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CoRFP10-4 

 :پروژه عنوان
لویت با او عدد از  واحدهای گازی 10های کنترل بندی تعویض و بروزرسانی سیستمنیازسنجی و اولویت

 شرکت مادر تخصصی برق حرارتی

 هاگاهنیرو کنترل و حفاظت پایش، سیستمهای استانداردسازی و ارتقاء عنوان طرح:

 ها نیروگاه کنترل های سیستم طراحی عنوان سند:

 هانیروگاه کنترل و حفاظت پایش، سیستمهای استانداردسازی و ارتقاءطرح  واحد اجرایی:

 شرکتی نوع واگذاری:

 ماهه 5 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

که باا پیرار ت  نااوری   باشدیم هاروگاهینناپذیر و بسیار مهم در تمام واحدهای صنعتی از جمله زء جدائیج نترل و حفاظتسیستم ک
نیز متحول شدند. هر چند اصول اولیه طراحی تغییرات کمتاری داشاته اسات ولای طای همای  مادت   و حفاظت ی کنترلهاستمیس

که تحول تجهیزات کنترلی چندی   یبه طوریا ته  ارتقاءو  شده دگرگون سازی سیستم کنترل و تجهیزات مرتبط کامالًتکنولوژی پیاده
های نصب شده ی اخیر و رشد تعداد نیروگاههاسال. از طر ی توسعه صنعت نیروگاهی در باشدیمبرابر تجهیزات اصلی مکانیکی نیروگاه 

. بهمی  دلیل نیاز به ایجاد توانمندی در کندیمایجاب های بیرتر را رشد مصرف برق  الزام نصب نیروگاه توجه به دورنمای  و همچنی
با توجه به مرکالت عدیده در  به خصوص. شودیمنیروگاه نیز به شدت احساس و حفاظت طراحی  ساخت و بروزرسانی سیستم کنترل 

ی هاا استیسراستای  کننده خارجی  در ای  خصوص و در  یتأمی هاشرکتهای کرور و عدم پاسخگویی ای  زمینه در سطح نیروگاه
 نیروگاه در حال انجام است. و حفاظت ی کنترلهاستمیسهای توسعه پژوهش وزارت نیرو  ای  طرح با هدف بروزرسانی  کالن و برنامه

 .دارد وجود هاآن و حفاظت کنترل سیستم شدن بروز و اصالح به شدیدی کرور نیاز هاینیروگاه نوسازی از طر ی  باتوجه به 

 10هاا  های کنتارل و پاایش نیروگاهپروژه با توجه به نیاز  وری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی جهت بروزرسانی سیساتمدر ای  
گر ته و جهت شود مورد بررسی قرار از سمت برق حرارتی پیرنهاد میپس از بررسی های شرکت محترم مجری پروژه  واحد گازی که

 .بروزرسانی اولویت بندی خواهند شد
هاای و پیکره بندی آن  میزان مستندات موجاود از سیساتم جهات بروزرساانی  قابلیت و پایش واحدها از نظر نوع سیستم کنترلای   

هاای سیساتم آخری  بروزرسانی سیستم کنترل  قابلیت تاریخچه وو امکانسنجی بروزرسانی آن  ظر یت  قدمت  و پایش کنترلسیستم
 شود.های بروز شده  بررسی شده و جهت بروزرسانی اولویت بندی میکنترل پس از بروزرسانی سیستم کنترل برای نیروگاه

 
 :می بایست لحاظ نمایند به قرار زیر استپیرنهاد پروژه و بررسی واحدها  ارائه در شرکتهامواردی که همچنی  

 

   GEF9مدل زیمنس   ABB   V94.2مدل  V94.2مطالعه اسناد  نی انواع تیپ واحدها در کرور مخصوصا واحدهای    -1

GEF5 و سایر واحدها 

مطالعه الگریتها و سوابق نمونه های  وق در سالهای اخیر از حیث میزان آمادگی قابلیت تولید در شرایط مختلف و همچنی  بررسی  -2

 ج ها و تیپ خرابی ها در مقاطع مختلف سال)زمستان و تابستان و ...(راندمان واحد  تعداد خرو

بررسی حلقه های کنترل و شبیه سازی میزان اثربخری تعویض سیستم کنترل در بهبود عملکرد واحد )تولید بیرتر  راندمان باالتر   -3

 خروجی اضطراری کمتر و ...(

 ثبت حوادثترند گیری و   و قابلیت دیتاالگی  (Data Baseاده)پایگاه دبررسی وضعیت ذخیره سازی اطالعات از حیث وجود  -4

(Event Record...و ) 



( کردن Force)اجبارقابلیت سیموله و   HMIبررسی شرایط سهولت بهره برداری از قبیل طیف نمایش پارامترهای پروسه در -5

 رسید سیگنالامترهای پروسه  قابلیت تعریف   قابلیت تعریف انواع آالرم روی پارHMIسیگنالها  قابلیت صدور  رمان از طریق 

(acknowledgement با سطوح دسترسی برای یوزر آیدی های مختلف  وجود )ES  جهت تنظیمات اپراتوری مهم  قابلیت اضا ه

 در کارتهای سخت ا زاری IOصفحات گرا یکی و اتصال آن به سیگنالهای سهولت اضا ه کردن    OSکردن 

سینک نمی  )گاها بخش های مختلف مانیتورینگ سیستم کنترل از لحاظ زمانی ری ها با تایم تگ یکسانسنکرون بودن نمونه گی -6

 ( باشند

 نیروگاه و توپولوژی های شبکه در سطح  یلد  کنترل و حفاظت DCSبررسی لوپ  -7

 سهولت تغییر کارت ها در داخل کرور و تامی  کارتهای یدک -8

 انواع گزارشهای مورد نیاز مدیران ارائه داشبورد مدیریتی با قابلیت تعریف -9

 سیستم های پیرنهادی جهت ارتقا و میزان اثربخری و بررسی  نی و اقتصادی هر یک از آنها -10

 نیازسنجی بستر تغییرات در سطوح سنسور و عملگر در هر یک از واحدهای تیپ  -11

 

 

 
 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 

 عدد از واحدهای گازی با اولویت پیرنهادی  10های کنترل تعویض و بروزرسانی سیستم بندیگزارش نیازسنجی و اولویت
 برق حرارتی شرکت مادر تخصصی

 

 


