر اجرای پروژه های کوتاه مدت و زودبازده بجای طرح های بلندمدت افزایش راندمان
 فرهنگ سازمانی نامساعد برای بهبود راندمان
 از دیدگاه دولت و عموم مردم ،اهمیت راندمان تولید برق نیروگاههای فسیلی همسنگ انرژیهای
تجدیدپذیر نیست.
 نگرش اجتماعی منفی نسبت به نیروگاههای فسیلی
 ضعف فرهنگ توجه به راندمان از جانب مدیران نیروگاهها
 کمبود پشتیبانی مدیریتی برای فعالیتهای بهرهبرداری و نگهداری منظم
 مقاومت فرهنگی نسبت به تغییر (حتی با وجود مشوقها تغییر کند است)
 برخی از بهرهبرداران نسبت به بهینهسازی مقاومت نشان میدهند

شکلدهی بازار

 امکان توقف حمایتهای دولتی از فناوری های جدید
 شرکتهای نوپا نمیتوانند محصوالت را برای مقیاس بزرگ تولید کنند
 ممکن است پروژه های رقیب نرخ بازگشت بهتری نسبت به افزایش راندمان داشته باشند
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موانع و چالشهای پیش رو
 نگرانی نیروگاهها در ابطال مجوز بهرهبرداری به دلیل راندمان پایین
 عدم اطمینان در مورد مقررات زیست محیطی
 عدم اطمینان در مورد قوانین و مقررات جدید

ساختار

 مشکالت در انجام تعهدات بلندمدت طرحهای افزایش راندمان
 وجود نظرات مختلف بر سر استانداردهای موجود
زیرساخت فناوری

 کمبود اطالعات یا داده برای تصمیمسازی
 دشواری در اندازهگیری نرخ حرارتی

شبکهها

 اعتماد کم میان صاحبان نیروگاهها و پیمانکاران
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مقدمه
گزارش حاضر مربوط به فاز پنجم از پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه افزایش راندمان نیروگاهها میباشد و دربردارنده
رهنگاشت توسعه فناوری میباشد .در این راستا عالوه بر بررسی مختصر ادبیات موضوع ،مطالب مربوط نکاشت نهادی و
آیتمهای عملیاتی الزم برای دستیابی به اهداف طرح ،بودجه و زمان الزم برای پیادهسازی فعالیتها و تقسیم کار ملی تشریح
خواهند شد.
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 -1مرور ادبیات
 -1-1مقدمه
در این بخش تالش میشود متناسب با نوع محتویات گزارش ادبیات مربوطه ارائه گردد .بنابراین ادبیات مربوطه به ساختار
کنشگران و نیز نظام نوآوری فناورانه مورد بحث قرار گرفته است.

 -2-1مفاهیم ساختار کنشگران در توسعه فناوری
کنشگران یکی از سه مؤلفهی ساختاری در توسعه فناوری میباشد که با انجام فعالیت ،بر فرآیند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از
نوآوری اثر میگذارد .در توسعه فناوری ،کنشگر را میتوان مترادف با ذینفع در برنامهریزی راهبرد سازمانی قلمداد نمود .بر این
اساس ،کنشگر ،عبارت است از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا بروندادهای یك سیستم تأثیر
بگذارد و یا از خروجیها و بروندادهای آن (خدمات ،محصوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .کنشگران یك سیستم به دو دسته
کلی کنشگران داخلی و کنشگران خارجی تقسیم میشوند.
هر کنشگر موجود در نظام توسعه فناوری بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهای پیرامون ،و با صرف منابع الزم ،به انجام
فعالیتهای نوآورانه میپردازد] .[4با بهانجام رسیدن فعالیتها ،کارکردهای مختلفی برآورده میگردد .مجموع کارکردهای
برآورده شده توسط فعالیتهای کنشگران مختلف ،عملکرد نهایی سیستم را تعِیین خواهد نمود .بنابراین با شناسایی و تحلیل
توسعه فناوری از زاویه کنشگران میتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلی که هر کنشگر در برآوردن کارکردها و تامین
عملکرد سیستم مشخص نمود و در درجه دوم نیز آلترناتیوهای ساختاری که منجر به ایجاد عملکرد باال در سیستم میشود را
شناساِیی کرد.
برای شناساِیی کنشگران ،روشهای مختلفی مانند استفاده از جداول داده-ستاده و آمارهای عضویت موجود در اتحادیهها و
صنایع ،استفاده از پتنتهای ثبت شده و شناخت بنگاههای مرتبط با آنها و استفاده از قاعده گلوله برف( 1شناخت کنشگران
پیرامون یك واحد تحلیل از روی ارتباطات با سایر کنشگران) توصیه شده است].[5

-Snowball method

1
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در این گزارش کنشگران به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند.
الف) سیاست گذار

1

یك سیاستگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسب و کارها و غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای
واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور
کل ،سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای ،تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه
(مانند کمكهای مالی) و ارائه خدمات عمومی .لذا به نظر میرسد بررسی ویژگیهای فرآیند سیاستگذاری مناسب ،مفید واقع
شود .در ادامه ،ده ویژگی برای فرآیند مذکور آورده شده است:
 نگاه رو به جلو :2واضح است که فرآیند سیاستگذاری ،پیامدهایی که سیاست برای دستیابی به آن طراحی شده است
را تعریف میکند .لذا به طور معمول ،در این فرآیند باید نگاهی بلند مدت (حداقل پنج ساله) بر اساس روندهای آماری و
پیش بینی های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی وجود داشته باشد .نکات زیر رویکرد نگاه رو به جلو را واضحتر
میسازد:
 بیان پیامدهای مطلوب در مراحل اولیه
 طراحی سناریو یا پیشامدهای احتمالی
 لحاظ کردن استراتژی بلند مدت اجرایی
 استفاده از برنامه آیندهنگاری 3و یا دیگر روشهای پیشبینی
 نگاه بیرونگرا :4فرآیند سیاستگذاری تاثیر عوامل را در سطوح منطقهای ،ملی و بینالمللی در نظر میگیرد و از
تجارب دیگر مناطق یا کشورها استفاده میکند .نکات زیر رویکرد بیرونگرایی را نشان میدهد:
 استفاده از مکانیسمهای  EU ،OECDو غیره
1

- policy-maker
- looking forward
3
- foresight program
4
- outward looking
2
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 استفاده از تجارب دیگر کشورها در برخورد با مسئلهای خاص
 تشخیص نوسانات در کشور
 نوآور ،منعطف و خالق :فرآیند سیاستگذاری در برخورد با مسائل منعطف میباشد و ایدههای نوین را تشویق میکند.
ریسكها شناسایی میشوند و به طور فعال مدیریت میشوند .نکات زیر یك رویکرد خالق ،نوآور و منعطف را نشان
میدهد:
 استفاده از جایگزینها برای روشهای معمولی کاری (مانند جلسات طوفان فکری)
 تعریف موفقیت بر حسب پیامدهای شناسایی شده
 ارزشیابی و مدیریت هوشیارانه ریسك
 حرکت به سمت ایجاد ساختارهای مدیریتی که ایدههای جدید و کارهای گروهی را ارتقا میدهند
 مبتنی بر شواهد :1توصیهها و تصمیمات سیاستگذاران بر اساس بهترین شواهد موجود و حوزه وسیعی از منابع
میباشد که تمامی ذینفعان کلیدی در مراحل اولیه دخالت داده میشوند .نکات کلیدی رویکرد مبتنی بر شواهد در
سیاستگذاری شامل:
 مرور تحقیقات موجود
 انجام تحقیقات جدید
 مشاوره با متخصصین مربوطه و /یا استفاده از مشاورین داخلی و خارجی
 لحاظ کردن دامنه وسیعی از گزینههای ارزیابی شده و مناسب
 فراگیر :2فرآیند سیاستگذاری ،میزان اثرگذاری سیاست و سهم آن در برآوردهسازی نیازهای مردم به طور مستقیم و
یا غیر مستقیم را در نظر میگیرد .یك رویکرد فراگیر ،ممکن است شامل جنبههای زیر باشد:

- evidence-based
- inclusive

1
2
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 رایزنی با مسئولین پیاده ساز  /ارائهکننده خدمت
 رایزنی با موجودیتهای تأثیرپذیر از سیاست
 انجام ارزشیابی اثر
 گرفتن بازخورد از دریافتکنندگان یا ارائهدهندگان
 پیوسته و کل نگر :1فرآیند ،نگاهی جامع دارد و فراتر از مرزهای سازمانی حرکت میکند .از اینرو ،اهداف استراتژیك
اداری را در نظر میگیرد .در کل میتوان بیان کرد که هدف عمده ،ایجاد پایهای اخالقی و قانونی برای سیاست
میباشد و مالحظات ساختارهای سازمانی و مدیریت صحیح در نظر گرفته میشود .نکات زیر ،رویکرد کل نگر و پیوسته
را نشان میدهند:
 تعریف اهداف افقی 2در مراحل اولیه
 تعریف واضح از تنظیمات کاری مشترك با دیگر بخشها
 شناسایی دقیق موانع این رویکرد به انضمام استراتژیهای غلبه بر آن
 یادگیری از تجربیات :3به معنای کسب تجربه از روشهایی است که کارآمد شناخته شدهاند و یا عدم کاراییشان به
اثبات رسیده است .رویکرد یادگیری برای بهبود سیاست شامل جنبههای زیر میباشد:
 جمعآوری اطالعات درباره نمونههای عملی منتشر شده
 تمیز دادن میان شکست سیاست برای اثرگذاری بر مشکالت و شکست عملیاتی  /مدیریتی پیادهسازی
سیاست
 ارتباطات :فرآیند سیاستگذاری ،چگونگی ارتباط سیاست با مردم را در نظر میگیرد .موارد زیر در ایجاد ارتباط مؤثر
سیاست سهم قابل توجهی دارند:

1

- joined-up
- cross-cutting objectives
3
- learn lessons
2
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 آمادهسازی و پیادهسازی استراتژی ارتباطات  /ارائه
 ارائه خدمات اطالعاتی اجرایی از مراحل اولیه
 ارزیابی :ارزیابی سیستماتیك اثربخشی سیاست در فرآیند سیاستگذاری وجود دارد .رویکردهای سیاستگذاری که
تعهد به ارزیابی را نشان میدهند ،شامل:
 تعریفی واضح از هدف ارزیابی مجموعه
 تعریف معیارهای موفقیت
 تعیین ابزارهای ارزیابی از مراحل اولیه
 استفاده از آزمایشات 1به منظور اثرگذاری بر پیامد نهایی
 بازنگری :2سیاستهای موجود باید به طور مستمر بازنگری شوند چرا که سیاستهای طراحی شده برای حل
مشکالت ،باید کارایی خود را در طول زمان حفظ کنند .جنبههای رویکرد بازنگری برای سیاستگذاری شامل:
 برنامه بازنگری مستمر با شاخصهای عملکرد متنوع و معنادار
 مکانیسمهایی برای فراهم کردن بازخورد از سیاستهای تنظیم شده
 دور انداختن سیاستهای شکست خورده!
ب) تنظیمکننده

3

تنظیم مجموعه گوناگونی از ابزارهاست که به واسطه آن دولت نیازمندیهای شرکتها و مردم را تنظیم میکندد .کارکردهدای
تنظیمکننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود آمدهاند از جمله:
 تعیین حقوق و مسئولیتهای هر یك از موجودیتهای جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار
 تنظیم استانداردهای صنعتی

1

- pilots
- review
3
-regulator
2
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 جمعآوری مالیاتها و دیگر در آمدها و ...
به منظور درك بهتر کارکردهای تنظیمکننده ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد بود.
انواع تنظیمات
 فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعاً وضع /تحمیل استانداردهای حمایت شده توسط مصوبات قانونی است،
هرگاه استانداردها سازگار نباشند .بنابراین ،قانون به عنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها
میتواند از طریق قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت دارند ،تنظیم
شود .نقاط قوت چنین رویکرد مستقیمی در تنظیم این است که اغلب به طور سریع پیادهسازی میشوند ،محدودیتهای
تعریف شده به طور واضح تنظیم میشود ،و نشان میدهد که تنظیمکننده یا دولت قاطعانه عمل میکند .از سویی دیگر،
این رویکرد میتواند برای فعالیتهای تنظیمی پیچیده باشد .مشکالتی که ممکن است به واسطه این رویکرد رخ بدهد،
در دستههای زیر قرار میگیرند:
 تسخیر شدن در فرآیند تنظیم :2رویکرد مذکور نیازمند این است که تنظیمکننده و تنظیمشونده ،3به ویژه
برای تضمین در فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز تنظیمکننده ،با یکدیگر مشارکت داشته باشند .این
ارتباط نزدیك ممکن است به تسخیر شدن تنظیمکننده توسط تنظیم شونده منتهی شود و در نتیجه آن
قوانینی که به نفع یك مجموعه خاص است در نظر گرفته شود نه قوانینی که رفاه عمومی را در بر گیرد.
 افراط در قانون :4این رویکرد اغلب به صورت پیچیده ،غیر منعطف و مداخلهگر به تصویر کشیده شده
است .تدبیر در قوانین دقیق ،به ویژه زمانیکه یك اقتصاد در حال تغییر است ،میتواند مشکل باشد .به
عالوه ،درگیری مستقیم سیاستگذاران میتواند به معنی ایجاد قوانینی در پاسخ به موقعیتها یا
زمینههای خاص باشد که اغلب در مقیاسهای زمانی کوتاه در نظر گرفته میشود .لذا میتوان بیان نمود
که رویکرد مذکور همواره مؤثر و جلوتر از زمان نمیباشد.

1

command and control
-regulatory capture
3
-regulatee
4
-legalism
2
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 تنظیم کردن استانداردها :گاهی اوقات تنظیم یك استاندارد مناسب ،به عنوان مثال تعین یك سطح معین
از آلودگی یا کارایی واقعی اهداف برای سیستمهای توزیع و انتقال ،پیچیده است.
 تنفیذ :پیچیدگی قوانین و این امکان که طراحی انجام شده ممکن است تمامی فعالیتها را در بر نگیرد،
تنفیذ را برای تنظیمکننده مشکل میکند.
 خود -تنظیمی :1این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی 2رویکرد دستور و کنترل تلقی شود .در این
مورد ،اغلب انجمنهای تجاری یا کسب و کار تشکیل شده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان
یك قانون ،خود تنظیمی اغلب به عنوان یك روش کسب و کار دیده میشود که اقدام انحصاری به منظور جلوگیری از
مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شامل سطح باالی تعهد کسب و کارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم
شده میباشد .به عالوه ،این رویکرد منعطفتر از رویکرد دستور و کنترل بوده چرا که به قانونگذاری نیازی ندارد .از
سویی دیگر ،خود تنظیمی می تواند به صورت یك رویکرد غیردموکراتیك ،محدود به بررسی دقیق بیرونی و در معرض
سوءاستفاده توسط کسانیکه با اهداف مختلف قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح ،خود تنظیمی
همواره در معرض چالشهای منتج شده از عالقههای بیرونی کسانیکه فکر میکنند استانداردها و قوانین به سمت
کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
 تنظیم مبتنی بر تشویق :3یك تشویق ،سیاست ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهایست که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا
شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای حاشیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشد .از یك سو،
میتوان گفت که تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چرا که تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای رفتارهای
"بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشویق سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و
بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشونده فعالیتهای غیر
مطلوب خود را از طریق تحمیل /وضع مالیات و کمكهای مالی محدود یا متوقف کند .برای به کارگیری این رویکرد،
گامهای اصلی شامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین خط مبنا ،انتخاب اهداف برای بهبود و /یا نگهداری و سپس

1

-self-regulation
-do-it-yourself
3
-incentive-based regulation
2
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اجرای تشویقها و جریمهها میباشد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد )PBR(1است که
تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .به عالوه PBR ،بیشتر به
استانداردهای عملکرد خارجی متکی است و کمتر به فعالیتهای خاص شرکت حساس است .مزایای  PBRاین است که
به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و بهبود در پایایی سیستم کمك میکند .طرح
تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان تسخیر در
فرآیند تنظیم را کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری شرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند
یا جریمه بپردازد ،را فراهم میکند .اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و
غیر منعطف که واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی
است که لزوماً در همه موارد یافت نمیشود.همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشکل است .به
عنوان مثال ،رفتار "بد"  ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
 مکانیسمهای مبتنی بر بازار :2حوزه وسیعی از مکانیسمهای مبتنی بر بازار وجود دارند که میتوانند برای تنظیم
فعالیتها مورد استفاده قرار بگیرد .تنظیمات مبتنی بر بازار میتواند اثربخشی هزینهای را ثابت کند و مداخالت تنظیمی
در عملیات روزانه شرکتها را کمینه کند .انواع مکانیسمهای معمول مبتنی بر بازار در زیر بررسی میشوند.
 قوانین رقابتی :3قوانینی هستند که برای کنترل رفتار شرکتها ایجاد میشوند تا تضمین کند بازار،
خدمات را با محدود کردن فعالیتهای غیر مطلوب مانند قیمتگذاری تهاجمی ،کمك مالی ،4تحویل
میدهد .قانون رقابتی میتواند به تنظیم از طریق دستور و کنترل ترجیح داده شود چرا که کمتر در امور
شرکتها مداخله میکند ،برای سرمایهگذاری عمومی ارزانتر است.
 تنظیم به واسطه قرارداد :5دولت میتواند از قدرت خرید خود برای تعیین شرایط قراردادها با کسب و
کارهای خارجی استفاده کند .شرایط قراردادی برای هدایت اهداف اجتماعی مطلوب ،مانند نسبت معینی

1

-Performance-based regulation
- market-based regulation
3
-competitive laws
4
-cross-subsidization
5
-regulation by contract
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از انرژی تجدیدپذیر در تولید کاالها ،میتواند استفاده شود .این رویکرد ،گاهی به عنوان راه حل
کوتاهمدت ،در نظر گرفته میشود و زمانی ارزشمند است که هدف افزایش سریع استواری فرآیند تنظیم و
در زمان کوتاه است .اگرچه ترجیحاً باید تقویت شود و در نهایت با شاخصهای تنظیمی پایدارتری
جایگزین شود .افزایش تنظیم به واسطه قرارداد ،نباید به عنوان یك جایگزین برای عاملهای تنظیمی
موجود لحاظ شود  ،بلکه باید به عنوان یك روش متمم با بهبود در اثربخشی و اعتبار تنظیمکننده در نظر
گرفته شود .تحت رژیم تنظیم به واسطه قرارداد ،یك تنظیم کننده به طور بالقوه باید در مذاکرات مجدد
قرارداد درگیر شود و از این رو ،نقش تنظیمکننده به طور فزایندهای یك کارگزار امین یا یك بازیگر بی
طرف میشود که بر روی ایجاد راه حلها و ایجاد اجماع میان تأمینکنندگان خدمات ،سرمایهگذاران و
دولت متمرکز میشود.
 مجوزهای قابل فروش :1این رویکرد در محدود کردن انتشار دیاکسیدکربن بسیار مهم است .سطح
معینی از انتشار قابل قبول توسط دولت تعیین شده ،و به صاحبان بنگاههای اقتصادی فوقالعادههایی 2تا
حد مجاز واگذار میشود .در مقابل صاحبان بنگاههای اقتصادی میتوانند سطح انتشار را از حد تخصیص
داده شده پایینتر قرار دهند و فوقالعادههای اضافی را مبادله کنند و یا حاضر به پرداخت جریمه شوند .از
لحاظ سیاسی ،این رویکرد یك مکانیسم جذاب است چرا که شرکتها را در تصمیمگیری آزاد میگذارد.
اگرچه ،موفقیت این طرح به حدودی که دولت تعیین میکند بستگی دارد.
 تنظیم بر اساس افشاگری :3این رویکرد نیازمند این است که تولیدکنندگان ،منابع یا گنجایش
محصوالتشان را بیان میکنند .به عالوه ،این مکانیسم به مشتریان اجازه میدهد تا منبع مقدم را انتخاب
کنند .اگرچه ،در این روش فرض بر این است که مشتریان برای رسیدن به هدف مطلوب ،میتوانند
انتخاب صحیح را انجام بدهند.

1

-tradable permits
-allowance
3
-disclosure regulation
2
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ج) تسهیلکننده
سازمانهای محلی یا بینالمللی هستند که معموالً توسط دولت سرمایهگذاری میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات
میباشد .یك تسهیلکننده ،تأمینکنندگان خدمات را از طریق ایجاد محصوالت خدماتی جدید ،ارتقاء تجارب مفید و ایجاد
ظرفیت حمایت میکند .به عالوه ،تسهیلکننده میتواند بر طرف تقاضا از طریق آموزش صنایع کوچك درباره مزایای خدمات
یا فراهم کردن محركهایی برای امتحان آنها نیز متمرکز شود .کارکردهای دیگر یك تسهیلکننده شامل ارزیابی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد .عمل تسهیل ،کارکردی است که به طور
معمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده و میتواند شامل سازمانهای غیر دولتی ،انجمنهای صنعتی و کارفرمایان و
عاملهای دولتی باشد.
در این راستا ،ذکر نکتهای الزم به نظر میرسد که تفکیك نقشهای تسهیلکنندگان و ارائهکنندگان برای خدمات توسعه کسب
و کار1ضروری است .در بسیاری از برنامههای توسعهای ،یك سازمان نقش تأمینکننده (ارائه مستقیم خدمات به بنگاههای
اقتصادی) و نقش تسهیلکننده (تشویق دیگر شرکتها برای عرضه خدمات به بنگاههای اقتصادی) را توأماً ایفا میکند .این
مسئله اغلب تناقضی برای تأمینکنندگان رقابتی به وجود میآورد ،چرا که تسهیلکنندگان معموالً اهداف توسعهای داشته و
تأمینکنندگان اهداف تجاری و لذا ترکیب نقشها ممکن است به برنامههای ناکارآمد و استفاده نامناسب از سرمایه منجر شود.
به عالوه ،چنانچه تسهیلکنندگان به صورت دولتی سرمایهگذاری شده باشند ،هنگامی که بازار توسعه پیدا میکند و
تأمین کنندگان و دیگر بازیگران دائمی بازار بر کارکردهای خود مسلط شدند ،باید از صحنه بازیگران بازار حذف شود .تنها حالت
استثنایی زمانی است که تسهیلکننده فعالیتهای خود را از طریق فروش خدمات به تأمینکنندگان از نظر مالی تأمین کند و در
نتیجه به یك بازیگر دائمی و پایدار در بازار تبدیل شود.
د)ارائه دهنده کاال و خدمات
این دسته از بازیگران در دو حوزه خدمات آموزشی-پژوهشی و صنعتی قابل تقسیمبندی هستند:
 ارائهکننده خدمات آمورشی و پژوهشی

- business development services

1
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تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی هستند که در زمینه آموزش و پژوهش در
حوزه فناوریهای مربوطه فعالیت میکنند .این نهادها در زمینه فعالیتهای تحقیق و توسعه نقش مهمی را میتوانند ایفا نموده
و اغلب نمونههای اولیه مورد نیاز صنایع از این نهادها به صنعت منتقل میگردد.
 ارائهکننده خدمات صنعتی (صنعتگران)
شامل بازیگرانی میشود که در زمینههای صنعتی و تولیدی مرتبط با حوزه فناوری مربوطه فعالیت میکنند .این کنشگران
ممکن است ترکیبی از عملیات طراحی ،ساخت و مونتاژ در حوزه فناوریهای مربوطه را انجام دهند و یا ارائه کننده محصول یا
خدمتی به سازندگان این تجهیزات باشند.

