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 مقدمه

بخار نیروگاهی بیش از یکصد سال قدمت دارد و پایه تولید توان و برق و محرک  هایتوربین فناوری

سوز، گرمایی، زبالهزمین مانند دیجدی هافناوریبسیاری از تجهیزات تولید برق در دنیا است. 

ی گسترده با سطح هایانرژکه بر مبنای استفاده از  انرژی خورشیدی فناوریتوده و بخشی از زیست

بخاری یک  توربین های فناوری رو نیا ازتوربین بخاری دارند  فناوریاگزرژی پایین است نیز نیاز به 

ت کشور پایه در صنع فناوریراهبردی است که با توجه به قدمت و سطح کاربرد آن یک  فناوری

و حرکت در مسیر جهانی  فناوریوجود رشد صنعت برق کشور، خودکفایی، زایش  با شود.محسوب می

تدوین  لذااین صنعت بوده است گذاران های سیاستجزء دغدغههمواره هایی محدود در حوزه هرچند

از  ات است.ف این مطالعهدبخار نیروگاهی  توربین های فناورینقشه راهی جهت قرار گرفتن در مسیر 

ی خاص خود را از لحاظ هایژگیوشود که هر یک ی مختلف تولید میهاشکلطرف دیگر برق به 

در این را دارد.  …ی مالی و اقتصادی و هایژگیو، کیفیت برق، سطح کاربرد در شبکه برق، فناوری

بندی ملی اولویتمورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مصالح نیروگاهی   توربین بخارهای سند فناوری

های مناسب و پیشنهاد اقدامات موثر، راهگشای دستیابی به اهداف تعیین اند تا با اتخاذ سیاستشده

 شده در سند باشد.
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 توربین هاي بخار نیروگاهیتوسعه فناوري  اندازچشم

 

ف کالن وزارت نیرو   اتمین ربق پاهی مطمئن  ،1404رد افق رد راستای اهدا

توانمندی جمهوری اسالمی اریان رد  ، دانش بنیان  تالش ربای توسعهو پایا و 

گاه مناسبی  بخار نیروگاهی رد   تورنیب اهیدار اولویت  اهییفناور           خودکفایی  از  جای

 قرار داشته باشد.
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  توسعه فناورياهداف 

 باشد:انداز این سند به شرح زیر میاهداف تعیین شده برای تحقق چشم

  سال 10توربین بخاری ساخت داخل در طی   %40دستیابی به راندمان 

 1404مگاوات توربین بخاری به منظور ساخت داخل تا افق  500دستیابی به توان 

 دستیابی به توان ساخت توربین بخاری زیر بحرانی 

 موجود یبخار یواحدها یفناورانه در ارتقا یسطح توانمند یشافزا 

 و توسعه یقدر تحق یگذار یهسرما 

 

 راهبردهاي توسعه فناوري 

 :بهسازی واحدهای قدیمیدر بخش  -الف

 در داخل کشور  بهسازی واحدهای قدیمی: توسعه 1راهبرد کالن 

  فناوری مدرنسازی واحدهای بخاریانتقال 

  (1آب بند، یاتاقان و یراق آالت و ... )سططح  اجرای مدرنسازی و بهسازی نیروگاه ها در سطح، 

 و ارتقای واحدهای موجود (2روتور) سطح و پره 

 

 :واحدهای بخاری سیکل ترکیبیدر بخش  -ب

 گازی آینده توربین هایتوسعه واحدهای بخاری سیکل ترکیبی برای : 2راهبرد کالن 

 انتقال فناوری توربین های بخاری سیکل ترکیبی 

 

 :واحدهای بزرگ فوق بحرانیدر بخش  -ج

  بزرگ فوق بحرانی واحدهای: توسعه 3راهبرد کالن 

 ین های فوق بحرانیبتوسعه تور -ایجاد ظرفیت جذب برای فناوری های فوق بحرانی و باالتر 
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 ي توسعه فناوري هاسیاستو  اقدامات

تطوربین هطای بخطار    هطای  هطای کلطی توسطعه فنطاوری    های الزم برای رفع چالشاقدامات و سیاست. 1

 بر اساس کارکردهای مختلف نیروگاهی

 در بخش توسعه و انتشار دانشالف( 

 های خارجی بطه آمطوزک کطارگران در صطورت ورود     وضع قوانین به منظور ملزم کردن شرکت

 محصول به کشور

  دار از طریطق اطططای   هطای اولویطت  های خارجی به انتقال فناوریدهی و ترغیب شرکتجهت

  های معتبر خارجیتسهیالت نظیر بازار تضمین شده به شرکت

 ین به منظور مشخص کردن نهاد متولی انتقال تکنولوژیوضع قوان  

 دانشگاه و بخش صنعت و فعال تر شدن دفطاتر ارتبطاب بطا     یداسات ینجلسات منظم ب یبرگزار

 صنعت

 توربین بخار ی نیروگاههدایت و حمایتهای مادی و معنوی از تحقیقات و نوآوری های فناور 

 تکمیل اسطناد باالدسطتی در حطوزه واحطدهای      همکاری و طقد قرارداد با پژوهشگاه نیرو جهت

 بخار

       حمایت از توسعه دانش در شرکت های دانش بنیان از طریطق برقطراری ارتبطاب بطا دانشطگاه و

 تعریف پروژه های مشترک بین دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان

    بورس تحصیلی متخصصین و دانشگاهیان به خارج از کشور در حوزه های تخصصطی و فطراهم

همکطاری سطازمان هطای     بطا نمودن بستر الزم برای ارسال صنعتکاران خبره به خارج از کشور 

