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همعرفی نیروگا
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.  استه مگاواتی سیکل ترکیبی تابان در جنوب شرقی یزد واقع شد۴۸۴نیروگاه 
۱۶۰مگاواتی گازی و یک واحد بخار با ظرفیت ۱۶۲دو واحد دارای این نیروگاه 

.مگاوات می باشد

با هدف تامین و پایان پذیرفت ۱۳۹۶عملیات احداث این نیروگاه در بهمن ماه 
موجود ر انرژی باز نیاز برق کشور و هم چنین تامین برق مورد نیاز صنایع بخشی 

.شدشور به صورت سیکل ترکیبی وارد مدار برق کدر منطقه مانند صنایع فوالد 

و انرژی گستر جم به عنوان شرکت هم بسته گروه ماه تاب، مدیریتشرکت 
پارسکنترل قدرت شرکت هم چنین . داردعهده برمالکیت این نیروگاه را 

. مسئولیت بهره برداری از این نیرگاه را عهده دار است

فعال در حوزٔه    های خصوصیشرکتاز معدود شرکت کنترل قدرت پارس
O&Mارس   پو شرکت کنترل قدرت سابقه همکاری پگاه افتاب. استگاه و نیر
و این شرکت همواره رسد سال می۱۰به بیش از کشورهای مختلفنیروگاهدر 

ته رویکردی تحول خواه نسبت به دیجیتالی سازی فرایند های نیروگاهی داش
.است



نیاز کسب و کار

ارهاا در نیروگاه تابان یزد از همان ابتدای تاسیس به دنبال بهره گیری از فناوری های نو و مدرن ساازی و تساهیل انجاا  ک
نگهداشات، پرمیات، درخواسات کارهای از این رو به دلیل اهمیات مادیریت تجهیازات، . واحد های مختلف سازمانی بود

 های مدیریت قطعات یدکی و مواد مصرفی و فرایندهای زنجیره تامین کاال و خدمات، ماژول های سیستم مدیریت دارایی
یکای از. پگاه آفتاب در این نیروگااه اساتقرار یافات و ماورد بهره بارداری قارار گرفاتنیروگاهی ERPفیزیکی از مجموعٔه 

ات باه ماژول های حیاتی این سیستم، راهکار نر  افزاری الگ شیت بود که بهره بردار را قادر به اتصال داده های باروز تجهیاز
.نظا  نگهداشت و بهره برداری نیروگاه می کرد

اری الگ بارد. از نیازهای مشهود نیروگاه حذف الگ برداری دستی از تجهیزات بر روی فر  های الگ شایت کاذاذی باودیکی 
از ثبات هم چنین پس. بودزمان بر و مستعد خطا در ثبت و پردازش داده های عملیاتی تجهیزات فرایندی دستی و کاذذی 

رفتاه تاا ذینفعان مختلفی از الگ بردار و مهندس شایفت گدر بین عملیاتی استخراج شده از تجهیز، این اطالعات داده های
از صاحت گردش می یافت و همین موضوع مسالٔه اتوماسیون این فرایند، اطمیناندفتر فنی و واحد نگهداری و تعمیرات 

تفاده نیاز بود ضمن اسعالوه بر این. اطالعات ثبت شده و سرعت گردش اطالعات تجهیز در سازمان را دارای اهمیت می کرد
گهداشت صورتی موثر در تصمیم گیری ها و اقدامات نبه از این داده ها ،تجهیزاز یک سیستم نر  افزاری برای ثبت داده های 

. مدیران قرار بگیرداختیاربه سهولت در همگزارش های مورد نیاز هر بخش و شود استفاده نیز تجهیزات 
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اهداف پیاده سازی راهکار
o از فرایند ثبت الگ شیت هاکاذذ حذف

o تجهیزاتصرفه جویی در زمان ورود، پردازش و تایید داده های

o ودکاار و فرایندی خبه الگ شیت هاتبدیل فرایند دستی تکمیل
مکانیزه

o تحول و تسریع در گزارش گیری از داده های تجهیزات ایجاد

oتجهیزیایجاد بانک اطالعات

o انسانیو حذف خطاهای تجهیزاطالعاتدقیقپردازش

oدرخواسات کار های باا برناماه یطراح(Pm, PdM ) بار اسااس
پارامترهااای عملیاااتی تجهیاازات ماننااد ساااعت کااارکر معااادل 