 -3-1نظام نوآوری فناورانه
نظامهای نوآوری فناورانه  1به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی ،سازمانی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فنی پیرامون ظهور فناوری-
های جدید میپردازد .این رویکرد بر پایهی نظر کارلسون و استنکویتز ( )1991درباره نوآوری شکل گرفته است که مهمترین
محركهای خلق ،انتشار ،و بهرهبرداری از نوآوریهای فناورانه را در تعامالت نظاممند کنشگران ،تحت زیرساختهای نهادی
میداند .این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تئوری بلوكهای توسعه )Dahmén, 1988( 2و نیز در ارتباط با
3

4

رویکردهای نظام ملی نوآوری ( )Freeman, 1988; Nelson, 1988و نظام بخشی نوآوری ( Breschi and Malerba,

 )1997است.
از زمان توسعه اولیه این رویکرد در سال  ،1991تغییرات مختلف و بهبودهای متفاوتی در مفهوم و ابزارهای عملیاتی آن صورت
پذیرفته است .تمرکز بر فناوریهای مشخص 5به جای تمرکز بر فناوریهای عمومی و گسترده ،6تاکید بر وقوع نوآوریهای
بنیادین بهعنوان محرك گذارهای اجتماعی-فنی بهجای تاکید بر نوآوری فناورانه بهعنوان ابزاری در ایجاد رشد اقتصادی ،و
توجه به فناوریهای نوظهور (و غالبا پایدار) بهجای توجه به سایر انواع فناوری ،نمونههایی از تغییرات و همگراییهایی صورت
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)Technological innovation systems (TIS
Development blocks
3
)National innovation systems (NIS
4
)Sectoral innovation systems (SIS
5
Specific technology
6
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گرفته در این حوزه است .عالوه بر اینها ،شناسایی مجموعهی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عنوان کارکردهای
نظام نوآوری فناورانه ،شناسایی مجموعهی مکانیزمهای اثرگذار بر شکلگیری نظام نوآوری فناورانه در قالب موانع و محرك-
های توسعه  ،ارائهی تحلیلهای ساختاری در قالب نقش کنشگران ،نهادها ،و شبکهها در شکلگیری نوآوری ،گسترش مفهوم
شکستهای بازار و با ارائهی تعریفی جدید تحت عنوان شکستهای سیستمی ،1برقراری ارتباط و ایجاد سازگاری میان
رویکردهای مختلف گذار (مانند رویکرد  TISو  )MLPو ارائهی رویکردهایی برای راهبری شکلگیری نظام نوآوری فناورانه،
نمونههایی از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه در طول زمان است.
بهکار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهی تغییرات فناورانه ،بستری برای درك توسعه فناوری را فراهم مینماید .نظامهای
نوآوری با تمرکز خاص بر فناوری ،نمونهای از این رویکردهای سیستمی هستند که در ادبیات از آنها تحت عنوان نظام نوآوری
فناورانه 2یاد میگردد .بر این اساس ،کارلسون و استنکویتز ( )1991این مفهوم را بهصورت زیر تعریف میکنند:
شبکهای پویا از عوامل که در یك حوزهی اقتصادی/صنعتی خاص باهم در تعامل بوده ،تحت مجموعهای از زیرساختهای
نهادهای قرار داشته ،و در فرایند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از دانش دخیل هستند.
نقطه شروع تحلیل در نظام های نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایی و یا یك صنعت خاص نبوده ،بلکه این رویکرد تمرکز بر
فناوری را هدف مطالعه قرار میدهد .با این حال ،یك نظام نوآوری فناورانه میتواند در عین تمرکز بر یك فناوری ،گسترهای از
مرزهای جغرافیایی و بخشی مختلف را در برگیرد .هدف تحلیلهای نظام نوآوری فناورانه ارزیابی روند توسعه یك نوآوری
فناورانه از نگاه ساختار و فرایندهایی است که به پشتیبانی و یا ممانعت از آن میپردازد .در تعریف نظام نوآوری فناورانه ،فناوری
هم بهمعنای مواد ،سختافزارها ،و نرمافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میروند ،و هم بهشکل دانشی
است که چه به شکل عمومی و یا نهفته در محصول وجود دارد (.)Bergek et al., 2008
نظام نوآوری فناورانه علیرغم دارا بودن ویژگیهای مشترك با سایر رویکردهای نظام نوآوری ،دارای دو ویژگی متمایزکننده از
آنهاست ):(Suurs and Hekkert, 2009

Systemic failures
 2این اصطالح توسط محققین مختلف بهگونههای متفاوت بکار گرفته شده است )1991( Carlsson and Stankiewicz .اصطالح سیستمهای تکنولوژیکی را بکار بردهاند و محققان سوئدی
نیز واژه نظام نوآوری تکنولوژی محور را برگزیدهاند.

1
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 تاکید بر نقش شایستگی اقتصادی ،بهمعنی توانایی در توسعه و بهرهبرداری از فرصتهای جدید کسبوکار در ایجاد
نوآوری فناورانه .بر این اساس ،بهرهبرداری و ترکیب دانشهای موجود جز جدایی ناپذیر نوآوری فناورانه میباشد .در
حقیقت بر خالف سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند ،این ویژگی بر اهمیت نیروهای کارآفرین به-
عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.
 تاکید جدی بر پویایی سیستم .تمرکز بر نقش کارآفرینان در این رویکرد ،زمینه را برای بررسی روند شکلگیری این
سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایی درنظر گرفته شود.

در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه ،درنظرگیری چهار فرض اساسی ضروری است (:)Carlsson et al., 2002
 سیستم (نه تكتك اجزا) بهعنوان واحد تحلیل قرار میگیرد .این فرض در سایر مدلهای نظام نوآوری نیز مشابه
است.
 سیستم ماهیتی پویا دارد .بنابراین درنظر گرفتن بازخوردها برای بررسی روند شکلگیری این سیستمها ضروری می-
باشد.
 فرصت های فناورانه عمال نامحدود هستند .بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناسایی ،جذب و بهرهبرداری از
فرصتهای فناورانه صورت پذیرد .بهعبارت دیگر ،باالبردن توانایی جذب اهمیت بیشتری از توانایی تولید فناوری
جدید دارد.
 هر بازیگر در چارچوب خردپذیری محدود 1عمل میکند .بهعبارت دیگر ،بازیگران این نظام خردپذیر هستند ،اما با
محدودیتهایی از جنس تواناییها و اطالعات روبهرو هستند.
در کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه ،مفهوم بلوكهای شایستگی 2قرار میگیرد .بلوكهای شایستگی از جانب طرف تقاضا
(محصول یا بازار) و به عنوان مجموع زیرساختهای الزم برای ساخت ،انتخاب ،تشخیص دادن ،انتشار و بهرهبرداری از ایده-
های جدید در خوشههایی از بنگاهها تعریف میگردد .نمونهای از تحلیل با این رویکرد را میتوان در بلوك شایستگی برای نظام
سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیلدهندهی نظامهای نوآوری فناوری مختلف محصوالت و فناوریهای
الزم بخش سالمت را تامین میکنند ،بهتصویر کشیده شده است.

1 Bounded rationality
2 Competemnce block
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 -1-3-1شناخت کارکردی نظام نوآوری
نظامهای نوآوری فناورانه را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه بهکار برد ( Hekkert and Negro,

 .)2009از آنجایی که تنها با تحلیل ساختاری نظامهای فنی-اجتماعی نمیتوان تمام جوانب تغییرات فناورانه را درنظر گرفت،
این رویکرد میبایست فراهمآورندهی چارچوبی برای تحلیل کارکردی 1نظامهای فنی-اجتماعی باشد .ادکوئیست ()2004
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا به تعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق فرایندهای اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح
اول سیستم (زیرکارکرد) شناسایی کردهاند.2

 1کارکردها عوامل فرايندي مؤثر بر توسعهي فناوري محسوب ميشوند.
 2هنگامي که گفته ميشود کارکردها در سطح اول سيستم تعريف شدهاند ،کارکرد کلي سيستم بهصورت پيشفرض در سطح صفر سيستم تعريف شده است.
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جدول  -1فهرست کارکردهای ارائه شده توسط محققان مختلف در طول زمان
کارکردها

مراجع
;(Suurs and Hekkert, 2009
Suurs et al., 2010; Suurs et al.,
)2009

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

حمایت از سوی گروه-
های پشتیبان

)(Van Alphen et al., 2009b

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

ایجاد مشروعیت

)(van Alphen et al., 2009a

فعالیتهای کاآفرینی

خلق دانش

انتشار دانش

جهت دهی به جستجو

ایجاد بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

آزمایشهای کارآفرینی

توسعه و انتشار دانش

فعالیتهای کارآفریی

توسعه دانش

انتشار دانش از طریق
شبکهها

تاثیرگذاری بر جهتدهی
تصمیمات
جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

مشروعیتبخشی

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

فعالیتهای کاآفرینی

توسعه دانش

انتشار دانش از طریق
شبکهها
شبکهسازی

جهت دهی به جستجو

شکلدهی بازار

تامین و تخصیص منابع

ایجاد مشروعیت/غلبه
بر مقاومت در برابر
تغییر
حمایت از سوی
گروهای پشتیبان

تامین حداقلهای کیفی
ایجاد و تغییر ساختار صنعتی
ایجاد و تغییر قواعد

شکلدهی بازار
محصول جدید

تامین مالی فرایند نوآوری
فعالیتهای حمایتی

هدایت فرایند جستجو

هموار کردن شکل-
گیری بازار
مصرف نهایی

تامین منابع

هدایت تکنولوژی

ایجاد نیروی انسانی
ایحاد بازار و انتشار
دانش بازار
حمایت
هموارسازی تامین مالی
ایجاد بازار نیروی کار
ایجاد و شبیهسازی بازار تامین منابع
تامین مشوقها برای بنگاهها

;(Bergek et al., 2008b
)Jacobsson, 2008
;(Alkemade et al., 2007
;Hekkert and Negro, 2009
Hekkert et al., 2007a; Negro et
)al., 2008
)(Negro et al., 2007

تحقیق و توسعه
مزیت سازی
فراهم کردن خدمات
مشاورهای
ایجاد دانش جدید

)(Edquist, 2005

)(Jacobsson and Bergek, 2004
)(Liu and White, 2001

)(Rickne, 2000b

)(Johnson, 1998

اجرا

تحقیق

ارتباط

ایجاد و انشار محصول
جدید

انجام تحقیقات بازار

افزایش شبکهسازی

ایجاد و انتشار فرصت
نوآورانه
هموارسازی تبادل دانش
و اطالعات

کاستن از عدم تعیین
هدایت فرایند جستجو
شناسایی پتانسیلهای توسعه

توسعه اثرات جانبی مثبت

هموار کردن ایجاد اثرات
جانبی مثبت

آموزش
مشروعیتبخشی
فناوری و بنگاه

غلبه بر مقاومت در
برابر تغییر
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اخیرا جاکوبسون و برگك ( )2012نیز دستهبندی پاالیش شدهای از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه ارائه دادهاند .با مرور بخش
عمدهای از مقاالتی که به دستهبندی کارکردها پرداختهاند ،هفت کارکرد اصلی مورد شناسایی قرار میگیرند .این کارکردها در
جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -2کارکردهای پیشنهادی برگرفته از ()Bergek et al., 2008; Hekkert and Negro, 2009; Suurs et al., 2010
کارکرد

توصیف

فعالیتهای

شامل ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یك فناوری خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و

کارآفريني

انجام پروژههای عملیاتی و یا انجام فعالیتهایی با هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط
تجاری است .
دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار،

خلق دانش

شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود.
یادگیری کتابخانهای و یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند.
دربرگیرندهی فعالیتهایی است با هدف پراکندهسازی 1و بهاشتراكگذاری 2دانش و اطالعات انجام می-

انتشار دانش

شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت
پیچیدهتر ،شبکههایی از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود.
جهتدهي

به اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران موجود

سیستم

در نظام فناوری میگردد .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب
این کارکرد انجام شود.

شکلگیری بازار

شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر
به ایجاد تقاضا برای فناوری میگردد.

تأمین منابع

شامل تخصیص سرمایههای مالی ،انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری است .همچنین،
گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری ،مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت
تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.

مشروعیتبخشي دربرگیرندهی تمامی فعالیتها با هدف غلبه بر مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی از طریق
تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات مربوط به نظام نوآوری فناورانه است.

همانطور که اشاره شد ،نظامهای نوآوری تکنولوژیك را میتوان بهعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات تکنولوژیك بهکار برد.
دنبالکردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر ،توسعه ،انتشار و بهکارگیری نوآوریها در عمل را بهعنوان کارکرد اصلی
نظامهای نوآوری قلمداد میکند .برای مطالعهی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم ،محققان کارکردهای مختلفی را در سطح

1 Dissemination
2 Sharing
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اول سیستم شناسایی کردهاند .1بنابراین میتوان به کارکردهای سیستم بهعنوان زیرکارکردهای کارکرد اصلی آن نگریست .این
کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعهی تکنولوژی محسوب میشوند .همچنین ،کارکردهای سیستم برایندی از فعّالیتهای
رخداده در آن میباشند .یعنی با دستهبندی فعّالیتهای متجانس میتوان کارکردهای نظام را شناسایی کرد .ارائهی دستهبندی-
های مختلف از کارکردها نیز بهعلت وجود دستهبندیهای مختلف از فعّالیتهای سیستم است.
با توجه به مطالعه ادبیاتی که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت ،هفت کارکرد فعالیتهی کارآفرینی ،خلق
دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیستم ،تامین منابع موردنیاز ،شکلدهی به بازار ،و مشروعیتبخشی کارکردهای اصلی یك
نظام نوآوری است .برای اینکه بتوان به شناسایی موانع و محرك های موجود در انجام فعالیت در هر کارکرد پرداخت ،الزم است
تا در ابتدا شاخصهایی برای هر کارکرد استخراج نمود .بر اساس این شاخصها ،در فاز بعدی پرسشهایی (با محوریت قرار
دادن هر شاخص و زیرکارکرد) طراحی میگردد و انجام مصاحبه پیرامون مجموعه پرسشهای هرکارکرد ،استخراج کلیه موانع و
محركهای در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میدهد .برای این منظور ،در زیر کارکردهای نظام نوآوری بههمراه شاخصهای
مشخصکننده آنها ارائه شده است.
الف) فعالیتهای کارآفريني
کارآفرینان ،در کانون توسعهی هر فناوری قرار میگیرند .نقش کارآفرینان ،ترجمهی دانش فنی موجود در زمینهی یك فناوری
خاص به زبان موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای عملیاتی است .همچنین ،فعالیتهای کارآفرینی شامل پروژههایی با
هدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است .بنابراین ،هدف فعالیتهای کارآفرینی ،انتفاعی است .درحقیقت،
کارکرد فعالیتهای کارآفرینی نقطهی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری از یك سیستم تحقیق و توسعه است .مثالهایی از
فعالیتهای مربوط به این کارکرد ،ساخت نمونههای اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگزاری نمایشگاههای
تخصصی از آن است .کارکرد فعالیتهای کارآفرینی را میتوان در بخشخصوصی و از طریق شرکتهای انتفاعی و نیز از
طریق بازیگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید .بنابراین ،بسته به نیاز فناوری و توانایی بازیگران میتوان از قابلیتهای
هر دو بخش بهره برد .شرکتهای انتفاعی دخیل در تحقق این کارکرد را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شرکت-

1

هنگامی که گفته میشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدهاند ،کارکرد کلی سیستم بهصورت پیشفرض در سطح صفر سیستم تعریف شده است.
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کنندههای جدیدی هستند که از فرصت ایجاد شده ،بهعنوان چشماندازی در تسخیر بازار جدید بهره میبرند .دستهی دوم،
شرکتهای موجودند که در استراتژی خود ،استفاده از مزایای فناوریهای جدید را هدف قرار دادهاند.
بنابراین ،این کارکرد دربرگیرندهی ایجاد شرایط سرمایهگذاری مناسب در زمینهی کارآفرینی و نیز میزان ظهور سازمانهای
کارآفرین در محیطی رقابتی است .رخدادهای نشانگر تحقق این کارکرد در یك فناوری خاص عبارتند از:
 سرمایهگذاری خطرپذیر صورتپذیرفته در فناوری
 ورود شرکتهای نوآور داخلی در این زمینه
 ارائهی محصوالت و خدمات جدید در زمینه فناوری
 ظهور شرکتهای نوپا در زمینه فناوری
 انجام پروژههایی با هدف تجاریسازی فناوری
ب) خلق دانش
کارکرد خلق دانش دربرگیرندهی فعالیتهای یادگیری است که بهطور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتر ،بر بازار،
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد .این فرایند یادگیری ،به اقسام گوناگونی میتواند واقع شود .یادگیری کتابخانهای و
یادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیتها هستند .کارکرد خلق دانش را باید بهعنوان پیشنیازی ضروری
برای توسعه فناوری درنظر گرفت .در بستر توسعهی فناورانه ،افزایش نرخ خروجی در تولید دانش ،میتواند منجر به پدیداری
گزینههای فناورانه و کاربردی بیشتری از فناوری در نظام تکنولوژیکی نوآوری شود .فعالیتهای توسعهی دانش میتوانند منبع
داخلی یا خارجی داشته باشند .بهبیان بهتر میتوان گفت که توسعهی دانش ،میتواند توسط فعالیتهایی بصورت درونزا و یا
انتقال فناوری انجام پذیرد .نمونهی فعالیتهایی که در این کارکرد میتوان نام برد در زیر آورده شدهاند:
 پروژههای تحقیق و توسعهی انجام شده با هدف توسعهی دانش در زمینههای ساخت و طراحی توسط سازمانهای
مختلف (در بخشهای صنعت ،دانشگاه و دولت) شامل:
 oمطالعات کتابخانهای
 oطرحهای پایلوت
 oتوسعهی نمونههای اولیه ()Prototype
 انتقال فناوری
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 مهندسی معکوس
 سرمایهگذاریهای مشترك با هدف توسعهی دانش
این پروژهها میتوانند توسط پتنتهای ثبت شده (حق اختراعات) ،مقاالت و کتابهای منتشر شده و گزارشهای تدوین شده،
بررسی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی فعال (خصوصی یا عمومی) در زمینهی فناوری و نیز محصوالت تولید شده شناسایی
شوند.
ج) انتشار دانش
این کارکرد دربرگیرندهی فعالیتهایی است که با هدف تسهیم (پراکندهسازی و بهاشتراكگذاری) دانش و اطالعات انجام می-
شوند .بنابراین ،مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش ،ایجاد یادگیری تعاملی است .وجود روابط و در حالت پیچیدهتر ،شبکههایی
از بازیگران از پیشنیازهای این کارکرد بهشمار میرود .مهمترین نقش یك شبکه ،آسانسازی تبادل اطالعات در بین بازیگران
است .کارکرد انتشار دانش ،شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است .فعالیتهای مربوط به انتشار دانش ،توسط دامنهی
گستردهای از بازیگران انجام میشود .در وضعیت مطلوب ،سیاستگذاران با توسعهدهندگان فناوری (صنعتگران) رابطه برقرار
میکنند و توسعهدهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری ،مرتبط میباشند .از طریق این تعامالت ،فهم مشترکی از
موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد میگردد .این فهم مشترك منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود با
فناوری نوظهور و بالعکس میشود .موارد زیر را میتوان نمونههایی از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:
 استفاده از رسانههای جمعی برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیرفنی (مانند بازار)
 فراهمآوری بسترهای الزم برای اطالعرسانی در رابطه با دانستههای موجود (بدانیم که چه میدانیم) مانند فراهمآوری
پایگاههای اطالعاتی یکپارچه
 میزان فعالیت شبکههای دانشی موجود
 برگزاری کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی
 پیمانها و توافقنامههای بین بازیگران با هدف تبادل دانش
د) جهتدهي به سیستم
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بهعلت محدود بودن منابع در دسترس ،میبایست از میان گزینههای مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد .بدون انجام
این کار ،نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنهی وسیعی از گزینهها پراکنده شده و بههدر
میرود .برای جلوگیری از هدررفتن منابع ،کارکرد جهتدهی به جستجو در روند توسعهی فناورانه تعریف میگردد.
کارکرد جهتدهی به جستجو ،اشاره به فعالیتهایی دارد که منجر به مشخصشدن نیازها و جهتدهی به فعالیتهای بازیگران
موجود در نظام فناوری میگردد .بنابراین ،بدون وجود این کارکرد ،تمام منابع موجود به هدر رفته و تمام گزینههای توسعه،
ناموفق باقی میماند .همچنین ،رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میتواند در قالب این کارکرد انجام شود .این
کارکرد میتواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت ،دولت و بازار تحقق پیدا کند.
نمونههایی از رخدادهای موثر بر تحقق این کارکرد ،بهشرح زیر است:
 هدفگذاریهای انجام شده در زمینه فناوری
 استانداردهای تدوین شده در زمینهی مطالعات و جهتدهیهای مناسب
 قوانین وضعشده در زمینهی فناوری (تسهیلگر ،تنظیمگر ،سیاستها)
 حرکتهای جمعی از سوی تعدادی از بازیگران درنتیجهی شکلگیری برخی انتظارات و یا هنجارها
 نگاههای مثبت و یا منفی ایجاد شده در رابطه با سیستم یا بخشی از آن
ه) شکلدهي به بازار
نیابد انتظار داشت که فناوریهای نوظهور ،توانایی رقابت با فناوریهای موجود را داشته باشند .بنابراین ،نیاز به ایجاد محیطی با
هدف افزایش رقابتپذیری فناوری نوظهور احساس میشود .کارکرد شکلگیری بازار ،شامل فعالیتهایی (مانند حمایتهای
مالی از کاربرد فناوری نوظهور) است که با ارائهی امتیازاتی منجر به ایجا تقاضا برای فناوری میگردد .با فعالیتهای مختلفی
میتوان به تحقق این کارکرد کمك کرد:
 ایجاد مزیت رقابتی بوسیله سیاستهای مالیاتی بر فناوری و صنایع رقیب
 کاهش هزینههای مصرف فناوری
 وضع آییننامهها و قواعد تنظیمکننده بازار در مورد فناوری
 معافیتهای مالیاتی بر فناوری
 اعطای تسهیالت درصورت استفاده از فناوری
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 تعیین حداقلی از سهم استفاده از فناوری
 اقدامات انجامشده برای بازاریابی محصوالت تولیدشده از فناوری
و) بسیج منابع
دسترسی به منابع مورد نیاز ،از ضرورتهای توسعه نظامهای نوآوری است .کارکرد تأمین منابع ،به تخصیص سرمایههای مالی،
انسانی ،مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری میپردازد .فعالیتهای مربوط به این کارکرد شامل انواع سرمایهگذاریها و
یارانههای تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است .همچنین ،گسترش زیرساختهای عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری،
مانند سیستمهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهی این کارکرد قرار میگیرد.
این کارکرد می تواند توسط دولت ،صنعت و یا هر بازیگر موثر دیگری در توسعه فناوری ،برآورده گردد .با افزایش سطح بلوغ
فناوری نوظهور ،انتظار میرود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیاز نیز بیشتر گردد .نمونهای از فعالیتهای مربوط به
این کارکرد شود ،در ادامه آورده شده است:
 کمكهای بالعوض دولتی (سوبسید) برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفرینی
 سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری
 توسعه زیرساختهای مورد نیاز فناوری
 تالشهای انجام گرفته برای تأمین مواد و قطعات موردنیاز
 تالشهای انجام گرفته برای آموزش نیروهای انسانی (علمی و مهارتی)
ز) مشروعیت بخشي
ظهور یك فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگران ذینفع در فناوریهای کنونی همراه میشود .بنابراین ،میبایست بازیگران
فناوری نوظهور ،بر این لختی غلبه نمایند .این امر ،از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قواعد و مقررات
مربوط به نظام تکنولوژیکی نوآوری صورت میپذیرد .کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،شامل البیهای سیاسی و
رایزنیهایی است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت میپذیرد .این کارکرد ،بهمیزان زیادی با کارکرد جهتدهی فرایندهای
تحقیقاتی شباهت دارد .بزرگترین تفاوت بین آنها این است که در کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،قواعد موجود در
نظام تکنولوژیکی نوآوری تغییر نمیکنند .این کارکرد تنها به متقاعدسازی نهادهای پشتیبان میپردازد .سپس ،رسمیتبخشیدن
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به فناوری از طریق وضع قواعد جدید ،توسط نهادهای پشتیبان صورت میپذیرد .فعالیت وضع قوانینی در حمایت از فناوری نیز
مربوط به کارکردهای دیگر (مانند جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی و تأمین منابع) است.
با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط بخش خصوصی و عمومی ،بازیگران بخش خصوصی مانند سازمانهای غیر دولتی
( )NGOو یا صنایع حامی فناوری نقش پررنگتری را ایفا میکنند .توجه شود که در تمام فعالیتهای این کارکرد ،گروهی از
بازیگران ،گروهی دیگر از بازیگران با قدرت اجرایی را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب میکنند .نمونهای از رخدادهای موثر
در تحقق این کارکرد ،موارد زیر است:
 رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر برای حمایت از فناوری
 اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخشهای مختلف دولت و صنعت (شامل NGOها)
 شکلگیری شبکههایی با هدف افزایش قدرت سیاسی بازیگران
 حمایتهای انجامشده از فناوری از سوی تصمیمگیران
براساس شاخصها و تعاریف چکیده ارائه شده از هر یك از کارکردهای هفتگانه ،میتوان دید کاملی از تمام ابعاد یك کارکرد
بدست آورد .بر اساس این دید کامل ،سواالت مطرح شده در فاز دو از جامعیت برخوردار میگردند .بهزور خالصه ،کلیه
زیرکارکردها را میتوان در قالب جدول صفحه بعد بهنمایش گذاشت:

جدول  -3کارکردهای نظام نوآوری و شاخصهای کمي و کیفي
عامل

زيرعامل

فعالیتهای

ایجاد فرصتهای جدید

شاخصهای کیفي

شاخصهای کمّي
تعداد پروژههای انجام شده با هدف تجاریسازی
تعداد شرکتهای ثبت شده در زمینهی فناوری

کارآفرينانه

ورود شرکتهای موجود به عرصهی فناوری
حجم سرمایهگذاریهای خطرپذیر انجام شده

توسعهی دانش

نمایش فرصتهای

برگزاری نمایشگاه تکنولوژی

جدید

انجام پروژههای نمایشی

فنی

تعداد مقاالت  ISIمنتشر شده در زمینه تکنولوژی
تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت بینالمللی در زمینه تکنولوژی
تعداد سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تکنولوژی
اندازهی سازمانهای تحقیقاتی ( )R&Dفعال در زمینه تکنولوژی
تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته از تکنولوژی
تعداد توسعه و ایجاد نمونههای آزمایشی و اولیه از تکنولوژی
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شاخصهای کیفي

شاخصهای کمّي
()Prototype
تعداد گزارشهای تولید شده در رابطه با مطالعهی بازار

غیرفنی

تعداد مطالعات امکانسنجی انجام شده
انتشار دانش

تعداد فعّالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه مشترك صورت پذیرفته

فنی

میان واحدهای مختلف (با هدف تسهیم دانش)
تعداد کنفرانسها و کارگاههای برگزار شده در رابطه با فناوری
تعداد شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام تکنولوژیك
اندازهی شبکههای متشکل از بازیگران موجود در نظام تکنولوژیك
میزان جابهجایی نیروهای تحصیلکرده
دانشگاهی با محوریت تکنولوژی
تعداد گزارشهای منتشر شده در رابطه با مطالعهی بازار

غیرفنی

تعداد مطالعات امکانسنجی منتشر شده
جهتدهي به

قانونگذاری در رابطه با تکنولوژی

رسمی (وضع نهادها)

استانداردهای تدوین شده

سیستم
غیررسمی (شکلگیری

وضع چشماندازهای جدید برای توسعهی

انتظارات)

