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معرفی ضيطتم کىترل بىيلر
ػزکت "هٌِذطی ؿٌایغ اػتؼال اراک" یکی اس تشرگتزیي ػزکتِای تْلیذ کٌٌذٍ تدِیشات حزارتی اس خولَ تدِیشات هتؼذدی تزای
تْیلزُای ؿٌؼتی اطت .تْلیذات ایي ػزکت ػاهل اًْاع  ،Burnerؿذُا ًْع  ... ّ Level switch ،Valveهی تاػذ .اخیزا "ػزکت
هٌِذطی ؿٌایغ اػتؼال اراک" لزاردادی تا "کٌتزًّیک" اهضا کزد .هْضْع ایي لزارداد طاخت طفارػی کٌتزلزُایی تْد کَ توام
ّظایف کٌتزلی تْیلزُای تْلیذ "هایغ" ّ "تخار" تا طْخت ُای گاس ّهایغ را اًدام دُذ.
لثال ایي ػزکت اس کٌتزلزُای آلواًی  lamtecاطتفادٍ هیکزد کَ لیوت آى تظیار سیاد ّ تغثیك آى تا فزایٌذ ُای هختلف تظیار طخت ّ
سهاًثز تْد .عی  4هاٍ طیظتن کٌتزل طاختًَ ،ـة ّ راٍ اًذاسی گزدیذ .در ًوایؼگاٍ اخیزی کَ در هِزهاٍ اهظال ( )3191در تِزاى
تزگشار ػذ تاتلْی کٌتزل تْیلز هدِش تَ کٌتزلز طاخت کٌتزًّیک در غزفَ ایي ػزکت تَ ًوایغ درآهذٍ ّ هْرد اطتمثال هذیزاى،
کارػٌاطاى ؿٌایغ هزتْعَ ّ تاسدیذ کٌٌذگاى لزار گزفت.
مشخصات اصهی این کنترنر عبارتند از:
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دارای ّ 13رّدی دیدیتالی تزای دریافت فزاهیي
تِزٍ تزداری ،طْئیچِای حذی دها ،طغح ،فؼار ّ
...
دارای  13خزّخی دیدیتالی  220VACتزای
کٌتزل ػیزُای گاس ،طْخت هایغ ،دهپزُای اّلیَ ّ
ثاًْیَ ُْا ّ ...
تؼذادی رّدی آًالْگ تزای اًذاسٍ گیزی همادیز
فزایٌذ ػاهل فؼار ّ دهای تخار یا هایغ ،اًذاسٍ
گیزی هیشاى درؿذ گاسُای خزّخی اگشّس
) (O2, COتزای کٌتزل هیشاى آالیٌذگیّ ،ضؼیت
دهپزُای گاسُْ ،ای اّلیَ ّ ثاًْیَ ،طزػت في
شکم ً :1وای ظاُزی کٌتزلز تْیلز
... ّ FDF
خزّخی ُای آًالْگ تزای کٌتزل ّ FDF
ػیز گاس ّ ...
دارای تؼذادی حلمَ کٌتزل  PIDتزای کٌتزل فزایٌذ تَ ًحْی کَ خزّخی ُای هٌاطة تزای هیشاى طْخت (ػیزکٌتزلی گاس
یا طزػت پوپ طْخت هایغ) ّ دهپزُای ُْا ّ طزػت في  ...ّ FDFتاهیي گزدد.
دارای پٌح هٌحٌی غیز خغی لاتل تٌظین تْطظ هٌِذطیي راٍ اًذاس (لاتل افشایغ تَ ُز تؼذاد) تزای تاهیي ػزایظ احتزاق
تِیٌَ هؼؼلِا ّ تَ حذالل رطاًذى گاسُای آالیٌذٍ خزّخی اگشّس
اخزای هزاحل  purgeاّلیَ تْیلز ،هزاحل اطتاًذارد تظت ػیزُای طْخت گاس ّ طٌظْرُای فؼار) ، (leak testاخزای
هزاحل  Ignitionتا  ،Light offکٌتزل دها ّ فؼار ،تْلف ّ ًِایتا  Post purgeتـْرت اطتاًذارد
اخزای کاهل حفاظت ُای اطتاًذارد تْیلز ّ تدِیشات کٌتزلی

