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  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           

 

  كار برد فن آوري هاي جديد در تعميرات صنايع پتروشيمي 
Control Condition Monitoring (CCM) 

  
  شيرين قاسمي -سامان درويش كرماني
  

  
  
  

   :چكيده
از قـدمت   ) و برخي از مجتمـع هـاي مـشابه        (ي موجود در سطح پتروشيمي بندر امام           توجه به اين مسئله كه دستگاه ها            با

خرابي هاي موجـود   و عموماً احتمال زيادي براي خرابي ناگهاني و عدم اطالع سريع از)  سال30بعضا حدود (ند داريادي برخور ز
 لذا با توجه به طرح ذيل كه براي اولين بار در سطح پتروشيمي بندر امام و بـه خـاطر شـرايط خـاص ايـن مجتمـع          ؛وجود دارد 

 كرد تا دستگاه هاي موجود را  بدون حضور فيزيــــكي كنترل و تعيين              مطرح شده است، كاربران اين امكان را پيدا خواهـــند        
 Condition كـرده و در صـورتيكه در حـال مـشاهده دسـتگاه      Control Condition Monitoring يـا اصــــطالحاً   وضـعيت و 

Monitoring  خطا قادر به اعـالم آالرم و   و در صورت بروز  به وسيله كامپيوتر نباشند دستگاه كنترلي به تنهايي قادر به كنترل
  . جلوگيري از خرابي هاي  بيشتر استقسمت هاي مهم دستگاه براي ع برق و جلوگيري از حركت قطعات قط

      در نهايت مزاياي اين سيستم ما را بر اين داشت  تا بررسي هاي دقيقتري در اين زمينه انجام داده و در نهايت كار بررسـي                        
  .يب نهايي نصب و راه اندازي سيستم آزمايشي را به انجام رسانيم، طراحي، و در صورت تصو

  
  ، Control Condition Monitoring ،Mini PLC،  CCM: كلمات كليدي

Editors:  
Darvish Kermani-Saman (sdarvish@complex.bipc.org.ir)   &   
Ghasemi-Shirin (shghasemi@complex.bipc.org.ir) 

  Summary: 
      Some of the vehicles and instruments in B.I.P.C (Bandar Imam Petroleum Company) are 
so old (further than 30 years) like other similar companies and with  attention to these 
problems it's a common problem that we face a sudden fail in these instruments and the 
worse thing is that we can't aware of  it as soon as it's possible. In these situations we 
propose and suggest a design, compatible to this company. Users can control vehicles and 
instruments without being beside the instruments  because of exist a new control system 
named CCM (Control Condition Monitoring) with a computer in there control room, and if the 
computer is shut down or  there isn't any computer, that we can't see the situation and CM 
(Condition Monitoring) this system will control all of the failures as much as it's possible and 
will not  let that some of the mechanical parts continue their works for protecting the important 
part of vehicles or instruments and it will send alarms and shut down the electricity itself. 
     Thanks to profits of this system we study it more accurate and design a pattern and if it is 
approved by experts, we will design and install a plant system. 
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  :مقدمه - 1
ه پيش بيني ها از قبل نشده بعضاً اين گون)  .. . كانيكي ولكترونيكي ، برقي ، مخابراتي ، ما(      با توجه به اين كه در اين دستگاه ها 

  دستگاه ها به آن حدي نبوده است كه امكان اين گونه عمليات و كنترل ها به حد مدرن امـروزي                     ساختو اصوالً تكنولوژي در زمان      
ترلـي  سپس برنامه ريـزي دسـتگاه كن   ، بايد ابتدا  عملكرد دقيقي از دستگاه را مد نظر قرار داده و       باشد لذا براي رسيدن به اين هدف      

Mini PLCيا   وPLC     را به نحوي انجام داد كه تمامي احتماالت ممكن در آن گنجانده شده باشد و در ضـمن مـسئله بـه حـداقل  
رسانيدن هزينه ها در آن لحاظ شده باشـد، هرچنـد بـه طـور كلـي منظـور از ايـن كنتـرل در مرحلـه اول كـار دقيقتـر دسـتگاه و                                   