تکنولوژی و یا موارد دیگر که بر تکنولوژی
اثرگذارند
شکلگیری محركهایی برای توسعهی
تکنولوژی یا نوع خاصی از آن (مانند ارزان
شدن قیمت منابع مصرفی تکنولوژی)
شفافسازی تقاضای کاربران اصلی
رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر
ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار بر
سیستم (مانند تغییرات آب و هوایی)
شکلگیری انتظاراتی دربارهی ایندهی
تکنولوژی
شفافسازی پتانسیل بازار

شکلگیری بازار

میزان عدمقطعیت موجود در برابر
تولیدکنندگان و یا سرمایهگذاران
شناسایی مرحلهی بلوغ (دورهی عمر) بازار
تعداد و تنوع کاربران موجود برای تکنولوژی
تعداد و تنوع نهادهای تنظیمشده برای شکلدهی به بازار
بسیج منابع

کمكهای بالعوض دولتی (یارانه)

مالی

سرمایهگذاریهای بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری
انسانی

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در
رابطه با تکنولوژی موردنظر

مواد

تأمین مواد اولیهی مورد نیاز برای توسعهی
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شاخصهای کیفي

شاخصهای کمّي

تکنولوژی از خارج از کشور
دارایی های مکمل

توسعه زیرساختهای مورد نیاز تکنولوژی و
محصوالت و خدمات مکمل

مشروعیتبخشي

میزان همگرائی نهادهای موجود و نظام
نوآوری تکنولوژیك در حال توسعه
میزان مشروعیت سرمایهگذاری در توسعهی
تکنولوژی و محصوالت مربوط به آن
رایزنیهای سیاسی بین گروههای درگیر
برای حمایت از تکنولوژی
اعمال نفوذ گروهای پشتیبان تکنولوژی در
بخشهای مختلف دولت و صنعت
میزان حمایت از تکنولوژی موردنظر در
رسانهها

 -4-1مرور ادبیات مرتبط با تدوين نقشه راه
 -1-4-1مفاهیم نقشه راه
رهنگاشت برنامهای راهبردی است که به توصیف گامهای مورد نیاز یك سازمان برای دستیابی به اهداف و خروجیهای بیان
شده ،میپردازد .این ابزار به وضوح روابطی میان فعالیتها و اولویتها تصویر میکند تا در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
پیادهسازی شوند .به عالوه یك رهنگاشت اثربخش شامل سنجهها 1و نقاط عطف 2میباشد به طوری که امکان پایش منظم
پیشرفت به سوی اهداف غایی رهنگاشت ،به وجود آید.
رهنگاشتها انواع گوناگونی دارند .رهنگاشتهای مختص فناوری مقصودشان حمایت از توسعه یك نوع خاصی از فناوری
میباشد .افرادی که به طور معمول در این فرآیند همکاری میکنند ،شامل کارشناسان فنی ،سیاستگذاران ،تحلیلگران انرژی و

metrics
milestones

1
2
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پژوهشگران دانشگاهی میباشند که گرد هم میآیند تا به طراحی اهداف عملکردی ،مسیرهای کاری ،1اولویتها و
چارچوبهای زمانی برای تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازی 2یك فناوری ،بپردازند.
تعریف آژانس بینالمللی انرژی از رهنگاشت فناوری عبارت است از یك مجموعه پویا از نیازمندیهای فنی ،سیاستی ،قانونی،
مالی ،بازاری و سازمانی شناسایی شده توسط کلیه ذینفعان درگیر در تدوین رهنگاشت .تالشها بایست معطوف به تسهیم بهتر
کلیه اطالعات مرتبط با تحقیق ،توسعه ،رونمایی و پیادهسازیِ یك فناوری بین شرکتکنندگان باشد)4(.
در ادامه تعاریف برخی از عبارات ارائه شده است:
 رهنگاشت :نوعی خاص از برنامهریزی راهبردی ناظر بر طرحریزی مجموعه فعالیتهایی است که یك سازمان
میتواند طی چارچوبهای زمانی خاص ،برای دستیابی به اهداف و خروجیهای بیان شده تعهد کند.
 رهنگاری :فرآیند تکاملی که طی آن یك رهنگاشت خلق ،اجرا ،پایش و در صورت لزوم بهروزرسانی میشود.
 ذینفعان :افراد مناسبی که در تحقق توسعه و پیادهسازی رهنگاشت ذینفعاند ،مانند نمایندگان دولت ،صنعت ،دانشگاه
و سازمانهای مردمنهاد.
 اجرا :فرآیند عملیاتی کردن رهنگاشت به واسطه انجام پروژهها و اقدامات معطوف به خرده فعالیتها و اولویتها و
همچنین به واسطه پایش پیشرفت با استفاده از یك سامانه ردگیری.
مخاطبان رهنگاشت بسته به نوع سندی که تدوین میشود تغییر میکنند .برای رهنگاشتهای فناوری انرژی در سطح ملی،
مخاطبان ممکن است شامل موارد زیر باشند:
 تصمیمسازان دولتی و ملی در وزارتخانههای انرژی ،محیط زیست ،صنعت ،منابع طبیعی و امور زیربنایی
 تصمیمسازان دولتی و ملی در وزارتخانههای دارایی یا امور اقتصادی
 سیاستگذاران ایالتی/استانی و محلی و تنظیمگران ملی
 تصمیمسازان بخش انرژی ،به ویژه از صنایعی که مقادیر زیادی از انرژی را تولید یا مصرف میکنند (مانند صنعت
برق ،حوزههای منابع طبیعی و کشاورزی ،و صنایع انرژی بر)
pathways
)research, development, demonstration and deployment (RDD&D

1
2
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 کارشناسان پیشروی علمی ،مهندسی ،سیاستگذاری ،علوم اجتماعی و کسب و کار که مشغول در پژوهش روی
فناوریهای خاص انرژی و سیاستهای پشتیبان و مکانیسمهای مالی مورد نیاز برای تسریع تجاریسازی میباشند
 سازمانهای مردمنهاد درگیر در پژوهش و حمایت از انرژی پاك()1

 -2-4-1تدوين نقشه راه
در این قسمت باید به معرفی (گام های) روشی برای تدوین برنامه عملیاتی پرداخت .این روش پیشنهادی باید قادر باشد تا به
سؤاالت مختلف فرآیند توسعه فناوری که تا این مرحله مورد توجه قرار نگرفتهاند پاسخ داده شود؛ سؤاالتی نظیر:
 برنامهها برای پاسخگویی به کدام اهداف تدوین و اجرا میشود؟
 برنامهها چگونه اولویتها و مالحظات تعریف شده در راهبردها ،سیاستها و اقدامات را عملیاتی میسازند؟
 گروهها یا نهادهای اصلی هدف (یعنی هویتهایی که این قصد تأثیرگذاری بر رفتار آنها را دارد) کدامند؟
 مجری یا مجریان این برنامه کدامند؟ و نحوه عمل آنها چگونه است؟
 دوره زمانی اجرای برنامه چقدر است؟
 منابع موردنیاز و نتایج مورد انتظار از اجرای این برنامهها کدامند؟
بر مبنای رویکرد چارچوب منطقی و روش تدوین برنامه عملیاتی فناوری از یك طرف ،و نیز ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و
سیاست های تدوین شده ،در این قسمت الزم است تا روش پیشنهادی تدوین برنامه عملیاتی ارائه شود .این روش پیشنهادی
متشکل از گامهای زیر خواهد بود:
 درنظرگیری ارتباط برنامه عملیاتی با ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها :هر برنامه عملیاتی در ارتباط با
یك و چند هدف باالدستی نوشته میشود .بهعبارت دیگر ،هدف اولیه یك سند توسعه فناوری در ابتدا برآورده ساختن
ارکان جهتساز و برنامه اقدامات و سیاستها تعریف شده در مراحل قبل است .با توجه به منطقی که در فصول پیشین
بهعنوان فرآیند تدوین اسناد ملی راهبردی بیان شد ،تدوین برنامههای عملیاتی نیز باید با توجه و درنظرگیری این فرآیند
انجام گردد .برنامه های تدوین شده در مرحله اول باید همراستا با اهداف کالن و خرد تعریف شده در مراحل قبلی باشد.
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در مرحله دوم ،برنامههای عملیاتی تدوین شده باید با راهبردها ،اقدامات و سیاستهای تدوین شده همخوان باشد .این
کار را میتوان با تحلیل موانع شناسایی شده در مرحله برنامه اقدامات و سیاستها به انجام رساند .با درنظر داشتن موانع
به شکل مشکالتی که باید برای آنها راهحل ارائه گردد ،یك مشکل پیچیده به شکل آسانی حل خواهد شد ،اگر علت و
اثرات آن بهطور کامل مورد تحلیل قرار گرفته باشد.
 تعیین پروژهها :در این گام پروژههای ضروری بهمنظور برآورده کردن اهداف کالن و خرد و نیز محقق نمودن
راهبردها ،اقدامات و سیاستها تعیین میشود .این پروژهها ،فعالیتهایی هستند که توسط کنشگران توسعه فناوری و در
راستای راهبردهای کالن و سیاستهای نوآوری تعریف میشود .اگر پروژهها بهطور صحیحی برنامهریزی شوند ،نتایج
موردانتظار از انجام آنها حاصل ،و در نتیجه ،اهداف میانمدت و بلندمدت نیز محقق میگردد .پروژهها در فرآیندی
توافقی و تعاملی و براساس نظر ذینفعان استخراج میگردد .اقداماتی تدوین شده در مراحل قبل هم راهنمای مناسبی
برای طراحی پروژهها هستند .بهعبارت دیگر ،برای تحقق هر اقدام یا سیاست اجرایی ،وجود مجموعهای از پروژهها
ضروری است.
 تعریف دورههای زمانی :هرچند پایداری و قابل پیشبینی بودن گاه بهعنوان نکات مثبت در بعضی از انواع برنامههای
حمایتی برشمرده میشود ،اما در عمل و بهدالیل مختلف بهتر است این برنامهها برای دورههای زمانی مشخص و
محدود طراحی و اجرا شوند .از مهمترین مزایای محدود بودن زمان برنامهها ،میتوان به روشن و محدود بودن بودجه
موردنیاز ،فراهم شدن امکانات ارزیابی بهتر نتایج و دستاوردها و امکان اصالح ،بازنگری و ایجاد تطابق بیشتر در برنامهها
با شرایط زمان اشاره کرد .بر این اساس ،الزم است تا دوره زمانی اجرایی هر برنامه را در این گام مشخص نمود.
 برنامهریزی منابع :برنامهریزی منابع با هدف اجرایی نمودن اقدامات تعریف شده صورت میپذیرد .این برنامهریزی را
باید قبل از اجرایی کردن اقدامات به انجام رساند .منظور از منابع موردنیاز در این گام دانش فنی ،ابزارآالت و تجهیزات و
منابع مالی است .در صورت وجود منابع موردنیاز ،برنامهریزی منابع بیانگر چگونگی و اولویتبندی استفاده از آنهاست.
اما در شرایطی که منابع موجود نباشد ،برنامهریزی بهمعنی چگونگی دستیابی به منابع از طریق خرید ،همکاری و یا تولید
منابع موردنیاز است.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
29
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،آبان 1394

 ترسیم رهنگاشت برنامه عملیاتی :پس از تعریف پروژهها و برنامههای عملیاتی ،برنامهریزی منابع و تعیین مجریان ،در
گام آخر برنامه عملیاتی الزم است تا ارتباط میان آنها مشخص شده و خالصه نتایج آن در قالب رهنگاشت برنامه
عملیاتی ارائه شود.

 -5-1جمعبندی و نتیجهگیری
در این بخش پس از بیان تعاریف و مفاهیم نگاشت نهادی مورد نیاز برای تحلیل وضعیت ساختار و کنشگران حدوزه فنداوری،
انواع نقشهایی که این کنشگران قابلیت ایفای آنها را دارند در دستههای سیاستگذاری ،تنظیمگری ،تسدهیلگری ،آموزشدی و
پژوهشی ،و صنعتی مورد اشاره قرار گرفتند.
همچنین ادبیات مرتبط با نظام نوآوری فناورانه تشریح گردید تا در بعد ساختاری بتوان عوامل مأثر بر توسعه فناوری را شناسایی
نمود.
در ادامه نیز ادبیات مرتبط با مفاهیم تدوین نقشه راه ارائه گردید تا بتوان از آن در جهت ترسیم نقشه راه این حوزه استفاده نمود.
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 -2تحلیل ساختاری و نگاشت نهادی حوزه افزايش راندمان
 -6-1مقدمه
کنشگران یکی از سه مؤلفهی ساختاری در توسعه فناوری میباشد که با انجام فعالیت ،بر فرآیند خلق ،انتشار و بهرهبرداری از
نوآوری اثر میگذارد .هر کنش گر موجود در نظام توسعه فناوری بر اساس راهبرد خود ،در چارچوب نهادهای پیرامون ،و با صرف
منابع الزم ،به انجام فعالیتهای نوآورانه میپردازد] .[4با بهانجام رسیدن فعالیتها ،کارکردهای مختلفی برآورده میگردد.
مجموع کارکردهای برآورده شده توسط فعالیتهای کنشگران مختلف ،عملکرد نهایی سیستم را تعِیین خواهد نمود .بنابراین با
شناسایی و تحلیل توسعه فناوری از زاویه کنشگران میتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعلی که هر کنشگر در برآوردن
کارکردها و تامین عملکرد سیستم مشخص نمود و در درجه دوم نیز آلترناتیوهای ساختاری که منجر به ایجاد عملکرد باال در
سیستم میشود را شناساِیی کرد.
در این فصل تالش میشود پس از تحلیل ساختار و کنشگران حوزه افزایش راندمان ،ضعفهای ساختاری این حوزه شناسایی
شوند.

 -7-1تحلیل ساختاری و نگاشت نهادی حوزه افزايش راندمان
مطابق با آنچه در فصل پیش تشریح شد ،به منظور تحلیل وضعیت کنشگران و تشخیص خالهای نهادی احتمالی الزم است
کنشگران در پنج نقش سیاستگذاری ،تنظیمگری ،آموزشی و پژوهشی ،صنعتی و تسهیلگری ،شناسایی شده و در قالب نگاشت
نهادی مورد تحلیل قرار گیرند .در این راستا و به منظور تحلیل ساختار حوزه افزایش راندمان نیروگاهها ،کنشگران این حوزه ذیل
نقشهای مذکور ،شناسایی شده و در قالب نگاشت نهادی مطابق با شکل زیر تحلیل شدهاند.
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شکل  -1نگاشت نهادی حوزه افزايش راندمان نیروگاه های حرارتي

در ادامه به توضیح نقش هر یك از نهادها در ارتباط با حوزه افزایش راندمان خواهیم پرداخت.

 -1-7-1نهادهای محیط بیروني
برخی از نهادها خارج از صنعت برق قرار داشته اما از طریق سیاستها ،مصوبات و فعالیتهایشان بر حوزه افزایش راندمان
نیروگاهها تاثیرگذار هستند .در این بخش به بررسی این نهادها پرداخته میشود.
 -1-1-7-1نهادهای بیروني موثر در سیاستگذاری و تنظیمگری
در این بخش نهادهایی که خروجی فعالیتهای آنها و کارکرد آنها برای حوزه راندمان نیروگاهها ،به نوعی در نقشهای
سیاستگذاری و تنظیمگری متجلی میشوند ،شناسایی شده و توضیح داده شدهاند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به استناد اصول و بندهای قانون اساسی جمهوری اسالمی به شرح زیر است:
 ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند  1اصل  110قانون اساسی)
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 پیشنهاد چگونگی حل معضالت نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند  8اصل
 110قانون اساسی)
 تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون
اساسی بداند (به استناد اصل  112قانون اساسی)
 مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع میدهد (به استناد اصل  112قانون اساسی)
 نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد نامه مورخ  77/1/17مقام معظم رهبری)
 مشاور رهبری در موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل  177قانون اساسی)
 عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل  177قانون اساسی)
 انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل  111قانون اساسی)
 تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل  111قانون اساسی)
 انتخاب جایگزین هریك از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111
قانون اساسی)
 پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل 110که در اصل 111
تصریح گردیده است.
همانطور که مشخص است این نهاد براساس وظایفی که در زمینه تدوین و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام دارد،
از طریق سیاستهای کالن مرتبط با حوزه انرژی میتواند اثرگذاری غیرمستقیم بر حوزه افزایش راندمان نیروگاهها داشته باشد.
مجلس شورای اسالمي
در نظام جمهوری اسالمی ایران ،مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی از قوای سهگانه (قوه مقننه) از اهمیت ویژه و واالیی
برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیمگیریها ،قانونگذاریها ،برنامهریزیها است .با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در
نظام کشور ،وظایف عمده مجلس در دو بخش خالصه میگردد:
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 قانونگذاری نظارتاز آنجا که این دو وظیفه از جنس ایفای نقشهای سیاستگذاری و تنظیمگری میباشد ،قوانین احتمالی که مجلس در حوزه
انرژی ممکن است تصویب نماید ،بر حوزه افزایش راندمان نیروگاهها اثرگذار است.
سازمان مديريت و برنامهريزی
این سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات عهدهدار وظایف متعددی بوده که عمدهترین آنها عبارتند از:
 برنامهریزی:
 انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی و پیشبینی منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه.
 تهیه و تنظیم برنامههای میانمدت و بلندمدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همهجانبه در کشور.
 بودجهریزی:
 پیشنهاد خطمشیها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
 تهیه و تنظیم بودجه ساالنه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط.
 نظارت و ارزیابی:
 نظارت مستمر بر اجرای برنامههای توسعه و پیشرفت ساالنه آنها.
 نظارت و ارزیابی کارآیی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشور.
 نظارت و ارزیابی طرحهای عمرانی کشور.
 امور فنی:
 استقرار نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور از طریق تدوین ضوابط فنی و اجرایی طرحها.
 سازماندهی و ارزشیابی عملکرد عوامل فنی و اجرایی از طریق تهیه ،تدوین ،اجرا و نظارت بر اجرای
ضوابط مربوط به تشخیص صالحیت فنی و ارجاع کار به واحدهای تهیه و اجراکننده طرحهای عمرانی.
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همانطور که مشخص است این نهاد از طریق برنامهریزیهای کالن اقتصادی و بودجهبندی برای طرحهای کالن در حوزه
سیاستگذاری انرژی به طور عام و به تبَع آن در حوزه سیاستگذاری حوزه افزایش راندمان به طور خاص دخیل خواهد بود.
وزارت نفت
وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در بخش نفت و گاز ،سیاستگذاری ،راهبری ،برنامه
ریزی و نظارت بر کلیه عملیات باالدستی و پایین دستی صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی تشکیل شده است و به
نمایندگی از طرف حکومت اسالمی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می نماید.
اهم وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور حاکمیتی و سیاستگذاری به شرح زیر است:
 تعیین خط مشی ها و سیاستهای راهبردی عملیات باالدستی و پایین دستی نفت
 تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی عملیات باالدستی و پایین دستی صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی مطابق
خط مشی ها و سیاستهای ابالغی و نظارت بر حسن اجرای آنها
 تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی با همکاری
دستگاههای اجرائی ذی ربط و صدور گواهینامههای الزم
 تدوین رویه ها و دستورالعملهای اجرائی جهت حفاظت ،نگهداری و ارتقای سطح سالمت ،بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت ،با هماهنگی دستگاههایاجرائی و نهادهای ذی ربط و نظارت بر اجرای آنها
 وضع مقررات و صدور دستورالعملهای الزم برای حسن انجام امور اکتشاف ،توسعه ،تولید ،انتقال ،حفظ حریم خطوط
لوله و تأسیسات ،ذخیره سازی ،توزیع و مصرف فرآورده های نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی
نقش وزارت نفت در حوزه افزایش راندمان نیروگاهها به عنوان یك بازیگر بیرونی ،به طور عمده با موضوع توزیع و مصرف
فرآوردههای نفتی ارتباط پیدا میکند و این نهاد به عنوان سیاستگذار در حوزه تامین و توزیع سوخت مورد استفاده نیروگاهها،
تاثیرگذاری قابل اعتنایی برای این حوزه دارد .همچنین این نهاد میتواند با سیاستهای و دستورالعملهای خود در قالب
تنظیمگر بیرونی ایفا نقش نماید.
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وزارت صنعت،معدن و تجارت
در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که از مهمترین شرح وظایف وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به موارد زیر می توان اشاره نمود :
 تدوین و ابالغ راهبردهای توسعه صنعتی ،معدنی و تجاری کشور و تعیین اهداف ،سیاستها ،برنامهها ،استانداردها،
نظامها ،آیین نامهها و ضوابط کلی بخشهای صنعت ،معدن و تجارت هماهنگ با سیاستهای کالن کشور با جلب
مشارکت تشکلها و سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد مرتبط و نظارت بر اجرا و تحقق آنها.
 تعیین سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی ،محصوالت صنعتی ،فرآورده های معدنی و خدمات فنی و مهندسی و
تجاری و تنظیم و اجرای مقررات مربوط به حمایت های صادراتی.
 برنامه ریزی  ،هدایت ،و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت ها و واحدهای صنعتی ،معدنی و تجاری و شهرکهای
صنعتی مشترك با کشورهای هدف براساس راهبردهای توسعه صنعتی ،معدنی و تجاری کشور و متناسب با توازن
منطقه ای ،آمایش سرزمین و مالحظات زیست محیطی
 برنامه ریزی ،هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت ،معدن ،
تجارت و انتقال فناوری و همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و خطر
پذیر در موارد ضروری و در مناطق کمتر توسعه یافته.
 برنامهریزی و ایجاد شرایط الزم برای حفظ ،صیانت و افزایش ظرفیتهای تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و
بازسازی ،نوسازی و گسترش فعالیت آنها.
 سیاستگذاری و برنامهریزی برای ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرك های صنفی  ،صنعتی و معدنی و نیز پشتیبانی از
ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و توانمندسازی بنگاه های کوچك و متوسط
 برنامه ریزی ،هدایت  ،حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده باال و فناوری های پیشرفته و هدایت و
حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا
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 حمایت از توسعه آموزش و پژوهش" ،تحقیق و توسعه( ،)R&Dترویج و انتشار یافتهها و نتایج تحقیقات و هدایت و
بهرهگیری از توانمندیهای مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری جهت توسعه بخشهای صنعت ،معدن و تجارت.
همانطور که مشخص است این نهاد به عنوان یك سیاستگذار اصلی در بخش صنعتی کشور هم در بخش عرضه انرژی و هم
در بخش تقاضای انرژی موثر است و در حوزه افزایش راندمان از طریق سیاستهای کالن صنعتی میتواند تاثیرگذاری داشته
باشد ،به طوری که موجب تسهیل توسعه فناوریهای این حوزه شده و در فرآیندهای مربوط به ساخت تجهیزات مورد نیاز با
سیاستهای خود تاثیرگذار باشد.
سازمان حفاظت محیط زيست
سازمان حفاظت محیط زیست ،به عنوان متولی بخش محیط زیست ،دارای وظایف اساسی در این حوزه میباشد که عبارتند از:
 پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست
 ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهرهوری معقول و مستمر از منابع محیط زیست
 نظارت مستمر بر بهرهبرداری از منابع محیط زیست
 برخورد فعال با زمینههای بحرانی محیط زیست شامل آلودگیهای بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط
 بررسی ،مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی یا حصول شناسائی در زمینههای زیر:
 عوامل آلودهکننده و مخرب محیط زیست در زمینه آب ،هوا ،خاك ،مواد زائد ،آفتکشها ،کودهای
شیمیائی ،سر و صدا و نظایر آنها
 چگونگی استقرار پدیدههای عمرانی و توسعه کشور مانند واحدهای صنعتی ،نیروگاهها ،سدها ،مجتمعهای
کشاورزی و عمرانی و سکونتگاههای انسانی و نظایر آن
 مسائل زیستمحیطی منطقهای با استفاده از همکاری کشورهای همجوار و همکاری بینالمللی
 تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی
 ارزیابی و نظارت به منظور حصول اطمینان از کاربرد و کارآئی ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
37
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،آبان 1394