 بین المللی معتبر

 دهی به تحقیقات دانشگاهی با ایجاد مشوقهای مناسبجهت 

 حمایت از تاسیس آزمایشگاه یا مرکز تخصصی توربین بخار 

 ی محققان داخلیالمللی به منظور آشنایبرگزاری سمینارها و نشستهای تخصصی بین 

     اططای تسهیالت به شرکت های طراحی ساخت و تعمیرات و ترغیب آنها بطرای ورود بطه ایطن

 حوزه

     وضع قوانین به منظور مشخص کردن محدوده طملکرد  شرکت هطای تعمیراتطی و طراحطی و

 جلوگیری از دخالت در کار سایر شرکت ها



 های بخار نیروگاهیتوربینسند توسعه فناوری 

 

5 

 ه کاری و سایر فاکتورهای موثرایجاد سیستم رتبه بندی شرکتها بر اساس سوابق و زمین 

       قرار دادن فناوری توربین بخار در اولویتهای اصلی تحقیقطاتی وزارت نیطرو بطه منظطور جطذاب

 کردن حوزه توربین بخار در تحقیقات دانشگاهی

 دار به منظور شناسایی نیروگاه های اولویت دار کشورتهیه لیستی از نیروگاههای اولویت 

 ب( در بخش کارآفرینی

         حمایت از کارافرینان برتر حوزه توربین هطای بخطار نیروگطاهی بطا اطططای تسطهیالت مطالی و

 تضمین آنها با بیمه کردن این کارآفرینان

 و شطرکت هطای توانمنطد     ییمناسب جهت شناسا ینظارت یهاساز و کار و دستورالعمل ینتدو

پطروژه و   یشطرفت مورد انتظار پ هاییمتناسب با خروج یمال یالتآنها و ارائه تسه یمال ینتام

 .خود را اثبات کرده باشند یکه توانمندشرکت هایی به  یمطظ یهاپروژهاططای 

 ج( در بخش تامین منابع مالی و انسانی

 بهرهتسهیالت بلندمدت کم یاز طریق اططا یمال ینکمک به تأم 

 منابع مالیکرد  ینهبر محل هز یسازمان بازرس یقنظارت دق 

  مقرون به صرفه نمودن فعالیت  به منظور پرمصرف به صورت اقتصادی در کشورتولید قطعات

 های تک بعدی 

 یالتو پرداخت تسه یو اطتبار یمال یسازمان ها یجادا 

 یاتیمال یالتو تسه یتمعاف یو اططا یاتیمال ینقوان یو بازنگر یبررس 

 یخارج یبه وارد کنندگان و شرکت ها یالتتسه یاططا 

  توانمند جهت انتقال تکنولوژیتربیت مشاوران 

 های خارجی اقدام کندگذاران معتبر برای اخذ وام از بانکبانک مرکزی برای تضمین سرمایه. 

 تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص موردنیاز 

 د( در بخش مشروطیت بخشی

 آگاهی بخشی در زمینه ضرورت توسعه توربین بخار و متقاطد کردن سیاست گذاران  

  ها و روشهای نوین حل مشکالت فناوریهای قدیمیظرفیتشناساندن 

 ( در بخش جهت دهی به سیستمه

 های تشویقی برای ارتقا فناوریتدوین سیاست 
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    حمایت از تاسیس نیروگاههای مازوت سوز با استاندارهای مناسب زیست محیطی بطه منظطور

 ت مازوت دهی تولید انرژی با مزیت نسبی در استفاده از سوخت ارزان قیمجهت

   وضع قوانین سخت گیرانه و تعیین محدوده طملکرد شرکت ها به منظور طدم دخالت شطرکت

 های بزرگ در تصمیم گیری های کالن

 و( در بخش بازار

 تسهیل قوانین مربوب به خرید به دلیل وجود مراحل دشوار و پیچیدگی فراوان در خرید 

 

 هاي اجرايیپروژه

 واحدهای بخاریبهسازی و مدرنسازی الف ( 

 تهیه لیستی از نیروگاههای اولویتدار  

 تعیین شرایط انتقال فناوری  

  های منتخب( اجرا در نیروگاه1)بهسازی سطح  

  های منتخبپره( اجرا در نیروگاه – 2)بهسازی سطح  

  های اولویت دار مشابه(اجرا در نیروگاه1)بهسازی سطح  

 1خاب در سطح امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انت 

  2امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 

 1های منتخب در سطح اجرا در سایر نیروگاه 

 2های منتخب در سطح اجرا در سایر نیروگاه 

      امکان سنجی و انتخاب واحدهای اولویت دار برای کل نیروگاه ها بطرای اصطالح سیسطتم بطرج

 خنک کن

 کیبیبخاری سیکل تر توربین هایب( 

 امکان سنجی، انتخاب، تعیین شرایط انتقال فناوری 

 انتقال فناوری توربین بخاری منتخب  

 توسعه فناوری فوق بحرانیج( 

 امکان سنجی و انتخاب توربین  

 شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه  
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 نمونه( یبخار یناجزای منتخب  تورب ینمونه  ) طراح  یبخار ینتورب یبهساز 

   توربین بهسازی شدهساخت و تست 

  طراحی توربین فوق بحرانی پیشرفته -ارتقاء شرایط بخار توربین 
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 توربین هاي بخار نیروگاهیراه( توسعه فناوري )نقشه نگاشتره

 

 بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری راه نقشه
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 توربین های بخاری سیکل ترکیبیراه نقشه
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 بحرانیتوسعه فناوری فوق راه نقشه

 


