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  ١٣٩٧اردیبھشت   نترونیکک -شرکت تکنولوژی الکترونیک و سیستمھای کنترل 

سیستمھای کنترل 

 توربین

Turbine Control 

Systems  
، ١٣۶٠پس از تاسیس شرکت کنترونیک در سال  تاریخچھ:

اولین آش��نایی ما با س��یس��تم ھای کنترل توربین، در ھمکاری 
 ١٣٧٢ات نفت ایران در سال با شرکت خطوط لولھ و مخابر

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 S5-135U  و راه در ایس����تگاه رامھرمز نص����ب

این توربین با ھمان س���یس���تم کنترل، ھمچنان  اندازی گردید.
  در حال بھره برداری است.

موفقیت آمیز این پروژه، ساخت اولین سیستم  پس از اجرای
ایرانی، برای توربین ھای سوالر و با استفاده  کنترل کامالً 

ھای کنترونیک طی قراردادی با شرکت خطوط لولھ  plcاز 

و مخابرات نفت ایران بھ شرکت کنترونیک واگذار گردید. 
این پروژه نیز با موفقیت انجام شد و بر روی توربین سوالر 

  .شدقر در اشتھارد کرج نصب و راه اندازی مست

کنترل  س��یس��تم اولینس��ال بھره برداری مطمئن از  ٧پس از 
دس������تگاه تابلوی  ١٢س������اخت  ، کارفرما قرادادکامال ایرانی

برای توربین ھای تقویت فش�����ارخط لولھ ش�����مال  plcکنترل 

ھای  مجموعھ س������یس������تم کنترل ایس������تگاه ۴و  غرب ایران
مناقص��ھ ای بھ کنترونیک واگذار  برگزاری را طی مربوطھ

این پروژه نیز طی یکس��ال انجام ش��د و کلیھ توربین ھا  کرد.
  در حال بھره برداری بوده اند. ١٣٨۴از سال 

  

تابلوھای کنترل توربین ھای سوالر سنتار (سھ تابلوی وسط) بھ ھمراه سیستم کنترل ایستگاه (تابلوھای کناری  تصویردر این 
در س�اخت  .مش�اھده میش�ودخطوط لولھ منطقھ ش�مال غرب نص�ب ش�ده تقویت فش�ار کھ در یکی از ایس�تگاه ھای  چپ و راس�ت)

  استفاده شده است. PLC500این سیستمھای کنترل از پی ال سی ھای کنترونیک 

   

توربین سوالر این از مھمترین ویژگی ھای پروژه 
ساخت کنترونیک،  plcبود کھ عالوه بر سیستم کنترل 

کلیھ یونیت ھای جانبی توربین شامل اقالم زیر نیز 
  :ساختھ می شدند بایستی

 Vibration amplifiers units 

 PT/GP Speed measuring units 

 Temperature measuring units 

 Monitoring systems  
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نم���ای داخلی ت���ابلوی کنترل توربین 

 PLC500سوالر سنتار با استفاده از 

س�����اخت کنترونیک محص�����ول س�����ال 
کھ در خط ش����مالغرب نص����ب  ١٣٨٢

  گردیدند.

 برای س������یس������تم کنترل ایس������تگاه ھا
(Station Control System)  نیز

ب����ا س����������اخ����ت����ار  plcاز ھ����م����ی����ن 

Redundant استفاده شد.  

  

  توربینای جدید کنترل سیستم ھ
پس از گذش�������ت نزدیک بھ دو دھھ از بکارگیری تابلوھای 

تجربھ کنترل توربین با اس��تفاده از دانش فنی کامال ایرانی و 
بک�ارگیری  درس��������ایر پیم�انک�اران ک�ارفرم�ا ب�ا  ھ�ای دیگر

فت تجھیزات خارجی، ش�������رکت خط وط لولھ و مخابرات ن
ایران متقاعد ش�������د کھ بھترین نتیجھ را از س�������یس�������تمھای 

  است. گرفتھکنترونیک 

 ۶ش��رکت نفت س��فارش خریدی برای  ١٣٩٣س��ال  در الف:

  سری تابلوی کنترل توربین سوالر ارائھ نمود.

س���ری جدید پی ال س���ی ھای  ،زمان آناز چند س���ال قبل از 
بھ بازار عرض���ھ ش���ده  PLC500 Nseriesکنترونیک یعنی 

نابراین در ساخت تابلوھای کنترل اخیر از محصوالت بود. ب
  جدید استفاده بھ عمل آمد.

ید جد تابلوھای  یھ plcعالوه بر  در  غذ نابع ت  Signal ،و م

Conditioner بازسازی جدید ھا و امکانات  نیز با طرح ھا

ایستگاه تقویت فشار سھ این تابلوھا در ھمان سال در شدند. 
ھار محال بختیاری نص���ب و منطقھ اص���فھان و در اس���تان چ

  راه اندازی شدند.