 تدوین طرحها و پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی منطقهای ،ملی و بینالمللی در زمینه مسایل زیستمحیطی
 ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و هزینههای زیستمحیطی ناشی از توسعه
 مطالعه و زمینهسازی جهت دستیابی به توسعه پایدار
از آنجا که موضوع راندمان نیروگاهها ارتباط تنگاتنگی با موضوع انتشار آالیندههای زیست محیطی دارد ،سازمان حفاظت محیط
زیست به عنوان سیاستگذار عمده برای پیشگیری تخریب محیط زیست ،با سیاتهای خود در این حوزه دخیل است .به علاوه
این سازمان بر چگونگی استقرار نیروگاهها اثرگذار است که این امر نیز به نوعی با موضوع انتشار آالیندهها در نیروگاهها مرتبط
بوده و با موضوع راندمان نیروگاهها پیوند مییابد .به طور کلی این نهاد در حوزه افزایش راندمان هم در نقش سیاستگذار
بیرونی و هم در نقش تنظیمگر بیرونی قابل شناسایی است.
 -2-1-7-1نهادهای بیروني موثر در بخش صنعت
به طور کلی شرکتهای تامینکننده قطعات و مواد اولیه با قابلیت کاربرد در فرآیندهای مورد نیاز برای افزایش راندمان
نیروگاهها ،به عنوان نهادهای بیرونی با کارکرد صنعتی در نگاشت نهادی قابل شناسایی میباشند .این شرکتها ،پیمانکار
تخصصی برای ارائه خدمات مربوط به حوزه افزایش راندمان نیروگاهها نیستند اما در تامین مواد اولیه ،قطعات و خدمات فنی
عمومی (غیر تخصصی) مورد نیاز دخیل هستند.
نهادهای بیرونی موثر در آموزش و پژوهش ،و تسهیلگری
در این بخش نهادهایی که خروجی فعالیتهای آنها و کارکرد آنها برای حوزه راندمان نیروگاهها ،به نوعی در نقشهای
آموزشی و پژوهشی و تسهیلگری متجلی میشوند ،شناسایی شده و توضیح داده شدهاند.
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان متولی حوزه آموزش عالی ،پژوهش و فناوری کشور دارای مأموریتهای اصلی و
حدود اختیاراتی به شرح زیر میباشد:
 در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فنآوری:
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 شناسایی مزیتهای نسبی ،قابلیتها ،استعدادها و نیازهای پژوهش و فنآوری کشور بر مبنای
آیندهنگری و آیندهپژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی ،تحقیقاتی ،دانشگاهها و مراکز آموزشی و
تحقیقاتی جهت بهرهبرداری.
 بررسی اولویتهای راهبردی تحقیقات و فنآوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و
پیشنهاد به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فنآوری.
 حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهشهای مرتبط با فنآوریهای نوین بر اساس اولویتها.
 برنامهریزی برای تدارك منابع مالی توسعه فنآوری کشور و مشارکت در ایجاد ،توسعه و تقویت فنآوری
ملی و حمایت از توسعه فنآوریهای بومی.
 اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با
همکاری دستگاههای ذیربط.
 اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای الزم در خصوص انتقال فنآوری و دانش فنی و برنامهریزی به منظور
بومی کردن فنآوریهای انتقال یافته به داخل کشور و ارائه آنها به شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فنآوری.
 ایجاد زمینههای مناسب برای عرضه فنآوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فنآوریهای
تولید شده در کشور و کمك به ایجاد انجمنها و شرکتهای غیردولتی علمی ،تحقیقاتی و فنآوری.
 تمهید سازوکارهای الزم برای ایجاد همسویی میان فعالیتهای آموزشی ،تحقیقاتی و فنآوری ،تقویت
ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور.
 اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمك به توسعه پژوهش و فنآوری در بخشهای غیردولتی.
 ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم ،تحقیقات و فنآوری شامل پیشرفتها ،شناخت موانع و مشکالت و
تدوین و ارائه گزارش ساالنه.
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 اتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهادهای الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمین امنیت شغلی آنان و
استفاده بهینه از توانمندیهای آنها.
 در زمینه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری:
 پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصالح .
 تعیین راهکارهای الزم و برنامهریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی،
مراکز تحقیقاتی و فنآوری و دیگر مراکز فعالیتهای علمی -پژوهشی همانند شهركهای تحقیقاتی،
آزمایشگاههای ملی ،موزههای علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکتهای مردمی
متناسب با نیازها و ضرورتهای کشور.
 برنامهریزی اجرایی ،آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحوالت علمی و فنی در جهان.
 تعیین ضوابط ،معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ،رشتهها و مقاطع
تحصیلی با رعایت اصول انعطاف ،پویایی ،رقابت و نوآوری علمی.
 نظارت بر فعالیتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
 بررسی و پیشنهاد اولویتهای تخصیص منابع در حوزههای علوم ،تحقیقات و فنآوری به سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور.
 توسعه همکاریهای علمی بینالمللی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور نهادینه کردن همکاریها و مبادالت
علمی بین مراکز علمی -تحقیقاتی داخل کشور با مراکز علمی -تحقیقاتی منطقهای و بینالمللی در
چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذیصالح.
 صدور مجوز تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی با مشارکت دانشگاهها و مراکز
علمی خارج از کشور ،بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذیصالح.
همانطور که مشخص است سیاستهای این نهاد بر بخش آموزشی و پژوهشی حوزه افزایش راندمان نیروگاهها تاثیرگذار بوده و
چارچوب و فضای حاکم بر حوزه آموزش و پژوهش حوزه افزایش راندمان نیروگاهها ،را تعیین مینماید.
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سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي
هدف اصلی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حمایت از ایجاد فنّاوری (تحقیق و توسعه ) در سطح ملی خواهد بود و
برای این منظور میکوشد تا از طریق اعمال حمایت ها و ارائه تسهیالت (علمی  ،فنی  ،مالی  ،حقوقی  ،اداری و فرهنگی) و
فراهم آوردن ترتیبات الزم برای تعامل بهرهور و مؤثر عرضه و تقاضای فنّاوری زمینه های رشد خالقیت و نوآوری  ،به
کارگیری نتایج تحقیقات و تجاری کردن فنّاوری های حاصل از تحقیق و توسعه را در یك فضای رقابتی فراهم آورد
وظایف سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران عبارتند از:
 -1حمایت از تکمیل چرخة تحقیق تا تولید به منظور فراهم کردن زمینههای بهکارگیری مؤثر نتایج تحقیقات
 -2حمایت از مستندسازی ،جذب ،بومیسازی و اشاعه دستاوردهای حاصل از ایجاد فنآوری
 -3حمایت و پشتیبانی از مخترعین ،مبتکرین ،محققین کارآفرین ،مؤسسات و شرکتهای کارآفرین و هدایت فعالیت آنها در
جهت تحقق اولویتهای ایجاد فنآوری
 -4حمایت از توسعه و گسترش مراکز خدمات فنی  -مهندسی ،مشاورهای و مدیریت ایجاد فنآوری
 -5حمایت مالی و تشویق بخش خصوصی در فعالیتهای ایجاد فنآوری
 -6ایجاد سازوکارهای حمایتی از طریق سازماندهی تشکیالت و امکانات مناسب این نوع حمایتها در سازمان
 -7ایجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالعرسانی بین عرضهکنندگان و متقاضیان ایجاد فنآوری و فنآوریهای ایجادشده
 -8ایجاد زمینههای الزم برای ارائه فنآوریهای حاصل از تحقیق و توسعه از طریق برپایی نمایشگاهها و جشنوارهها ،از جمله
جشنواره خوارزمی و انتشار اطالعات مربوطه به صورت کتاب ،مجله ،فیلم ،خبرنامه ،بروشور و ...
 -9ایجاد زمینههای مناسب برای برگزاری و ت-رویج دورههای کاربردی و حرفهای ،همایشها و کارگاههای تخصصی به
منظور توسعه منابع انسانی در عرصههای مختلف ایجاد فنآوری
 -10گسترش همکاری در روابط علمی  -فنی با سازمانها و مراکز پژوهشی – فنآوری در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
در زمینه موضوع فعالیت سازمان
 -11اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از تضمین مالکیت فکری و افزایش قدرت ریسكپذیری (خطرپذیری) مشارکتکنندگان
در برنامههای ایجاد فنآوری
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 -12ایجاد پژوهشکدههای تحت پوشش سازمان با شخصیت حقوقی مستقل به منظور انجام تحقیقات توسعه فنآوری در جهت
اولویت های ملی و فنآوری های نوین
همانطور که مشخص است این نهاد در پی حمایت از توسعه فناوری به معنای عام آن میباشد و در نتیجه برای امر پژوهش و
توسعه فناوری در حوزه راندمان نیروگاهها یك نهاد بیرونی محسوب میگردد .به عالوه با توجه به ماهیت فعالیتهای این نهاد
میتوان نقش تسهیلگری نیز برای آن قائل گردید.
مرکز همکاریهای فنآوری و نوآوری رئیسجمهور
مرکز همکاریهای فنآوری و نوآوری رئیسجمهور با هدف ارائه مشاوره علمی و صنعتی به مجموعه دستگاههای
سیاستگذاری و اجرایی کشور و کمك به توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه فنآوریهای نوین مشغول به فعالیت
میباشد .این مرکز با توجه به تاثیر فنآوری در رشد اقتصادی و ایجاد تحول در تامین معاش و ارتقاء زندگی انسانی ،به توسعه
فنآوریهای نوین در راستای توسعه اقتصاد دانشبنیان کمك مینماید .مجموعه فعالیتهای این مرکز شامل محورهای زیر
است:
 -1توافق جمعی در بین دستگاههای مرتبط با فنآوریهای نوین
 -2مشارکت در سیاستگذاری ملی توسعه فنآوریهای نوین
 -3ایجاد تشکلهای مرتبط با فنآوری
 -4بهبود فرآیند توسعه نوآوری و اثربخشی آن
 -5کمك به ایجاد همکاریهای بینالمللی
 -6تجاریسازی و صادرات محصوالت فنآورانه
ای نهاد نیز به حمایت از توسعه فناوری در معنای عام آن پرداخته و به طور عمده در نقش تسهیلگری مالی و غیرمالی برای
فناوریهای راندمان نیروگاهها قابل شناسایی است.
در ادامه صندوقها و نهادهای مالی معرفی میشوند که به نوعی میتوانند وظیفه تامین مالی پروژهها و طرحهای افزایش
راندمان نیروگاهها را بر عهده گیرند.
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صندوق توسعه ملي
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای
ماندگار ،مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده
است.
منابع این صندوق براساس حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی ،گاز و
فرآورده های نفتی) تعیین میشود و هر سال سه درصد به آن افزوده میشود.
مصارف صندوق نیز براساس موارد زیر است:
 اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای
تولید و توسعه سرمایه گذاریهای دارای توجیه فنی ،مالی و اقتصادی
 اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی
برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیالت سندیکایی
 اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
 سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
 اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب
و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم ( )81قانون اساسی می باشد .
 تأمین هزینه های صندوق
صندوق نوآوری و شکوفايي
صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمك به تحقق و توسعه اقتصاد دانشبنیان ،تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاریسازی
نوآوریها ،دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش از طریق ارائه کمكها و خدمات مالی و پشتیبانی به
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان تشکیل شده است .وظایف این صندوق عبارتند از:
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 -1برآورد منابع مالی موردنیاز و تأمین آن از طریق منابع دولتی ،بودجههای سنواتی ،اخذ کمك ،سود سرمایهگذاری و کارمزد
تسهیالت ،درآمد حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق.
 -2دریافت هرگونه تسهیالت و جلب مشارکت حسب مورد از بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری.
 -3بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها و مؤسسههای دانشبنیان به منظور اعطای تسهیالت.
 -4ارائه خدمات مالی و تسهیالتی به شرکتها و مؤسسات و فعالیتهای دانشبنیان به صورت اعطای کمك بالعوض و یارانه
و تسهیالت کوتاهمدت و بلندمدت و ارائه خدمات ضمانتنامهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم.
 -5مشارکت و سرمایهگذاری ریسكپذیر در مراحل تجاریسازی طرحها و فعالیتهای دانشبنیان به صورت مستقیم و
غیرمستقیم و نیز کمك مالی بالعوض در این مورد.
 -6شناسایی و انتخاب شبکه کارگزاری در ارائه خدمات مالی و تسهیالتی و پشتیبانی صندوق.
 -7کمك مالی و حمایت از نهادهای پشتیبان تجاریسازی نوآوری و فنآوری و فراهم کردن خدمات توانمندسازی شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان.
 -8مشارکت در تدوین سیاستها و تعیین اولویتها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در کشور و کمك به ساماندهی و
همافزایی حمایتهای موجود در کشور.
 -9نظارت بر مراحل تخصیص منابع صندوق به شرکتها و مؤسسات و فعالیتهای دانشبنیان.
 -10همکاری با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصی داخلی و خارجی.
 -11مدیریت بهینه منابع در اختیار به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق.
 -12انجام هرگونه فعالیت در راستای اهداف صندوق.
 . 13سایر حمایتها و کمكهای مالی بر اساس مصوبه هیئت امنا.
صندوق مالي توسعه تکنولوژی
هدف اصلی صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران عبارت است از تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای مبتنی بر دانش و
فنآوری و کارآفرینان فنآ ور ،محققین و مخترعین نوآور (اعم از حقیقی و حقوقی) به منظور نیل به خودکفایی و استقالل
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اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی و توسعه بازار داخلی و خارجی خدمات و محصوالت مبتنی بر دانش و فنآوری کشور .در
کنار این هدف ،سایر اهداف کالن صندوق نیز به شرح زیر میباشد:
 -1متنوعتر کردن خدمات مالی مبتنی بر موازین اسالمی
 -2ایجاد تمایز در کیفیت و نحوه ارائه خدمات برای توسعه کسبوکارهای دانشبنیان
 -3فرصتیابی برای سرمایهگذاری در طرحها و بنگاههای دانشبنیان
 -4تقویت سرمایههای اجتماعی صندوق
-5توسعه سازمانی منعطف ،پویا ،متکی بر خرد جمعی و کارآمد در تعامل سازنده با شبکه همکار
صندوق غیردولتي پژوهش و فنآوری صنعت برق ايران
اهداف صندوق غیردولتی پژوهش و فنآوری صنعت برق ایران عبارتند از حمایت از فعالیتهای محققین و طرحهای تحقیقاتی
بخش غیردولتی صنعت برق به منظور:
 -1تولید و توسعه دانش فنی.
 -2ارتقاء سطح فنآوری.
 -3جذب ،انتقال و بومیسازی فنآوریهای نوین جهان.
به این منظور ،این صندوق فعالیتهای حمایتی زیر را انجام میدهد:
 -1اعطای تسهیالت اعتباری (به صورت عقود اسالمی) جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی.
 -2اعطای یارانه سود برای طرحهای تحقیقاتی که از سایر منابع مالی و اعتباری کشور تسهیالت دریافت داشتهاند.
 -3صدور ضمانتنامه و تضمین برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی طرحهای تحقیقاتی از سایر منابع مالی و اعتباری کشور.
 -4مشارکت ،سرمایهگذاری و تامین سرمایه خطرپذیر به منظور اجرای طرحهای تحقیقاتی.

 -2-7-1نهادهای محیط دروني
برخی از نهادها در حوزه افزایش راندمان نیروگاهها و در قالب نقشهای پنج گانه نگاشت نهادی به طور مستقیم دخیل هستند
که در این بخش معرفی شدهاند.
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 -1-2-7-1نهادهای دروني موثر در سیاستگذاری و تنظیمگری
در این بخش نهادهایی که موضوع راندمان نیروگاهها در میان اهم وظایف و کارکردهایشان میباشد و این وظایف در نقشهای
سیاستگذاری و تنظیمگری متجلی میشوند ،شناسایی شده و توضیح داده شدهاند.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو
وظایف حاکمیتی معاونت برق و انرژی در بخش برق عبارتند از:
 -1سیاستگذاری و برنامهریزی کالن و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه در حد حصول اطمینان از تأمین برق مورد نیاز
 -2تصویب و ابالغ استانداردها و دستورالعملهای الزم برای تنظیم اثرات خارجی صنعت و رعایت حقوق مشترکین و مصالح
جامعه و نظارت بر اجرای آنها در زمینههای فنی ،زیستمحیطی ،ایمنی و ارائه خدمات به مشترکین
 -3کاهش ،شفافسازی و هدفمند کردن یارانهها
 -4تصویب تعرفههای فروش برق
 -5تهیه و تصویب مقررات و آئیننامهها و دستورالعملهای ناظر بر روابط شرکتهای فعال در بازار برق و نظارت بر اجرای آنها
 -6ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق که امکان رقابت در آنها وجود دارد
 -7تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنعت برق
 -8تسهیل دسترسی عمومی به آمار و اطالعات صنعت برق
 -9نظارت بر اجرای قوانین و برنامهریزی برای تحقق سیاستهای مصوب کشور در رابطه با صنعت برق و تأمین هزینه اجرای
سیاستها و طرحهای غیراقتصادی از دید بنگاه برق
 -10حمایت از توسعه تحقیقات کاربردی  ،فنآوری و منابع انسانی در صنعت برق
 -11ظرفیتسازی و حمایت از صنایع داخلی
 -12تهیه ،تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات مرتبط
 -13ارزیابی رضایت مشترکین و سیاستهای بهبود آن
شرکت توانیر
وظایف اصلی این شرکت عبارتند از:
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 -1بررسی و تدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامههای بلندمدت و میانمدت صنعت برق و ارائه آن
به وزارت نیرو
 -2اجرای سیاستها ،برنامهها و مصوبات وزارت نیرو
 -3تهیه طرحهای الزم برای توسعه تأسیسات تولید ،انتقال و توزیع برق و ارائه آن به وزارت نیرو جهت اخذ مجوز
 -4سرمایهگذاری در تأسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق
 -5اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و بهموقع طرحهای توسعه و بهینهسازی
تأسیسات
 -6راهبری و پایش شبکه سراسری برق از طریق شرکتهای زیرمجموعه و همچنین ایجاد سازوکارهای الزم برای توسعه
رقابت در امر تولید ،خرید و فروش برق از جمله ایجاد سیستمها و انجام عملیات بازار و بورس برق
 -7تدوین و پیشنهاد تعرفههای برق به وزارت نیرو
 -8خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور از طریق شرکتهای زیرمجموعه
 -9اخذ هرگونه وام و تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی ،عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و
انرژی برق و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط
 -10مدیریت ،توسعه و تأمین منابع مالی صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیالت و گردش منابع
مالی فیمابین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه
 -11انجام عملیات الزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق به نمایندگی از طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج
فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینهسازی مصرف و کاهش مصارف غیرضروری
 -12بررسی ،مطالعه و سایر اقدامات الزم برای توسعه فنآوری ،انتقال دانش فنی و اطالعرسانی تأمین کاال و ساخت تجهیزات
مورد نیاز صنعت برق کشور
 -13حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینههای تخصصی مرتبط با صنعت برق و پشتیبانی از برنامههای
تربیت متخصصان مورد نیاز صنعت برق کشور
 -14حمایت از تحقیقات و فعالیتهای علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهرهوری صنعت
برق کشور
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 -15مدیریت و هماهنگی تجاری ،فنی و برنامهای بین شرکتهای زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها در جهت
سیاستهای تعیینشده از طرف وزارت نیرو و دولت
 -16نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکتهای زیرمجموعه و انجام بازرسی وحسابرسیهای الزم
 -17تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعملهای الزم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت
برق و ارائه آنها به وزارت نیرو و همچنین انجام عملیات الزم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت نیرو
 -18پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت
 -19انجام هرگونه عملیات مالی ،معامالت ،سرمایهگذاری ،تشکیل شرکت ،مشارکت در مؤسسات و شرکتهای دیگر که مرتبط
با موضوع شرکت باشد ،با رعایت مقررات مربوط
 -20مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد
معاونت برنامهريزی و امور اقتصادی وزارت نیرو
وظایف حاکمیتی معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو عبارتند از:
 -1مطالعات و آیندهنگری همهجانبه شرایط محیطی و جهانی صنعت آب و برق
 -2تدوین برنامه دوربرد و راهبردی وزارت نیرو
 -3تلفیق برنامههای کوتاهمدت و میانمدت بخشهای مختلف صنعت آب و برق
 -4تلفیق ،تدوین و ارائه الیحه بودجه وزارت نیرو
 -5نظارت دقیق ،مستمر و مؤثر بر اجرای برنامه
 -6تهیه و تدوین گزارش عملکرد برنامه
 -7تدوین سیاستهای تشویقی و حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری غیردولتی و خارجی
 -8برنامهریزی جهت اجرای اصل  44قانون اساسی و خصوصیسازی صنعت
 -9مطالعات و بررسی ظرفیتهای داخلی صنعت آب و برق
 -10تدوین سیاستهای توسعه کارآفرینی در وزارت نیرو
 -11انجام امور مربوط به دبیرخانه مجامع عمومی شرکتهای تابعه
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 -12نظارت بر قراردادهای مرتبط با صنعت آب و برق
 -13مطالعات و بررسی اقتصاد کالن صنعت آب و برق
 -14مطالعات و بررسی بازار بینالمللی مرتبط با وزارت نیرو
 -15تنظیم سیاستها و روابط اقتصاد خارجی وزارت نیرو
 -16تدوین سیاستهای تشویقی و حمایتی از صادرکنندگان مرتبط با صنعت آب و برق
 -17تدوین سیاستهای راهبری بازار آب و برق
 -18تنظیم مقررات مربوط به بازار آب و برق
 -19تدوین و استقرار سیاستهای توسعه رقابت در بازارهای آب و برق
سازمان توسعه برق ايران
وظایف اصلی سازمان توسعه برق ایران عبارتند از:
 -1احداث و توسعه نیروگاهها و افزایش ظرفیت تولید برق.
 -2اجرای طرحها و پروژههای ملی احداث ،توسعه و بهینهسازی خطوط و پستهای انتقال برق.
 -3احداث و توسعه مراکز دیسپاچینگ و شبکههای مخابراتی برق.
 -4ارائه خدمات مدیریت پروژه در زمینه احداث و توسعه تاسیسات صنعت برق ،بر اساس روشهای مختلف سرمایهگذاری،
توسط اشخاص غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی.
 -5اجرای طرحها و پروژههای مورد درخواست شرکتهای برق منطقهای.
 -6تدوین و تهیه طرحهای اجرایی متناسب با نیازهای صنعت برق کشور و ارائه آن به شرکت مادرتخصصی توانیر و اعمال
نظارت در اجرای اینگونه طرحها.
 -7انجام مطالعات امکانسنجی در احداث نیروگاهها بر اساس شرایط اقلیمی و منابع سوخت در کشور و ارائه آن به شرکت
توانیر.
 -8مشارکت در تهیه استانداردهای برق و ارائه خدمات مشاورهای در این ارتباط.
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 -9اجرای برنامههای شرکت مادرتخصصی توانیر در زمینه حمایت و تقویت ظرفیتهای پیمانکاری ،مشاورهای و ساخت و
تولید تجهیزات نیروگاهها و شبکههای انتقال و همچنین انجام مطالعات الزم برای انتخاب فنآوری مناسب تولید و انتقال برق
در کشور و استفاده در امر تولید و انتقال برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو.
 -10همکاری و اشتراك مساعی با دیگر شرکتها و موسسات مرتبط با صنعت برق و پیمانکاران اعم از داخلی و خارجی برای
عرضه یا دریافت خدمات تخصصی در زمینههای مطالعاتی ،مهندسی ،اجرایی و همچنین انتقال ،جذب و ارتقاء فنآوری در
صنعت برق کشور.
 -11انجام هرگونه عملیات و معامالت که عالوه بر رعایت صرفه و صالح ،برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد.
شرکت مديريت شبکه برق ايران
وظایف اصلی این شرکت عبارتند از:
 -1راهبری و پایش بهرهبرداری از شبکه تولید و انتقال برق کشور به منظور حفظ پایایی و امنیت شبکه و تأمین مطمئن برق
کشور
 -2فراهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور خرید ،فروش و
جابجایی (ترانزیت) برق
 -3برقراری شرایط برای خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق
 -4اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات الزم در راستای حصول اطمینان از تأمین برق ،گسترش مشارکت بخش غیردولتی و توسعه
رقابت در تولید و توزیع برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو
انجمن صنفي نیروگاههای ايران (اصنا)
انجمن صنفی نیروگاههای ایران که به شکل اختصاری اصنا نامیده میشود در تاریخ  86/11/ 30در وزارت کار و امور اجتماعی
به ثبت رسید .دلیل اصلی شکلگیری این انجمن که اعضای آن ماهیت کارفرمایی دارند ،به واگذاری نیروگاهها به
بخشخصوصی مربوط میشود .از آنجایی که وزارت نیرو یکی از وزارتخانههای پیشرو در اجرای اصل  44قانون اساسی به
شمار میرود ،نیروگاهها از اولین بخشهای این وزارتخانه بود که به بخشخصوصی واگذار گردید .لیکن نکتهای که باعث
نگرانی صاحبنظران و متخصصان صنعت برق شد ،احتمال ضعیف شدن حلقههای ارتباطی بین نیروگاهها بود ،بهنحوی که
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زنجیره مواصالتی این نیروگاهها بهدلیل از بین رفتن حلقه واسط وزارت نیرو بهعنوان مالك این نیروگاهها دچار سستی و کاستی
شود .از اینرو این انجمن فعالیت خود را جدا از فعالیتهای مرتبط حاکمیتی و مالکیتی بهصورت سندیکایی و با عضویت
شرکتهای مدیریت تولید برق و نیروگاههای تابعه آغاز کرد و در حال حاضر با حدود  50عضو حقوقی فعالیتهای خود را
پیگیری مینماید.
انجمن صنفی نگهداری از نیروگاههای کشور(اصنا) ،به عنوان یك نهاد درونی ،ارزیابیهای مرتبط با پروانهی صالحیت
بهرهبرداری و نگهداری از نیروگاههای کشور را انجام میدهد و از این حیث یك نهاد تنظیمگر به حساب میآید .همچنین
ارزیابی کیفی ساالنه نیروی انسانی و تجهیزات و عملکرد نیروگاههای کشور نیز از طریق اصنا انجام میپذیرد ،بهطوری که
یکی از شروط صدور مجدد پروانه در وزارت نیرو و شرکت توانیر ،اخذ تأییدهای ساالنه از اصنا میباشد.
انجمن با توجه به تنوع خدمات درخواستی اعضا اقدام به ایجاد کمیتههای تخصصی نموده که سرویسهای مورد درخواست
اعضا را ارایه مینماید .این کمیتهها شامل:
آموزش  -حقوقی -فنی -افزایش راندمان -اقتصادی -شیمی -ممیزی انرژی -ارزیابی صدور پروانه نیروگاهها  -ارزیابی تأییدیه
شرکتهای تعمیراتی -نیروی انسانی -ساخت داخل  H. S. E -و ارزیابی توان اجرایی نیروگاهها میباشند که طیف گسترده-
خدمات ،از تأمین نیروی انسانی تا آموزش پرسنل و پیگیری مسایل حقوقی و سایر مواردی که براساس شرح وظایف این
کمیتهها میباشد را شامل میشود.
همچنین جهت شناسایی برترین نیروگاه کشور بهصورت ساالنه جایزهای توسط کارشناسان این انجمن تعیین شده که به نام
جایزه ابنا نام گرفته است و در واقع عبارت اختصاری«ارزشیابی برترین نیروگاههای ایران» میباشد .در زمینه آموزش هم این
انجمن ساالنه حدود  10همایش تخصصی در اقصا نقاط کشور برگزار میکند و هدف از آن ارتقای سطح دانش و بهروز رسانی
اطالعات پرسنل نیروگاهها ،ارایه راهحل مشکالت و مسایل مبتال به فنی و معرفی توانمندیهای ایشان در صنعت تولید برق
میباشد)6( .
 -2-2-7-1نهادهای دروني موثر در بخش صنعت
در این بخش نهادهایی که موضوع راندمان نیروگاهها در میان اهم وظایف و کارکردهایشان میباشد و این وظایف در نقش
صنعتی متجلی میشوند ،شناسایی شده و توضیح داده شدهاند.
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گروه صنعتي مپنا
شرکت مپنا ،در سال  1372به عنوان یك پیمانکار عمومی  ،براساس مصوبه شورای اقتصاد مورخ  ،1371/12/22تأسیس گردید.
انگیزه اصلی تأسیس این شرکت برآمده از تجربیات اجرای نیروگاه شهید رجایی مبنی بر صرفه اقتصادی ساخت داخلی
نیروگاهها ،بود .تا قبل از تشکیل شرکت مپنا ،کلیه پروژه های نیروگاهی کشور به طریق کلید در دست توسط شرکتهای
خارجی اجرا و تحویل بهرهبردار میگردید.
هم اکنون این شرکت به همراه  39شرکت زیرمجموعه خود ،تحت لوای گروه مپنا در زمینه توسعه و ساخت نیروگاههای
حرارتی و همچنین اجرای پروژههاى نفت و گاز و ریلى بصورت پیمانکار اجرایی کلید در دست ( )EPCو سرمایهگذاری
خصوصی ( )IPPفعالیت میکند.
در حوزه نیروگاهی ،گروه مپنا با بیش از  56000مگاوات پروژههای نیروگاهی خاتمه یافته ،در دست اجرا و آتی خود ،در تأمین
حدود  90درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاههای ایران مشارکت فعال داشته است.
از سوی دیگر گروه مپنا به عنوان سرمایهگذار پروژههای نیروگاهی خصوصی ( ،)IPPچندین نیروگاه خصوصی را در چارچوب
روشهای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری ( )BOTو ساخت ،تملیك و بهرهبرداری ( )BOOبا ظرفیت حدود  9500مگاوات و
ارزشی نزدیك به  4میلیارد یورو را توسعه داده ،احداث نموده و هماکنون در مالکیت خود دارد که مشغول به تولید برق هستند.
همچنین گروه مپنا تنها سازنده کلیه تجهیزات اصلی نیروگاههای حرارتی ،از جمله توربینهای گاز و بخار ،تجهیزات جانبی
توربین ،پره توربین ،ژنراتور ،بویلرهای بازیاب حرارتی ( ،)HRSGبویلرهای معمولی و تجهیزات جانبی آنها تحت لیسانس
شرکتهای معتبر جهانی در ایران میباشد.
در نتیجه با توجه به مطالب فوق مپنا هم به عنوان یك گروه صنعتی تولیدکننده تجهیزات مهم نیروگاهی و هم به عنوان یك
بهرهبردار در این حوزه ،بازیگر مهمی در بخش صنعتی محسوب میگردد.
شرکتهای برق منطقهای
در ایران  16شرکت برق منطقهای (آذربایجان ،اصفهان ،باختر ،تهران ،خراسان ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان،
غرب ،فارس ،کرمان ،گیالن ،مازندران ،هرمزگان ،یزد) وجود دارند .وظایف این شرکتها عبارتند از:
 -1خرید و فروش و مبادله نیروی برق اعم از کلی و جزئی
 -2ایجاد و توسعه تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق و اداره و بهرهبرداری از آنها
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 -3ایجاد و توسعه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در کلیه نقاط حوزه فعالیت خود و بهرهبرداری از آنها
 -4اخذ هرگونه وام و تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی ،عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیشفروش انشعاب و انرژی برق
و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی
 -5بهرهبرداری و اداره تأسیساتی که در اختیار شرکت گذارده میشود
 -6خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی ،اجرایی ،بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات صنعت برق و خدمات
مشترکان به منظور کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری و ارتقاء سطح خدمات
 -7انجام تمهیدات الزم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در صنعت برق به نحوی که دسترسی عام به شبکههای
برق در حوزه فعالیت شرکت برای تبادل انرژی برقرار گردد
 -8تأمین برق کلیه مشترکان و واگذاری اشتراك به کلیه متقاضیان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
 -9همکاری و اشتراك مساعی با مؤسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ،فنی و اقتصادی در امر تولید،
انتقال ،توزیع و مبادله نیروی برق
 -10انجام اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون سازمان برق ایران و سایر قوانین و مقررات انجام آن را به عنوان کارگزار و یا
نماینده به شرکت ارجاع مینماید
 -11انجام هرگونه عملیات و معامالت که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صالح شرکت باشد.

