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 به نام خدا

 فهرست مطالب

 1 .......................................................................................... رزومه جامع شرکت آهار

 6 ............................................................................................................................. شرکت  : یمعرف

 7 ............................................................................................................................ : یچارت سازمان

 8 ..................................... (اریو بخار )رام یگاز یها نیجامع کنترل و حفاظت تورب ستمیس

 9 ...................................................................................................... : یگاز یکنترل و حفاظت واحدها

 22 .................................................................................. : یبیترک کلیبخار و س یکنترل و حفاظت واحدها

 Siemens : ..................................................................................................................... 21 هیدییتا

 11 ................................................... گاز نیجامع کنترل و حفاظت تورب ستمیس یپروژه ها

 21 .................................................................................................. انجام شده یاز پروژه ها یبرخ یمعرف

 21 ....................................................................................................... مشهد: روگاهیآلستوم ن 2واحد 

 27 ......................................................................................................... کنگان: روگاهیواحد آلستوم ن

 29 .................................................................................................... اصفهان: لیاکر یحد آلستوم پلوا

 22 .......................................................................................................... :شیک روگاهیواحد آلستوم ن

 21 ............................................................................................................ :یر روگاهیآسک ن 2 واحد

 22 ......................................................................................................... خارک: روگاهیواحد آلستوم ن

 26 ............................................................................................................ :یر روگاهیآسک ن 2واحد 

 26 ............................................................................................... شمس سرخس: روگاهیواحد آلستوم ن

 22 .................................................................................................... :یر روگاهین یشیتسوبیم 6واحد 

 22 .................................................................................. شرکت خطوط لوله و مخابرات: فونیتا یواحدها

 29 .............................................................................................. قشم: روگاهین کیجنرال الکتر 2واحد 

 29 .............................................................................................. قشم: روگاهین کیجنرال الکتر 1واحد 

 12 ............................................................................................... طرشت تهران: روگاهین یتاچیواحد ه

 23 ................................................. بخار نیجامع کنترل و حفاظت تورب ستمیس یپروژه ها

 11 ............................................................................................... انجام شده  : یاز پروژه ها یبرخ یمعرف
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 11 ................................................................................................. اهواز: نیرام روگاهین LMZ 6واحد 

 11 ................................................................................................. اهواز: نیرام روگاهین LMZ 1واحد 

 11 .................................................................................... نژاد: یهاشم دیشه شگاهیپاال یبرا 202 اریرام

 17 .................................................................................... نژاد: یهاشم دیشه شگاهیپاال یبرا 202 اریرام

 28 ........................................................... ( اریژنراتور ) سان کیجامع کنترل تحر ستمیس

 19 ........................................................................................................... ژنراتور : کیتحر یها ستمیس

 22 .......................................................................................... : یکیالکترون یکارتها دیو تول یبخش طراح

 22 .................................................................................... : یکیالکترون یکارتها دیو تول یلزوم طراح لیدال

 22 ........................................................................ مختلف : یدر حوزه ها یکیالکترون یکارتها دیو تول یطراح

 22 ...................................................................................................... انجام شده  : یها تیاز فعال یبرخ

 22 ................................................................................................................................... صادرات :

 14 ......................................................... (اریژنراتور )سان کیتحر یها ستمیس یپروژه ها

 26 ............................................................................................... انجام شده  : یاز پروژه ها یبرخ یمعرف

 26 ............................................................................................... شمس سرخس: روگاهیواحد آلستوم ن

 27 ......................................................................................... بعثت تهران: روگاهین کیواحد جنرال الکتر

 29 .......................................................................................................... مشهد: روگاهیواحد اشکودا ن

 12 .................................................................................................... :یر روگاهین یشیتسوبیم 6واحد 

 12 .............................................................................................. قشم: روگاهین کیجنرال الکتر 2واحد 

 12 ............................................................................................... قشم: روگاهین کیجنرال الکتر 1واحد

 11 ................................................................................................ :شیک روگاهین کیواحد جنرال الکتر

 11 .....................................................................................................قم: روگاهین یشیتسوپیم 1واحد 

 41 ............................................................................. نگیتوریو مان یکنترل یپروژه ها

 11 ............................................................................................... انجام شده  : یاز پروژه ها یبرخ یمعرف

 11 .................................. (یپروپان )پارس جنوب یکنترل سرج توربو کمپرسورها ستمینرم افزار س دیو تول یطراح

 17 ........................................ نکا: روگاهیبخار ن یواحدها یکنترل کمپرسورها ستمیس ینصب و راه انداز ،یطراح

 19 ....................................................... طراحی و نصب سیستم مانیتورینگ واحدهای بخار الین نیروگاه مشهد:
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 60 ..................................... بندرعباس: روگاهیبخار ن یحفاظت واحدها یبرا 1از  2 ستمیس یساز ادهیو پ یطراح

 62 .................... واحد بخار نیروگاه مشهد: یتن 100 یلرهایاندازی سیستم کنترل هوا و خالء بوطراحی ، نصب و راه 

 62 ..............................................واحدهای بخار نیروگاه مشهد: لریطراحی و اجرای سیستم کنترل سطح درام بو

 62 .................... :یعتیشر روگاهین F9 یواحدهای گاز  (Pulse Clean)طراحی و نصب سیستم کنترل تصفیه هوا 

 61 ................... : یس یب یب  یواحدها کیراه انداز استات ستمیس یهوشمند بررو ابی بیع ستمیس یو اجرا یطراح

 62 .................................................................... :شابورین روگاهیژنراتور ن یکامل فاکتورها نگیتوریمان یاجرا

 69 ................................................... :شابورین روگاهین نتیسرور و کال یبرا نی، آفال نیآنال نگیتورینرم افزار مان

 69 .............................................. :روانیش روگاهیدستگاه تست سروو والو ن نگیتوریکنترل و مان ستمیس یطراح

 69 ...........................................................:شابورین روگاهیخنک کن ن یکنترل فن ها ستمیس یو اجرا یطراح

 69 ........................ :نیمجتمع فوالد اسفرا یآهنگر یها نیکنترلر چند محور ماش نیگزیجا ستمیس یو اجرا لیتحل

 70 ......... : یخو یبیترک روگاهین GE F9 یگاز 2و  2 یواحد ها یژنراتور ها T1000 نگیتوریمان ستمیس یبروزرسان

 11 .......................................................... ( وکوگاوایرامونا ) یماژول ها دیو تول یطرّاح

 72 ....................................................................................................................................... مقدمه

 72 ........................................................................................................................ چالش ها نیمهمتر

 72 ........................................................................................................... دیت افزار جدسخ یها یژگیو

 YOKOGAWA .......................................................... 71اس  یس یرامونا مطابق با د ینمونه کارت ماژول ها

 OPS (OVER SPEED PROTECTON SYSTEM) ....................... 76حفاظت سرعت  ستمیو ساخت س یطراح

 OPS: ............................................................................................... 77حفاظت سرعت  ستمینمونه س

 17 ................................................................................................. خاص یپروژه ها

 20 ................................................................... باشد : یم ریز یخاص در دسته ها یبخش شامل پروژه ها نیا

 20 ................................................. باال یمخصوص و با تکنولوژ یجهت دستگاه ها یکنترل صنعت یها ستمیس

 20 ...................................................................................... و پردازش اطالعات نگیتوریمان یها ستمیس

 Alarm logger ......................................... 20و  Event Recorderو  Fault Recorder یها ستمیس

 22 .................................................................................................................. مرتبط: یپروژه ها ریسا

 83 ........................................................................................................... گواهینامه
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 شرکت خدمات نیروگاهی آهار

6 

 معرفی شرکت  : 

فعالیت خود را در عرصه اتوماسیون صنعتی آغاز نمود. در سال های آغازین به موازات انجام  2179شرکت آهار از سال 

سال این شرکت تصمیم  6صنعتی در زمینه نیروگاه ها و صنایع وابسته نیز فعالیت می نمود. پس از گذشت سایر پروژه های 

گرفت تا فعالیت های تخصصی خود در زمینه خدمات نیروگاهی را با ثبت شرکت جدیدی گسترش داده و زمینه های تخصصی 

 شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق به ثبت رسید . 2121و کاربردی در صنعت نیروگاهی کشور را دنبال نماید . لذا در سال 

 در شاخه های زیر دسته بندی می گردند : این شرکت زمینه های فعالیت و گروه های تخصصی 

 بخش کنترل و حفاظت واحدهای گازی  -

 بخش کنترل و حفاظت واحدهای بخار و سیکل ترکیبی  -

 بخش طراحی و تولید کارتهای الکترونیکی کنترل ، حفاظت ، تحریک و ...  -

 و ..   Fault Recorder ،Fast recorderبخش پروژه های خاص مانیتورینگ ،  -

 مورد نیاز این صنعتدانش فنی استراتژی تحقیق و توسعه خود پروژه های فراوانی جهت دستیابی به این شرکت با 

این پروژه ها با حمایت های پارک علم و فناوری ، صندوق حمایت از تحقیقات و گسترش صنایع  تعریف نمود . تعدادی از

 در زمینه رفع  قیت های زیادیالکترونیک ایران  ، تحقیقات توانیر ، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و ... به موف

وان یکی از برترین شرکتهای دانش بنیان پارک علمی و صنایع نیروگاهی کشور نایل آمد. هم اینک این مجموعه به عن نیاز های

 فناوری خراسان شناخته می شود. 