توربین از کانکس محلی در  بھره برداریعالوه بر امکان 
برای ھر توربین یک کامپیوتر صنعتی نیز کنار توربین ھا، 

ھم در اتاق کنترل نص���ب گردید تا بھره برداری از راه دور 
د.نپذیر گردامکا

  ساخت کنترونیک PLC500 Nseriesنمای داخلی تابلوی کنترل توربین سوالر سنتار با استفاده از 
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س������یس������تمھای کنترل اخیر کھ از پی ال س������ی ھای جدید در
مزای����ای بھره می برن����د  PLC500 Nseriesکنترونی����ک 

ھایی فراھم بیش�������تری برای  ندکاربران ن یده ا مھ گرد . برنا
 IECھا بھ پنج زبان مختلف اس�������تاندارد  plcنویس�������ی این 

، SFC انجام میشود کھ در این پروژه از سھ زبان 61131-3

FBD  وLD ه استآن استفاده شد.  

از دیگر  با پروتکلھای اس�����تاندارد ارتباطات س�����ریع اترنتی
خیر پروژه ا کھ در اس����تتم ھای کنترل جدید س����مزایای س����ی

  .بخوبی مورد استفاده قرار گرفتھ است

بودند نص���ب کھ مجری از آنجایی کھ کارش���ناس���ان کارفرما 
قبالً در کالس 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.

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

 خرید جدیدیشرکت نفت سفارش  ١٣٩۴در اواخر سال  :ب

  سری تابلوی کنترل توربین سوالر ارائھ نمود. ۴برای

ماه، تابلوھا س����اختھ و بھ کارفرما تحویل داده  ۶در کمتر از 
دس���تگاه ھا در یکی از مراکز انتقال نفت اھواز بر ش���د. این 

  توربین سوالر نصب و راه اندازی شد. ۴روی 

ھمچنین پروژه ھای اخیر،  با توجھ بھ تجربیات کسب شده در
امکانات زیادی برای تشخیص خرابی تجھیزات جانبی 

کھ کمک زیادی بھ  گردیداضافھ  plcتوربین بھ برنامھ 

  آنھا می کند. تعمیردر نتیجھ و بی و دقیق خراسریع شناسایی 

یکی  Fuel Actuatorاز میان تجھیزات مکانیکی توربین، 

از مھمترین آنھاس������ت. عملکرد دقیق و درس������ت این تجھیز 
تنظیم ھمین دلیل ھ نقش اس����اس����ی در کارکرد توربین دارد. ب

این تجھیز مکانیکی از اھمیت زیادی برخوردار است.  دقیق

یم دقیق و مشابھ این وسیلھ کار بسیار با توجھ بھ این کھ تنظ
بھ س��خت از یکطرف و دس��ترس��ی س��خت و زمانبری اس��ت 

بر آن ش������دیم ، از طرف دیگر قطعات جدید برای جایگزینی
، بجای انجام plcکھ با افزودن امکانات بیش������تری بھ برنامھ 

آس����یب  س����خت و توان فرس����ا (و احتماالً  تنظیمات مکانیکی
ھر اکچوایتوری را با س��یس��تم تر ند پارامبا تنظیم چ ،رس��ان)

  .نماییم ھماھنگ

و نتیجھ بس����یار رض����ایت  هاین پارامترھا پیاده س����ازی ش����د
اس��تارت بار  دویا  یکتنھا با از این پس بخش��ی بدس��ت آمد. 

و بدون باز و بس���تھ کردن و تغییر در تنظیمات توربین زدن 
ی ھامقدار بھینھ پارامتر می توان Fuel Actuatorمکانیکی 

  توربین بدست آورد.ھر را برای سوخت 

 ١۴ساخت  قرارداد ٩۶در واپسین روزھای اسفند سال  ج:
 ادس����تگاه تابلوی کنترل توربین س����والر س����نتار دیگر نیز ب

و  بودهش����د. این تابلوھا در حال س����اخت  امض����اکنترونیک 
دیگر در ش������ھرھای مختلف  توربین ١۴قرار اس������ت روی 

ای توربینی کنترونیک را نص��ب گردند کھ تعداد کل پروژه ھ
  میرساند. (سی و ھشت)  ٣٨بھ 

ب��ا توج��ھ ب��ھ خواس�������ت��ھ ک��ارفرم��ا از پکیج مونیتورین��گ 
WinCC  خود بی�انگر در این پروژه اس�������تف�اده ش��������د ک�ھ

انعط���اف پ���ذیری کنترلرھ���ای کنترونی���ک و انطب���اق ب���ا 
 .ھای مدرن جھانی استتکنولوژی 