 -3-2-7-1نهادهای دروني موثر در آموزش و پژوهش ،و تسهیلگری
در این بخش نهادهایی که موضوع راندمان نیروگاهها در میان اهم وظایف و کارکردهایشان میباشد و این وظایف در نقشهای
آموزشی و پژوهشی ،و تسهیلگری متجلی میشوند ،شناسایی شده و توضیح داده شدهاند.
پژوهشگاه نیرو
مأموریت این سازمان عبارت است از ارتقاء فنآوری ،توسعه پژوهش و نوآوری جهت افزایش توانمندی ،رقابتپذیری و بهرهوری
صنعت برق و انرژی کشور .در راستای انجام این مأموریت ،پژوهشگاه نیرو فعالیتهای زیر را انجام میدهد:
 -1انجام تحقیقات توسعهای و کاربردی و بنیادی در حوزه صنعت برق و انرژی
 -2اجرای مطالعات و تحقیقات راهبردی ،کالن ،بلندمدت و با ریسك باالی صنعت برق و انرژی
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 -3مدیریت تحقیقات کاربردی و توسعهای صنعت برق و انرژی
 -4آیندهنگاری ،سیاستپژوهی و برنامهریزی فنآوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی
 -5اکتساب فنآوریهای نوین در عرصه صنعت برق و انرژی
 -6تجاریسازی نتایج تحقیقات و بهکارگیری در صنعت برق و انرژی
 -7تهیه استانداردها و ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارزیابی کیفیت تجهیزات و سیستمهای صنعت برق و انرژی
 -8طراحی و توسعه زیرساختهای مورد نیاز جهت ایجاد مراکز و شرکتهای نوآور در حوزه صنعت برق و انرژی
 -9ایجاد و توسعه شبکه فنآوری میان دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و قطب های علمی-پژوهشی داخل و خارج کشور در حوزه
صنعت برق و انرژی
دانشگاهها
در دانشگاههای کشور ،به طور معمول دانشکدههای مکانیك با فنآوریهای افزایش راندمان مرتبط هستند .البته ،در برخی
موارد (مانند پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی) ارتباط تنگاتنگتری با موضوع وجود دارد.
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
مرکز رشد مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفهای که با ارائه خدمات حمایتی ،از ایجاد و توسعه حرفههای جدید توسط
کارآفرینی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینههای مختلف منتهی به فنآوری متشکل شدهاند و اهداف اقتصادی مبتنی
بر دانش و فن دارند ،پشتیبانی میکند .به طور کلی ،یك مرکز رشد در محلی به نام پارك علم و فنآوری مستقر است و
خدمات حمایتی خود را به تعدادی شرکت دانشبنیان (واحدهای فنآوری مستقر در مرکز رشد) عرضه میکند .وظایف مراکز
رشد عبارتند از:
 -1حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد
 -2تالش برای فراهم آوردن حمایتهای قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد
 -3ارائه خدمات و مشاورههای مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایدههای نو به محصوالت قابل تجاری شدن و تجاریسازی
آنها
 -4نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارآئی مرکز رشد
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 -5نظارت بر فعالیتهای واحدهای فنآوری در تحقق ایده محوری آنها
 -6ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

 -8-1تحلیل نگاشت نهادی
براساس تحلیل نگاشت نهادی حوزه افزایش راندمان نیروگاهها ،گرچه نهادهای مختلفی در این حوزه اثرگذار بوده و تالشهای
پراکندهای در حوزههای سیاستگذاری ،تنظیمگری و آموزشی و پژوهشی صورت میگیرد اما فقدان نهادی که به طور مشخص
پیگیر این موضوع بوده و تمهید زیرساختها و لوازم مناسب برای پایش ،اندازهگیری و ارتقا راندمان نیروگاهها را بر عهده داشته
باشد ،به چشم میخورد .لذا موضوع خال نهادی و نبود متولی مناسب برای این حوزه به عنوان یك چالش قابل شناسایی است و
در نتیجه در بخش سیاستهای این حوزه میبایست مجموعه سیاستهایی جهت اصالح این ساختار تدوین گردد.
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 -3تدوين رهنگاشت توسعه فناوریهای افزايش راندمان نیروگاهها
 -9-1مقدمه
پس از شناخت اولویتهای توسعه فناوری و تعیین راهبردهای مربوطه ،و به تبع آن ،تعیین اقدامات فناورانه و سیاستی در
گزارش فاز چهارم ،حال نوبت آن است ،طراحی نقشه راهی برای پیادهسازی آنها ارائه گردد .به عبارت دیگر الزم است
مجموعه اقدامات الزم در راستای دستیابی به اهداف در قالب زمانی نشان داده شده و وظایف هر یك از نهادهای ذیربط
مشخص گردد.
در این بخش ضمن شناسایی آیتمهای عملیاتی الزم برای تدوین نقشه راه افزایش راندمان نیروگاهها ،فرآیند تدوین رهنگاشت و
نگاره نهایی آن ارائه خواهد شد.

 -1-1تعیین زمان و هزينه اقدامات سیاستي
همانطور که در گزارش فاز چهارم تشریح گردید ،در این طرح پژوهشی لیستی از اقدامات سیاستی ارائه شده است .این اقدامات
عبارتند از:
جدول  -4سیاستهای پیشنهادی جهت مقابله با چالشهای اصلي توسعه فناوریهای افزايش راندمان نیروگاهي

سیاستهای پیشنهادی
1

ایجاد یك مدیریت مستقل افزایش راندمان نیروگاهها در سطح وزارت نیرو جهت راهبری طرحهای افزایش
راندمان با هماهنگی شرکت های توانیر ،مدیریت شبکه ،سازمان توسعه برق ،انجمن صنفی نیروگاههای
ایران (اصنا) و پژوهشگاه نیرو

2

ایجاد ساختاری برای پایش مستمر و سنجش بهبود راندمان و تعیین یك متولی مشخص

3

تخصیص اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای افزایش راندمان

4

تعریف مشوقهایی برای نیروگاههای موجود به منظور پیادهسازی طرحهای افزایش راندمان ،شامل اعطای
وامهای کم بهره ،مشوقهای مالیاتی ،مشوقهای دولتی در زمینه خرید انواع حامل های انرژی از جمله برق
و حرارت

5

اعطای تسهیالت و کاهش ریسك سرمایهگذاری در اجرای طرحهای جدید افزایش راندمان برای بخش

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
56
ويرايش اول ،آبان 1394

فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

سیاستهای پیشنهادی
خصوصی و شرکتهای دانشبنیان
6

جبران بخشی ازضررهای مالی ناشی از عدم تولید در حین اجرای طرحهای افزایش راندمان

7

پرداخت هزینه توسعه و ساخت نمونه اولیه طرحهای جدید افزایش راندمان توسط وزارت نیرو

8

اعطای مشوقهای مناسب برای بازنشسته کردن نیروگاههای با راندمان پایین از جمله مجوزدهی احداث
نیروگاههای جدید با راندمان باال یا جبران عدم فروش برق برای یك دوره مشخص زمانی

9

پیادهسازی استانداردهای مصوب راندمان نیروگاهها

 10پرداخت هزینه برق به نیروگاهها براساس قیمت واقعی سوخت
 11پرداخت مستقیم هزینه سوخت توسط نیروگاهها براساس کیفیت و ارزش حرارتی
 12تدوین کدهای اجرایی محاسبه راندمان براساس استانداردهای ملی اندازه گیری راندمان
13
14
15
16
17
18

شناسایی پروژههای افزایش راندمانی که با اجرا و توسعه قوانین زیست محیطی الزام آور میشوند و ایجاد
سازو کار حمایتی الزم
لزوم صدور مجوز مشروط بهرهبرداری به نیروگاههای با راندمان پایین ،در صورت تعهد این نیروگاهها برای
دستیابی به استانداردهای مورد نظر در یك بازه زمانی مشخص
برخورد با موضوع راندمان تولید به طور یکسان و همتراز با موضوعاتی چون انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت
مصرف برای حمایت مالی
اطالع رسانی عمومی در مورد اینکه افزایش راندمان نیروگاههای فسیلی از نظر کاهش آالیندهها همتراز با
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.
ارائه پیامهای روشن و اجرایی از سوی دولت به سرمایه گذاران و صاحبان نیروگاهها در زمینه افزایش
راندمان از جمله تدوین و ابالغ سند افزایش راندمان و اهمیت نقش افزایش راندمان نیروگاهها در کاهش
مصرف سوخت کشور و بهبود شرایط زیستمحیطی
سهیم کردن صاحبان یا مدیران نیروگاهها از طریق اعطای جایزه راندمان برای نیروگاههای برتر با اطالع
رسانی در سطح وسیع و مشوقهای شغلی

 19تعیین الزامات حرفهای برای پرسنل بهرهبرداری نیروگاهها
 20تعییین متولی برای اعطای مدرك تخصصی رسمی بهرهبرداری نیروگاهها و تامین و حمایت مالی الزم
 21برگزاری دورههای آموزشی افزایش راندمان در نیروگاههای موفق در افزایش راندمان و مراکز تخصصی
فعال در این حوزه
 22به اشتراك گذاری بهترین تجربیات و الگوهای عملکردی بین مدیران و بهرهبرداران نیروگاهها
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از میان اقدامات سیاستی ارائه شده در جدول قبل ،میتوان برای اقدام "ایجاد یك مدیریت مستقل افزایش راندمان نیروگاهها در
سطح وزارت نیرو جهت راهبری طرحهای افزایش راندمان با هماهنگی شرکت های توانیر ،مدیریت شبکه ،سازمان توسعه برق،
انجمن صنفی نیروگاههای ایران (اصنا) و پژوهشگاه نیرو" زمان و هزینههایی را مشخص نمود و دیگر اقدامات سیاستی در ذیل
این اقدام قابل پیگیری میباشند.
در حقیقت به منظور اجرای اقدامات سیاستی ارائه شده در جدول فوق ،طی جلسات کمیته راهبری مقرر گردید که مرکز ،سازمان
یا دفتری با عنوان "مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی" در بدنه وزارت نیرو ایجاد گردد و راهبری اقدامات
سیاستی و طرحهای افزایش راندمان را بر عهده گیرد .این اقدام میبایست به عنوان اولین گام ،در اولین سال پیادهسازی
سند انجام شود.
جدول  -5بودجه پیشنهادی ايجاد مرکز و راهبری طرحهای افزايش راندمان

عنوان
1

راهاندازی مرکز و راهبری طرحهای فنی حوزه افزایش راندمان طی  10سال

2

نظارت بر اجرای طرحهای تحقیق و توسعه افزایش راندمان طی چهار سال

بودجه (ريال)

الزم به ذکر است هزینه نظارت بر اجرای طرحهای  R&Dمعادل حدود  5درصد کل هزینه طرحهای  R&Dاین حوزه در نظر
گرفته شده است و نیز هزینههای اجرایی مرکز راهبری طرحهای این حوزه ساالنه ؟ میلیون ریال طی  10محاسبه شده است.

 -2-1نقشه راه اقدامات فني
براساس اولویتهای توسعه و انتخاب حوزههای برگزیده فناوری شناسایی شده در فاز سوم ،آیتمهای عملیاتی مربوطه شناسایی
شده و در قالب رهنگاشت ارائه خواهند شد .همچنین در این بخش میزان بودجه مورد نیاز و تقسیم کار ملی ارائه شده است.

 -1-2-1معرفي طرحهای فني حوزه افزايش راندمان
 oپايش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
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در این فناوری با اندازه گیری و پایش پارامترهای عملکردی تجهیزات مختلف سیکل حرارتی از جمله بویلر ،توربین ،کندانسور،
برج خنك کن و هیتر های آب تغذیه ،انحراف پارامتر ها از مقادیر مورد انتظار تعیین و نسبت به رفع آنها اقدامات اصالحی الزم
صورت می پذیرد.
 oپايش عملکرد آنالين واحدهای گازی و سیکل ترکیبي
در این فناوری با اندازه گیری و پایش آنالین پارامترهای عملکردی تجهیزات مختلف واحدهای گازی و سیکل ترکیبی از جمله
کمپرسور ،توربین گاز ،بویلربازیاب ،توربین بخار  ،کندانسور ،برج خنك کن و دی اریتور ،انحراف پارامتر ها از مقادیر مورد انتظار
تعیین و نسبت به رفع آنها اقدامات اصالحی الزم صورت می پذیرد.
 oبهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنك کن
افت خالء کندانسور یکی از علل اصلی افت راندمان و ظرفیت تولید توربین های بخار محسوب

می گردد .در این بسته

ضمن شناسایی علت یا علل اصلی افت خالء کندانسور ،روش مناسب جهت رفع مشکل تعیین و اجرا می گردد .این مشکالت
می تواند به عملکرد و بهره برداری غیر بهینه کندانسور و یا برج خنك کن مرتبط باشد.
 oبسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن هوای بويلر
پیش گرمکن هوای بویلر (ژانگستروم) نقش مهمی در راندمان بویلر نیروگاههای بخار دارد .در این بسته با بکارگیری روش
های نوین از جمله بهینه سازی سطوح حرارتی ژانگستروم و استفاده از سیل های پیشرفته ،کارایی پیش گرمکن هوا بهبود می
یابد.
 oبهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذيه
استفاده کامل از ظرفیت تبادل حرارت هیتر های آب تغذیه نقش مهمی در دستیابی به راندمان حداکثری سیکل بخار دارد.
معموال" به دلیل مشکالت بهره برداری و کنترلی ،برخی از هیترهای آب تغذیه از مدار خارج می گردند که این امر سبب افت
راندمان واحد بصورت قابل توجه ای می گردد .هدف از اجرای این بسته ،رفع مشکالت و بهره برداری بهینه از هیتر های آب
تغذیه نیروگاههای بخار می باشد.
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 oخنك کاری هوای ورودی توربین های گازی
ظرفیت و راندمان توربین های گازی با افزایش دمای محیط بصورت قابل توجه ای افت پیدا می کند .هدف از اجرای این
فناوری بکارگیری روش مناسب و بهینه خنك کاری هوای ورودی توربین های گازی اعم از تبخیری و یا تبریدی می باشد.
الزم به ذکر است انتخاب روش مناسب و بهینه خنك کاری ،کامال وابسته به شرایط محیطی منطقه و طرح سیستم هوای
ورودی توربین گاز می باشد.
 oشستشوی آنالين کمپرسور
یکی از علل اصلی افت راندمان توربین های گازی ،رسوب گذاری پره های کمپرسور می باشد .هدف اصلی از اجرای این
فناوری ،بکارگیری و بهره برداری بهینه از سیستم های آنالین شستشوی کمپرسور توربین های گازی با هدف افزایش راندمان
این واحدها می باشد.
 oبسته ارتقای راندمان توربین های بخار
امروزه با توسعه روش های نوین طراحی و ساخت قطعات توربین بخار از جمله فناوری پره های سه بعدی و سیل های
پیشرفته ،امکان افزایش راندمان و ظرفیت توربین های بخار فراهم شده است .هدف از اجرای این بسته ،انتخاب روش مناسب
ارتقای راندمان توربین های بخار و بکارگیری آن برای واحدهای منتخب بخار کشور می باشد.
 oتبديل واحدهای گازی به  CCHPسیکل ترکیبي
یکی از روشهای بسیار موثر در افزایش راندمان واحد های گازی ،تبدیل آنها به واحد های تولید همزمان برق ،سرما و حرارت
می باشد .بصورتیکه می توان با توجه به نیاز های منطقه ،نسبت به طراحی و ساخت سیستم تولید همزمان بهینه اقدام نمود و
راندمان کل نیروگاه را تا میزان  2برابر افزایش داد .در این فناوری همچنین امکان افزایش توان الکتریکی در فصول گرم سال و
تولید آب شیرین میسر می باشد.
 oبازتواني واحدهای بخار
باتوجه به امکان دستیابی به راندمان حدود  60درصد توسط نیروگاههای سیکل های ترکیبی از یك سو و استفاده عمده
نیروگاههای بخار از سوخت گاز با توجه به مالحظات زیست محیطی و اقتصادی از سوی دیگر ،ادامه کار ی این نیروگاهها با
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راندمان متوسط  36درصد به هیچ عنوان اقتصادی نمی باشد .تبدیل واحد های بخار موجود به سیکل ترکیبی ،یکی از راهکار
های مناسب جهت افزایش راندمان نیروگاههای بخار قدیمی کشور می باشد .هدف از اجرای این فناوری انتخاب واحد های
مستعد بازتوانی و اجرای این فناوری بر روی آنها می باشد.
 oتبديل واحدهای گازی به سیکل ترکیبي
یکی از موثرترین فناوری های افزایش راندمان نیروگاههای کشور تبدیل واحد های گازی موجود به نیروگاههای سیکل ترکیبی
پر با زده می باشد .مهم ترین محدودیت در اجرای این فناوری تامین اعتبار مالی مورد نیاز جهت اجرای بخش بخار این نیروگاه
می باشد .اخیرا" با استفاده از روش بیع متقابل ،امکان اجرای این فناوری در کشور سرعت بیشتری پیدا کرده است.

 -2-2-1تعیین زمان ،هزينه و متولي پروژههای مربوط به طرحهای افزايش راندمان
نیروگاهها
در این بخش به شناسایی پروژههای الزم برای پیادهسازی هر یك از طرحهای اولویتدار افزایش راندمان نیروگاهها پرداخته
شده است .شناسایی این پروژهها با توجه به مطالعات انجام گرفته در فاز  1و نظر کارشناسی تیم مجری به عنوان پیشنویس
اولیه تهیه گشته است .سپس این پیشنویس در جلسهای با حضور اعضای محترم کمیته راهبری ارائه گشته و پس از تغییراتی
مورد تأیید ایشان قرار گرفته است.
نهادهای مجری نیز بر اساس خروجی نگاشت نهادی و شناسائی قابلیتها و تواناییهای کشور و با استفاده از نظرات کارشناسی
تیم مجری به صورت پیشنویس اولیه تهیه گردیده و سپس مورد تأیید اعضای محترم کمیته راهبری قرار گرفته است.
این پروژهها همراه با نهاد مجری آنها در جدول زیر ارائه شدهاند .الزم به ذکر است با توجه آنالیز حساسیت انجام شده بر روی
خروجیهای نرمافزار برنامهریزی خطی ،در مورد هزینه سرمایهگذاری اولیه طرح "ارتقاء واحدهای گازی" ،این فناوری زمانی
اقتصادی میباشد که هزینه سرمایهگذاری اولیه آن به  700دالر به ازای هر کیلووات کاهش یابد .بنابراین با توجه به شرایط
موجود (هزینه سرمایهگذاری اولیه  1000دالر به ازای هر کبلووات) ،اگرچه هزینههای توسعه این فناوری در جداول پروژهها
ذکر شده است اما در نقشه راه پیشنهادی در نظر گرفته نشده است.
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جدول  -6عناوين مراحل و پروژههای مربوط به طرحهای افزايش راندمان و نهادهای مجری

نام طرح  :پايش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه:1امکان سنجی پیاده سازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد آتالین واحدهای بخاری برای
مطالعات اولیه توسعه سیستم پایش و تحلیل عملکرد واحدهای
نیروگاههای کشور ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
بخاری
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی پروژه:2طراحی نرم افزار آنالین سیستم پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری)
( 18ماه -؟ میلیون ریال)
توسعه و تست نمونه اولیه سیستم پایش و تحلیل عملکرد برای
واحدهای بخاری

پروژه:1پیاده سازی و تست نمونه اولیه سیستم پایش و تحلیل عملکرد انالین واحدهای بخاری بر روی
یك واحد منتخب ( 12ماه -؟ میلیون ریال)

پروژه :2توسعه نرم افزار سیستم پایش و تحلیل عملکرد آنالین واحدهای بخاری جهت بکارگیری در
سایر نیروگاههای بخار ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه  :1نصب و راهاندازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد آنالین واحدهای بخاری در یکی از
نصب و راهاندازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری در نیروگاههای بخاری به عنوان پایلوت ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
یکی از نیروگاههای بخاری به عنوان پایلوت
پروژه:2اولویت بندی و بررسی پیاده سازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد آنالین واحدهای بخاری در
سایر نیروگاههای بخاری ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از سیستم توسعه یافته ،در سطح نیروگاههای بخاری

نهادهای مجری

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته
راهبری افزایش راندمان
نیروگاهها
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نام طرح  :پايش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
مراحل مهم طرح

پروژههای مربوطه

نصب و راهاندازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری در سطح نیروگاههای بخاری برای ظرفیتی معادل  14000مگاوات

نهادهای مجری

شرکت توانیر با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته
راهبری افزایش راندمان

نام طرح  :پايش عملکرد آنالين واحدهای گازی و سیکل ترکیبي
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه :1امکان سنجی پیاده سازی سیستم پایش عملکرد آتالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
مطالعات اولیه توسعه سیستم پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی
برای نیروگاههای کشور ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
پروژه :2توسعه نرم افزار پایش و تحلیل عملکرد آتالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)
( 12ماه -؟ میلیون ریال)
توسعه و تست نمونه اولیه سیستم پایش عملکرد آنالین برای واحدهای
گازی