جهت نیل به هدف ارائه خدمات تخصصی و دانش بنیان این شرکت تیم های تخصصی و با رویکرد علمی را درون خود 

یم کنترل توربین بخار و گاز، ت به وجود آورده است. که از آن جمله تیم تخصصی طراحی کارت های الکترونیکی، تیم تخصصی

صی ئه خدمات تخصاشرکت آهار را در ار مسیرتخصصی فرآیند آب و بخار، تیم تخصصی پردازش اطالعات و مانیتورینگ و ...  این 

در کشور برای خدمات ارائه  رقبای کمیپروژه های تخصصی، به گونه ای که در بسیاری از  .و ویژه بسیار توانمند نموده است

 از جمله این موارد به تنها تولید کننده کنترلرهای توربین در کشور می توان اشاره نمود. د.نوجود دار شده

 این بخش با سایر شرکتهایعملکرد تفاوت  آمده است.وجود به در کنار بخش کنترل و اتوماسیون، تیم مکانیک نیز 

ه بیشتر و بلکپرداخته پروژه های اجرایی مکانیک  بهباشد. به این معنی که این تیم کمتر  تیم مذکور می علمی فعال، رویکرد

 این شرکت قادر است ،خود را معطوف شبیه سازی و تحلیل فرآیندهای مکانیکی کرده است. تا جایی که در همه پروژه ها تمرکز

بهینه سازد و حتی در سیستم هایی که  د را نیزضمن تحلیل عملکرد کنترلر، ضرایب و همچنین الگوریتم کنترلرهای موجو

کنترلر وجود نداشته و یا از عملکرد مطلوبی برخوردار نمی باشد، مستقال از طریق شبیه سازی سیستم و فرآیند، کنترلر طراحی 

توان  می Matlabدر نرم افزار  GEگردد. از جمله فعالیت های این بخش از شرکت به شبیه سازی یک توربین ساخت شرکت 

 اشاره نمود.
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 کنترل و حفاظت واحدهای گازی :

ی در کاربرد-پروژه ساخت اولین سیستم کنترل و حفاظت واحدهای گازی نیروگاهی کشور به عنوان یک پروژه تحقیقاتی    

توربین های گازی جهت شرکت مدیریت تولید برق مشهد،     DCSاین شرکت برنامه ریزی گردید و اولین سیستم کنترل بومی    

سال تالش بی   سال          پس از دو  صین داخلی در آبان ماه  ص سان و متخ شنا رامیار )به معنای با نام تجاری  2190وقفه کار

 به بهره برداری رسید. (RAMYAR-چوپان

و با دارا بودن باالترین  زیمنس(  PCS7های دنیا )سیستم  DCSاین سیستم کنترل با بهره گیری از آخرین رده تکنولوژی 

ستاندار    سایی            دسطح ا شنا شور  ساخت داخل ک سته ترین پروژه های  صنعتی در کنترل و حفاظت، به عنوان یکی از برج های 

سال   شده تا آنجا که این پروژه به عنوان   ستاورد وزارت نیرو در  صاحب نظران   0941برترین د نیز منتخب گردید. به گفته 

 ی تولید برق کشور محسوب می گردد.این شاخه از صنعت، این پروژه انقالبی افتخار آمیز در صنعت ملّ

در اولین گام برای واحدهای گازی و به صورت تخصصی     شامل سیستم کنترل و حفاظت جامع توربین می باشد که     رامیار

برنامه ریزی گردید و پس از آن با افزایش دانش فنی متخصصصصصصین شصصرکت،   1002و  1002مدل های  GEجهت توربین های 

ستفاده در دیگر ت  صول، قابل تعمیم بر         و...( بهینه Hitachi،BBC  ،Siemensها )وربین جهت ا ست. این مح شده ا سازی 

 باشد.   ( نیز میتوروبو ژنراتور، توربوکمپرسور و توربوپمپروی سایر توربین های گازی صرف نظر از زمینه کاربردی آنها )

ست و     در زمان مطالعه و طراحی این سیستم ها، تولید دانش فنی کنترلرهای    صلی بوده ا توربین به صورت عام از اهداف ا

ساختار کنترلرهای مرتبط، ارتباط     6همین امر موجب تولید بیش از  صفحه گزارش در زمینه فرآیندهای مختلف توربین،  هزار 

شرو در زمینه کنترل انواع توربین ها و فرآیندهای حفا      شرکت آهار را پی ست. این دانش فنی  شده ا ار ظتی آنها قرآنها با هم و... 

داده به شصصکلی که امروزه تحلیل و شصصبیه سصصازی کلیه پارامترهای توربین و ارائه مشصصاوره در رابطه با مشصصکالت فنی توربین، از 

 خدمات تخصصی شرکت آهار محسوب می شود.

 بهینه سازی فرآیند عملکرد توربین

شرکت آهار، یکی از خدمات فنی قابل  شرکت ارائه ممیزی عملکرد کنترلر توربین،    با توجه به دانش فنی موجود در  سط این  تو

 تصحیح ضرایب و ارائه راهکار جهت افزایش عملکرد کلی سیستم می باشد.

در حقیقت در این بخش پروسه کار بدین شکل می باشد که ابتدا مجموعه عمکلرد کنترلر توربین بررسی شده و فعالیت آن در       

رد ممیزی قرار می گیرد. در مرحله بعد تمامی کنترلرها یک به یک بررسصصی شصصده و  شصصرایط و حاالت کاری مختلف توربین مو

سزایی در عملکرد بهینه       ضوع می تواند تاثیر به  ضرایب و همچنین عملکرد کلی آنها مورد بازبینی قرار می گیرد. این مو نهایتا 

قطعات و نیاز به تعمیرات دوره ای  توربین و همچنین کاهش چشصصمگیر هزینه های مکانیک واحد به شصصکل اسصصتهالک کمتر  

 کمتر، داشته باشد.
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 بلوک دیاگرام این محصول برای سیستم های توربوژنراتور به شکل زیر می باشد:

 

 همچنین بلوک دیاگرام ایم محصول برای سیستم های توربوپمپ و توربو کمپرسور )دارای دو شفت( به صورت زیر است:
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 کنترل و حفاظت واحدهای بخار و سیکل ترکیبی :

در گام های بعد ، با افزایش قابلیت های رامیار، دامنه کاربرد این کنترل کننده توربین به انواع توربین های بخار از جمله                

ستم برروی واحد های       LMZتوربو ژنراتورهای  سی سید تا آنجا که این  سی نیز ر صب و راه  از نیروگاه رامین اهو 6و  2رو از نیز ن

 اندازی شده است.

 

 

 

 

 

 

کمپانی    505، به عنوان جایگزین کنترلر توربین   910رامیار  همچنین نمونه سصصصاده تر این خانواده از کنترلرها با نام       

وودوارد، جهت کنترل و حفاظت توربین های بخار با ظرفیت کم برروی توربو پمپ های بخار واحدهای گردش آمین پاالیشصصگاه  

 د هاشمی نژاد )خانگیران( نیز نصب، راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.شهی

شرکت پروژه های متعدد تحقیقاتی      سب تکنولوژی کنترل واحدهای بخار، این  ستای ک کاربردی را در نیروگاه های  -در را

 بخار به انجام رسانیده است که فرایندهای وسیعی را تحت پوشش خود قرار می دهد.  

 تحت پوشش این شرکت برای واحدهای بخار در بخشهای زیر دسته بندی می گردد: کنترلی ندهایفرآی

 کنترل توربین واحدهای بخار -

 کنترل چرخه سوخت ، هوا و خال ء )سوخت، دم و مکش( -

 کنترل سطح درام  با الگوریتم سه پارامتری -

 کنترل دمای بخار سوپر هیت )آبزن ها( -

 شامل الجیک و کنترل( BMSکنترل  برنرها )سیکل کامل  -

 کنترل سطح کندانسور -

 کنترل انژکتورها -

 کنترل سیکل خنک کاری -

 کنترل سیکل کامل آب و بخار و تانک های مربوطه -

 برای کلیه پارامترهای حفاظتی 1از  2باال بردن ضریب امنیت و قابلیت اعتماد واحد از طریق پیاده سازی منطق  -

 …و -
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 : Siemensتاییدیه 

 ارای تأییدیه رسمی شرکت زیمنس آلمان در پشتیبانی از تأمین تجهیزات و طراحی های مهندسی می باشد.این شرکت د



 

 

 

 

 

 ازگسیستم جامع کنترل و حفاظت توربین پروژه های 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهارشرکت خدمات نیروگاهی 
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 پروژه های انجام شده معرفی برخی از 

 آلستوم نیروگاه مشهد: 3احد و

این پروژه در  نصب شده است.     2190آلستوم نیروگاه مشهد و در سال     2این سیستم بر روی واحد شماره   اولین طراحی 

صیات این پروژه رویکرد علمی و تحلیلی آن می            2طول  صو ضی مربوطه اجرا گردید. از خ ست آوردن توایع ریا سال و با به د

سازی قرار          ضی، پارامترهای کنترلی چند لوپ مورد بازبینی و بهینه  ست آمدن کلیه توابع ریا ضمن به د شد. به گونه ای که  با

سی معکوس اکت    صرفا به مهند سپس بر         گرفت. در این پروژه  ست.  سازی قرار گرفته ا شبیه  شده و مجموعه توربین مورد  فا ن

اساس اطالعات به دست آمده بخش های جدیدی از جمله تصحیح دمای اگزوز بر اساس فشار کمپرسور به کنترلر قبلی افزوده       

تشصصخیخ خطای  گردید. از این دسصصت می توان به الگوریتم محاسصصبه سصصرعت توربین، الگوریتم حفاظت سصصرعت، الگوریتم   

ترموکوپل، سیکل راه اندازی واحد و ... اشاره نمود که همگی مورد بازنگری و بهینه سازی قرار گرفته است. از جمله مشخصات       

می   IEC61508استاندارد   SIL3این سیستم وجود افزونگی )ریداندنسی( در تمام بخش های کنترلر و همچنین رعایت سطح     

 و مستقل از سخت افزار پیاده سازی شده است. 1از  2خش حفاظت سرعت با منطق باشد. همچنین در این سیستم ب

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی

 نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق مشهد محل انجام پروژه: نیروگاه مشهد

MW52 :ظرفیت واحد Alstom 2 :نام واحد 

 نوع توربین: GE-F5 عمر واحد: سال 11

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Speedtronic-Mark l :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه: ماه 22 تاریخ تحویل: 90آذر ماه 
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 تاییدیه عملکرد این سیستم:   
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 واحد آلستوم نیروگاه کنگان:

نیروگاه کنگان نصب شد. سیستم کنترل قدیم این سیستم  1در واحد  2192رامیار در سال نمونه بعدی سیستم کنترل 

سپیدترونیک مارک   صب گردیده              2ا ستقل طراحی و ن ستم حفاظت م سی صورت غیر ریداندنت و با  ستم به  سی ست. این  بوده ا

 است.