...دما، ارتعاش و ، (EOH)تجهیزات

oاس و مدیریت تجهیز بر اسای با برنامهاتوماسیون دستورکارها
تجهیزاتداده های استخراج شده از 
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دستاوردها 
ر بهبود های پس از استقراو 

در حال حاضر با وجود امکان تعریاف هشادار های 
یااتی مختلف برای مقادیر ثبت شدٔه پارامترهای عمل
هیز تجتجهیزات، اگر در بازه ای از مقادیر تعریف شده 

ظار نمورداشکالی وجود داشته باشد، درخواست کار 
ودکار و به صورت خا  مستقیمتجهیز مشکل  و اعال  

د به سمت واحد نگهداری و تعمیرات ارسال می شو
واکنش ساریع تر و کااهش باروزبهو این موضوع 

.کمک می کندحادثه در نیروگاه 

باا سااختارمند شادن سیساتمی داده هاای 
تاریخچه ای تجهیز در طول چرخٔه عمار آن، 

اده به اطالعات تجهیاز بسایار سادسترسی 
شااده اساات و ایاان اطالعااات بااه صااورت 

س طبقه بناادی و دسته بندی شااده در دسااتر
نیروگاااه قاارار مختلاافافااراد و واحاادهای 

.می گیرد

تسهیل دسترسی به اطالعاتعخودکارسازی دستور کار و واکنش سری
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دی با ویژگی های گزارش گیری و دساته بن
ا بادر سیساتم،تجهیزات اطالعاتو آمار 

ز در تجهیوضعیت می توان از چند کلیک 
ماهاناه ، اعم از سااالنه)بازه های مختلف 

از وضاعیت و گازارش گرفات( یا روزاناه
.تجهیز اطالع کسب کرد

به دلیل امکان تعریاف هشادار ها و آالر  هاا و 
ثباتگرفتن تاییدیاه های چند مرحلاه ای بارای 

خطاهاای ،تجهیازوارد شدٔه پارامتر های مقادیر
سااط  و انسااانی بااه حااداقل ممکاان رساایده 

افاازایش ثبت شااده داده هااای  پااذیریاطمینان
.یافته است

با اتصال داده هاای جماع آوری شاده از طریاق 
رد ساعات کاارکمقادیرراهکار الگ شیت از جمله 

ت سیستم نگهداری و تعمیارابه (EOH)تجهیز 
ورت صاباه نگهداشت فعالیت هایپگاه آفتاب، 

خودکار و بر اسااس داده هاای باروز تجهیازات 
.صورت می پذیرد

گزارش گیری سادهکاهش خطاهای انسانی  عمیراتیکپارچگی با سیستم نگهداری و ت
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هوم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامف

از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک 

است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در 

ستون و سطرآنچنان که الزم است، و برای شرایط 

ا فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع ب

هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای 

زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، 

شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، 

تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان 

رایانه ای علی الخصوص طراحان خالقی، و 

فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این 

صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری 

موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ 

به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی 

دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سواالت پیوسته 

اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده 

.قرار گیرد

واحد فناوری اطالعاتمدیر مهندس سهیل زارعی؛ 

باا اب با سیستم نر  افزاری الگ شیت پگاه آفتا
از تاریخچاأه هاار می تااوان ساااده کچنااد کلیاا

اس تجهیز در نیروگاه اطالع کسب کرد و بر اس
وضاعیت باامتناساباین داده هاا اقاداماتی 

ضمن این سیستمهم چنین . تجهیز تعریف کرد
حااذف کاذااذبازی ها از فراینااد الگ باارداری و 

در اتوماسیون این فرایناد باعاص صارفه جویی
.هزینه های عملیاتی نیروگاه شده است
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