ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﮐﻨﺘﺮل  -ﮐﻨﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮرﺑﯿﻦ
Turbine Control
Systems
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ :ﭘس از ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ در ﺳﺎل ،١٣۶٠
اوﻟﯾن آﺷ ﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳ ﯾﺳ ﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺗورﺑﯾن ،در ھﻣﮑﺎری
ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺧطوط ﻟوﻟﮫ و ﻣﺧﺎﺑرات ﻧﻔت اﯾران در ﺳﺎل ١٣٧٢
ﺷﮑل ﮔرﻓت .در ﭘﯽ اﯾن ھﻣﮑﺎری ،ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه
ﺗورﺑﯾن ﺳ وﻟﺗزر ﺑﺎ اﺳ ﺗﻔﺎده از ﭘﯽ ال ﺳ ﯽ ﺷ رﮐت زﯾﻣﻧس
 SIMATIC S5-135Uدر اﯾﺳ ﺗﮕﺎه راﻣﮭرﻣز ﻧﺻ ب و راه
اﻧدازی ﮔردﯾد .اﯾن ﺗورﺑﯾن ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺳ ﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗرل ،ھﻣﭼﻧﺎن
در ﺣﺎل ﺑﮭره ﺑرداری اﺳت.
ﭘس از اﺟرای ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز اﯾن ﭘروژه ،ﺳﺎﺧت اوﻟﯾن ﺳﯾﺳﺗم
ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣﻼً اﯾراﻧﯽ ،ﺑرای ﺗورﺑﯾن ھﺎی ﺳوﻻر و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
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از  plcھﺎی ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ طﯽ ﻗراردادی ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺧطوط ﻟوﻟﮫ
و ﻣﺧﺎﺑرات ﻧﻔت اﯾران ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ واﮔذار ﮔردﯾد.
اﯾن ﭘروژه ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧﺟﺎم ﺷد و ﺑر روی ﺗورﺑﯾن ﺳوﻻر
ﻣﺳﺗﻘر در اﺷﺗﮭﺎرد ﮐرج ﻧﺻب و راه اﻧدازی ﺷد.
ﭘس از  ٧ﺳ ﺎل ﺑﮭره ﺑرداری ﻣطﻣﺋن از اوﻟﯾن ﺳ ﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗرل
ﮐﺎﻣﻼ اﯾراﻧﯽ ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻗراداد ﺳ ﺎﺧت  ١٢دﺳ ﺗﮕﺎه ﺗﺎﺑﻠوی
ﮐﻧﺗرل  plcﺑرای ﺗورﺑﯾن ھﺎی ﺗﻘوﯾت ﻓﺷ ﺎرﺧط ﻟوﻟﮫ ﺷ ﻣﺎل
ﻏرب اﯾران و  ۴ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳ ﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗرل اﯾﺳ ﺗﮕﺎه ھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ را طﯽ ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﻗﺻ ﮫ ای ﺑﮫ ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ واﮔذار
ﮐرد .اﯾن ﭘروژه ﻧﯾز طﯽ ﯾﮑﺳ ﺎل اﻧﺟﺎم ﺷ د و ﮐﻠﯾﮫ ﺗورﺑﯾن ھﺎ
از ﺳﺎل  ١٣٨۴در ﺣﺎل ﺑﮭره ﺑرداری ﺑوده اﻧد.
از ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﭘروژه ﺗورﺑﯾن ﺳوﻻر اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل  plcﺳﺎﺧت ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ،
ﮐﻠﯾﮫ ﯾوﻧﯾت ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺗورﺑﯾن ﺷﺎﻣل اﻗﻼم زﯾر ﻧﯾز
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد:





Vibration amplifiers units
PT/GP Speed measuring units
Temperature measuring units
Monitoring systems