ي است كه كاربر اعتماد  بيشـــتري به عملكرد آن داشته و درضمن راحتي كـار، عيـب يـابي       اتوماتيــــك كردن دستگاه به نحـــو    
قطعات دستگاه ها در زمان ايجاد و بروز اشكال، اتوماتيـك شـدن بعـضي از قـسمت                   سريع تر و راحت تر، جلوگيري از خرابي بيشتر        

 ايجاد آالرم توسط دستگاه كنترلي، خبردهي اتوماتيـك         هاي دستگاه، مشاهده كار دستگاه ها در محيطي دور از محل نصب دستگاه،            
پيام كوتـاه بـر روي همـراه         ( sms  و حتي اعالم بوسيله       Mimicبه كاربرها بر روي صفحه كامپيوتر و در محل نصب بر روي تابلوي              

ه صورت معكوس، با اين لوازم و       ،  امكان كنترل دستگاه ب     تمامي اين شرايط براي بهينه سازي     باشد كه با     مي...  و   E-mail،  ) كاربران
  . باشد از طريق كامپيوتر نيز مي

  

  : كليات  -2
قابل انجام بوده و الزمه كار پـيش از هـر   . . . )  كانيكي ولكترونيكي ، برقي ، مخابراتي ، ما( هاي  پروژه فوق براي تمامي دستگاه          

ين منظور ولتاژها و جريان هاي قسمت هاي مهـم دسـتگاه از نقـاط    براي ا . كاري تسلط كامل بر عملكرد دستگاه مورد نظر مي باشد         
سنسور نوري،  دمايي، اندازه سطح، تشخيص رنگ، ( پذير نبودن از سنسورهاي مختلف      مختلف نمونه برداري شده و در صورت امكان       

ي كنند و در نهايت دسـتگاه كنترلـي         استفاده شده و اين سنسورها موارد مورد نياز را به دستگاه كنترلي ارسال م             ) . . .مغناطيسي و   
ه و    نوشـته شـده اسـت تحليـل هـاي الزم را انجـام داد                PLCتمامي ورودي هاي فوق را دريافت و با توجه به برنامه داخلي كـه در                

اي اين خروجي ها در حقيقت رله ها و ترانزيستورها و كليدهاي فرمان را كنترل كرده و فرمـان هـ                   . خروجي ها را كنترل خواهد كرد     
  .هاي مختلف را ارسال خواهند كرد الزم براي قسمت

هـاي مهـم را تحـت        صحت عملكرد دستگاه را به عهده داشته و در بعضي از مـوارد قـسمت              وظيفه        دستگاه كنترلي در حقيقت     
ق اين دو دستگاه، بهـره      كنترل در مي آورد و در حقيقت دستگاه مورد نظر عملكرد عادي خود با پيشينه قبلي را انجام داده و با الحا                     

  و  باشـد  )(Control،كنترل دستي از طريـق كـامپيوتر         و در صورت نياز    (Monitoring)بردار مي تواند ناظر صحت  عملكرد دستگاه         
  . عمل نظارت را نيز مي تواند انجام دهد
اي مهم دستگاه را از سرويس خارج     خطا در عملكرد دستگاه مي تواند بطور اتوماتيك قسمت ه                دستگاه كنترلي در صورت ايجاد    

در حين انجام اين عمليات دستگاه كنترلي آالرم هاي الزم براي مطلع كردن افراد . كرده و باعث جلوگيري از خرابي هاي بيشتر شود    
اقـع در   و همچنين بـر روي  صـفحه كـامپيوتر و   Mimic   و چراغ هاي آالرم تابلوي LCDبهره بردار را ارسال كرده و بر روي صفحه 
  . نيز ارسال خواهد نمود فراد مختلف و براي اطالع آنها، براي ا  E-mail و پيام smsمركز نظارت و همچنين به صورت پيغام 
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  :شرح خالصه 
  : توضيح عملكرد دستگاه 

انـده و در مرحلـه       مجتمع كه مراحل طراحـي را گذر       pagingدر اين مقاله يك نمونه عملي در اداره مخابرات و بر روي دستگاه                    
  .نصب و بهره برداري مي باشد مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است 