پروژه:1پیاده سازی و تست نمونه اولیه سیستم پایش و تحلیل عملکرد انالین واحدهای گازی بر
روی یك واحد منتخب ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :2توسعه نرم افزار سیستم پایش و تحلیل عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
جهت بکارگیری در سایر نیروگاهها ( 12ماه -؟ میلیون ریال)

پروژه  :1نصب و راهاندازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل
نصب و راهاندازی سیستم پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی در یکی از
ترکیبی در یکی از نیروگاهها به عنوان پایلوت ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
نیروگاههای گازی به عنوان پایلوت
پروژه:2اولویت بندی و بررسی پیاده سازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد آنالین واحدهای گازی

نهادهای مجری
پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
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نام طرح  :پايش عملکرد آنالين واحدهای گازی و سیکل ترکیبي
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
و سیکل ترکیبی در سایر نیروگاهها ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از سیستم توسعه یافته ،در سطح نیروگاههای گازی

نصب و راهاندازی پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی در سطح نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  31000مگاوات

نهادهای مجری
پژوهشگاه نیرو با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته راهبری
افزایش راندمان نیروگاهها
شرکت توانیر با هماهنگی ،پشتیبانی
و نظارت کمیته راهبری افزایش
راندمان

نام طرح  :بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه :1بررسی و انتخاب راهکار های عملی جهت بهره برداری بهینه از کندانسور و برج های خنك
مطالعات اولیه برای توسعه توانمندی بهرهبرداری بهینه از کندانسور و
کن برای واحد های بخاری کشور ( 18ماه -؟ میلیون ریال)
برج خنكکن
پروژه :2امکان سنجی و اولویت بندی پیاده سازی راهکار های منتخب جهت بهره برداری بهینه از
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
کندانسور و برج های خنك کن برای واحد های بخاری کشور
پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری)
( 18ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :1شبیه سازی راهکارهای عملی منتخب جهت بهینه سازی بهره برداری کندانسور بخاری (18
شبیهسازی و پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج
ماه -؟ میلیون ریال)
خنكکن در سطح آزمایشگاهی

نهادهای مجری
پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
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نام طرح  :بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه :2شبیه سازی راهکارهای عملی منتخب جهت بهینه سازی بهره برداری برج های خنك کن
واحد های بخاری ( 18ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :1پیاده سازی راهکارهای عملی منتخب جهت بهینه سازی بهره برداری کندانسور در یك واحد
پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن در یکی نمونه بخار نیروگاهی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
از نیروگاههای بخاری به عنوان پایلوت
پروژه :2پیاده سازی راهکارهای عملی منتخب جهت بهینه سازی بهره برداری برج خنك کن در یك
واحد نمونه بخار نیروگاهی ( 24ماه -؟ میلیون ریال)

نهادهای مجری
دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان

اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن در سطح نیروگاههای بخاری

پژوهشگاه نیرو با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته راهبری
افزایش راندمان نیروگاهها

پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن در سطح نیروگاههای بخاری برای ظرفیتی معادل  14000مگاوات

شرکت توانیر با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته راهبری
افزایش راندمان و با همکاری
شرکتهای تولید برق

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
65
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،آبان 1394

نام طرح  :بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن هوای بويلر
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه :1بررسی و تهیه بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن هوای بویلر نیروگاههای بخار
مطالعات اولیه توسعه سیستم ارتقایافتهی پیش گرمکن هوای بویلر
( 12ماه -؟ میلیون ریال)
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
پروژه :2امکان سنجی و اولویت بندی پیاده سازی بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن های هوای
پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری)
بویلر نیروگاههای بخار ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :1طراحی و پیاده سازی بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن های هوای بویلر بصورت
آزمایشگاهی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
توسعه و تست نمونه اولیه سیستم ارتقایافته پیش گرمکن هوای بویلر
پروژه :2توسعه بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن های هوای بویلر جهت بکارگیری در بویلر های
نیروگاهی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :1پیاده سازی بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن های هوای بویلر بر روی یك واحد بخار
نصب و راهاندازی سیستم ارتقایافتهی پیش گرمکن هوای بویلر در یکی منتخب بصورت پایلوت ( 18ماه -؟ میلیون ریال)
از نیروگاههای بخاری به عنوان پایلوت
پروژه :2توسعه بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن های هوای بویلر جهت بکارگیری در سایر
نیروگاههای بخار ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از سیستم توسعه یافته در سطح نیروگاههای بخاری

نصب و راهاندازی سیستم ارتقایافتهی پیش گرمکن هوای بویلر در سطح نیروگاههای بخاری برای ظرفیتی معادل  14000مگاوات

نهادهای مجری
پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته راهبری
افزایش راندمان نیروگاهها
شرکت توانیر با هماهنگی ،پشتیبانی
و نظارت کمیته راهبری افزایش
راندمان و با همکاری شرکتهای
تولید برق
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فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت
نام طرح  :بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذيه
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
مراحل مهم طرح

مطالعات اولیه برای توسعه توانمندی بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی پیادهسازی طرح در
نیروگاههای بخاری)

پروژههای مربوطه

پروژه :1بررسی و انتخاب راهکار های عملی جهت بهره برداری بهینه از هیتر های
آب تغذیه برای واحد های بخاری کشور
( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :2امکان سنجی و اولویت بندی پیاده سازی راهکار های منتخب جهت بهره
برداری بهینه هیتر های آب تغذیه برای واحد های بخاری کشور ( 12ماه -؟
میلیون ریال)

نهادهای مجری

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

پروژه :1شبیه سازی راهکارهای عملی منتخب جهت بهینه سازی بهره برداری
هیتر های آب تغذیه در یك نیروگاه منتخب
( 12ماه -؟ میلیون ریال)

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

پروژه :1پیاده سازی راهکارهای عملی منتخب جهت بهینه سازی بهره برداری
پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه در یکی از نیروگاههای
هیتر های آب تغذیه در یك واحد نمونه بخار نیروگاهی
بخاری به عنوان پایلوت
( 18ماه -؟ میلیون ریال)

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

شبیهسازی و پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه در سطح
آزمایشگاهی

اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه در سطح نیروگاههای بخاری

پژوهشگاه نیرو با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته راهبری
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نام طرح  :بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذيه
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
مراحل مهم طرح

پروژههای مربوطه

پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه در سطح نیروگاههای بخاری برای ظرفیتی معادل  14000مگاوات

نهادهای مجری
افزایش راندمان نیروگاهها
شرکت توانیر با هماهنگی ،پشتیبانی
و نظارت کمیته راهبری افزایش
راندمان و با همکاری شرکتهای
تولید برق

نام طرح  :خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
مراحل مهم طرح

پروژههای مربوطه

پروژه :1شناسایی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم های پیشرفته خنك کاری تبخیری هوای
مطالعات اولیه توسعه توانمندی خنك کاری هوای ورودی توربینهای ورودی توربین های گازی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
گازی
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)
پروژه : : 2شناسایی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم های پیشرفته خنك کاری تبریدی هوای
ورودی توربین های گازی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)

نهادهای مجری

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان
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نام طرح  :خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
مراحل مهم طرح

پروژههای مربوطه

پروژه :1طراحی و شبیه سازی سیستم های پیشرفته منتخب خنك کاری هوای ورودی توربین های
گازی ( 18ماه -؟ میلیون ریال)
شبیهسازی و پیادهسازی فرآیندهای پیشرفته خنك کاری هوای ورودی
توربینهای گازی در سطح آزمایشگاهی

نهادهای مجری

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان

پروژه :2پیادهسازی فرآیند سیستم خنك کاری پیشرفته هوای ورودی توربینهای گازی در سطح
آزمایشگاهی ( 18ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :1نظارت بر پیاده سازی سیستم پیشرفته منتخب خنك کاری تبخیری هوای ورودی توربین
های گازی بر روی یکی از واحد های نیروگاهی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پیادهسازی فرآیندهای پیشرفته خنك کاری هوای ورودی توربینهای پروژه :2نظارت بر پیاده سازی سیستم پیشرفته منتخب خنك کاری تبریدی هوای ورودی توربین
های گازی بر روی یکی از واحد های نیروگاهی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
گازی در یکی از نیروگاههای گازی به عنوان پایلوت
پروژه :3توسعه سیستم پیشرفته منتخب خنك کاری هوای ورودی توربین های گازی جهت پیاده
سازی بر روی سایر واحد های نیروگاهی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان

اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از فرآیند توسعه یافته ،در سطح نیروگاههای گازی

پژوهشگاه نیرو با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته راهبری
افزایش راندمان نیروگاهها

پیادهسازی فرآیند خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی در سطح نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  31000مگاوات

شرکت توانیر با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته
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نام طرح  :خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
مراحل مهم طرح

پروژههای مربوطه

نهادهای مجری
راهبری افزایش راندمان

نام طرح  :شستشوی آنالين کمپرسور
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
مراحل مهم طرح
مطالعات اولیه توسعه توانمندی شستشوی آنالین کمپرسور
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)

شبیهسازی و پیادهسازی فرآیند شستشوی آنالین کمپرسور در سطح
آزمایشگاهی

پروژههای مربوطه

پروژه :1شناسایی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم شستشوی آنالین کمپرسور
( 12ماه -؟ میلیون ریال)

پروژه :1طراحی و شبیه سازی سیستم شستشوی آنالین کمپرسور
( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :2پیادهسازی فرآیند شستشوی آنالین کمپرسور در سطح آزمایشگاهی
( 12ماه -؟ میلیون ریال)

نهادهای مجری

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
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نام طرح  :شستشوی آنالين کمپرسور
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
مراحل مهم طرح

پروژههای مربوطه

نهادهای مجری

پروژه :1نظارت بر پیاده سازی سیستم شستشوی آنالین کمپرسور بر روی یکی از واحد های
نیروگاهی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پیادهسازی فرآیند شستشوی آنالین کمپرسور در یکی از نیروگاههای
گازی به عنوان پایلوت

پروژه :1توسعه سیستم شستشوی آنالین کمپرسور توربین های گازی جهت پیاده سازی بر روی
سایر واحد های نیروگاهی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)

اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از فرآیند توسعه یافته ،در سطح نیروگاههای گازی

پیادهسازی فرآیند شستشوی آنالین کمپرسور در سطح نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  31000مگاوات

پژوهشگاه نیرو و با همکاری
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو با هماهنگی ،پشتیبانی
و نظارت کمیته راهبری افزایش
راندمان نیروگاهها
شرکت توانیر با هماهنگی ،پشتیبانی و
نظارت کمیته راهبری افزایش راندمان
و با همکاری شرکتهای تولید برق
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نام طرح  :بسته ارتقای راندمان توربین بخار
سبك اکتساب فناوری :برونسپاری (خريد فناوری)
مراحل مهم طرح

پروژههای مربوطه
پروژه :1امکان سنجی و اولویت بندی ارتقای توربین های بخار نیروگاههای کشور (12
مطالعات اولیه امکانسنجی ارتقای توربین بخار
ماه -؟ میلیون ریال)
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی و امکانسجی پیادهسازی طرح در
پروژه :2بررسی و نهایی سازی مشخصات فنی طرح های ارتقای توربین های بخار
نیروگاههای بخاری)
منتخب ( 12ماه -؟ میلیون ریال)

نهادهای مجری
پژوهشگاه نیرو و با همکاری دانشگاهها و
شرکتهای دانشبنیان

شناسایی و انتخاب پیمانکاران بینالمللی ذیصالح

کارگروههای کمیته راهبری افزایش راندمان

تدوین نظام مدیریت طرح و ارزیابی پیمانکار

کارگروههای کمیته راهبری افزایش راندمان

تنظیم رویههای اجرایی و ایجاد تمهیدات الزم برای برگزاری مناقصات توسط بخش دولتی و خصوصی

کارگروههای کمیته راهبری افزایش راندمان
شرکت توانیر با هماهنگی ،پشتیبانی و نظارت
کمیته راهبری افزایش راندمان و با همکاری
شرکتهای تولید برق

پیادهسازی طرح و نظارت بر پیشرفت آن در نیروگاههای بخاری برای ظرفیتی معادل  5000مگاوات
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نام طرح  :تبديل واحدهای گازی به  CHPسیکل ترکیبي
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه :1امکان سنجی و انتخاب واحد های گازی مناسب جهت تبدیل به CHPسیکل
مطالعات اولیه توسعه فناوری تبدیل واحدهای گازی به  CHPسیکل
ترکیبی ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
ترکیبی
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
پروژه :2طراحی مفهومی و تعیین مشخصات فنی سیستم  CHPسیکل ترکیبی برای یك
پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)
نیروگاه منتخب ( 18ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :1شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سیستم  CHPسیکل ترکیبی طراحی شده برای
توسعه و تست نمونه اولیه سیستم  CHPسیکل ترکیبی
یك نیروگاه منتخب ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
نصب و راهاندازی سیستم  CHPسیکل ترکیبی در یکی از نیروگاههای پروژه :1نظارت بر پیاده سازی سیستم  CHPسیکل ترکیبی در یك نیروگاه منتخب (18
ماه -؟ میلیون ریال)
گازی به عنوان پایلوت
نصب و راه سیستم  CHPسیکل ترکیبی در سطح نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  3000مگاوات

نهادهای مجری
پژوهشگاه نیرو و با همکاری دانشگاهها و
شرکتهای دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو و با همکاری دانشگاهها و
شرکتهای دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو و با همکاری دانشگاهها و
شرکتهای دانشبنیان

شرکت توانیر با هماهنگی ،پشتیبانی و
نظارت کمیته راهبری افزایش راندمان
و با همکاری نیروگاهها و شرکتهای
پیمانکار
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نام طرح  :بازتواني واحدهای بخار
سبك اکتساب فناوری :همکاری فعاالنه به سوی بوميسازی خدمات
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه :1امکان سنجی  ،انتخاب و اولویت بندی واحد های بخاری مناسب جهت بازتوانی (12
ماه -؟ میلیون ریال)
مطالعات اولیه توسعه فناوری بازتوانی واحدهای بخار
پروژه :2طراحی مفهومی طرح بازتوانی برای یك نیروگاه منتخب ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری و اولویتبندی نیروگاهها)
پروژه :3طراحی اولیه و تعیین مشخصات فنی طرح بازتوانی در یك نیروگاه منتخب با رویکرد
همکاری تکنولوژیك ( 24ماه -؟ میلیون ریال)
شناسایی و انتخاب پیمانکاران بینالمللی ذیصالح برای همکاری تکنولوژیك در بخش توربین بخار و تعیین فرم بهینه همکاری تکنولوژیك در این زمینه
تدوین نظام مدیریت طرح و ارزیابی پیمانکار
تنظیم رویههای اجرایی و ایجاد تمهیدات الزم برای برگزاری مناقصات

اجرای روند پیادهسازی طرح براساس افزایش تدریجی سهم مشارکت داخلی در نیروگاههای بخاری برای ظرفیتی معادل  2600مگاوات

نهادهای مجری

پژوهشگاه نیرو و با همکاری دانشگاهها
و شرکتهای دانشبنیان

پژوهشگاه نیرو و با همکاری دانشگاهها
و شرکتهای دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو و با همکاری دانشگاهها
و شرکتهای دانشبنیان
پژوهشگاه نیرو با هماهنگی ،پشتیبانی و
نظارت کمیته راهبری افزایش راندمان
نیروگاهها
پژوهشگاه نیرو با هماهنگی ،پشتیبانی و
نظارت کمیته راهبری افزایش راندمان و
با همکاری نیروگاهها و شرکتهای
پیمانکار
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نام طرح  :تبديل واحدهای گازی به سیکل ترکیبي
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي
مراحل مهم طرح
انتخاب و اولویتبندی نیروگاههای گازی برای تبدیل به سیکل ترکیبی

پروژههای مربوطه
پروژه :1انتخاب و اولویتبندی نیروگاههای گازی برای تبدیل به سیکل ترکیبی
( 12ماه -؟ میلیون ریال)

پیادهسازی طرح و نظارت بر پیشرفت آن در نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  11000مگاوات

نهادهای مجری
پژوهشگاه نیرو
شرکت مپنا و سایر پیمانکاران
عمومی با هماهنگی ،پشتیبانی و
نظارت کمیته راهبری افزایش راندمان
نیروگاهها

نام طرح  :بسته ارتقای راندمان توربین های گازی
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه :1طراحی و تدوین مشخصات فنی طرح ارتقای راندمان توربین های گازی  V94.2به
مطالعات اولیه توسعه فناوری ارتقای راندمان توربین های گازی
 36درصد ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
(شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
پروژه :2تدوین مشخصات فنی طرح ارتقای راندمان توربین های گازی  GE-F9به  36درصد
پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)
( 12ماه -؟ میلیون ریال)
پروژه :1شبیه سازی و ارزیابی عملکرد طرح ارتقای راندمان توربین های گازی V94.2
( 12ماه -؟ میلیون ریال)
توسعه و تست نمونه اولیه طرح ارتقای راندمان توربین های گازی
پروژه :2شبیه سازی و ارزیابی عملکرد طرح ارتقای راندمان توربین های گازی GE-F9
( 12ماه -؟ میلیون ریال)

نهادهای مجری
شرکت مپنا  ،پژوهشگاه نیرو و با
همکاری دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان
شرکت مپنا ،پژوهشگاه نیرو و با
همکاری دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان
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نام طرح  :بسته ارتقای راندمان توربین های گازی
سبك اکتساب فناوری :بهرهگیری از توانمندی داخلي و تحقیق و توسعه در افق زماني
پروژههای مربوطه
مراحل مهم طرح
پروژه :1نظارت بر پیاده سازی طرح ارتقای راندمان توربین های گازی  V94.2به  36درصد در
نصب و راهانداز ی طرح ارتقای راندمان توربین های گازی در یکی از یك نیروگاه منتخب ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
نیروگاههای گازی به عنوان پایلوت
پروژه :2نظارت بر پیاده سازی طرح ارتقای راندمان توربین های گازی  GE-F9در یك نیروگاه
منتخب ( 12ماه -؟ میلیون ریال)
نصب و راه طرح ارتقای راندمان توربین های گازی در سطح نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  31000مگاوات

نهادهای مجری
شرکت مپنا ،پژوهشگاه نیرو و با
همکاری دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان
شرکت توانیر با هماهنگی،
پشتیبانی و نظارت کمیته راهبری
افزایش راندمان و با همکاری
نیروگاهها و شرکتهای پیمانکار
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 -3-2-1زمانبندی و بر آورد هزينههای طرحهای افزايش راندمان نیروگاهها
پس از شناسایی پروژهها و نهادهای متولی حال نوبت آن است که براساس میزان ظرفیت پیمانکاری و امکانپذیری پیادهسازی
طرحها ،حداکثر ظرفیتی را که میتوان در هر سال برای پوشش ظرفیتهای بهینه اجرایی برای طرحها در نظر گرفت احصا
شود که نتایج این امر در شکل  2نشان داده شدهاند .الزم به ذکر است در نگاشت نهادی انجام شده ،شرکتها ،پژوهشگاهها و
نهادهایی که میتوانند در طرحهای افزایش راندمان نیروگاهها نقش ایفا کنند شناسائی شده اند .لذا با توجه به نگاشت نهادی و
ظرفیت نهاد های شناسائی شده و همچنین با استفاده از نظرات تیم فنی و کمیته راهبری ،ظرفیت پیمانکاری مشخص شدهاند.
نگاشت نهادی و ظرفیت پیمانکاری بپیوست ارائه میگردد.
الزم به ذکر است  10مورد اول هر کدام نیاز به مطالعات اولیه و تحقیق و توسعه دارند ،که شرح مبسوط آنها در جدول پیشین
ارائه گردید .همچنین فرآیند پیادهسازی فناوریهای خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی و شستشوی آنالین کمپرسور،
با وجود در نظر گرفته شدن یك سال زمان برای تحقیق و توسعه ،از سال اول و مبتنی بر طرحهای متعارف و موجود آغاز
میگردد تا ظرفیت در نظر گرفته شده برای آن طی ده سال پوشش داده شود .ضمن آن که ظرفیتهای پیادهسازی در
سالهای پایانی اجرای برخی از طرحها متناسب با ظرفیتی که باید پوشش داده شود ،اندکی متفاوت خواهد بود (کمتر یا بیشتر
خواهد شد).
بر مبنای زمانبندی فوق هزینههای مربوط به تحقیق و توسعه و پیادهسازی طرحهای فوق برای هر سال در هر طرح در جدول
 7نشان داده شدهاند .همچنین کل هزینهها به تفکیك سال و مجموع کل در حدول  8ارائه شده است.
الزم به ذکر است هزینههایهای اعالم شده بر اساس مطالعات انجام شده در فاز سوم پروژه بر روی هزینههای سرمایهگذاری
طرحها بدست آمده است .هزینه برخی از طرحها که کشور در آنها توانمندی بالفعل دارد ،بر اساس قیمتهای اعالم شده از
طرف پیمانکاران داخلی بدست آمدهاند و برخی دیگر که تاکنون در کشور اجرا نشدهاند ،بر اساس نتایج حاصل از مطالعات
تطبیقی بدست آمده است .بنابراین کل هزینهها به صورت  EPCمحاسبه و اعالم شدهاند .هزینههای تحقیق و توسعه نیز بر
اساس مطالعات و جمعبندی تیم فنی پروژه و اعمال نظرات خبرگان به صورت درصدی از اجرا محاسبه شده است .همچنین
مقادیر بهینه سهم بکارگیری هر یك از فناوریها با استفاده از برنامهریزی خطی بدست آمدهاند که در فاز سوم پروژه به تفصیل
تشریح شده است.
76
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شکل  -2زمانبندی پیادهسازی فناوریها بر مبنای ظرفیت بهینه
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جدول  -7هزينه ساالنه "تحقیق و توسعه (هزينه بر حسب ريال)" و "اجرا و پیادهسازی (هزينه بر حسب دالر)" جهت پیادهسازی فناوریهای براساس ظرفیت بهینه

جدول  -8جمع هزينههای اجرايي سالیانه مطابق زمانبندی و مکانیسمهای پیشنهادی تامین منابع (تحقیق و توسعه بر حسب ريال و اجرا و پیادهسازی بر حسب دالر)
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 -4-2-1مکانیزم تأمین مالي و تعیین بودجه دولتي مورد نیاز جهت اجرای طرحهای
افزايش راندمان نیروگاهها
پس از شناسایی پروژهها و نهادهای متولی ،زمان و بودجه مورد نیاز جهت اجرای پروژههای این حوزه حال نوبت آن است که
مکانیزم تأمین مالی و بودجه دولتی جهت اجرای طرحهای این حوزه مشخص شود ..همانطور که در جدول  8نشان داده شده،
چهار مسیر اصلی برای تأمین بودجه مورد نیاز جهت اجرای طرحها وجود دارد:
 استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
 استفاده از سیاست تهاتر نفت در برابر افزایش راندمان نیروگاهها
 استفاده از مشارکت بخش خصوصی
 استفاده از فاینانسهای داخلی یا خارجی
اما در این میان سهم دولت در هر یك از پروژهها و طرحها یکسان نمیباشد .همانطور که در گزارش فاز سوم این طرح
پژوهشی تشریح گردید؛ از دیدگاه بخش خصوصی جذابیت طرحها جهت سرمایهگذاری یکسان نمیباشد .در برخی از طرحها
بدلیل باال بودن جذابیت طرحها با اندکی سیاست تشویقی از جانب دولت ،بخش خصوصی خود خواهان اجرای طرحها با
سرمایه خود میباشد؛ اما در برخی دیگر به دلیل نرخ بازگشت سرمایه پایین و هزینه سرمایهگذاری باال ،اجرای اینگونه طرحها با
استقبال بخش خصوصی همراه نخواهد شد.
با توجه به توضیحات داده شده نوع حمایت و آورده دولت در قالب وامهای بلند مدت ،برای اجرای طرحهای این حوزه در
جدول شماره  9مشخص شده است.
الزم به ذکر است هزینههای تحقیق و توسعه در این حوزه میبایست در قالب بودجههای پژوهشی و از محل اعتبارات دولتی
(اعتبارات پژوهشی وزارت نیرو ،وزارت نفت ،مراکز پژوهشی و دانشگاهی و  )...تأمین گردد و همانطور که در جدول  8نشان داده
شده است ،این عدد برابر ؟ میلیارد ریال میباشد.
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جدول  -9میزان حمايت دولت در تأمین هزينههای اجرا و پیادهسازی طرحهای افزايش راندمان
IRR

هزينه

درصد وام

هزينه دولتي

()%

()$/kw

دولتي

(دالر)

رديف

عنوان طرح

1

پايش و تحلیل عملکرد واحد (بخاری)

3444

2

پايش عملکرد آنالين واحد (گازی)

1751

3

شستشوی آنالين کمپرسور

106

4

خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی

95

5

بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذيه

88

6

بسته ارتقای پیش گرمکن هوای بويلر

61

7

بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن

59

8

بسته ارتقای توربین بخار

168

9

بازتواني

37

10

تبديل واحدهای گازی به  CHPسیکل ترکیبي

34

11

تبديل واحدهای گازی به سیکل ترکیبي

25

%20
تسهیالت مالي

%50
تسهیالت مالي
%80
تسهیالت مالي

 -5-2-1رهنگاشت فناوری
مبتنی بر طرحهای شناسایی شده و زمانبندی در نظر گرفته شده ،در ادامه رهنگاشتهای مربوط به حوزه افزایش راندمان در
قالب سه نقشه راه برای کل نیروگاههای حرارتی ،نیروگاههای بخاری موجود و نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی موجود ارائه
شدهاند.
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شکل  -3نقشه راه افزايش راندمان نیروگاههای حرارتي کشور
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شکل  -4نقشه راه افزايش راندمان نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبي کشور (موجود)
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شکل  -5نقشه راه افزايش راندمان نیروگاههای بخاری (موجود)
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 -3-1تقسیم کار ملي
پس از شناسایی پروژهها ،ارائه زمانبندی طرحهای افزایش راندمان ،هزینههای اجرایی و تحقیق و توسعه و مهندسی هر یك ،و
تعیین نهادهای مجری طرحها ،الزم است ساختار اجرایی کار ،با عنایت به سیاستهای اصالح ساختاری که در فصل پیشین
ارائه شدند ،از حیث نوع روابط بین نهادهای پیشنهادی ارائه شود.
شکل  6نشاندهنده روابط بین نهادهای زیر میباشد:
 در بخش سیاستگذاری و تسهیل و تنظیمگری:
 مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی در وزارت نیرو (پیشنهاد شده):
 کمیته راهبری افزایش راندمان نیروگاهها (متشکل از نماینده شرکت توانیر ،نماینده مدیریت
شبکه ،نماینده سازمان توسعه برق ،نماینده پژوهشگاه نیرو ،و نماینده انجمن صنفی
نیروگاههای ایران (اصنا)) و دارای کارگروههایی چون اندازه گیری و پایش عملکرد،
سیاستگذاری و ترویج ،توسعه فناوری ،برنامه ریزی و بودجه ،مدیریت طرحها  /پروژه ها.
 در بخش پژوهش و فناوری:
 پژوهشگاه نیرو
 شرکت مپنا
 دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
 در بخش اجرایی و صنعتی:
 شرکت توانیر
 شرکتهای پیمانکاری
 شرکتهای تولید برق/نیروگاهها.