در اﯾن ﺗﺻوﯾر ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺗورﺑﯾن ھﺎی ﺳوﻻر ﺳﻧﺗﺎر )ﺳﮫ ﺗﺎﺑﻠوی وﺳط( ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل اﯾﺳﺗﮕﺎه )ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺎری
ﭼپ و راﺳ ت( ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از اﯾﺳ ﺗﮕﺎه ھﺎی ﺗﻘوﯾت ﻓﺷ ﺎر ﺧطوط ﻟوﻟﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺷ ﻣﺎل ﻏرب ﻧﺻ ب ﺷ ده ﻣﺷ ﺎھده ﻣﯾﺷ ود .در ﺳ ﺎﺧت
اﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل از ﭘﯽ ال ﺳﯽ ھﺎی ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ  PLC500اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
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ﻧﻣ ﺎی داﺧﻠﯽ ﺗ ﺎﺑﻠوی ﮐﻧﺗرل ﺗورﺑﯾن
ﺳوﻻر ﺳﻧﺗﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از PLC500
ﺳ ﺎﺧت ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ ﻣﺣﺻ ول ﺳ ﺎل
 ١٣٨٢ﮐﮫ در ﺧط ﺷ ﻣﺎﻟﻐرب ﻧﺻ ب
ﮔردﯾدﻧد.
ﺑرای ﺳ ﯾﺳ ﺗم ﮐﻧﺗرل اﯾﺳ ﺗﮕﺎه ھﺎ
) (Station Control Systemﻧﯾز
از ھ ﻣ ﯾ ن  plcﺑ ﺎ ﺳ ﺎﺧ ﺗ ﺎر
 Redundantاﺳﺗﻔﺎده ﺷد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرﺑﯿﻦ
ﭘس از ﮔذﺷ ت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو دھﮫ از ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
ﮐﻧﺗرل ﺗورﺑﯾن ﺑﺎ اﺳ ﺗﻔﺎده از داﻧش ﻓﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﯾراﻧﯽ و ﺗﺟرﺑﮫ
ھ ﺎی دﯾﮕر ﮐ ﺎرﻓرﻣ ﺎ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎﯾر ﭘﯾﻣ ﺎﻧﮑ ﺎران در ﺑﮑ ﺎرﮔﯾری
ﺗﺟﮭﯾزات ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷ رﮐت ﺧطوط ﻟوﻟﮫ و ﻣﺧﺎﺑرات ﻧﻔت
اﯾران ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷ د ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را از ﺳ ﯾﺳ ﺗﻣﮭﺎی
ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﻟف :در ﺳ ﺎل  ١٣٩٣ﺷ رﮐت ﻧﻔت ﺳ ﻔﺎرش ﺧرﯾدی ﺑرای ۶
ﺳری ﺗﺎﺑﻠوی ﮐﻧﺗرل ﺗورﺑﯾن ﺳوﻻر اراﺋﮫ ﻧﻣود.
از ﭼﻧد ﺳ ﺎل ﻗﺑل از آن زﻣﺎن ،ﺳ ری ﺟدﯾد ﭘﯽ ال ﺳ ﯽ ھﺎی
ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ ﯾﻌﻧﯽ  PLC500 Nseriesﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋرﺿ ﮫ ﺷ ده

ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺳﺎﺧت ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮐﻧﺗرل اﺧﯾر از ﻣﺣﺻوﻻت
ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد.
در ﺗﺎﺑﻠو ھﺎی ﺟد ﯾد ﻋﻼوه ﺑر  plcو ﻣ ﻧﺎﺑﻊ ﺗ ﻐذ ﯾﮫSignal ،
 Conditionerھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ طرح ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟدﯾد ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺷدﻧد .اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ در ھﻣﺎن ﺳﺎل در ﺳﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺗﻘوﯾت ﻓﺷﺎر
ﻣﻧطﻘﮫ اﺻ ﻔﮭﺎن و در اﺳ ﺗﺎن ﭼﮭﺎر ﻣﺣﺎل ﺑﺧﺗﯾﺎری ﻧﺻ ب و
راه اﻧدازی ﺷدﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﻣﮑﺎن ﺑﮭره ﺑرداری ﺗورﺑﯾن از ﮐﺎﻧﮑس ﻣﺣﻠﯽ در
ﮐﻧﺎر ﺗورﺑﯾن ھﺎ ،ﺑرای ھر ﺗورﺑﯾن ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻧﯾز
در اﺗﺎق ﮐﻧﺗرل ﻧﺻ ب ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑﮭره ﺑرداری از راه دور ھم
اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﮔردد.

ﻧﻣﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠوی ﮐﻧﺗرل ﺗورﺑﯾن ﺳوﻻر ﺳﻧﺗﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  PLC500 Nseriesﺳﺎﺧت ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ
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درﺳ ﯾﺳ ﺗﻣﮭﺎی ﮐﻧﺗرل اﺧﯾر ﮐﮫ از ﭘﯽ ال ﺳ ﯽ ھﺎی ﺟدﯾد
ﮐﻧﺗروﻧﯾ ﮏ  PLC500 Nseriesﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرﻧ د ﻣزاﯾ ﺎی
ﺑﯾﺷ ﺗری ﺑرای ﮐﺎرﺑران ﻧ ﮭﺎﯾﯽ ﻓراھم ﮔرد ﯾده ا ﻧد .ﺑر ﻧﺎ ﻣﮫ
ﻧوﯾﺳ ﯽ اﯾن  plcھﺎ ﺑﮫ ﭘﻧﺞ زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﺳ ﺗﺎﻧدارد IEC
 61131-3اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در اﯾن ﭘروژه از ﺳﮫ زﺑﺎن ،SFC
 FBDو  LDآن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳ رﯾﻊ اﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﭘروﺗﮑﻠﮭﺎی اﺳ ﺗﺎﻧدارد از دﯾﮕر
ﻣزاﯾﺎی ﺳ ﯾﺳ ﺗم ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺟدﯾد اﺳ ت ﮐﮫ در ﭘروژه اﺧﯾر
ﺑﺧوﺑﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
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ﺑ ﺎ ﺗوﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﺧواﺳ ﺗ ﮫ ﮐ ﺎرﻓرﻣ ﺎ از ﭘﮑﯾﺞ ﻣوﻧﯾﺗورﯾﻧ ﮓ
 WinCCدر اﯾن ﭘروژه اﺳ ﺗﻔ ﺎده ﺷ د ﮐ ﮫ ﺧود ﺑﯾ ﺎﻧﮕر

اﻧﻌط ﺎف ﭘ ذﯾری ﮐﻧﺗرﻟرھ ﺎی ﮐﻧﺗروﻧﯾ ﮏ و اﻧطﺑ ﺎق ﺑ ﺎ
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻣدرن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷ ﻧﺎﺳ ﺎن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﺟری ﻧﺻ ب ﺑودﻧد
ﻗﺑﻼً در ﮐﻼس ھﺎی آﻣوزﺷ ﯽ ﺷ رﮐت ﮐرده ﺑودﻧد ،ﭘس از
اﺷ راف ﮐﺎﻣل ﺑر ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ،ﺧود ﻣﺳ ﺋوﻟﯾت راه
اﻧ دازی دو ﺗ ﺎﺑﻠوی آﺧر را ﺑر ﻋﮭ ده ﮔرﻓﺗﻧ د و ﺑ دﯾن ﺗرﺗﯾ ب
اﻟﮕوی ﺧوﺑﯽ در ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد.

اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔراﻓﯾﮑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری ﺗورﺑﯾن و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮕﮭداری ﺳﺎده ﺗر از آن ﻣﯽ ﮐﻧد

ب :در اواﺧر ﺳﺎل  ١٣٩۴ﺷرﮐت ﻧﻔت ﺳﻔﺎرش ﺧرﯾد ﺟدﯾدی
ﺑرای ۴ﺳری ﺗﺎﺑﻠوی ﮐﻧﺗرل ﺗورﺑﯾن ﺳوﻻر اراﺋﮫ ﻧﻣود.
در ﮐﻣﺗر از  ۶ﻣﺎه ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ﺳ ﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺗﺣوﯾل داده
ﺷ د .اﯾن دﺳ ﺗﮕﺎه ھﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔت اھواز ﺑر
روی  ۴ﺗورﺑﯾن ﺳوﻻر ﻧﺻب و راه اﻧدازی ﺷد.

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم دﻗﯾق و ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر
ﺳ ﺧت و زﻣﺎﻧﺑری اﺳ ت از ﯾﮑطرف و دﺳ ﺗرﺳ ﯽ ﺳ ﺧت ﺑﮫ
ﻗطﻌﺎت ﺟدﯾد ﺑرای ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ از طرف دﯾﮕر ،ﺑر آن ﺷ دﯾم
ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزودن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾﺷ ﺗری ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ،plcﺑﺟﺎی اﻧﺟﺎم
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺳ ﺧت و ﺗوان ﻓرﺳ ﺎ )و اﺣﺗﻣﺎﻻً آﺳ ﯾب
رﺳ ﺎن( ،ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﭼﻧد ﭘﺎراﻣﺗر ھر اﮐﭼواﯾﺗوری را ﺑﺎ ﺳ ﯾﺳ ﺗم
ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣﺎﯾﯾم.
اﯾن ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ ﭘﯾﺎده ﺳ ﺎزی ﺷ ده و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺳ ﯾﺎر رﺿ ﺎﯾت
ﺑﺧﺷ ﯽ ﺑدﺳ ت آﻣد .از اﯾن ﭘس ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر اﺳ ﺗﺎرت
زدن ﺗورﺑﯾن و ﺑدون ﺑﺎز و ﺑﺳ ﺗﮫ ﮐردن و ﺗﻐﯾﯾر در ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ  Fuel Actuatorﻣﯽ ﺗوان ﻣﻘدار ﺑﮭﯾﻧﮫ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی
ﺳوﺧت را ﺑرای ھر ﺗورﺑﯾن ﺑدﺳت آورد.

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﮐﺳب ﺷده در ﭘروژه ھﺎی اﺧﯾر ،ھﻣﭼﻧﯾن
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺧراﺑﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺗورﺑﯾن ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  plcاﺿﺎﻓﮫ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳرﯾﻊ و دﻗﯾق ﺧراﺑﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻌﻣﯾر آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد.
از ﻣﯾﺎن ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺗورﺑﯾن Fuel Actuator ،ﯾﮑﯽ
از ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳ ت .ﻋﻣﻠﮑرد دﻗﯾق و درﺳ ت اﯾن ﺗﺟﮭﯾز
ﻧﻘش اﺳ ﺎﺳ ﯽ در ﮐﺎرﮐرد ﺗورﺑﯾن دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﻧظﯾم
دﻗﯾق اﯾن ﺗﺟﮭﯾز ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ از اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار اﺳت.

ج :در واﭘﺳﯾن روزھﺎی اﺳﻔﻧد ﺳﺎل  ٩۶ﻗرارداد ﺳﺎﺧت ١۴
دﺳ ﺗﮕﺎه ﺗﺎﺑﻠوی ﮐﻧﺗرل ﺗورﺑﯾن ﺳ وﻻر ﺳ ﻧﺗﺎر دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎ
ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ اﻣﺿ ﺎ ﺷ د .اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ در ﺣﺎل ﺳ ﺎﺧت ﺑوده و
ﻗرار اﺳ ت روی  ١۴ﺗورﺑﯾن دﯾﮕر در ﺷ ﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻧﺻ ب ﮔردﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﮐل ﭘروژه ھﺎی ﺗورﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﺗروﻧﯾﮏ را
ﺑﮫ ) ٣٨ﺳﯽ و ھﺷت( ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
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