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی

شرکت مدیریت تولید برق  محل انجام پروژه: نیروگاه کنگان

 کنگان -جنوب فارس

 نام کارفرما:

MW52 :ظرفیت واحد Alstom :نام واحد 

 نوع توربین: GE-F5 عمر واحد: سال 10

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Speedtronic-Mark 
ll 

 تکنولوژی سیستم سابق:

 اجرای پروژه:مدت  ماه 22 تاریخ تحویل:   92دی ماه
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 کنگان: 9تاییدیه سیستم نصب شده در واحد 
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 واحد آلستوم پلی اکریل اصفهان:

نمونه بعدی این سیستم در واحد نیروگاهی شرکت پلی اکریل اصفهان نصب شده است. سیستم مذکور از آبان ماه سال            

 نود و دو راه اندازی شده است:

 موضوع پروژه: توربین گازیطراحی و تعویض سیستم جامع کنترل 

 نام کارفرما: شرکت پلی اکریل اصفهان محل انجام پروژه: پلی اکریل اصفهان

MW52 :ظرفیت واحد GE :نام واحد 

 نوع توربین: GE-F5 عمر واحد: سال20

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Speedtronic-Mark ll :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه: ماه 2 تاریخ تحویل: 92آبان ماه 
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 تاییدیه سیستم کنترل توربین نصب شده در پلی اکریل اصفهان:
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 واحد آلستوم نیروگاه کیش:

 در واحد نیروگاهی کیش مورد بهره برداری می باشد.  92نمونه بعدی این سیستم از اسفند ماه 

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی

 نام کارفرما: شرکت آب و برق کیش محل انجام پروژه: نیروگاه کیش

MW52 :ظرفیت واحد Alstom :نام واحد 

 نوع توربین: GE-F5 عمر واحد: 

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Speedtronic-Mark l :تکنولوژی سیستم سابق 

 اجرای پروژه:مدت  ماه 7 تاریخ تحویل: 92مرداد ماه 
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 شرکت آب و برق کیش 1تاییدیه سیستم نصب شده در واحد 
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 آسک نیروگاه ری: 3واحد 

مگاواتی آسک در نیروگاه ری طراحی و جایگزین سیستم کنترل قدیم و پنوماتیکی این  20این سیستم برای واحد های 

 نیروگاه پیاده سازی شده است.این  2در واحد  2192واحد گردیده است. این سیستم کنترل در سال 

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی

 نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق ری محل انجام پروژه: نیروگاه ری

MW25 :ظرفیت واحد ACEC 2 :نام واحد 

 نوع توربین: Westinghouse عمر واحد: سال 20

SIEMENS  PCS7  برند  مورد استفاده:تکنولوژی( نئوماتیکMOOR) :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه: ماه 22 تاریخ تحویل: 92آبان ماه 
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 واحد آلستوم نیروگاه خارک:

 در واحد نیروگاهی خارک نصب شده و در حال بهره برداری می باشد.    91نمونه بعدی این سیستم از فروردین ماه 

 موضوع پروژه: سیستم جامع کنترل توربین گازی طراحی و تعویض

 نام کارفرما: شرکت برق منطقه ای فارس محل انجام پروژه: نیروگاه خارک

MW52 :ظرفیت واحد Alstom :نام واحد 

 نوع توربین: GE-F5 عمر واحد: 

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Speedtronic-Mark l :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه: ماه 1 تاریخ تحویل: 91فروردین ماه 
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 تاییدیه سیستم کنترل توربین نصب شده در نیروگاه خارک:
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 آسک نیروگاه ری: 1واحد 

سال   شماره   2191در  شد که با تالش          2واحد  شرکت واگذار  ستم کنترل به این  سی سک این نیروگاه جهت تعویض  آ

و با توجه به همه ی محدودیت در تامین قطعات و تحریم های موجود این پروژه با موفقیت  شبانه روزی مهندسین این شرکت   

 به اتمام رسید. 96در سال 

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی

 نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق ری محل انجام پروژه: نیروگاه ری

32MW :ظرفیت واحد ACEC 1 :نام واحد 

 نوع توربین: Westinghouse عمر واحد: 

SIEMENS  PCS7 :برند  تکنولوژی مورد استفاده( نئوماتیکMOOR) :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه: ماه22  تاریخ تحویل: 96آذر ماه 

 

 واحد آلستوم نیروگاه شمس سرخس:

همچنین این سیستم در واحد نیروگاهی شمس سرخس نیز نصب شده است. در این پروژه تنها بخش مکانیک توربین توسط           

سط این        شد. بخش هایی که تو شرکت واگذار  شده و تجهیز مجموعه تجهیزات مورد نیاز اتاق فرمان به این  کارفرما خریداری 

ستم کن          سی ست عبارتند از:  شده ا ساخته  ستم    شرکت طراحی و  سی و حفاظت ژنراتور، مجموعه  AVRترل و حفاظت توربین، 

ستم های            MCCکلیدهای  سی ساخت  سرآغازی برای  سطح فیلد. این پروژه  شارژر، ترموکوپل ها و برخی از تجهیزات  ، باتری 

 کنترل تحریک شرکت آهار )سانیار( شد.

 

 

 

 

 

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی

 نام کارفرما: نیروگاه شمس سرخس محل انجام پروژه: اه شمس سرخسنیروگ

MW52 :ظرفیت واحد Alstom :نام واحد 

 نوع توربین: GE-F5 عمر واحد: 

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Speedtronic-Mark ll :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه: ماه 1 تاریخ تحویل: 96تیر ماه 
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 تقدیر نامه



  

 

 شرکت خدمات نیروگاهی آهار

22 

 میتسوبیشی نیروگاه ری: 6واحد 

در راستای اعتماد روز افزون نیروگاه ری و کارشناسان و مدیرات این واحد تولیدی به شرکا تیروگاهی آهار و محصوالت      

  نیروگاهاین شرکت، در حال حاضر واحد میتسوبیشی از این نیروگاه در دست انجام بوده و سومین واحد در دست اقدام از این          

 می باشد.

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین گازی

 نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق ری محل انجام پروژه: نیروگاه ری

MW 52 :ظرفیت واحد Mitsubishi 6 :نام واحد 

 نوع توربین: Westinghouse عمر واحد: 

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Mitsubishi :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه:  تاریخ تحویل: در دست اقدام

 

 واحدهای تایفون شرکت خطوط لوله و مخابرات:

در طی بازدیدهای میدانی انجام شده از پروژه های انجام گرفته توسط شرکت آهار و اعتماد به وجود آمده از سمت شرکت های  

ستم های کنترل       تابعه ی وزارت نفت به این سی ستگاه های تلمبه خانه    2شرکت، طراحی و تعویض  عدد از توربوپمپ های ای

 شهید زنگنه و شهید چمران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در طی قراردادی به این شرکت واگذار گشته است.

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربوپمپ

 نام کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران محل انجام پروژه: چمران و شهید زنگنهتلمبه خانه شهید 

MW 4 :نام واحد: تایفون ظرفیت واحد 

 نوع توربین: Typhoon-SGT100 عمر واحد: سال  21

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی سیستم سابق: رله ای-کارتی تکنولوژی مورد استفاده 

 مدت اجرای پروژه: ماه 22 تحویل: تاریخ در دست اقدام
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 قشم: جنرال الکتریک نیروگاه 3واحد 

پروژه ی مربوط به تعویض سیستم کنترل نیروگاه قشم به دلیل جامعیت این پروژه و زمان کاری کم برای پیاده سازی آن، یکی  

تا خریدها و اجرای آن می بایستی در زمانی   از موارد حائز اهمیت برای شرکت آهار بوده که کلیه ی مراحل طراحی و مهندسی   

 ماه انجام گرفته و در محل نصب باشد. 2کمتر از 

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین

 نام کارفرما: شرکت قشم مولد محل انجام پروژه: جزیره ی قشم -نیروگاه قشم

MW 52 :ظرفیت واحد GE 2 :نام واحد 

 نوع توربین: GE واحد:عمر  سال 16

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Speedtronic mark 2 :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه: ماه 2 تاریخ تحویل: 97خرداد ماه 

 

 جنرال الکتریک نیروگاه قشم: 2واحد 

در زمان اورهال و در انتهای سال صورت گرفته و از این لحاظ پیاده سازی و تست و راه  F5تعویض سیستم کنترل این واحد 

 اندازی آن قبل از اتمام زمان تعمیرات از اهمیت خاصی برخوردار است.

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین

 کارفرما:نام  شرکت قشم مولد محل انجام پروژه: جزیره ی قشم -نیروگاه قشم

MW 52 :ظرفیت واحد GE 3 :نام واحد 

 نوع توربین: GE عمر واحد: سال 16

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده Speedtronic mark 2 :تکنولوژی سیستم سابق 

 مدت اجرای پروژه: ماه 2 تاریخ تحویل: 97خرداد ماه 
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 قشم:نیروگاه  1و  2تاییدیه سیستم نصب شده در واحد 
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 هیتاچی نیروگاه طرشت تهران:واحد 

ستم های کنترل           سی شرکت آهار ، طراحی و تعویض  سط  شده از پروژه های انجام گرفته تو  در طی بازدیدهای میدانی انجام 

 در طی قراردادی به این شرکت واگذار گشته است. طرشت تهرانشرکت هیتاچی 

 وژه:موضوع پر طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین

 نام کارفرما: طرشت تهرانشرکت  محل انجام پروژه: تهران -طرشتنیروگاه 

MW 52 :ظرفیت واحد Hitachi :نام واحد 

 نوع توربین: H25-Hitachi عمر واحد: سال 2

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی سیستم سابق: یتاچیکنترل ه ستمیس تکنولوژی مورد استفاده 

 مدت اجرای پروژه: ماه 6 تاریخ تحویل: دردست اقدام

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 پروژه های سیستم جامع کنترل و حفاظت توربین بخار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهارشرکت خدمات نیروگاهی 
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 معرفی برخی از پروژه های انجام شده  :

 نیروگاه رامین اهواز: LMZ 6واحد 

روسیه،  LMZاز نیروگاه رامین اهواز، ساخت کمپانی  6در اولین پروژه رامیار بخار، سیستم کنترل قدیمی توربین واحد 

 PCS7زیمنس  DCSبا سیستم کنترل رامیار ساخت این شرکت با موفقیت جایگزین شد. سیستم جدید مبتنی بر جدیدترین 

مگاواتی را بر عهده دارد  120طراحی و نصب گردیده و وظیفه کنترل سرعت یک توربین بخار  400Hو با پی ال سی های رده 

 است.