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
85
فاز  :5برنامه تحليلی و تهيه رهنگاشت

ويرايش اول ،آبان 1394

شکل  -6ساختار اجرايي در سطح ملي
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 -4-1شناسنامه طرحهای افزايش راندمان نیروگاههای حرارتي
عنوان طرح  :پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
معرفي طرح:
در این فناوری با اندازه گیری و پایش پارامترهای عملکردی تجهیزات مختلف سیکل حرارتی از جمله بویلر ،توربین ،کندانسور ،برج
خنك کن و هیتر های آب تغذیه ،انحراف پارامتر ها از مقادیر مورد انتظار تعیین و نسبت به رفع آنها اقدامات اصالحی الزم صورت
می پذیرد.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

مراحل اصلي :
بخش :R&D
.1
.2
.3
.4

مطالعات اولیه توسعه سیستم پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریدزی تحقیدق و
توسعه و امکانسجی پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری)
توسعه و تست نمونه اولیه سیستم پایش و تحلیل عملکرد برای واحدهای بخاری
نصب و راهاندازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری در یکی از نیروگاههای بخاری به عنوان پایلوت
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از سیستم توسعه یافته ،در سطح نیروگاههای بخاری

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5نصب و راهاندازی سیستم پایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری در سطح نیروگاههای بخداری بدرای ظرفیتدی معدادل
 14000مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  8 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری (اجرا و پیادهسازی) :؟
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عنوان طرح :پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
معرفي طرح:
در این فناوری با اندازه گیری و پایش آنالین پارامترهای عملکردی تجهیزات مختلف واحدهای گازی و سیکل ترکیبی از جمله
کمپرسور ،توربین گاز ،بویلربازیاب ،توربین بخار  ،کندانسور ،برج خنك کن و دی اریتور ،انحراف پارامتر ها از مقادیر مورد انتظار تعیین
و نسبت به رفع آنها اقدامات اصالحی الزم صورت می پذیرد.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

مراحل اصلي :
بخش :R&D
.1
.2
.3
.4

مطالعات اولیه توسعه سیستم پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسدعه
و امکانسجی پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)
توسعه و تست نمونه اولیه سیستم پایش عملکرد آنالین برای واحدهای گازی
نصب و راهاندازی سیستم پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی در یکی از نیروگاههای گازی به عنوان پایلوت
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از سیستم توسعه یافته ،در سطح نیروگاههای گازی

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5نصب و راهاندازی پایش عملکرد آنالین واحدهای گازی در سطح نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  31000مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  9 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری (اجرا و پیادهسازی) :؟
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عنوان طرح :بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنك کن
معرفي طرح:
افت خالء کندانسور یکی از علل اصلی افت راندمان و ظرفیت تولید توربین های بخار محسوب میگردد .در این بسته ضمن شناسایی
علت یا علل اصلی افت خالء کندانسور ،روش مناسب جهت رفع مشکل تعیین و اجرا می گردد .این مشکالت میتواند به عملکرد و
بهره برداری غیر بهینه کندانسور و یا برج خنك کن مرتبط باشد.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

مراحل اصلي:
بخش :R&D
.1
.2
.3
.4

مطالعات اولیه برای توسعه توانمندی بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریدزی
تحقیق و توسعه و امکانسجی پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری)
شبیهسازی و پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن در سطح آزمایشگاهی
پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن در یکی از نیروگاههای بخاری به عنوان پایلوت
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن در سطح نیروگاههای بخاری

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن در سطح نیروگاههای بخاری برای ظرفیتی معدادل 14000
مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  8 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری (اجرا و پیادهسازی) :؟
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عنوان طرح :بسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن هوای بویلر
معرفي طرح:
پیش گرمکن هوای بویلر (ژانگستروم) نقش مهمی در راندمان بویلر نیروگاههای بخار دارد .در این بسته با بکارگیری روشهای نوین
از جمله بهینهسازی سطوح حرارتی ژانگستروم و استفاده از سیلهای پیشرفته ،کارایی پیش گرمکن هوا بهبود مییابد.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

مراحل اصلي:
بخش :R&D
 .1مطالعات اولیه توسعه سیستم ارتقایافتهی پیش گرمکن هوای بویلر (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و
امکانسجی پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری)
 .2توسعه و تست نمونه اولیه سیستم ارتقایافته پیش گرمکن هوای بویلر
 .3نصب و راهاندازی سیستم ارتقایافتهی پیش گرمکن هوای بویلر در یکی از نیروگاههای بخاری به عنوان پایلوت
 .4اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از سیستم توسعه یافته در سطح نیروگاههای بخاری

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5نصب و راهاندازی سیستم ارتقایافتهی پیش گرمکن هوای بویلر در سطح نیروگاههای بخاری برای ظرفیتدی معدادل 14000
مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  8 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری (اجرا و پیادهسازی) :؟

عنوان طرح :بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
معرفي طرح:
استفاده کامل از ظرفیت تبادل حرارت هیترهای آب تغذیه نقش مهمی در دستیابی به راندمان حداکثری سیکل بخار دارد .معموال" به
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دلیل مشکالت بهره برداری و کنترلی ،برخی از هیترهای آب تغذیه از مدار خارج میگردند که این امر سبب افت راندمان واحد بصورت
قابل توجهای میگردد .هدف از اجرای این بسته ،رفع مشکالت و بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه نیروگاههای بخار میباشد.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

مراحل اصلي:
بخش :R&D
.1
.2
.3
.4

مطالعات اولیه برای توسعه توانمندی بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق
و توسعه و امکانسجی پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری)
شبیهسازی و پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه در سطح آزمایشگاهی
پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه در یکی از نیروگاههای بخاری به عنوان پایلوت
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه در سطح نیروگاههای بخاری

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5پیادهسازی فرآیند بهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه در سطح نیروگداههدای بخداری بدرای ظرفیتدی معدادل 14000
مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  8 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری (اجرا و پیادهسازی) :؟
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عنوان طرح :خنك کاری هوای ورودی توربین های گازی
معرفي طرح:
ظرفیت و راندمان توربین های گازی با افزایش دمای محیط بصورت قابل توجهای افت پیدا میکند .هدف از اجرای این فناوری
بکارگیری روش مناسب و بهینه خنك کاری هوای ورودی توربین های گازی اعم از تبخیری و یا تبریدی می باشد .الزم به ذکر است
انتخاب روش مناسب و بهینه خنك کاری ،کامال وابسته به شرایط محیطی منطقه و طرح سیستم هوای ورودی توربین گاز می باشد.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

مراحل اصلي:
بخش :R&D
.1
.2
.3
.4

مطالعات اولیه توسعه توانمندی خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیدق
و توسعه و امکانسجی پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)
شبیهسازی و پیادهسازی فرآیندهای پیشرفته خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی در سطح آزمایشگاهی
پیادهسازی فرآیندهای پیشرفته خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی در یکی از نیروگاههای گازی به عنوان پایلوت
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از فرآیند توسعه یافته ،در سطح نیروگاههای گازی

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5پیادهسازی فرآیند خنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی در سطح نیروگاههای گدازی بدرای ظرفیتدی معدادل 31000
مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  10 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری (اجرا و پیادهسازی) :؟
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عنوان طرح :شستشوی آنالین کمپرسور
معرفي طرح:
یکی از علل اصلی افت راندمان توربین های گازی ،رسوب گذاری پرههای کمپرسور میباشد .هدف اصلی از اجرای این فناوری،
بکارگیری و بهره برداری بهینه از سیستم های آنالین شستشوی کمپرسور توربینهای گازی با هدف افزایش راندمان این واحدها
میباشد.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

مراحل اصلي :
بخش :R&D
.1
.2
.3
.4

مطالعات اولیه توسعه توانمندی شستشوی آنالین کمپرسور (شدامل نیازسدنجی فنداوری ،برنامدهریدزی تحقیدق و توسدعه و
امکانسجی پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)
شبیهسازی و پیادهسازی فرآیند شستشوی آنالین کمپرسور در سطح آزمایشگاهی
پیادهسازی فرآیند شستشوی آنالین کمپرسور در یکی از نیروگاههای گازی به عنوان پایلوت
اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداری از فرآیند توسعه یافته ،در سطح نیروگاههای گازی

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5پیادهسازی فرآیند شستشوی آنالین کمپرسور در سطح نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  31000مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  10 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری (اجرا و پیادهسازی) :؟
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عنوان طرح :بسته ارتقای راندمان توربین های بخار
معرفي طرح:
امروزه با توسعه روش های نوین طراحی و ساخت قطعات توربین بخار از جمله فناوری پره های سه بعدی و سیل های پیشرفته،
امکان افزایش راندمان و ظرفیت توربین های بخار فراهم شده است .هدف از اجرای این بسته ،انتخاب روش مناسب ارتقای راندمان
توربین های بخار و بکارگیری آن برای واحدهای منتخب بخار کشور می باشد.
سبك اکتساب :برونسپاری (خرید فناوری)

مراحل اصلي:
بخش :R&D
.1
.2
.3
.4

مطالعات اولیه امکانسنجی ارتقای توربین بخار (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی و امکانسجی پیدادهسدازی طدرح در
نیروگاههای بخاری)
شناسایی و انتخاب پیمانکاران بینالمللی ذیصالح
تدوین نظام مدیریت طرح و ارزیابی پیمانکار
تنظیم رویههای اجرایی و ایجاد تمهیدات الزم برای برگزاری مناقصات توسط بخش دولتی و خصوصی

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5پیادهسازی طرح و نظارت بر پیشرفت آن در نیروگاههای بخاری برای ظرفیتی معادل  5000مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  7 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری (اجرا و پیادهسازی) :؟
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عنوان طرح :تبدیل واحدهای گازی به  CCHPسیکل ترکیبی
معرفي طرح:
یکی از روشهای بسیار موثر در افزایش راندمان واحد های گازی ،تبدیل آنها به واحد های تولید همزمان برق ،سرما و حرارت می باشد.
بصورتیکه می توان با توجه به نیاز های منطقه ،نسبت به طراحی و ساخت سیستم تولید همزمان بهینه اقدام نمود و راندمان کل نیروگاه
را تا میزان  2برابر افزایش داد .در این فناوری همچنین امکان افزایش توان الکتریکی در فصول گرم سال و تولید آب شیرین میسر می
باشد.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی و تحقیق و توسعه در افق زمانی

مراحل اصلي:
بخش :R&D
 .1مطالعات اولیه توسعه فناوری تبدیل واحدهای گازی به  CHPسیکل ترکیبی (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیدق و
توسعه و امکانسجی پیادهسازی طرح در نیروگاههای گازی)
 .2توسعه و تست نمونه اولیه سیستم  CHPسیکل ترکیبی
 .3نصب و راهاندازی سیستم  CHPسیکل ترکیبی در یکی از نیروگاههای گازی به عنوان پایلوت

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .4نصب و راه سیستم  CHPسیکل ترکیبی در سطح نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  3000مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و مشاورین
ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  7 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری(اجرا و پیادهسازی) :؟
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عنوان طرح :بازتوانی واحدهای بخار
معرفي طرح:
باتوجه به امکان دستیابی به راندمان حدود  60درصد توسط نیروگاههای سیکل های ترکیبی از یك سو و استفاده عمده نیروگاههای
بخار از سوخت گاز با توجه به مالحظات زیست محیطی و اقتصادی از سوی دیگر ،ادامه کار ی این نیروگاهها با راندمان متوسط 36
درصد به هیچ عنوان اقتصادی نمی باشد .تبدیل واحد های بخار موجود به سیکل ترکیبی ،یکی از راهکارهای مناسب جهت افزایش
راندمان نیروگاههای بخار قدیمی کشور می باشد .هدف از اجرای این فناوری انتخاب واحدهای مستعد بازتوانی و اجرای این فناوری بر
روی آنها می باشد.
سبك اکتساب :همکاری فعاالنه به سوی بومیسازی خدمات

مراحل اصلي:
بخش :R&D
.1
.2
.3
.4

مطالعات اولیه توسعه فناوری بازتوانی واحدهای بخار (شامل نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسدعه و امکانسدجی
پیادهسازی طرح در نیروگاههای بخاری و اولویتبندی نیروگاهها)
شناسایی و انتخاب پیمانکاران بینالمللی ذیصالح برای همکاری تکنولوژیك در بخش توربین بخدار و تعیدین فدرم بهینده
همکاری تکنولوژیك در این زمینه
تدوین نظام مدیریت طرح و ارزیابی پیمانکار
تنظیم رویههای اجرایی و ایجاد تمهیدات الزم برای برگزاری مناقصات

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .5اجرای روند پیادهسازی طرح براساس افزایش تدریجی سهم مشارکت داخلی در نیروگاههای بخاری بدرای ظرفیتدی معدادل
 2600مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  7 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری(اجرا و پیادهسازی) :؟

عنوان طرح :تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
معرفي طرح:
یکی از موثرترین فناوری های افزایش راندمان نیروگاههای کشور تبدیل واحد های گازی موجود به نیروگاههای سیکل ترکیبی پر
بازده می باشد .مهم ترین محدودیت در اجرای این فناوری تامین اعتبار مالی مورد نیاز جهت اجرای بخش بخار این نیروگاه می
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عنوان طرح :تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
باشد .اخیرا" با استفاده از روش بیع متقابل ،امکان اجرای این فناوری در کشور سرعت بیشتری پیدا کرده است.
سبك اکتساب :بهرهگیری از توانمندی داخلی

مراحل اصلي :
بخش :R&D
 .1انتخاب و اولویتبندی نیروگاههای گازی برای تبدیل به سیکل ترکیبی

بخش اجرا و پیادهسازی:
 .2پیادهسازی طرح و نظارت بر پیشرفت آن در نیروگاههای گازی برای ظرفیتی معادل  11000مگاوات

سیاستگذار :معاونت برق و انرژی وزارت نیرو /مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی
کارفرما/ناظر

مديريت R&D

همکاران

R&D

شرکت تولید برق حرارتی

پژوهشگاه نیرو

دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و
مشاورین ذیصالح

بخش

کارفرما

مشاور

پیمانکاران

اجرا

شرکت تولید برق حرارتی

شرکتهای ذیصالح مهندسی مشاور

شرکتهای خصوصی

بخش

زمان  6 :سال

هزينه ريالي (تحقیق و توسعه) :؟
هزينه دالری(اجرا و پیادهسازی) :؟
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 -4جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش نتایج فاز پنجم از پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه افزایش راندمان نیروگاهها ،تحت عنوان تدوین
رهنگاشت ارائه شده است.
در این گزارش نگاشت نهادی حوزه افزایش راندمان مورد بررسی قرار گرفت و براساس تحلیل آن مشخص گردید ،گرچه
نهادهای مختلفی در این حوزه اثرگذار بوده و تالشهای پراکندهای در حوزههای سیاستگذاری ،تنظیمگری و آموزشی و
پژوهشی صورت میگیرد ،اما فقدان نهادی که به طور مشخص پیگیر این موضوع بوده و تمهید زیرساختها و لوازم مناسب
برای پایش ،اندازهگیری و ارتقا راندمان نیروگاهها را بر عهده داشته باشد ،به چشم میخورد .لذا موضوع خال نهادی و نبود متولی
مناسب برای این حوزه به عنوان یك چالش قابل شناسایی است.
سپس اقدامات فنی الزم برای پیادهسازی هر یك از طرحهای اولویتدار افزایش راندمان نیروگاهها شناسایی گردید که عبارتند
از:
 oپایش و تحلیل عملکرد واحدهای بخاری
 oپایش عملکرد آنالین واحدهای گازی و سیکل ترکیبی
 oبهرهبرداری بهینه از کندانسور و برج خنكکن
 oبسته ارتقای عملکرد پیش گرمکن هوای بویلر
 oبهرهبرداری بهینه از هیترهای آب تغذیه
 oخنك کاری هوای ورودی توربینهای گازی
 oشستشوی آنالین کمپرسور
 oبسته ارتقای راندمان توربین بخار
 oتبدیل واحدهای گازی به  CHPسیکل ترکیبی
 oبازتوانی واحدهای بخار
 oتبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
 oبسته ارتقای راندمان توربین های گازی
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در ادامه براساس میزان ظرفیت پیمانکاری و امکانپذیری پیادهسازی طرحها ،برنامه زمانبندی هر یك از طرحها مشخص گردید
که همانطور که مشخص است هزینه کل پیادهسازی طرحهای این حوزه بالغ بر ؟ میلیارد دالر برآورد شده است که نوع حمایت
و آورده دولت در قالب وامهای بلند مدت ،برای اجرای طرحهای این حوزه در جدول شماره  9مشخص گردید و همچنین
تشریح گردید که هزینههای تحقیق و توسعه در این حوزه میبایست در قالب بودجههای پژوهشی و از محل اعتبارات دولتی
(اعتبارات پژوهشی وزارت نیرو ،وزارت نفت ،مراکز پژوهشی و دانشگاهی و  )...تأمین گردد و این عدد برابر ؟ میلیارد ریال
میباشد.

در ادامه ساختار اجرایی کار ،با عنایت به سیاستهای اصالح ساختاری مشخص گردید:
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مقدمه
گزارش حاضر مربوط به فاز ششم از پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه افزایش راندمان نیروگاهها میباشد و دربردارنده
برنامه ارزیابی و برزرسانی میباشد .در این راستا عالوه بر بررسی مختصر ادبیات موضوع ،شاخصهای الزم برای پایش
پیشرفت نقشه راه و مقاطع زمانی الزم برای بازنگری و به روز رسانی طرح تشریح خواهند شد.
معموالً هیچ تضمینی وجود ندارد که سیاستها و برنامههای اتخاذ شده بتوانند به توسعه موفق فناوری منجر شوند .بنابراین،
گاهی پس از آنکه اقدام یا سیاستی اجرا شد ،ذینفعان ،سیاستگذاران و یا تحلیلگران تصمیم میگیرند که میزان یا چگونگی
تحقق اهداف مورد نظر را ارزیابی کنند .بهعبارت دیگر ،آنها میخواهند بدانند که اهداف سیاست یا برنامه مورد نظر تا چه حد
محقق شدهاند .دلیل این امر آن است که رویدادهای پیشبینینشده ،پیامدهای غیرمنتظره و روابط علّی درکنشده ،میتوانند
باعث فاصله افتادن میان نتایج یک سیاست یا برنامه با آنچه از آن انتظار میرفته شود.
در نتیجه در این گزارش ضمن مرور مفاهیم ارزیابی و بهروزرسانی ،برنامه ارزیابی و به روز رسانی و بازنگری دورهای طرح
افزایش راندمان نیروگاهها ،تشریح میگردد.

 -1مرور ادبیات
 -1-1مقدمه
در این گزارش میبایست نتایج کار در بخش ارزیابی و بروزرسانی ارائه گردد .اما قبل از انجام این کار ،میبایست مروری
مختصر بر روی ادبیات موضوع انجام شود.

 -2-1مفاهیم تدوین برنامه ارزیابی
در این گام ،میبایست انواع شاخصهای اندازهگیری کننده مؤلفههای یک سند ملی احصاء شوند .بنابراین میبایست هم
شاخصهای مربوط به راستیآزمایی ارکان جهتساز اعم از چشمانداز ،اهداف کالن ،راهبردها و سیاستهای کالن و هم
شاخصهای مرتبط با برنامه اقدامات و سیاستها مانند اهداف خرد ،اقدامات و سیاستهای اجرایی و هم شاخصهای مرتبط با
برنامه عملیاتی را احصاء و بررسی نمود .نکته مهم و قابل تأمل این است که این شاخصها میبایست هم خروجیها و هم
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پیامدها را ارزیابی کنند .به عبارت دیگر هم شاخصهای مرتبط با اثربخشی میبایست تدوین و ارزیابی گردند و هم شاخصهای
مرتبط با کارایی .به عنوان مثال پاسخ به این سؤال که آیا راهبردهای اتخاذ شده و یا اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده صحیح
بودهاند؟ و یا بر گروه هدف تأثیر گذاشتهاند؟ اثربخشی این مؤلفهها را مورد ارزیابی قرار میدهد .و پاسخ به این سؤال که برنامه
اقدامات و سیاستها و یا برنامههای عملیاتی تا چه میزان تحقق یافتهاند؟ کارایی این مؤلفهها را مورد سنجش قرار میدهد.
در انتها نیز پس از تدوین شاخصهای ارزیابی اثربخش و کارایی و تدوین مکانیزم ارزیابی ،میبایست ساختار نظارت و
بهروزرسانی سند تعیین گردد .عموماً هر سند ملی توسعه فناوری میبایست هر چند سال یکبار ،مورد بازنگری قرار گرفته و
بررسی مجدد شود .این موضوع به دلیل این است که هم خود فناوری در حال تغییر و تحول است ،هم شرایط محیطی آن
فناوری اعم از محیط اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن فناوری در حال تغییر است و هم توانمندی شرکتها و
بنگاههای داخلی تغییر نموده و متناسب با این تغییرات هم ارکان جهتساز ،هم برنامه اقدامات و سیاستها و برنامه عملیاتی
میبایست بازنگری ،اصالح و تکمیل گردد.
با توجه به موارد فوق ،میبایست ساختاری متشکل از تمامی ذینفعان آن حوزه فناورانه مورد نظر ،اعم از سازمانها و ارگان-
های دولتی ،دانشگاهیان و پژوهشگران و متخصصین ،و همچنین صاحبان صنایع و بنگاههای خصوصی تأثیرگذار وظیفه ارزیابی
و بهروزرسانی را بر عهده داشته باشد .این ارزیابی و بهروزرسانی هم میتواند موردی و مقطعی بنا به ضرورت بوده وسیاستهای
اعمالی را بازنگری کند و هم میتواند به طور منظم هر  3یا  5سال یکبار به منظور بازنگری و اصالح ارکان جهتساز رخ
دهد)5(.
تعداد دفعاتی که یک رهنگاشت بهروزرسانی میشود تا حد زیادی بستگی به چارچوب زمانی مورد نظر دارد .به طور معمول،
رهنگاشتها به صورت دورهای بهروزرسانی میشوند (مثل هر دو تا پنج سال یک بار) .در برخی موارد رهنگاشتها سریعتر
بهروزرسانی میشوند تا پیشرفت امور ،تغییرات در منابع موجود یا مالحظات زمانبندی را منعکس کنند)4(.
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 -2شناسایی شاخصهای ارزیابی
 -1-1مقدمه
مطابق با محتوای ذکر شده در فصل پیش ،بر مبنای جنس فعالیتهای طرح ،بر اساس نظر مشاور و مجری طرح ،مجموعه
دستهی توسعه ساختار ،تحقیق و توسعه ،عملیاتی قابل تقسیمبندی هستند ،شاخصهای سنجش

فعالیتهای طرح در سه
عملکرد طرح عبارتند از:
 شاخصهای توسعه ساختار
 شاخصهای تحقیقاتی و توسعهای
 شاخصهای عملیاتی
شاخصهای شناسائی شده با توجه به فعالیتهای طرح تعیین شده اند .در حقیقت دستیابی به اهداف و انجام هر یک از فعالیت-
ها به عنوان یک شاخص تعیین شده ،انجام صحیح طرح را بتوان مورد ارزیابی قرار داد .در ادامه هر یک از دسته شاخصها
معرفی میگردند.