از داليلي كه ايـن  .  قرار گرفته استCCM اولين دستگاهي است كه به طور آزمايشي مورد بررسي  عنوانبهpaging         دستگاه 
 داراي و ثانيـاً )  دسـتگاه 15حـدود  (راي تعداد زياد ها دا گاه اين دست قرار گرفته است اين است كه اوالCCMً دستگاه مورد بررسي  

ها به يكديگر اين امكان وجود   بر روي يك دستگاه به علت مشابه بودن دستگاه    CCM با   پراكندگي در سطح كل مجتمع بوده و ثالثاً       
  .دارد كه مشابه سازي طرح انجام شده وكاهش هزينه و وقت را در بر داشته باشد

  

   بر روي دستگاهcontrolاجراي   
 برروي دستگاه موردنظر استفاده از دستگاههايي كه توانايي انجام اين كار را داشـته باشـند مـورد                   CCM      براي ايجاد زمينه هاي     

ر را داشته باشد مورد تاييد قـرا ...   و  Monitoringكه قابليت كنترل و همچنين  Mini Plcبررسي قرارگرفته و در انتها يك دستگاه 
  . گرفت

هاي مختلف و مهم دستگاه سيگنال هاي آنالوگ و ديجيتال نمونه گرفته             باشد كه از قسمت         عملكرد كلي طرح به اين شكل مي      
  .اي ورودي به دستگاه وارد مي گردنده ها به عنوان سيگنال شده و در نهايت اين سيگنال

 Mini Plc      آن نوشته شـده عمـل كنتـرل     تحليل آنها و با توجه به برنامه اي كه در مورد نظر با توجه به سيگنال هاي ورودي و 
در كل دستگاه مورد نظر داراي يـك  . دهد  دستگاه در موارد ضروري را انجام ميshut down قسمت هاي دستگاه و حتي بعضي از

 خود و در محل مي باشد       LCDبر روي    . . .نهايت ايجاد آالرم و      باشد كه به تنهايي قادر به كنترل دستگاه و در          كنترلر هوشمند مي  
  . ي جلوگيري از صدمات شديد بر روي دستگاه و كالً سيستم مورد نظر عكس العمل هاي مناسب را انجام خواهد دادو برا

  
   بر روي دستگاهControl Condition  Monitoringاجراي 

مورد نظر به تنهايي قادر به انجام وكنترل موارد حيـاتي و ضـروري          بعد از اجراي كنترل و اطمينان  از اين  مسئله كه  دستگاه      
  .  شويم وارد ميCCMدستگاه ميباشد به مبحث 

روشن . باشد  ميMonitoringايجاد شده         از جمله مزاياي ديگر اين طرح كنترل دستگاه توسط اپراتور و از طريق همين صفحه
  .باشد  و حتي عوض كردن برنامه عملكرد دستگاه از طريق اين برنامه قابل انجام ميMini Plcو خاموش كردن دستگاه 

 كامل دستگاه را امكان پذير كرده و حتـي بـا نمـايش و     CCMامكان . . .      ايجاد آالرم، نمايش لحظه به لحظه كاركرد دستگاه و 
  . سازد  خرابي دستگاه را امكان پذير ميديدن تمام حالتهاي مختلف دستگاه در طول زمان عيب يابي و پيش بيني

  

  :مزاياي استفاده از اين سيستم 
، كنتـرل دسـتگاه را هـم انجـام داده و حتـي در مـواردي كـه اپراتـور عمـل           CM     استفاده از اين سيستم به طور كامل عالوه بـر 

Monitoringد دستگاه بهبود پيدا خواهد كرد دهد، كنترل اتوماتيك دستگاه انجام شده و حداقل، عملكر  را انجام نمي.  
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  :      از جمله مزاياي اين طرح 
  . بر روي دستگاه ها CMانجام  -1
 .انجام  كنترل اتوماتيك بر روي دستگاه ها -2
 .تعميم اين پروژه بدون احتساب هزينه هاي طراحي و صرف وقت بر روي دستگاه هاي مشابه -3
بطوريكـه انتظـارات مـورد نظـر را     . . .  الكترونيكي ، مخابراتي و ه هاي بر روي انواع دستگا CMاستفاده از اين روش براي  -4