 نصب شده جدید عبارتند از: DCSمهمترین ویژگی های سیستم 

 ایجاد مد راه اندازی و شات داون تمام اتومات توربین -2

 ایجاد سیستم عیب یاب هوشمند -2

 حذف تنش های حرارتی در راه اندازی اتومات -1

 افزایش سرعت پاسخ دهی سیستم -2

 1از  2افزودن سامانه حفاظت در برابر بیشینه سرعت با منطق  -1

 بر قراری ارتباط دیتا با سیستم کنترل بویلر -6

 امکان راه اندازی واحد در هر دو مد توربین پیرو ، بویلر پیرو -7

 و... -2

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین بخار

 نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق اهواز محل انجام پروژه: رامین اهوازنیروگاه 

MW252 :ظرفیت واحد LMZ 6 :نام واحد 

 نوع توربین: LMZ عمر واحد: سال 22

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده EPGS ترکیب کارت های(

 الکترونیکی آنالوگ و پردازنده(

 تکنولوژی سیستم سابق:

 مدت اجرای پروژه: ماه 21 تاریخ تحویل: ماه نود و چهارآبان 
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 نیروگاه رامین: 6تاییدیه سیستم کنترل نصب شده در واحد شماره 
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 نیروگاه رامین اهواز: LMZ 4واحد 

 می باشد.  LMZنیروگاه رامین قرار داشته و بروی یک توربین 1دومین نمونه نصب شده این سیستم در واحد شماره 

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین بخار

 نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق اهواز محل انجام پروژه: نیروگاه رامین اهواز

MW252 :ظرفیت واحد LMZ 5 :نام واحد 

 نوع توربین: LMZ عمر واحد: سال 22

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی مورد استفاده EPGS کارت های )ترکیب

 الکترونیکی آنالوگ و پردازنده(

 تکنولوژی سیستم سابق:

 مدت اجرای پروژه: ماه 2 تاریخ تحویل: در دست اقدام

 برای پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد: 111رامیار 

 )که مختخ ماشین های دوار دور 101این محصول به صورت اختصاصی و به منظور جایگزینی با کنترلر توربین وودوارد 

ست. در این محصول کلیه           باال و حساس می  شگاه گاز شهید هاشمی نژاد )خانگیران( طراحی شده ا باشد( جهت نصب در پاالی

نیازهای توربین های بخار اعم از کنترل و حفاظت و... پیش بینی شده و سعی شده است پارامترهای سیستم منطبق با کنترلر        

بخش نرم افزار، بخش سخت افزار نیز به صورت صد در صد بومی تولید شده است.        وودوارد باشند و عالوه بر بومی سازی کامل  

این سیستم با قطعات کامال صنعتی و طراحی مقاوم در مقابل گازهای خورنده، رطوبت و غبار  محصولی مناسب جهت فعالیت        

صورت همزمان فعال بوده و         سه پردازنده به  ستم  سی شد. در این  صنعتی می با ستقل از   در محیط های  دارای بخش حفاظت م

 کنترلر اصلی بوده و قابلیت اطمینانی حتی باالتر از نمونه ی آمریکایی را به همراه دارد.

 ویژگی های این سیستم عبارتند از:

 سیستم کنترلر با قابلیت تنظیم پارامترها برای هر محیط کاری و هر توربین بخار -

 کنترل پنل ارتقا یافته -

 ان ساختار و کارکرد آس -

 قابلیت تغییر و تنظیم پارامترها از راه دور -

 سیستم حفاظت در برابر سرعت مستقل -

 LANارتباط با کابل  -

 سطح عایق در برابر رطوبت و سولفور -

 موضوع پروژه: کنترل توربوپمپ های بخار پرتابل طراحی و تعویض سیستم

 شرکت پاالیش گاز شهید محل انجام پروژه: سرخس-پاالیشگاه خانگیران

 هاشمی نژاد )خانگیران(

 نام کارفرما:

MW5.2 :نام واحد: واحدهای گردش آمین ظرفیت واحد 

 نوع توربین:  عمر واحد: سال 21 

 تکنولوژی سیستم سابق: Woodward 505E تکنولوژی مورد استفاده: 202رامیار 

 مدت اجرای پروژه: ماه 20 تاریخ تحویل: 92بهمن ماه 
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 کنترل نصب شده در پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد:تاییدیه سیستم 
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 برای پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد: 111رامیار 

پاالیشگاه خانگیران، این پاالیشگاه تجدید     باتوجه به حسن انجام کار توسط این شرکت و رضایت از عملکرد واحد های تحویلی    

 ید.  واحد دیگر به مشخصات زیر به انجام رسان 2سفارش خودرا برای 

 موضوع پروژه: کنترل توربوپمپ های بخار پرتابل طراحی و تعویض سیستم

شرکت پاالیش گاز شهید  محل انجام پروژه: سرخس-پاالیشگاه خانگیران

 هاشمی نژاد )خانگیران(

 نام کارفرما:

MW5.2 :نام واحد: واحدهای گردش آمین ظرفیت واحد 

 نوع توربین:  عمر واحد: سال 21

 تکنولوژی سیستم سابق: Woodward 505E تکنولوژی مورد استفاده: 202رامیار 

 مدت اجرای پروژه: ماه  2 تاریخ تحویل: 97مهرماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 سیستم جامع کنترل تحریک ژنراتور ) سانیار (
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 ژنراتور :سیستم های تحریک 

شصصرکت خدمات نیروگاهی آهار پس از قریب به دو دهه سصصابقه در سصصاخت انواع کارت های الکترونیکی سصصیسصصتم های    

ساخت کارت تحریک و انجام پروژه شیمی های تحریک نیروگاههای گوناگون همانند  ر  های خانگیران، بندهای تبریز، کیش، پترو

سب دانش تخصصی        ست با ک سته ا شور دانش طراحی و      عباس و... توان سطح ک و تجارب فنّی در این زمینه، برای اولین بار در 

سازی نماید. طراحی و پیاده        سازی ساخت سیستم های کنترل و حفاظت ژنراتور را برای واحدهای نیروگاهی بخار و گاز، بومی 

ستم       کلیه بخش سی صورت یک  سیستم تحریک و اجرای آن به  ، بخش هایی از توانمندی های فنی   DCSهای قدرت و کنترل 

 این شرکت در این زمینه می باشد.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های این سیستم میاز مهمترین ویژگی

  200و  100های رده PLCو طراحی بر اساس  پیکربندی بخش کنترل و قدرت بر اساس سخت افزار زیمنس -

 CFCویسی به صورت زیمنس و برنامه ن PCS7استفاده از نرم افزار  -

 میلی ثانیه 2های کنترلی کمتر از سرعت پردازش باالی لوپ -

 های کنترل، قدرت و سیستم خنک کاریدر بخش Hot Redundancyامکان پیاده سازی سیستم از طریق  -

 کاهش تلفات ژنراتور با قرار دادن نقطه کار آن در نقطه کار نامی  و در نتیجه افزایش راندمان ژنراتور -

 امکان ارتباط با شبکه پروفی باس و شبکه اترنت صنعتی -

 امکان تغییر بخش قدرت سیستم تحریک از حالت دینامیک به استاتیک و حذف اکسایترها و ژنراتورهای میانی -

 کنترل کامل بر ژنراتور توسط مدهای کنترلی مختلف -

  AVR(automatic voltage regulatorکنترل ولتاژ ژنراتور در مد اتومات ) -

 FCR (field current regulator)کنترل جریان تحریک در مد دستی  -

 PF (power factor), VARکنترل توان راکتیو و ضریب توان ژنراتور در مدهای  -

 انتقال بدون جهش بین مدهای کنترلی -

 جرانساز جریان راکتیو و قابلیت تعیین دروپ خط و یا دروپ توان راکتیو -

 های ناگهانی در زمان وصل تحریکنراتور برای جلوگیری از اورشوتقابلیت سافت استارت ولتاژ ژ -

 OEL (over، فوق تحریصصک UEL (under excitation limiter)دارای محصصدود کننصصده هصصای زیرتحریصصک  -

excitation limiter)   ستاتور و محدود کننده ولت بر   SCL (stator current limiter)محدود کننده جریان ا

 (V/Hz)هرتز 

 HMIنقطه کار ژنراتور در منحنی قابلیت تولید توان ژنراتور بر روی  نمایش -

 De-excitationطراحی بخش قدرت به صورت دو ربعی برای افزایش سرعت بخش  -

 پایش وضعیت دیودهای چرخان در سیستم تحریک دینامیک و وضعیت تریستورها در سیستم تحریک استاتیک -

 و.... -

برداری و تعمیرات شده و به علت بهره گیری از خدمات یک شرکت های بهرهزینهاستفاده از این سیستم سبب کاهش ه   

 داخلی، خدمات پس از فروش مطمئن و طوالنی را به همراه خواهد داشت.
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 بلوک دیاگرام این محصول به شکل زیر می باشد:

 

 



  

 

 شرکت خدمات نیروگاهی آهار

22 

 های زیر نمایش داده شده است.شکلهای اخیر، در چند نمونه از صفحات مانیتورینگ سیستم تحریک اجرا شده در پروژه
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 بخش طراحی و تولید کارتهای الکترونیکی :

 با توجه به تنوع زیاد واحدهای نیروگاهی نصب شده در کشور و به دالیل مختلف که در زیر به برخی از آنها اشاره 

دستور کار خود قرار داده است . و تاکنون بیش از صدها نوع می شود این شرکت طراحی و تولید انواع کارتهای الکترونیکی را در 

بدین منظور شرکت خدمات  کارت مختلف را به نیروگاه ها و پاالیشگاه ها و سایر مراکز صنعتی مورد نیاز ارائه داده است .