 -2-1شاخصهای توسعه ساختار
شاخصهای توسعه ساختار ،داللت بر شاخصهایی دارند که به منظور پایش و نظارت بر روند بهبود ساختار حوزه افزایش
راندمان نیروگاهها تعریف شدهاند .این شاخصها عبارتند از:
 تعداد نهادهای تاسیس شده از میان نهادهای پیشنهادی برای بهبود ساختار حوزه افزایش راندمان؛ یعنی:
 مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی در وزارت نیرو،
 کمیته راهبری افزایش راندمان نیروگاهها (متشکل از نماینده شرکت توانیر ،نماینده مدیریت شبکه،
نماینده سازمان توسعه برق ،نماینده پژوهشگاه نیرو ،و نماینده انجمن صنفی نیروگاههای ایران (اصنا))
 کارگروههای اندازه گیری و پایش عملکرد ،سیاستگذاری و ترویج ،توسعه فناوری ،برنامه ریزی و بودجه،
مدیریت طرحها  /پروژه ها.
 تعداد نهادهای فعال از میان نهادهای پیشنهادی برای بهبود ساختار حوزه افزایش راندمان
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 -3-1شاخصهای تحقیقاتی و توسعهای
شاخصهای تحقیقاتی و توسعهای داللت بر شاخصهایی دارند که به منظور پایش و نظارت بر روند پیشرفت مطالعات و
پروژههای تحقیق وتوسعه مرتبط با فناوریهای حوزه افزایش راندمان نیروگاهها تعریف شدهاند .این شاخصها عبارتند از:
 تعداد مطالعات پایان یافته در زمینههای نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
 تعداد نمونههای اولیه توسعه یافته از فناوریهای حوزه افزایش راندمان نیروگاهها
 تعداد نمونههای تست شده از فناوریهای حوزه افزایش راندمان نیروگاهها
 تعداد شبیهسازی فرآیندهای فناورانه حوزه افزایش راندمان نیروگاهها

 -4-1شاخصهای عملیاتی
شاخصهای عملیاتی داللت بر شاخصهایی دارند که به منظور پایش و نظارت بر روند اجرا و پیادهسازی طرحهای افزایش
راندمان در سطح نیروگاهها دارند .این شاخصها عبارتند از:
 تعداد نمونههای راهاندازی شده به صورت پایلوت
 ظرفیت نیروگاهی مورد پیادهسازی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها برای هر یک از فناوریها
 راندمان کل محقق شده در سطح نیروگاههای حرارتی کشور

 -3برنامه ارزیابی پیشرفت ساالنه
 -5-1مقدمه
در بخش قبل شاخصهای ارزیابی مربوط به این طرح معرفی شدند .حال در این بخش به تفکیک سالهای مختلف برنامه
ارزیابی ارائه میگردد.

 -6-1برنامه ارزیابی پیشرفت به تفکیک سالهای مختلف
جدول زیر نشان دهنده وضعیت هر یک از شاخصهای فوق در طی سالهای اجرای سند میباشد که به عبارت دیگر برنامه
ارزیابی طرح محسوب میشود.
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جدول  -1برنامه ارزیابی پیشرفت طرح افزایش راندمان نیروگاهها

شاخصها 


توسعهساختار 

تحقیقاتیو
توسعهای 


پایانسالاول 
کمیت 

توضیحات 

تعدادنهادتاسیسشده 

3

 تاسیسهرسهنهادهایپیشنهادی:
روگاههایحرارتیدروزارتنیرو ،
طرحهایافزایشراندماننی 
 مدیریت 
روگاهها (متشکل از نماینده شرکت توانیر ،نماینده مدیریت شبکه ،نماینده
 کمیته راهبری افزایش راندمان نی 
سازمانتوسعهبرق،نمایندهپژوهشگاهنیرو،ونمایندهانجمنصنفینیروگاههایایران(اصنا)) 
استگذاریوترویج،توسعهفناوری،برنامهریزیوبودجه،مدیریت
کارگروههایاندازهگیریوپایشعملکرد،سی 


طرحها/پروژهها .

تعدادنهادفعال 

3

 شروعبهفعالیتهرسهنهادهایپیشنهادی 

تعدادمطالعاتانجامشده 

8

 پایانمطالعاتامکانسنجیپیادهسازیسیستمپایشوتحلیلعملکردآتالینواحدهایبخاریبراینیروگاههایکشور
 پایانمطالعاتبررسیوانتخابراهکارهایعملیجهتبهرهبرداریبهینهازکندانسوروبرجهایخنكکنبرایواحد
هایبخاریکشور
 پایانمطالعاتبررسیوتهیهبستهارتقایعملکردپیشگرمکنهوایبویلرنیروگاههایبخار
 پایانمطالعات بررسیوانتخابراهکارهایعملیجهتبهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهبرایواحدهای
بخاریکشور
 پایانمطالعات شناساییوامکانسنجیپیادهسازیسیستمهایپیشرفتهخنكکاریتبخیریهوایورودیتوربین
هایگازی
 پایانمطالعاتشناساییوامکانسنجیپیادهسازیسیستمشستشویآنالینکمپرسور
بندینیروگاههایگازیبرایتبدیلبهسیکلترکیبی


انتخابواولویت
 پایانمطالعات
 پایانمطالعاتامکانسنجیوانتخابواحدهایگازیمناسبجهتتبدیلبه CHPسیکلترکیبی 

تعدادنمونههایاولیهتوسعهیافته 


3

 توسعهنمونهاولیهسیستمپایشوتحلیلعملکردبرایواحدهایبخاری
 توسعهنمونهاولیهسیستمپایشعملکردآنالینواحدهایگازی
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6
فاز :6تدوين برنامه ارزيابی و بروزرسانی

شاخصها 
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پایانسالاول 
توضیحات 

کمیت 

 توسعهنمونهاولیهسیستمارتقایافتهپیشگرمکنهوایبویلر 

عملیاتی 

تعدادنمونههایتستشده 


3

 تستنمونهاولیهسیستمپایشوتحلیلعملکردبرایواحدهایبخاری
 تستنمونهاولیهتوسعهسیستمپایشعملکردآنالینواحدهایگازی
 تستنمونهاولیهسیستمارتقایافتهپیشگرمکنهوایبویلر 

تعدادشبیهسازی 

4

ازکندانسوروبرجخنكکن

بهرهبرداریبهینه
 شبیهسازیفرآیند 
بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیه
 شبیهسازیفرآیند 
نهایگازی
 شبیهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
 شبیهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسور 

راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

-



ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 
راندمانکل(درصد) 

فناوریپیادهسازیشده 

سالاول  تجمعی 
مگاواتازنیروگاههایگازی 

روگاههایگازیبهسیکلترکیبیبرای2000
پیادهسازیطرحتبدیلنی 
   2000  2000
مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   3000  3000
مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   3000  3000
 %37.17

میباشد .
%خواهدبودکهافزایشآنبهدلیلپیادهسازی3فناوری 

 راندمانکلدرپایانسالاولمعادلبا37.17

پایانسالدوم 

شاخصها 

کمیت 

توسعهساختار 
تحقیقاتیو

توضیحات 

تعدادنهادتاسیسشده 

-



تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

8

 پایانمطالعاتطراحینرمافزارآنالینسیستمپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاری

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
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فاز :6تدوين برنامه ارزيابی و بروزرسانی

پایانسالدوم 

شاخصها 


توضیحات 

کمیت 

 پایانمطالعاتامکانسنجی واولویتبندیپیادهسازیراهکارهایمنتخبجهتبهرهبرداریبهینهازکندانسوروبرج
هایخنكکنبرایواحدهایبخاریکشور
 پایانمطالعات امکانسنجیواولویتبندیپیادهسازیراهکارهایمنتخبجهتبهرهبرداریبهینههیترهایآب
تغذیهبرایواحدهایبخاریکشور
 پایانمطالعات امکانسنجیواولویتبندیپیادهسازیراهکارهایمنتخبجهتبهرهبرداریبهینههیترهایآب
تغذیهبرایواحدهایبخاریکشور
 پایانمطالعات شناساییوامکانسنجیپیادهسازیسیستمهایپیشرفتهخنكکاریتبریدیهوایورودیتوربین
هایگازی
 پایانمطالعاتاولیهامکانسنجیارتقایتوربینبخار

توسعهای 


 پایانمطالعاتطراحیمفهومیوتعیینمشخصاتفنیسیستمCHPسیکلترکیبیبراییكنیروگاهمنتخب
 پایانمطالعاتاولیهتوسعهفناوریبازتوانیواحدهایبخار 

عملیاتی 

تعدادنمونههایاولیهتوسعهیافته 


1

 توسعهنمونهاولیهسیستمCHPسیکلترکیبی 

تعدادنمونههایتستشده 


1

 تستنمونهاولیهسیستمCHPسیکلترکیبی 

تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

7

 راهاندازیسیستمپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاریبهصورتپایلوت
 راهاندازیسیستمپایشعملکردآنالینواحدهایگازیبهصورتپایلوت
ازکندانسوروبرجخنكکنبهصورتپایلوت

بهرهبرداریبهینه
 اجرایفرآیند 
افتهیپیشگرمکنهوایبویلربهصورتپایلوت
 راهاندازیسیستمارتقای 
بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهبهصورتپایلوت
 اجرایفرآیند 
نهایگازیبهصورتپایلوت
 اجرایفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
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پایانسالدوم 

شاخصها 


توضیحات 

کمیت 

 اجرایفرآیندشستشویآنالینکمپرسوربهصورتپایلوت 
فناوریپیادهسازیشده 

سالدوم  تجمعی 
مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاریدر2000
   2000  2000
مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحپایشعملکردآنالینواحدهایگازیدر4000
   4000  4000
ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

ازکندانسوروبرجخنكکندر2000

بهرهبرداریبهینه
پیادهسازیفرآیند 
   2000  2000
مگاواتازنیروگاههایبخاری 

افتهیپیشگرمکنهوایبویلردر2000
پیادهسازیطرحارتقای 
   2000  2000
مگاواتازنیروگاههایبخاری 

بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهدر2000
پیادهسازیفرآیند 
   2000  2000
 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   6000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   6000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

روگاههایگازیبهسیکلترکیبیبرای2000
پیادهسازیطرحتبدیلنی 
   4000  2000
راندمانکل(درصد) 

 %38.02

میباشد .
بهدلیلپیادهسازی8فناوری 

 راندمانکلدرپایانسالدوممعادلبا%38.02خواهدبودکهافزایشآن

پایانسالسوم 

شاخصها 

کمیت 

توسعهساختار 
تحقیقاتیو

توضیحات 

تعدادنهادتاسیسشده 

-



تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

-



تعدادنمونههایاولیهتوسعه


1

 پایانمطالعاتپیادهسازیوتستنمونهاولیهسیستمپایشوتحلیلعملکردانالینواحدهایبخاریبرروییكواحد

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
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فاز :6تدوين برنامه ارزيابی و بروزرسانی

پایانسالسوم 

شاخصها 

کمیت 

توسعهای 


توضیحات 
منتخب 

یافته 
تعدادنمونههایتستشده 


-



تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

1

روگاههایگازیبهصورتپایلوت 
 راهاندازیسیستمCHPسیکلترکیبیدریکیازنی 

فناوریپیادهسازیشده 

سالسوم  تجمعی 

عملیاتی 

ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 

راندمانکل(درصد) 

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاریدر2000
   4000

 4000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحپایشعملکردآنالینواحدهایگازیدر4000
   8000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

ازکندانسوروبرجخنكکندر2000

بهرهبرداریبهینه
پیادهسازیفرآیند 
   4000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

افتهیپیشگرمکنهوایبویلردر2000
پیادهسازیطرحارتقای 
   4000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهدر2000
پیادهسازیفرآیند 
   4000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   9000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   9000

 2000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

روگاههایگازیبهسیکلترکیبیبرای2000
پیادهسازیطرحتبدیلنی 
   6000

 600

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحCHPسیکلترکیبیبرای600
   600

 600

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحبازتوانیبرای600
   600

 1000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحارتقاتوربینبخاربرای1000
   1000

 %39.35

فناوریمیباشد .

بهدلیلپیادهسازی11

 راندمانکلدرپایانسالسوممعادلبا%39.35خواهدبودکهافزایشآن

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
10
فاز :6تدوين برنامه ارزيابی و بروزرسانی

شاخصها 

توسعهساختار 

تحقیقاتیو
توسعهای 
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پایانسالچهارم 
توضیحات 

کمیت 

تعدادنهادتاسیسشده 

-



تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

1

 پایان مطالعات توسعه نرم افزار سیستم پایش و تحلیل عملکرد آنالین واحدهای بخاری جهت بکارگیری در سایر
نیروگاههایبخار 

تعدادنمونههایاولیهتوسعه

یافته 

-



تعدادنمونههایتستشده 


-



تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

-



فناوریپیادهسازیشده 

سالچهارم  تجمعی 

عملیاتی 

ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاریدر2000
   6000

 4000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحپایشعملکردآنالینواحدهایگازیدر4000
   12000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

ازکندانسوروبرجخنكکندر2000

بهرهبرداریبهینه
پیادهسازیفرآیند 
   6000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

افتهیپیشگرمکنهوایبویلردر2000
پیادهسازیطرحارتقای 
   6000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهدر2000
پیادهسازیفرآیند 
   6000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   12000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   12000

 2000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

روگاههایگازیبهسیکلترکیبیبرای2000
پیادهسازیطرحتبدیلنی 
   8000

 600

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحCHPسیکلترکیبیبرای600
   1200

 600

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحبازتوانیبرای600
   1200

 1000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحارتقاتوربینبخاربرای1000
   2000

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
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شاخصها 

راندمانکل(درصد) 

ويرايش اول ،شهريور 1394

پایانسالچهارم 
کمیت 
 %40.68

توضیحات 
میباشد .
خواهدبودکهافزایشآنبهدلیلپیادهسازی11فناوری 

 راندمانکلدرپایانسالچهارممعادلبا%40.68

پایانسالپنجم 

شاخصها 

کمیت 

توسعهساختار 
تحقیقاتیو
توسعهای 


توضیحات 

تعدادنهادتاسیسشده 

-



تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

-



تعدادنمونههایاولیهتوسعه

یافته 

-



تعدادنمونههایتستشده 


-



تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

-



فناوریپیادهسازیشده 

سالپنجم  تجمعی 

عملیاتی 

ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاریدر2000
   8000

 4000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحپایشعملکردآنالینواحدهایگازیدر4000
   16000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

ازکندانسوروبرجخنكکندر2000

بهرهبرداریبهینه
پیادهسازیفرآیند 
   8000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

افتهیپیشگرمکنهوایبویلردر2000
پیادهسازیطرحارتقای 
   8000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهدر2000
پیادهسازیفرآیند 
   8000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   15000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   15000

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
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پایانسالپنجم 

شاخصها 

کمیت 

راندمانکل(درصد) 

توضیحات 

 2000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

روگاههایگازیبهسیکلترکیبیبرای2000
پیادهسازیطرحتبدیلنی 
   10000

 600

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحCHPسیکلترکیبیبرای600
   1800

 600

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحبازتوانیبرای600
   1800

 1000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحارتقاتوربینبخاربرای1000
   3000

 %42.01

فناوریمیباشد .

%خواهدبودکهافزایشآنبهدلیلپیادهسازی11

 راندمانکلدرپایانسالپنجممعادلبا42.01

پایانسالششم 

شاخصها 

کمیت 

توسعهساختار 
تحقیقاتیو
توسعهای 


عملیاتی 

توضیحات 

تعدادنهادتاسیسشده 

-



تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

-



تعدادنمونههایاولیهتوسعه

یافته 

-



تعدادنمونههایتستشده 


-



تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

-



ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 

فناوریپیادهسازیشده 

سالششم  تجمعی 
 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاریدر2000
   10000

 4000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحپایشعملکردآنالینواحدهایگازیدر4000
   20000

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
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پایانسالششم 

شاخصها 

کمیت 

راندمانکل(درصد) 

توضیحات 

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

ازکندانسوروبرجخنكکندر2000

بهرهبرداریبهینه
پیادهسازیفرآیند 
   10000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

افتهیپیشگرمکنهوایبویلردر2000
پیادهسازیطرحارتقای 
   10000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهدر2000
پیادهسازیفرآیند 
   10000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   18000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   18000

 1000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

روگاههایگازیبهسیکلترکیبیبرای1000
پیادهسازیطرحتبدیلنی 
   11000

 600

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحCHPسیکلترکیبیبرای600
   2400

 600

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحبازتوانیبرای600
   2400

 1000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحارتقاتوربینبخاربرای1000
   4000

 %43.02

فناوریمیباشد .

خواهدبودکهافزایشآنبهدلیلپیادهسازی11

 راندمانکلدرپایانسالششممعادلبا%43.02

پایانسالهفتم 

شاخصها 

کمیت 

توسعهساختار 
تحقیقاتیو
توسعهای 


توضیحات 

تعدادنهادتاسیسشده 

-



تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

-



تعدادنمونههایاولیهتوسعه

یافته 

-



تعدادنمونههایتستشده 


-
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پایانسالهفتم 

شاخصها 


توضیحات 

کمیت 
تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

-



فناوریپیادهسازیشده 

سالهفتم  تجمعی 

عملیاتی 

ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 

راندمانکل(درصد) 

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاریدر2000
   12000

 4000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحپایشعملکردآنالینواحدهایگازیدر4000
   24000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

ازکندانسوروبرجخنكکندر2000

بهرهبرداریبهینه
پیادهسازیفرآیند 
   12000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

افتهیپیشگرمکنهوایبویلردر2000
پیادهسازیطرحارتقای 
   12000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهدر2000
پیادهسازیفرآیند 
   12000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   21000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر2000
   21000

 600

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحCHPسیکلترکیبیبرای600
   3000

 200

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحبازتوانیبرای200
   2600

 1000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحارتقاتوربینبخاربرای1000
   5000

 %43.59

فناوریمیباشد .

خواهدبودکهافزایشآنبهدلیلپیادهسازی10

 راندمانکلدرپایانسالهفتممعادلبا%43.59

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
15
ويرايش اول ،شهريور 1394

فاز :6تدوين برنامه ارزيابی و بروزرسانی

پایانسالهشتم 

شاخصها 

کمیت 

توسعهساختار 
تحقیقاتیو
توسعهای 


توضیحات 

تعدادنهادتاسیسشده 

-



تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

-



تعدادنمونههایاولیهتوسعه

یافته 

-



تعدادنمونههایتستشده 


-



تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

-



فناوریپیادهسازیشده 

سالهشتم  تجمعی 

عملیاتی 

ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 

راندمانکل(درصد) 

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

پیادهسازیطرحپایشوتحلیلعملکردواحدهایبخاریدر2000
   14000

 4000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحپایشعملکردآنالینواحدهایگازیدر4000
   28000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

ازکندانسوروبرجخنكکندر2000

بهرهبرداریبهینه
پیادهسازیفرآیند 
   14000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

افتهیپیشگرمکنهوایبویلردر2000
پیادهسازیطرحارتقای 
   14000

 2000

مگاواتازنیروگاههایبخاری 

بهرهبرداریبهینهازهیترهایآبتغذیهدر2000
پیادهسازیفرآیند 
   14000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   24000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   24000

 %43.80

فناوریمیباشد .

بودکهافزایشآنبهدلیلپیادهسازی7

 راندمانکلدرپایانسالهشتممعادلبا%43.80خواهد

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
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شاخصها 

توسعهساختار 
تحقیقاتیو
توسعهای 


کمیت 

تعدادنهادتاسیسشده 
تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

-



تعدادنمونههایاولیهتوسعه

یافته 

-



تعدادنمونههایتستشده 


-



تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

-



شاخصها 


تحقیقاتیو

توضیحات 

-

راندمانکل(درصد) 

توسعهساختار 

پایانسالنهم 


ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 

عملیاتی 

ويرايش اول ،شهريور 1394

فناوریپیادهسازیشده 

سالنهم  تجمعی 
 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیطرحپایشعملکردآنالینواحدهایگازیدر3000
   31000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   27000

 3000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   27000

 %43.90

فناوریمیباشد .

خواهدبودکهافزایشآنبهدلیلپیادهسازی3

 راندمانکلدرپایانسالنهممعادلبا%43.90

پایانسالدهم 
توضیحات 

کمیت 

تعدادنهادتاسیسشده 

-



تعدادنهادفعال 

-



تعدادمطالعاتانجامشده 

-



تعدادنمونههایاولیهتوسعه


-
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پایانسالدهم 

شاخصها 

توسعهای 


عملیاتی 

ويرايش اول ،شهريور 1394

توضیحات 

کمیت 
یافته 

نمونههایتستشده 
تعداد 

-



تعدادشبیهسازی 

-



راهاندازیشده 
تعدادپایلوت 

-



ظرفیتنیروگاهیمورد
پیادهسازی 

(مگاوات) 
راندمانکل(درصد) 

فناوریپیادهسازیشده 

سالدهم  تجمعی 
 4000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

نهایگازیدر3000
پیادهسازیفرآیندخنكکاریهوایورودیتوربی 
   31000

 4000

مگاواتازنیروگاههایگازی 

پیادهسازیفرآیندشستشویآنالینکمپرسوردر3000
   31000

 %44.01

فناوریمیباشد .

خواهدبودکهافزایشآنبهدلیلپیادهسازی2

 راندمانکلدرپایانسالدهممعادلبا%44.01
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 -7-1شاخصهای کلیدی
در بخش قبل شاخصهای ارزیابی وضعیت پیادهسازی سند ارائه شده است ،اما از میان شاخصهای ذکر شده برخش از
شاخصها از اهمیت باالتری برخوردارند ،به طوری که عدم تحقق آن ها به معنی عدم تحقق کل برنامه میباشد .در این سند
شاخصهای کلیدی در قالب جدول ذیل اشاره شدهاند.
جدول  -2شاخصهای کلیدی

نوع شاخص
توسعه ساختار

عملیاتی

عنوان شاخص
 تعدادنهادهایتأسیسشده 
 راندمانکلمحققشدهدرهرسال 
ظرفیتنیروگاهیموردپیادهسازی 



 -4برنامه بهروزرسانی و بازنگری طرح افزایش راندمان نیروگاهها
 -8-1مقدمه
با توجه به ماهیت موضوع الزم است هر ساله برنامه مذکور مورد بررسی ،به روز رسانی و بازنگری قرار گیرد .این امر از آن
جهت است که پایش پیشرفت برنامه براساس راندمان تحقق یافته در سطح نیروگاههای کشور ،نیازمند نظارت و کنترل سالیانه
و بازنگریهای احتمالی جهت رفع موانع پیش روی افزایش راندمان نیروگاهها میباشد.
به عبارت دیگر میبایست پس از هر سال با توجه به میزان پیشرفت برنامه اجرایی طرحها و برنامههای تحقیق وتوسعه ،در
زمانبندی کار بهروزرسانی صورت گیرد و همچنین با توجه به وضعیت فناوریها از حیث جذابیت آنها و روش اکتساب آنها،
اولویتها و ارکان جهتساز بازبینی شده و در صورت لزوم بازنگری در آنها انجام شود .به عالوه با پیشرفت برنامه و کسب
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بازخورهای حیطه اجرا میتوان در سیاستهای تدوین شده به منظور تسهیل روند اجرایی و پیادهسازی پروژهها بازنگریهایی
صورت گیرد.

 -9-1سازوکار بازنگری طرح افزایش راندمان
برای نیل به هدف فوقالذکر ،کارگروه سیاستگذاری و ترویح میبایست ساالنه با هماهنگی کارگروههای دیگر ،اقدام به
سیاست پژوهشی و بازنگری طرح افزایش راندمان نماید و نتایج کار را مورد تأیید و تصویب کمیتهراهبری نماید .سپس کارگروه
امور اجرایی و کنترل مسئولیت اجرا و پیادهسازی آن را برعهده گیرد.

شکل  -1مکانیزم بروزرسانی و بازنگری طرح افزایش راندمان

سند راهبردي و نقشه راه فناوريهاي نوين افزايش راندمان نيروگاههاي كشور
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 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش ضمن بیان مفاهیم مربوط به موضوع ارزیابی و پایش پیشرفت برنامه راهبردی ،به شناسایی شاخصهای مناسب
برای ارزیابی ،کنترل و نظارت بر روند پیشرفت برنامه راهبردی افزایش راندمان نیروگاهها پرداخته شد و مجموعه فعالیتهای
طرح در سه دستهی توسعه ساختار ،تحقیق و توسعه ،عملیاتی دستهبندی شده و شاخصهای سنجش عملکرد در هر دسته ارائه
گردید که عبارتند از:
 oشاخصهای توسعه ساختار
 تعداد نهادهای تاسیس شده از میان نهادهای پیشنهادی برای بهبود ساختار حوزه افزایش راندمان؛ یعنی:
 مدیریت طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی در وزارت نیرو،
 کمیته راهبری افزایش راندمان نیروگاهها (متشکل از نماینده شرکت توانیر ،نماینده مدیریت شبکه،
نماینده سازمان توسعه برق ،نماینده پژوهشگاه نیرو ،و نماینده انجمن صنفی نیروگاههای ایران (اصنا))
 کارگروههای اندازه گیری و پایش عملکرد ،سیاستگذاری و ترویج ،توسعه فناوری ،برنامه ریزی و بودجه،
مدیریت طرحها  /پروژه ها.
 تعداد نهادهای فعال از میان نهادهای پیشنهادی برای بهبود ساختار حوزه افزایش راندمان
 oشاخصهای تحقیقاتی و توسعهای
 تعداد مطالعات پایان یافته در زمینههای نیازسنجی فناوری ،برنامهریزی تحقیق و توسعه و امکانسجی
 تعداد نمونههای اولیه توسعه یافته از فناوریهای حوزه افزایش راندمان نیروگاهها
 تعداد نمونههای تست شده از فناوریهای حوزه افزایش راندمان نیروگاهها
 تعداد شبیهسازی فرآیندهای فناورانه حوزه افزایش راندمان نیروگاهها
 oشاخصهای عملیاتی
 تعداد نمونههای راهاندازی شده به صورت پایلوت
 ظرفیت نیروگاهی مورد پیادهسازی فناوریهای افزایش راندمان نیروگاهها برای هر یک از فناوریها
 راندمان کل محقق شده در سطح نیروگاههای حرارتی کشور
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در پایان مشخص گردید ،کارگروه سیاستگذاری و ترویح میبایست ساالنه با هماهنگی کارگروههای دیگر ،اقدام به
سیاستپژوهشی و بازنگری طرح افزایش راندمان نماید و نتایج کار را مورد تأیید و تصویب کمیتهراهبری نماید .سپس کارگروه
امور اجرایی و کنترل مسئولیت اجرا و پیادهسازی آن را برعهده گیرد.
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