یک دطتگاٍ پاًل اپزاتْری تزای تِزٍ تزدار تْیلز ًیش در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت .اس عزیك ایي راتظ گزافیکی ،تِزٍ تزدار هی تْاًذ
ّضؼیت ػولیاتی توام تدِیشات ّ ػولکزد آًِا را هؼاُذٍ ّ در ؿْرت لشّم فزاهیي کٌتزلی را ؿادرًوایذ .اس عزیك ُویي پاًل،
تِزٍ تزدار هی تْاًذ فزاهیٌی را تَ تْیلز ارطال ًوْدٍ ّ تـْرت  Automatic ّ Manualاس تْیلز تِزٍ تزداری ًوایذ.
پاًل اپزاتْری دارای ؿفحَ رًگی  31ایٌچ  Touch screenتْدٍ ّ دارای ؿفحات هختلفی اطت کَ ُز یک تظِیالتی را تزای
هٌِذطیي راٍ اًذاس ،هٌِذطیي فزایٌذ ّ تِزٍ تزداراى هداس فزاُن هی آّرد .دطتزطی تَ ایي ؿفحات تزای گزٍّ ُای هختلف لاتل
تؼزیف تْدٍ ّ طیظتن را اس دطتکاری ُای اتفالی یا غیز هداس هـْى ًگاٍ هیذارد.
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در ؿفحَ اؿلی ،ػکل ػوْهی تْیلز ،ػزایظ کار تدِیشات هاًٌذ
ّضؼیت هْتْرُا ،پوپ ُا ،دهپزُای ُْا ،طزػت في ،درؿذ
گاسُای  ،O2 ّ COفؼار تخار یا دهای هایغ خزّخی تْیلزّ ،لْع
آالرم ّ  ...هظتمیوا هؼاُذٍ هی ػًْذ.
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در ؿفحَ راٍ اًذاسی ّ فزاهیي تِزٍ تزداری (ػکل  )4توام
هزاحل راٍ اًذاسی اس Pre ،Leak test ،Startup
 ... ّ Ignition،purgeتا  Post purgeتا ًوادُای الهپ
رًگی هؼخؾ هی ػًْذُ .وچٌیي ّضؼیت رّػي ّ خاهْع
تْدى تدِیشات در توام هزاحل در هؼزف دیذ تِزٍ تزداراى
لزار هی گیزًذ.
ٌُگام اطتفادٍ اس طْخت گاس ،هیشاى آالیٌذگی گاس  COدر
دّدکغ تْیلزتایذ تَ کوتزیي هیشاى تزطذ .تٌاتزایي تایذ ًظثت
طْخت ّ ُْا تَ تِتزیي ػکل هوکي تؼییي ػْد.

شکم  :2ؿفحَ اؿلی پاًل اپزاتْری

اس ؿفحَ اؿلی هی تْاى تَ طایز ؿفحات هزاخؼَ کزد .ؿفحَ
 Alarmsتزای هؼاُذٍ خغاُا ُّؼذارُا در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت.
تا رّػي ػذى ُز پٌدزٍ تظادگی هی تْاى تَ ػلت ّلْع آالرم پی
تزد .آى را  Acknowledgeکزد ّ پض اس رفغ ػیة ً Resetوْد

ػکل  :1ؿفحَ ًوایغ آالرم ُا

ُوچٌیي ٌُگام اًتخاب ّ کار تا طْخت هایغ ّ تزای کاُغ
آالیٌذگی گاسُای دّدکغ ّ ًیش تزای تضویي راًذهاى تْیلز
تایذ هیشاى درؿذ حدوی گاس  O2در دّدکغ تذلت کٌتزل
ػْد .در ایٌدا ًیش تایذ ًظثت طْخت ّ ُْا تذلت کٌتزل ػْد.
ػکل ػؼلَ ًیش در ُز دّ ًْع طْخت گاس ّ هایغ تظیار هِن
تْدٍ ّ تزای حفاظت اس هحفظَ احتزاق ّ تدِیشات داخلی
تْیلزتایذ تـْرت اتْهاتیک تٌظین گزدد.
راتغَ تیي طْخت (گاس یا هایغ) ّ ُْاُ ّ ،وچٌیي ػکل
ػؼلَ تؼذت غیز خغی اطت .ایي راتغَ غیز خغی تظتَ تَ
اتؼاد تْیلزًْ ،ع هؼؼل ّ ػزایظ هحیغی ًـة تْیلز تظیار
هتفاّت اطت .تٌاتزایي تظیار اُویت دارد کَ تظِیالتی تزای
هٌِذطیي ًـة ّ راٍ اًذاسی تْیلز در ًظز گزفتَ ػْد کَ
تظادگی تتْاًٌذ ًظثت تَ تٌظین ایي رّاتظ غیز خغی الذام
ًوایٌذ.
ّلتی کَ رّاتغَ غیز خغی هؼخؾ ػًْذ ،هیشاى اًحزافی
کَ تا تغییز فـْل طال ّ تا تْخَ تَ طزد ّ گزم ػذى دها
ؿْرت هی گیزد ،تْطظ ُ Gas Analyzerای هختلف تَ
طیظتن دادٍ ػذٍ ّ تـْرت اتْهاتیک خثزاى هی ػًْذ .ػکل
 5یکی اس ایي ؿفحات تٌظین هٌحٌی ُا را ًؼاى هیذُذ.

اس ؿفحَ فزاهیي ) (Commandsتِزٍ تزدار هی تْاًذ در هْد
دطتی یا اتْهاتیک تدِیشاتی را کٌتزل ّ یا کارکزد آى را هؼاُذٍ ّ
تزرطی ًوایذ.