 ت اقدام نموده استنیروگاهی آهار ، نسبت به راه اندازی بخش مستقل مهندسی طراحی و تولید بوردهای الکترونیک در شرک

 که در ادامه دالیل لزوم ایجاد چنین بخشی تشریح می گردد.

 دالیل لزوم طراحی و تولید کارتهای الکترونیکی :

 کترونیکی مورد نیاز در شرکت سازنده لاز تولید خارج شدن تعدادی از کارتهای ا -

 تحریم و عدم فروش کارتهای مورد نیاز به کشور  -

 کارتها و تجهیزات  به علت عدم خرید مستقیم از سازنده قیمت های بسیار باالی  -

 و ... ایجاد زمینه علمی مورد نیاز در کشور و دستیابی به دانش طراحی واحدهای نیروگاهی -

 طراحی و تولید کارتهای الکترونیکی در حوزه های مختلف :

 هی ، از بدو تاسیس خود اقدام به طراحی و این شرکت به عنوان اولین تامین کننده کارت های الکترونیکی کنترلی نیروگا 

ست و موفق گردیده تاییدیه دفتر فنی تولید توانیر را برای کارت های تولیدی   تولید کارتهای کنترل و حفاظت متعددی نموده ا

 خود اخذ نماید.  

در پروسه طراحی  کلیه کارت ها باز طراحی شده و در کارت های جدید از تکنولوژی های روز استفاده می گردد همچنین

 و مهندسی کارتها مراحل زیر طی می گردد و توابع تبدیل و فانکشن همه کارت ها بدست می آید :

مطالعه و بررسی صحت و تطابق نقشه با کارت در مواردی که نقشه کارت موجود می باشد و در غیر این  -

 صورت استخراج نقشه کارت حتی برای انواع بردهای چند الیه 

بررسی و تحلیل ریاضی کارت و طراحی کارت در نرم افزارهای شبیه سازی و مقایسه نتایج بدست آمده از  -

 تحلیل و شبیه سازی 

 طراحی کارت جدید و مقایسه نحوه عملکرد آن در نرم افزار های شبیه سازی با کارت قدیم  -

قدیم توسط نمونه گیر های  ساخت کارت جدید و نمونه گیری از عملکرد آن و مقایسه با عملکرد کارت -

 سریع 

 انجام انواع آزمایشهای مورد نیاز بر روی کارت نظیر : -

 تست نفانکش -

 IEC60068تست های محیطی بر طبق استاندارد  -

 سایر تست های سرد مورد نیاز در آزمایشگاه -

 تست های گرم بر روی واحد و ... -
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 شکل زیر می باشد:بلوک دیاگرام برخی از کارت های الکترونیکی تولیدی به 
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 برخی از فعالیت های انجام شده  :

 )بیش از هفتاد نوع ( Speedtronic Mark Iطراحی و ساخت کلیه کارتهای کنترل واحدهای گازی  -

 )بیش از هفتاد نوع ( Speedtronic Mark IIطراحی و ساخت کلیه کارتهای کنترل واحدهای گازی  -

 Hitachiراتور واحدهای طراحی و ساخت کلیه کارتهای تحریک ژن -

 AEGطراحی و ساخت کلیه کارتهای تحریک ژنراتور واحدهای  -

 WestingHouseطراحی و ساخت کلیه کارتهای تحریک ژنراتور واحدهای  -

 7200رده  Bently Nevadaطراحی و ساخت کلیه کارتهای لرزش  -

 پاالیشگاه بندرعباسطراحی و ساخت کارت کنترل سیستم تحریک فوجی مربوط به بخش بنزین سازی  -

 درایور بخش قدرت زیمنس مربوط به قطار شهری مشهد K3و  K2طراحی و ساخت کارت های  -

 در نیروگاه طوس BBCطراحی و ساخت کارت های حفاظت در برابر اضافه جریان مربوط به بریکرهای  -

 شگاه خانگیرانکیلو ولت در پاالی 1طراحی و ساخت کارت های درایور کاتلرهمر مربوط به بریکرهای  -

به سفارش پاالیشگاه  Woodward505طراحی و ساخت سیستم کنترلر توربین های بخار مبتنی بر عملکرد  -

 خانگیران

 E16طراحی و ساخت سیستم حفاظت در برابر بیشینه سرعت توربین مبتنی بر عملکرد حفاظت سرعت مدل  -

 براون آلمان به سفارش پاالیشگاه خانگیران

ی نرم افزاری با طراحی با تطابق کامل در پروتکل ها YOKOGAWAاز برند  I/Oول های طراحی و ساخت ماژ -

 کامال بروز شده. سخت افزار

 سرخس شمس روگاهین ژنراتور کیتحر یها کارت نصب و ساخت و یطراح -

 افغانستان هرات روگاهین ژنراتور کیتحر یها کارت مجموعه ارسال و ساخت و یطراح -

 زیتبر روگاهین اتیف ژنراتور کیتحر یها کارت مجموعه  نصب و ساخت و یطراح -

 شیک روگاهیژنراتورن کیتحر یها کارت مجموعه  نصب و ساخت و یطراح -

 صادرات :

 زیر گردیده است . این شرکت موفق به صادرات کارتهای کنترل واحدهای گازی و تحریک ژنراتور به کشور های

 اسکاتلند  -

 غنا -

 افغانستان  -

 امارات -

 کره جنوبی  -

 آمریکا -

  



 

 پروژه های سیستم های تحریک ژنراتور )سانیار(
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 :  معرفی برخی از پروژه های انجام شده

 واحد آلستوم نیروگاه شمس سرخس:

تمامی عملگرهای مورد نیاز برای نیروگاه شمس سرخس اولین پروژه انجام گرفته به شکل یک سیستم تحریک جامع با 

 بوده است:

 موضوع پروژه: طراحی و نصب سیستم تحریک واحد نیروگاهی

منطقه  -نیروگاه سرخس

 سرخس یژه اقتصادیو

 نام کارفرما: نیروگاه شمس سرخس محل انجام پروژه:

MW52 :نام واحد: آلستوم  ظرفیت واحد 

 ژنراتور:نوع  GE-F5 عمر واحد: 

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی سیستم سابق: کارتی-رله ای تکنولوژی مورد استفاده 

 مدت اجرای پروژه: ماه 6 تاریخ تحویل: 96خرداد ماه 
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 واحد جنرال الکتریک نیروگاه بعثت تهران:

تحریک دینامیک به  آمپری واحد بخار نیروگاه بعثت از حالت 2000این شرکت طراحی و تعویض کامل سیستم تحریک    

ستاتیک را که یکی از بزرگترین پروژه  ام  ، بر عهده داشته که با موفقیت تمام به اتم های سیستم تحریک کشور می باشد     حالت ا

 رسانده است.

 موضوع پروژه:  GE طراحی و تعویض سیستم تحریک واحد نیروگاهی

شرکت مدیریت تولید برق  محل انجام پروژه: نیروگاه بعثت

 بعثت

 نام کارفرما:

MW522 :ظرفیت واحد GE :نام واحد 

 نوع توربین: GE-F5 عمر واحد: سال 21

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی سیستم سابق: راکتور-خازن-مقاومت تکنولوژی مورد استفاده 

 مدت اجرای پروژه: ماه 1 تاریخ تحویل: 96آذر ماه 
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 تولید برق بعثتشرکت مدیریت تاییدیه سیستم نصب شده در 
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 :مشهدنیروگاه  اشکوداواحد 

تریستور وظیفه ی   60تریستوری بوده که با به کارگیری   –از نوع استاتیک  نیروگاه مشهد   یسیستم تحریک واحد اشکودا         

ستم، عمال از چرخه ی کار کنار رفته و            سی شدن بخش اتومات  ستم و معیوب  سی خود را انجام میداده اما به علت عمر باالی 

 تحریک واحد به صورت دستی انجام میگرفته بود.

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم تحریک واحد نیروگاهی

 نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق مشهد محل انجام پروژه: نیروگاه مشهد

MW02 :نام واحد: اشکودا ظرفیت واحد 

 نوع توربین: skoda عمر واحد: 

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی سیستم سابق: تریستوری-استاتیک تکنولوژی مورد استفاده 

 پروژه:مدت اجرای  ماه 1 تاریخ تحویل: 97مرداد ماه 
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  تاییدیه سیستم نصب شده در نیروگاه برق مشهد
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 میتسوبیشی نیروگاه ری: 6واحد 

سازی حفاظت مربوط به ژنراتور، ترانس واحد،    شامل طراحی و پیاده  صرف داخلی، ترانس    این پروژه  سیل واحد، ترانس م دیفران

 یونیت و کلیه ی فیدرها می باشد.