 .برآورده نمايد
كه هزينه هاي مورد نظر به علت قيمت بسيار پايين طرح  و عملكـرد بـاالي                  كاهش هزينه ها به طور چشمگير، به طوري        -5

 .پروژه كامالً قابل لمس مي باشد
 .ني خرابي دستگاه هاسرعت بخشيدن در عيب يابي دستگاه ها و پيش بي -6
 .استفاده از خطوط تلفن براي انتقال اطالعات كه هزينه ها را بسيار پايين خواهد آورد -7
8- Monitoring در محل توسط LCD و تابلوي mimic و كنترل اتوماتيك در صورت عدم Monitoringتوسط اپراتور . 
ا قطع عملكرد بعضي از قسمت هاي مدار از خرابي هاي            ب faultدر طرح مورد نظر دستگاه به طور اتوماتيك در هنگام بروز             -9

 .غيرمترقبه جلوگيري خواهد كرد
 قرار گرفته و تعميرات  CCMگيرد موارد مهم و دقيق مورد  چون طراحي ها توسط خود افراد متخصص اين امر انجام مي -10

 .باشد و تغييرات دستگاه كنترلي به راحتي قابل انجام مي
  

  : هاي ديگر   بر طرحشرح طرح نمونه و تعميم
باشند در نظـر   براي شروع به كار ابتدا قسمت هايي از دستگاه را كه به طور مستقيم قابل نمونه گيري جرياني و ولتاژي مي                     

 باشد كه مستقيماً يا بوسـيله بـافر و         البته دستگاه نمونه اي كه مورد بررسي قرار گرفته است داراي ولتاژهاي آنالوگي مي             . گيريم مي
 هاي مورد نظر، نمونه هاي مورد نظر را دريافت كرد و درضمن خود دستگاه داراي چـراغ    توان از بيشتر قسمت    نمونه گيري ولتاژ مي   

شده و در نهايت با استفاده از سنسورهاي مورد نياز و      PLCهاي   تواند به ورودي   باشد كه مستقيماً مي    هاي اعالم آالرم و خرابي مي     
  . نها به دستگاه كنترلي در حقيقت تمامي اطالعات دستگاه را به دستگاه كنترلي وارد خواهيم كردوارد كردن اطالعات آ

      بعد از اينكه تمامي موارد ورودي الزم را به دستگاه وارد كرديم، خروجي هـا را تحـت بررسـي قـرار مـي دهـيم و بوسـيله رلـه،           
كنترل خروجي ها به طريقي كه در روند منطقي كار دستگاه           . كنيم  كنترل مي   مورد نياز را   يخروجي ها . . . ترانزيستور، كنتاكتور و    

براي رسيدن به اين منظـور فلوچـارتي از كـار قـسمت             . باشد خللي وارد نشده و در ضمن عملكرد آن را بهبود بخشد بسيار مهم مي             
اً هنگاميكـه بـه ايـن وسـيله دسـتگاهي را            دهيم، مطمئن  هاي دستگاه تهيه كرده و تمامي احتماالت موجود را تحت بررسي قرار مي            

دهيم با قطع كار برخي از قسمت ها در صورتيكه از طراحي دقيق و منطقي استفاده نكرده باشيم كار دسـتگاه                      تحت كنترل قرار مي   
 ماننـد (هـاي امنيتـي دسـتگاه        را كالً مختل كرده و ممكن است آسيب بيشتري به دستگاه رسانده و حتي باعث شويم كـه قـسمت                   

ي تحليـل دقيقتـر نمـودار صـفحه بعـد           بـرا .  اي اساسي دستگاه آسيب برسـد     به هنگام لزوم عمل نكرده و به قسمته       . . . ) فيوزها و   
  .مشخص كننده ايده كلي كار سيستم مي باشد

