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رتبه اول 
پژوهش هاي كاربردي

ــي  ــن گازي صنعت ــد توربي ــي تولي ــش فن ــوان طــرح: پژوهــش ، طراحــي و توســعه دان ● عن
IGT25 25 مــگاوات

سازمان مجري: شـركت توربوكمپرسور نفت
● نماينده: ســعيد مهتدي

ــه، شــركت توربوكمپرســور  ــی خاورميان ● ســازمان هاي همــكار: شــركت توربين هــای گازی صنعت
ــه، شــركت طراحــی و مهندســی توربوكمپرســور نفــت آســيا، شــركت توربين هــای  تــک خاورميان

صنعتــی غديــر يــزد و شــركت ملــی گاز ايــران 

چكيده طرح:  
توربیــن گاز IGT25 با توان نامى 25 مگاوات،  اولین توربین گازي صنعتي ايرانى مي باشــد كه در بهمن ماه ســال 
1393 به عنوان اولین توربین ملى صنعتى توســط گروه شركت های توبوكمپرسور نفت به بازار رقابتى كشور عرضه شد. 
با توجه به تجربیات جهانى متعدد در خصوص بهره گیری موفق از روش طراحي از روي محصول بجاي طراحي از روي 
نیازمندي و ساخت توربین های گازی از يك سو و نیز تجربه چندين ساله قبلى گروه شركت های توربوكمپرسور نفت در 
همكاری با سازنده بزرگ و توانمندی چون زيمنس از سوی ديگر، تعريف توربین ملى IGT25 با استفاده از روش طراحي 
Bottom-Up صورت پذيرفته اســت. اين توربین قابلیت اســتفاده در كاربردهای تولید گشتاور و تولید توان را داراست. 

توان نامى اين توربین قابل ارتقا  تا 30 مگاوات بوده و دارای راندمان 35 درصد در شــرايط  ISO مى باشــد. توربین ملى 
IGT25  يك توربین سبز دوستدار محیط زيست با سطح آاليندگى كمتر از ppm 25  است. 

تمامي قطعات توربین ملى IGT25 ســامانه و مجموعه هاي آن، دارای زنجیره تامین كامال بومى برای اقالم تامینى 
مى باشــد و دانش طراحى و فناوري ســاخت آن به طور كامل به دست متخصصان ايراني انجام شده است. همچنین اين 
توربین دارای بیش از چهل هزار صفحه مســتندات داخلى )شــامل مدارک طراحى، ساخت، مونتاژ و آزمايش، راه اندازی، 
بهره برداری، نگه داری و تعمیرات، و نیز مدارک مشــتری(، ســامانه كنترل بهبود يافته براي تسهیل و افزايش امكانات 
و قابلیت های بهره برداری و نیز تجهیزات اضافى ســخت افزاری و نرم افزاری همچون ســامانه ضديخ زدگى و سیســتم 
پیشرفته پايش وضعیت مى باشد. در عین حال، به منظور حفظ حقوق و مالكیت معنوی توربین گاز IGT25، عالوه بر ثبت 

نشان ملى، مراحل ثبت تعداد بیش از پنجاه اختراع بر روی اجزاي مختلف اين توربین صورت پذيرفته است.