 موضوع پروژه: ژنراتور و واحد نیروگاهیطراحی و تعویض سیستم حفاظت 

 نام کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق ری محل انجام پروژه: نیروگاه ری

MW 52 :ظرفیت واحد Mitsubishi 6 :نام واحد 

 نوع توربین: Westinghouse عمر واحد: سال 22

SIEMENS  
SIPROTEC 4 

 تکنولوژی سیستم سابق: رله الکترومکانیکی تکنولوژی مورد استفاده:

 مدت اجرای پروژه: ماه 1 تاریخ تحویل: در دست اقدام

 

 قشم: جنرال الکتریک نیروگاه 3واحد 

 .این پروژه شامل کلیه ی مباحث تحریک و حفاظت ژنراتور میشود

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین

 نام کارفرما: شرکت قشم مولد پروژه:محل انجام  جزیره ی قشم -نیروگاه قشم

MW 52 :ظرفیت واحد GE 2 :نام واحد 

 نوع توربین: GE عمر واحد: سال 16

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی سیستم سابق: رله استاتیکی تکنولوژی مورد استفاده 

 مدت اجرای پروژه: ماه 2 تاریخ تحویل: 97خرداد 

 

 قشم: جنرال الکتریک نیروگاه 2واحد

 

 

 

 

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین

 نام کارفرما: شرکت قشم مولد محل انجام پروژه: جزیره ی قشم -نیروگاه قشم

MW 52 :ظرفیت واحد GE 3 :نام واحد 

 نوع توربین: GE عمر واحد: سال 16

SIEMENS  PCS7 :ق:سابتکنولوژی سیستم  رله استاتیکی تکنولوژی مورد استفاده 

 مدت اجرای پروژه: ماه 2 تاریخ تحویل: 97خرداد 
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 تاییدیه سیستم نصب شده در نیروگاه قشم
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 :کیشنیروگاه جنرال الکتریک واحد 

 .شودیم ژنراتور حفاظت و کیتحر مباحث ی هیکل شامل پروژه نیا

 :قمنیروگاه میتسوپیشی  2واحد 

 می باشد. اده سازی حفاظت مربوط به ژنراتوراین پروژه شامل طراحی و پی

 

 

 

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین

 نام کارفرما: نیروگاه کیش انجام پروژه:محل  کیشنیروگاه 

MW 52 :ظرفیت واحد GE  :نام واحد 

 نوع توربین: GE عمر واحد: سال 21

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی سیستم سابق: کارتی -ای رله  تکنولوژی مورد استفاده 

 مدت اجرای پروژه: ماه 7 تاریخ تحویل: در دست اقدام

 موضوع پروژه: طراحی و تعویض سیستم جامع کنترل توربین

 نام کارفرما: نیروگاه قم محل انجام پروژه: قمنیروگاه 

MW 52 :ظرفیت واحد Mitsubishi 3  :نام واحد 

 توربین:نوع  Westinghouse عمر واحد: سال 21

SIEMENS  PCS7 :تکنولوژی سیستم سابق:  تکنولوژی مورد استفاده 

 مدت اجرای پروژه: ماه 7 تاریخ تحویل: در دست اقدام



 

 

 

 پروژه های کنترلی و مانیتورینگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهارشرکت خدمات نیروگاهی 
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 : معرفی برخی از پروژه های انجام شده 

 (کمپرسورهای پروپان )پارس جنوبیتوربو طراحی و تولید نرم افزار سیستم کنترل سرج 

سورهای پروپان واحد        سرج توربوکمپر ستم قدیمی کنترل  سخت     207سی شگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی ، از  پاالی

سری   سو عملکرد   S5افزار زیمنس  سوی دیگر       بهره می برد که به علت قدیمی بودن تجهیزات ، از یک  شت و از  سب ندا منا

امکان تأمین تجهیزات یدکی آن میّسصصصر نبود. لذا با توجه به شصصصناخت مجتمع گاز پارس جنوبی از توانمندی شصصصرکت آهار در  

زیمنس و با   PCS7تحلیل سیستم های مهندسی ، فاز مطالعه و بازنویسی کد نرم افزار سیستم جدید که مبتنی بر تکنولوژی        

 طراحی شده بود کامال به شرکت آهار واگذار گردید. S7-400استفاده از تجهیزات سری 

 

 

 

 

 

 طراحی و تولید نرم افزار سیستم کنترل سرج توربو کمپرسورهای پروپان موضوع  پروژه:

 یجنوب پارس گاز مجتمع نام کارفرما:

 دومپاالیشگاه  207کمپرسورواحد نام واحد:

 PCS7-Siemens :مورد استفاده تکنولوژی 2191زمستان  تاریخ تحویل:

   ماه 6 مدت زمان اجرا:



  

 

 شرکت خدمات نیروگاهی آهار

16 

 :آنتی سرج توربوکمپرسور پارس جنوبیتاییدیه نرم افزار 
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 :طراحی، نصب و راه اندازی سیستم کنترل کمپرسورهای واحدهای بخار نیروگاه نکا

 S5مگاوات از نوع پی ال سصصی های  2200سصصیسصصتم قدیمی کنترلر کمپرسصصورخانه مرکزی نیروگاه نکا با ظرفیت بال  بر 

زیمنس بود. این سصصیسصصتم وظیفه کنترل کلیه فرآیند ها و پروسصصه های کمپرسصصورها را برعهده دارد. از مشصصکالت این پروژه در 

رت تعویض سصصیسصصتم کنترل در حالت آنالین و کار واحد می توان دسصصترس نبودن برنامه پی ال سصصی قدیمی و همچنین ضصصرو

ئه سصصصرویس           حال ارا یک نصصصصصب و هم اکنون در  ماه سصصصصال نود و   اشصصصصاره نمود. این سصصصیسصصصتم در اردیبهشصصصصت 

 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعویض سیستم کنترل کمپرسور خانه مرکزی نیروگاه نکا موضوع  پروژه:

 سلیمی نکا )نیروگاه نکا(شرکت مدیریت تولید برق شهید  نام کارفرما:

 WinCC 100زیمنس سری  تکنولوژی مورد استفاده: مگاوات 200واحد های بخار  نام واحد:

 ماه 1 مدت زمان اجرا: 92اردیبهشت  تاریخ اجرا:
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 :طراحی و نصب سیستم مانیتورینگ واحدهای بخار الین نیروگاه مشهد

نصب گردید. این سیستم یک  29و  22این سیستم به منظور خطایابی و ثبت وقایع بر روی واحدهای بخار الین در سال 

Event recorder  بسیار سریع می باشد که براساس تکنولوژی روز زیمنسPCS7  اجرا شده است. در این سیستم تمامی

اتفاقات واحد اعم از خطاها، رویدادها و فرامین صادر شده از سوی بهره بردار ثبت و آرشیو می گردد. کلیه اطالعات به دسته 

بندی های مورد نظر بهره بردار قابل دسترس ) فیلترهای مختلف( می باشد. از خصوصیات این سیستم می توان به دقت یک 

 لی ثانیه و همچنین تحت شبکه بودن و عدم نیاز به سیم کشی همه سیگنال ها به یک پنل خاص اشاره نمود. می

 

 

 تصویر بخشی از سیستم نصب شده:

 

 

 

 

 

 طراحی و نصب سیستم مانیتورینگ واحدهای بخار الین موضوع  پروژه:

 شرکت مدیریت تولید برق مشهد نام کارفرما:

   PCS7  SIEMENS تکنولوژی مورد استفاده: واحد های بخار الین نام واحد:

 ماه 2 :مدت زمان اجرا 22 تاریخ اجرا:
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 :برای حفاظت واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس 2از  3طراحی و پیاده سازی سیستم 

 ،احدهادر این وبا توجه به ظرفیت باال و حساسیت واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس و به منظور باال بردن قابلیت اعتماد 

ها تعریف گردید. در این پروژه همه بخشهای حفاظت از جمله ترانسدیوسرها،  برای کلیه حفاظت 1از  2پروژه پیاده سازی منطق 

سیم های ارتباطی و بخش کنترلر حفاظت مد نظر بوده است. به گونه ای که بروز خطا در هر یک از بخش های نامبرده شده 

صورت کلید در دست تعریف شده است مجموعه فعالیتهای مکانیکی مورد  که به پروژهردد. در این سبب توقف کاذب واحد نگ

نیاز از جمله تامین و نصب ترانسدیوسرها و فعالیتهای کنترلی مربوطه از جمله طراحی و نصب سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز 

حیطه پارامترهای حفاظتی واحد، پروژه  درروگاه بندرعباس و کار با این شرکت بوده است. با توجه به ظرفیت باالی واحدهای نی

 .می باشداز حساسیت ویژه ای برخوردار 

   

 برای حفاظت واحدهای بخار بندرعباس 9از  2طراحی و پیاده سازی سیستم  موضوع  پروژه:

 شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان نام کارفرما:

   PCS7  SIEMENS تکنولوژی مورد استفاده: مگاواتی 120واحد های بخار نام واحد:

 ماه 2 مدت زمان اجرا: 92 تاریخ اجرا:
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 :بخار نیروگاه مشهد واحدتنی  211بویلرهای خالء  ندازی سیستم کنترل هوا وا طراحی ، نصب و راه

مگاواتی نیروگاه مشهد باز طراحی و  61به دلیل فرسودگی و عدم عملکرد سیستم قدیمی کنترل واحدهای بخار 

اجرایی گردید. کنترلر جدید کلیه پارامترهای مرتبط  22جایگزینی این سیستم در دستور کار قرار گرفت. این پروژه در سال 

یا زیاد نمودن هوا و خالء صادر می نماید. در طی این پروژه بخش کنترل بویلر را اندازه گیری و فرامین الزم را مبنی بر کم 

دمای بخار خورجی ) آب زن ها( و کترلر سوخت نیز مورد مطالعه قرار گرفته و در نتیجه دانش فنی مورد نیاز جهت کنترل کلیه 

 ی این شرکت در تحلیل ، محاسبه و بهینهپارامتر های بویلر بومی شده است. از نکات برجسته این پروژه رویکرد علمی و توانای

سازی پارامترهای کنترلی مربوطه می توان اشاره نمود. به گونه ای که انجام این پروژه موجب افزایش راندمان بویلر و مورد توجه 

نمود.  بخش کنترلر اشاره (redundant)سازمان بهینه سازی مصرف انرژی قرار گرفت. از خصوصیات آن می توان به افزونگی 

 زیمنس اجرا گردیده است. 100این سیستم بر اساس پی ال سی های رده 

 

 

 

 تصویر محل اجرای پروژه:

 

 

 

  

 واحدهای بخار اشکودا "هوا و خالء"تعویض سیستم کنترل بویلر  موضوع  پروژه:

 شرکت مدیریت تولید برق مشهد نام کارفرما:

 SIEMENS S7-300 تکنولوژی مورد استفاده: واحد های بخار اشکودا نام واحد:

 ماه 6 مدت زمان اجرا: 22 تاریخ اجرا:
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 :واحدهای بخار نیروگاه مشهدبویلر طراحی و اجرای سیستم کنترل سطح درام 

این سیستم از نوع سه فاکتوره ) دبی آب ورودی، دبی بخار خروجی و سطح ( بوده و دارای دو عملگر رگوالتور والو و 

نصب و در  26مگاواتی اشکودای نیروگاه مشهد از سال  61دیفرانسیل والو می باشد. این سیستم بر روی واحدهای یک و دو 