شکم  :5ؿفحَ تٌظین هٌحٌی ُای غیز خغی تا طْخت گاس

شکم  :4ؿفحَ راٍ اًذاسی ّ فزاهیي تِزٍ تزدار
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اهزّسٍ در تظیاری اس ؿٌایغ ،هًْیتْریٌگ ّ کٌتزل فزایٌذُا
اس راٍ دّر ّ اس اتاق کٌتزل هزکشی ) (CCRاًدام هیؼْد.
یکی دیگز اس هشایای طیظتن کٌتزل تْیلز طاخت کٌتزًّیک
فزاُن آّردى اهکاى کٌتزل ّ هًْیتْریٌگ اس راٍ دّر اطت .ایي
طیظتن تا دارا تْدى درگاٍ ارتثاعی اتزًت طزیغ ،تذّى ًیاس تَ
افشایغ طخت افشارُای دیگز لادر اطت تَ ُز طیظتن کٌتزل ّ
هًْیتْریٌگ هتذاّل ّ هذرًی کَ در ایي تاطیظات تکار هیزًّذ
شکم  :6ؿفحَ اؿلی کٌتزل ّ هًْیتْریٌگ اس راٍ دّر تْیلز

هتـل ػذٍ ّ اهکاًات  SCADAرا فزاُن ًوایذ.
در ػکل ُای  7 ّ 6دّ ًوًَْ اس ؿفحات هًْیتْریٌگ اس راٍ
دّر کَ تزای پکیح ًزم افشاری  WinCCسیوٌض ًْػتَ ػذٍ
هالحظَ هیؼًْذ.
ٌُگاهیکَ اس چٌیي ًزم افشارُایی تؼٌْاى راتظ تِزٍ تزداری
اطتفادٍ هی ػْد ،ػالٍّ تز تی ًیاس ػذى تَ تِزٍ تزداراى هحلی
تزای ُز تْیلز ،اهکاًات کن ًظیزی چْى آرػیْ ّ ثثت ّلایغ ّ
 trendهمادیز تَ لاتلیت ُای طیظتن افشّدٍ هی ػْد .تا ایي
رّع ُوچٌیي هی تْاى تِزٍ تزداری اس چٌذ تْیلز را تغْر
ُوشهاى تَ یک تِزٍ تزدار در اتاق کٌتزل هزکشی ّاگذار کزد
تا تِزٍ تزداری اس تْیلز در ُواٌُگی کاهل تا طایز فؼالیتِای
ؿٌؼت لزار گیزد.

شکم  :7یکی دیگز اس ؿفحات طیظتن  SCADAتزای هؼاُذٍ
آالرم ُا ّ ّلایغ ثثت ػذٍ ٌُگام کار تْیلز

یکی دیگز اس هشایای هِن کٌتزّلز تْیلز طاخت کٌتزًّیک ایي اطت کَ دارای تمْین فارطی ُدزی ػوظی اطت .تزاطاص ایي تمْین
ُوْارٍ هی تْاى طاػات رّػي ّ خاهْع ػذى تْیلز را در رّسُای ػادی تٌظین ًوْد کَ راص طاػت هؼخـی رّػي ّ در طاػت
دیگزی خاهْع ػْد ّ یا  Setpointآى تغییز کٌذ .تکوک ایي تمْین هثال هی تْاى تْیلز را در رّسُای تؼغیل تغْر اتْهاتیک
خاهْع ًوْد .ایي ّیژگی تَ هٌظْر ؿزفَ خْیی در هـزف طْخت ّ اطتِالک تْیلز ّ هـْى هاًذى اس خغاُای اًظاًی تظیار
طْدهٌذ اطت.
در ؿٌایؼی کَ تؼذاد تْیلزُا تیغ اس یک دطتگاٍ اطتّ ،یژگی دیگزکٌتزلزُای کٌتزًّیک هفیذ خْاُذ تْد .ایي ّیژگی هزتْط تَ
تْاًایی کٌتزل گظتزدٍ ) (DCS: Distributed Control Systemآى اطت .تْطظ ایي ّیژگی هی تْاى تز اطاص الگْریتوی کَ
ًیاسُای آى ؿٌؼت خاؽ هی علثذ ،تاهیي هحـْل را تیي تْیلزُا تمظین ًوْد .هثال تکوک تْاًایی  DCSایي کٌتزلزُا هی تْاى اس
رّػي هاًذى تیِْدٍ تْیلزُای اضافی خلْگیزی ًوْد ّ یا تـْرت کٌتزل ػذٍ ای تْیلزی تَ هدوْػَ در حال کار اضافَ ّ یا اس آى
خارج ػْد .در هْاردی ُن هوکي اطت تا خارج ػذى تْیلزی (در اثز خزاتی) تْیلز طالن دیگزی تـْرت اتْهاتیک رّػي ػذٍ ّ در
هذار لزار گیزد.
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