د را انجـام     در اين سيستم كلي مشاهده مي شود كه كار دستگاه از كار سيستم كنترلي جدا بوده و در اين سيستم دستگاه كار خـو                       
  .داده و سيستم كنترلي در حقيقت عمل نظارت بر عملكرد صحيح دستگاه را بر عهده دارد
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  1شكل شماره 

  

  نرم افزار دستگاه
      بعد از بحث مربوط به كليات مسئله به بحث نرم افزاري مجموعه مـي پـردازيم كـه در آن مـسائلي از قبيـل امكانـات موجـود،                             

در بحث نرم افزار عالوه بـر مـوارد فـوق           . مورد بررسي قرار گرفته است    ... ات جانبي نرم افزار، مزاياي استفاده از آن و          استفاده از امكان  
نيـز مـورد بررسـي قـرار گرفتـه          . . .  توان به دستگاه اضافه كرد تا دستگاه در صورت نياز ارتقا پيدا كند و                امكاناتي كه در آينده مي    

افزار اين امكان را دراختيار ما قرار داده است كه در صورت نياز به راحتي قادر باشيم تغييرات  مـورد نظـر               در تمامي موارد نرم     . است
  .  دهد محيط نرم افزاري را به ما نشان مي زيرشكل.را به انجام رسانيم 
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بـاال نمونـه صـفحه برنامـه نويـسي برنامـه تحـت              بعد از انجام اين مراحل ، مرحله برنامه ريزي دستگاه مي باشد كـه در شـكل             
Windows   مـي  ...  سنـسورها و       ،در اين برنامه كه بصورت گرافيكي مي باشد ورودي ها بصورت كليدها، سوئيچ هـا              .  ارائه شده است

ال و يا قطـع كـرده و   باشد كه قادر هستيم در صورت نياز آنها را به طريقي فعال نماييم كه كاربر قادر باشد به وسيله موس آنها را فع  
  .  قادر باشد در صورت نياز عملكرد دستگاه را تحت كنترل خود در آورد
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 اين محيط نمايش،گرافيكي بوده و قـادر هـستيم از تمـام    .ونيتورينگ سيستم را نمايش مي دهد        شكل باال محيط نرم افزاري  م      

م افزاري اين سيستم وارد كرده و در حقيقت نقشه دستگاه را در اين برنامه داشـته و                  به محيط نر  هايي   ورودي   ،برنامه هاي گرافيكي  
  .  سيستم داشته و مشكالت و مسائل فني را در صورت نياز حل نماييم On lineبتوانيم با يك مشاهده سريع ديد كلي از فعاليت 

  

  pagingطرح نمونه كنترل كننده 
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باشد و براي    گردد كه دستگاه كنترل كننده در محل نيز توسط تنظيم كننده هاي دستي قابل تنظيم مي                هده مي در طرح فوق مشا   

اينكه اختاللي در كار دستگاه ايجاد نشود اولويت كار بين كامپيوتر مركزي و تنظيم كننده هاي دستي بـه تنظـيم دسـتي در محـل                        
توانـد برخـي از    اهيم كرد كه بهره بردار در محل بـه علـت حـضور فيزيكـي مـي     داده شده است با اين روش اين اطمينان را پيدا خو     

  . اين وسيله خود شاهد تغييرات باشدتغييرات را به انجام رساند و به 
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  :مزيت هاي استفاده از اين طرح 
 هـا و همچنـين اسـتفاده بهينـه از ايـن             ،  استفاده از اين طرح براي كم كردن هزينه          هاي موجود  بحث بهينه سازي و مزيت           در

توانيم  دستگاه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه با يك هزينه اوليه كه براي كنترل و مونيتورينگ دستگاه مورد استفاده قرار گيرد مي                     
   .از هزينه هاي بعدي جلوگيري نماييم

   .است چند مقايسه سيستم ها با يكديگر به نمايش گذاشته شده زير      در شكل 
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  :مراجع
1- Documentهاي موجود در مركز اسناد پتروشيمي بندر امام   
2- Document هاي موجود در مخابرات پتروشيمي بندر امام 
3- Mini PLC هاي شركت Thebenآلمان   
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