بخش کنترلر اشاره نمود. همچنین مراحل  (redundant)وان به افزونگی حال بهره برداری می باشد. از خصوصیات آن می ت

اجرا ، نصب و راه اندازی این سیستم در حال کار واحد و بدون توقف اجرا شده است. این سیستم بر اساس پی ال سی های 

 زیمنس اجرا شده است. 100سری 

 

 

 

 تصویر سیستم کنترل:

 

 

  

 احدهای بخار اشکوداو "کنترلر سطح درام"تعویض سیستم کنترل بویلر  موضوع  پروژه:

 شرکت مدیریت تولید برق مشهد نام کارفرما:

 SIEMENS S7-300 تکنولوژی مورد استفاده: واحد های بخار اشکودا نام واحد:

 سه فاکتوره نوع کنترلر: 26 تاریخ اجرا:

   ماه 1 مدت زمان اجرا:
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 تاییدیه اخذ شده: 
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 شریعتی: نیروگاه F9گازی واحدهای   (Pulse Clean)طراحی و نصب سیستم کنترل تصفیه هوا 

دارای یک سیستم جهت تمیز کردن فیلترهای هوای واحد می باشند. در این پروژه بخش  F9مگاواتی  221واحدهای گازی 

و در نیروگاه شریعتی اجرا گردیده است. این سیستم  22کنترلر این سیستم توسط پی ال سی جایگزین گردید. این پروژه از سال 

 زیمنس اجرا شده است. 100بر اساس پی ال سی های سری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تعویض سیستم کنترل تصفیه هوا واحدهای گازی نیروگاه شریعتی موضوع  پروژه:

 نیروگاه شریعتی نام کارفرما:

 SIEMENS S7-300 تکنولوژی مورد استفاده: F9واحد های گازی  نام واحد:

 ماه 1 :مدت زمان اجرا 22 تاریخ اجرا:
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 : بی بی سی  استاتیک واحدهایروی سیستم راه انداز طراحی و اجرای سیستم عیب یاب هوشمند بر

مگاواتی بی بی سی از نوع استاتیک می باشد. ) در این سیستم ژنراتور واحد تبدیل  21سیستم راه انداز واحدهای گازی 

 200به یک موتور سنکرون شده و پس از دور گرفتن واحد مجددا به ژنراتور تبدیل می گردد.( این سیستم مجموعا از حدود 

دقیقه(  1رونیکی تشکیل شده است. پروسه های زیاد و توابع پیچیده ریاضی و همچنین زمان بسیار کم )در حدود عدد کارت الکت

جهت عیب یابی سبب شده بود تا در مواقع بروز مشکل عملیات تشخیخ عیب بسیار طوالنی و زمان گیر اجرا شود. به گونه ای 

ید. در این پروژه تمامی کارت های الکترونیکی مورد تحلیل قرار که در مواقعی عیب یابی سیستم تا یک هفته طول می کش

گرفته و فانکشن و توابع ریاضی آنها به صورت نرم افزاری پیاده سازی گردید. در نتیجه در مواقع بروز مشکل سیستم با تطبیق 

جم و نوع پیاده سازی این مقادیر هستی و بایستی عیب را تشخیخ داده و کارت معیوب را معرفی می نماید. با توجه به ح

 سیستم ) عیب یاب هوشمند ( در نوع خود منحصر به فرد بوده و تاکنون از سوی مراجع مختلفی مورد تقدیر قرار گرفته است. 

 

 

 

 تصاویر مربوط به پروژه:

 

 
 

 

 

 طراحی و نصب سیستم عیب یاب هوشمند برروی واحدهای گازی بی بی سی موضوع  پروژه:

 شرکت مدیریت تولید برق مشهد نام کارفرما:

 PlC+Labview تکنولوژی مورد استفاده: واحد های گازی بی بی سی واحد: نام

 ماه 7 مدت زمان اجرا: 26 تاریخ اجرا:
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 مربوط به پروژه:تاییدیه 
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 اجرای مانیتورینگ کامل فاکتورهای ژنراتور نیروگاه نیشابور:

بود. شرکت سازنده   T1000مگاواتی نیروگاه نیشابور دارای یک سیستم مانیتورینگ به نام  221ژنراتور واحدهای گازی 

Eurotherm  از ارائه اطالعات و پروتکل شبکه این سیستم جهت انتقال اطالعات آن به شبکه نیروگاه امتناع می ورزید. لذا در

 InLANورد مهندسی معکوس قرار گرفته و تعریف گردید. این شبکه از نوع صنعتی طی یک پروژه سه ماه پروتکل این سیستم م

خوشبختانه پروتکل این سیستم به دست آمده و می کرد.  بود. لذا این موضوع کار را بسیار دشوار (100mbs)و با سرعت زیاد 

واحد گازی نیروگاه نیشابور  6ل حاضر هر سپس مجموعه این سیستم ) اعم از نرم افزار و سخت افزار ( جایگزین گردید. در حا

اجرا  WinConبه نام  ICPبا سیستم جایگزین شده توسط این شرکت کار می نماید. سیستم جدید بر اساس تجهیزات شرکت 

 شده است.

 

 نیروگاه نیشابور(: F9مربوط به پروژه )پنل ژنراتور واحدهای گازی  تصویر
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 آفالین برای سرور و کالینت نیروگاه نیشابور:نرم افزار مانیتورینگ آنالین ، 

 و برای مانتورینگ تحت شبکه نیروگاه نیشابور آماده گردید. Lab viewاین نرم افزار تحت 

 

 

 

 :نیروگاه شیروان حی سیستم کنترل و مانیتورینگ دستگاه تست سروو والوطرا

در طی یک پروژه مشترک با بخش فنی و مهندسی نیروگاه شیروان ، سیستم کنترل و ابزار دقیق دستگاه تستر سروو والو 

انتخاب  2121طراحی و اجرا گردید. این دستگاه برای نخستین بار درکشور اجرا و به عنوان طرح پژوهشی برگزیده در سال 

 اجرا گردید. LabVIEWامپیوتری و نرم افزار گردید. این سیستم بر اساس کارت های پردازشی ک

 :نیروگاه نیشابور طراحی و اجرای سیستم کنترل فن های خنک کن

به منظور افزایش راندمان واحدهای گازی نیروگاه نیشابور، یک پروژه تحقیقاتی تعریف گردید تا در طی آن با تحلیل 

ک کن واحد به دست آید. پس از انجام این مرحله بخش اجرایی شرایط مختلف واحد بهترین الگوریتم برای کنترل فن های خن

پروژه مذکور آغاز گردید و یک سیستم کنترل برای این منظور طراحی شد. این سیستم عالوه بر زیر نظر داشتن دمای کاری و 

سبب می گردد کارکرد همه شرایط واحد و کنترل فن ها، زمان کار و زیر بار بودن هر فن را نیز مد نظر داشته و به این ترتیب 

 فن ها در طول یک دوره بلند مدت یکسان باشد.

 تحلیل و اجرای سیستم جایگزین کنترلر چند محور ماشین های آهنگری مجتمع فوالد اسفراین:

نه             یا خاورم که بزرگترین در نوع خود در ایران و  باشصصصد  گاه آهنگری می  ند دسصصصت  مجتمع فوالد اسصصصفراین دارای چ

شند. ای  سروو والو و همچنین تعداد زیادی الجیک می باشد که کنترلر این     می با ن دستگاه ها دارای چندین محور هیدرولیکی 

عدد ورودی و خروجی نرم  100محور و همچنین در حدود  6سیستم وظیفه کنترل همه آنها را به عهده دارد. کنترل هم زمان 

این سصصیسصصتم را پی ال سصصی های تله مکانیک به همراه یک کنترلر   افزار  پیچیده ای را طلب می نماید. سصصخت افزار قدیمی 

کنترلر تشکیل می داد. به دلیل اختصاصی بودن کنترلر سی ان سی ، نرم افزار این بخش در دسترس نبود.          CNCاختصاصی   

شد.  ستم در طی     مجموعه این موارد باعث می گردید تا این پروژه به لحاظ علمی و فنی از جایگاه ویژه ای برخوردار با سی این 

 ماه مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از پی ال سی های زیمنس جایگزین گردید. 6یک پروژه 

 

 

 

 

 

 نرم افزار مانیتورینگ آنالین و آفالین سرور و کالینت نیروگاه نیشابور موضوع  پروژه:

 شرکت مدیریت تولید برق خیام نام کارفرما:

 Lab view تکنولوژی مورد استفاده: مگاواتی 221واحد های گازی  واحد:نام 

 ماه 6 مدت زمان اجرا: 27 تاریخ اجرا:
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ستم مانیتورینگ      سی سانی  نیروگاه ترکیبی   GE F9گازی  3و  1ژنراتور های واحد های  T1000بروزر

 خوی :

ت این شرکت توانس   عکوس قرار گرفته و تعریف گردید.پروتکل این سیستم مورد مهندسی م    دو ماههدر طی یک پروژه           

این سیستم را مطابق با خواسته کارفرما و رعایت دستورالعمل ها و استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزارت         

 نیرو و .... بروز رسانی و جایگزین نماید .

 

  

 ترکیبی خوینیروگاه ژنراتور های گازی مانیتورینگ سیستم به روز رسانی  موضوع  پروژه:

 آذربایجان غربیشرکت مدیریت تولید برق  نام کارفرما:

 مگاوات 220                           واحد: ظرفیت   Alstom Frame 9:                         نام واحد

 Tia portal مورد استفاده: یتکنولوژ GE Mark4 تکنولوژی قدیم                          

 ماه )در دست اقدام ( 2 مدت زمان اجرا: 97شهریور ماه                             تاریخ اجرا:



 

 ( یوکوگاوارامونا )طرّاحی و تولید ماژول های 
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 مقدمه

یوکوگاوا یکی از معتبرترین برندهای جهان در زمینه تولید محصوالت ابزاردقیق است که از مهمترین این محصوالت می     

( آن اشاره نمود که در طیف وسیعی از صنایع داخلی مخصوصا صنایع  Programmable Logic Controller) PLCتوان به 

 نفت وگاز به کار گرفته شده است.

وضصصصع تحریم های غرب در سصصصال های اخیر ، تأمین و تعمیر تجهیزات این برند را دچار چالش جدی نمود تا جایی که 

آنالوگ و دیجیتال از این برند را در   I/Oشصصصرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تعریف پروژه تحقیقاتی طراحی و تولید ماژول های 

 داد. دستور کار خود قرار

نیروگاهی آهار، با توجه به سابقه درخشان خود در بازطراحی و ارتقای کارت های الکترونیک  در این میان شرکت خدمات

 خاص صنعتی به روش مهندسی معکوس، مفتخر به انجام این پروژه گردید.

 مهمترین چالش ها

 :بودند ازمهمترین چالش های این پروژه، که به حول و قوه الهی و به دست متخصصان این شرکت مرتفع گردید عبارت 

 آی سی اختصاصی یوکوگاوا (2

 سرعت بسیار باالی باس (2

 مبهم بودن نوع باس مورد استفاده (1

 CRCنداشتن الگوریتم کدینگ اطالعات  (2

 مشخخ نبودن فرمت پکیج های ارسالی (1

 الیه بودن پی سی بیهشت  (6

 کامل نبودن اسناد فنی موجود (7

 ویژگی های سخت افزار جدید

 جود در بازار صورت گرفت.طراحی بر اساس قطعات مرسوم و مو 

 .کلیه قطعات ، کامال صنعتی انتخاب شدند 

 .در انتخاب قطعات تالش شد تا سرعت و قابلیت های باالتر از نمونه اصلی ارائه گردد 

  درصدی با ساختار اصلی در : توان، امپدانس، سرعت و ... 200تطابق 

 پروتکل کامال بومی 
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  YOKOGAWAنمونه کارت ماژول های رامونا مطابق با دی سی اس 

 

بومی سازی پروتکل در این سیستم به صورت صد در صد انجام پذیرفته است به گونه ای که در حال حاضر این شرکت           

ونه ای سازی به گ  را قادر می سازد کلیه خدمات مرتبط با امنیت سیستم های مبتنی بر این تکنولوژی را ارائه نماید. این بومی   

 انجام پذیرفته است که حتی می توان ماژول با قابلیت های جدید برای این سیستم تعریف کرده و تولید نمود.

ماژول ها هم اکنون در کلیه فازهای عملیاتی مجتمع گاز پارس جنوبی در دست بهره برداری بوده و پس از انجام تست     

 عملکرد صحیح این کارتها برای این شرکت ارسال شده است.های محلی و محیطی، تائیدیه مربوط به 

آنالوگ و دیجیتال،   I/Oبومی منطبق با سیستم یوکوگاوا در دو فاز طراحی و تولید ماژول های  DCSپروژه ساخت اولین 

سی  ستعانت از خداوند متعال و تال   پیو طراحی و تولید  شده بود که با ا شبانه رو یو و رک و کانکتورهای مربوطه تعریف  زی ش 

ست و مذاکرات در رابطه با قرارداد فاز دوم در حال اقدام می            سیده ا شرکت فاز اول آن با موفقیت به اتمام ر سان این  شنا کار

 توسط یک شرکت ایرانی بود. DCSباشد تا بتوان شاهد ساخت یک سیستم کامل 
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ی و منطق برنامه نویسصصی خاص حاکم بر ماژول  سصصال و در ابتدا با به دسصصت آوردن توایع عملکرد 2ین پروژه در طول ا

ی این ماژول ها و در نهایت تالش در الیه 2های یوکوگاوا شصصروع و پس از آن با مهندسصصی معکوس سصصاختمان پیچیده ی برد  

جهت ساخت یک نمونه مشابه با مرغوب ترین قطعات بازار و بهترین کیفیت ممکن اجرا گردید. از خصوصیات این پروژه وجود     

ویکرد علمی و تحلیلی در انجام آن می باشصصد به نحوی که تنها به بازآفرینی یک نمونه مشصصابه اکتفا نکرده و با دسصصتیابی به   ر

 مستقل هموار گردد. DCSفناوری حاکم بر سیستم، مسیر برای ساخت یک 

سته های آنالوگ و دیجیتال بازط   شامل د ست. در    در طی این پروژه مجموعه ماژول های ورودی و خروجی  شده ا راحی 

 عدد ماژول ساخته و تحویل کارفرما شده است. 200این پروژه مجموعا 

 موضوع پروژه: (وکوگاوای) DCS کنترل ستمیس  یکیالکترون یها کارت ساخت

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  محل انجام پروژه: عسلویه

SPGC 

 نام کارفرما:

 اصلی: نام تولیدکننده YOKOGAWA کشور سازنده: ژاپن

 :مدت انجام پروژه ماه 22 تاریخ تحویل: 91خرداد ماه 
  FPGA SPARTAN :تکنولوژی مورد استفاده 

 

 گردد.این پروژه به عنوان یکی از برترین دستاورد سال نود و پنج در صنعت نفت و گاز کشور محسوب می
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ستم کنترل       سی ساخت کارتهای ورودی و خروجی  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  تاییدیه  یوکوگاوا که تحویل 

 گردیده است:
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یوکوگاوا از معاونت علمی و فناوری   DCSتایید خدمات نیروگاهی آهار شرررد در زمینه کارت های سرریسررتم های 

 ریاست جمهوری 
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 OPS (OVER SPEED PROTECTON SYSTEM) طراحی و ساخت سیستم حفاظت سرعت

سرعت       ستم حفاظت  شد که به    آلمان یکی از معتبر تر BRUNسی سرعت می با ین برندهای موجود در بخش کنترل 

فراوانی در نیروگاه های داخلی مورد اسصتفاده قرار گرفته اسصت. با توجه به حسصاسصیت موضصوع کنترل سصرعت در توربین ها و        

ار د نظر قرعواقب جبران ناپذیر اختالل در این سیستم، صحت عملکرد این تجهیز و کارکرد مناسب در زمان نیاز آن همیشه م      

 داشته است و شرکت های تولید کننده ی بسیاری را از ورود به این حوزه منصرف نموده است.

به سصفارش   BRAUNجایگزینی سصیسصتم حفاظت سصرعت    جهت OPS طراحی و سصاخت سصیسصتم حفاظت سصرعت     

ده  ائیدیه از سمت کارفرما ش  پاالیشگاه خانگیران انجام شد که با نصب در سایت و تست عملکردی در محل، موفق به دریافت ت      

 است.

 

 :OPSنمونه سیستم حفاظت سرعت 
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 :OPSتائیدیه کارت های حفاظت سرعت 

 

 



 

 

 

 

 

 پروژه های خاص
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 این بخش شامل پروژه های خاص در دسته های زیر می باشد :

 کنترل صنعتی جهت دستگاه های مخصوص و با تکنولوژی باالسیستم های 

 محور و دقت بسیار باال 2دستگاه پاالتایزر شرکت سرم سازی ثامن دارای  -

محور و دقت بسیار  22دارای   –مجتمع فوالد اسفراین  Rotary forgeدستگاه آهنگری چرخشی  -

 باال

 محور 7 دستگاه تولید لوله های کامپوزیتی به روش پیوسته دارای -

 دستگاه تولید لوله های کامپوزیتی به روش ناپیوسته -

 

 سیستم های مانیتورینگ و پردازش اطالعات

 سیستم های مانیتورینگ ظرفیت باال برای نیروگاه های مشهد ، نیشابور و ...  -

 سیستم های پردازش اطالعات تسویه آب نیروگاهی  -

و ورودی های  10KHZسیستم مانیتورینگ بسیار سریع دارای ورودی های آنالوگ با سرعت   -

 1MHZدیجیتال 

سیستم عیب یاب هوشمند جهت راه انداز های واحد های نیروگاهی با قابلیت تشخیخ خودکار  -

 عیوب و اعالم بخش و کارت معیوب سیستم راه انداز

 

 Alarm loggerو  Event Recorderو  Fault Recorderسیستم های 

 . دقت این سیستم ها بسیار باال بوده و تمامی اطالعات را با ظرفیت باال و دقت بسیار باال ثبت می نماید

Resolution & Accuracy : 1 mSec 
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 سایر پروژه های مرتبط: 

 

که     Monitoringنرم افزار  حت شررب گاه      Offlineو  Onlineت مان محلی و راه دور )ریموت( نیرو تاد فر برای ا

 مشهد

 نیروگاه مشهدBBC واحدهای گازی  Data Acquisitionطراحی و نصب سیستم جمع آوری اطالعات 

 سیستم کنترل و مانیتورینگ دستگاه های تولید فوم )بلوکه زن( شرکت آسان فوم

 سان فومشرکت آ CNCسیستم کنترل و مانیتورینگ دستگاه های برش 

 سیستم کنترل تراکتور بدون سرنشین جهت سیستم بذر پاشی مکانیزه  دانشگاه کشاورزی مشهد

 زرهی  نیشابور 20در تیپ  155mmبررسی و تحلیل سیستم کنترل خودکار شلیک توپ 

 طراحی و نصب سیستم کنترل و مانیتورینگ دستگاه تست کشش کارخانه عایق خودرو خراسان 

  



 

 

 

 

 

 گواهینامه 
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ستم های       .0 سی شرد در زمینه کارت های  یوکوگاوا از معاونت علمی و   DCSتایید خدمات نیروگاهی آهار 

 فناوری ریاست جمهوری 
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 EPILصنایع برد ایران  تاییدیه کارتهای الکترونیکی کنترلی نیروگاهی از آزمایشگاه .2
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 تاییدیه شرکت زیمنس آلمان  .9
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 واحد فناوری  مجوز .5
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 پروانه تانیر  .6
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 F6و  F5واحدهای  Speedtronicتاییدیه توانیر در زمینه طراحی و تولید کارتهای  .7
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 تاییدیه ساخت کارتهای اسپیدترونیک مارک یک از نیروگاه مشهد .8
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 نئپیدترونیک مارک یک از نیروگاه قاتاییدیه ساخت کارتهای اس .01
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 کیلو ولت نیروگاه نیشابور 6.6مربوط به بریکرهای  AUتاییدیه ساخت کارتهای  .00
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 کیلو ولت نیروگاه شریعتی 6.6مربوط به بریکرهای  AUتاییدیه ساخت کارتهای  .02
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