
  উদ্ভাবনী আইডিয়া  

• উদ্ভাবনী ধারনার য ৌক্তিক ক্তিররানামঃ  

Integration, monitoring and control of remotely connected River intake chemical dosing system 

with DCS. 

 

• উদ্ভাবনী ধারনার উরেশ্যঃ  

ক্তবদ্যুৎ যকন্দ্র থেকে ১.৫ ডে.ডি. দূকে অবডিত River Intake chemical dosing system এে পক্তরচালন, পর্ যকবক্ষণ এবং 

system এ যকান সমস্যা হরল Control Room যেরক তার Root cause analysis করা ।  

 

• উদ্ভাবনী ধারনার প্ররয়াজনীয়তাঃ  

ডিডিেগঞ্জ ৩৩৫ থিেঃওেঃ ডিডিডপডপ থত শীতলক্ষা নদীে পাডন Treatment েকে ব্যবহাে েো হয়। বছকেে ডবডিন্ন িিয় নদীে 

পাডনে Quality পডেবতযন হয়। ফরল পাক্তনর Quality maintain করার জন্য ক্তবক্তিন্ন সময় ক্তবক্তিন্ন Rate এ Chemical Dose 

কররত হয় এবং Pump পক্তরবততন করা হয়,  া স্বিরীরর Field এ ক্তিরয় কররত হয়, য টা কষ্টসাধ্য এবং সময় সারপক্ষ। ক্তবিত 

সমরয়র অক্তিজ্ঞতার আরলারক যেখা যিরে, প্রায় প্রক্তত ৩০ ক্তমক্তনট অন্তর অন্তর Field এ ক্তিরয় Mannually Dosing Rate 

পক্তরবততন কররত হয়। উি সমরয়র মরধ্য Water Quality পক্তরবততন হরয়  ায় এবং Water production এ বাধা সৃক্তষ্ট হয়। 

River intake chemical dosing system যক DCS এর সারে Integration কররত পাররল এ ধররনর সমস্যা এড়ারনা 

এবং উি System monitor এবং control করা সম্ভব।  

 

• উদ্ভাবনী ধারনার General Description:  

▪ শুধুমাত্র Group মুকি Start/Stop করা  ায়। 

▪ পৃেকিারব Chemical Dosing Pump Operate/Changeover করা  ায় না । 

▪ Chemical Tank এর Level এবং Pump এর Status Monitoring (Running/Stoppped) এর ব্যবস্থা 

নাই। 

▪ Dosing Rate পক্তরবততরনর সুর াি নাই। 

▪ Fault এর কাররন Pump automatically change over হরল তা জানা  ায় না।       

 

 



 

• উদ্ভাবনী ধারনার Operational Description:  

বততমারন ক্তবদ্যুৎ যকরন্দ্রর ক্তবদ্যমান River Intake chemical Dosing system এর চাক্তহো মত Parameter সমূহ, 

DCS এর সারে Integration এর মাধ্যরম River intake chemical dosing system Operation, monitor এবং 

control করা সম্ভব।   

 

 

• উদ্ভাবনী ধারনার Validity/Impact:  

পালা প্ররকৌিলীিণ কররাল রুম যেরক Water Quality (Free Chlorine) এর মাত্রা অনু ায়ী River Intake chemical 

Dosing system Operation, monitor এবং control কররত পাররব ক্তবধায় উি কারজ বারবার  াতায়াত কররত হরব না, 

ফরল কম তঘন্টা সাশ্রয় হরব।  এোড়াও    

▪ Dosing Pump এর Redundancy ক্তনক্তিত করা সম্ভব অে তাৎ একটা Pump যকান কাররন Trip কররল অন্য 

Pump চালু হরব।  

▪ Dosing Pump group এ Changeover (Pump 1-2/ Pump 2-3/ Pump 3-1) করা  ারব।   

▪ Individually প্রক্ততটি Dosing Pump আলাোিারব Start/Stop করা  ারব।   

▪ Water Quality পক্তরবততন এর সারে সারে প্ররয়াজন মত Chemical Dosing rate adjust করর ক্তবদ্যুৎ যকরন্দ্র 

ব্যবহার য াগ্য Water Production করা সহজতর হরব।   

▪ কররাল রুম যেরক Chemical Tank এর Level জানা  ারব, ফরল Chemical Fill up এর প্ররয়াজন হরল আরি 

যেরকই প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা যনয়া  ারব।   

 

• উদ্ভাবনী ধারনার ব্যবহার/Output:   

▪ পৃেকিারব প্রক্ততটি Pump Start/Stop করা  ারব এর ফরল পাক্তনর Quality অনুসারর প্ররয়াজন মত Pump পক্তরচালন 

এর মাধ্যরম Auxilary/Chemical consumption হ্রাস করা  ারব।  

▪ Pump এর Status (Running/Stop, Fault/Available) জানা র্াকব ।  

▪ Pump Trip েেকল েকরাল রুি থেকে তাে Root cause analysis করা  ারব। 

▪ Pump এর Running Hour জানার মাধ্যরম Schedule Maintenance করা  ারব।  

▪ েকরাল রুি থেকে Chemical tank এে Level অনু ায়ী সময়মত Tank Fill up করা  ারব।  

▪ DCS যেরক Free Chlorine এর মাত্রা জানা  ারব।   

 



 

• সুফলঃ  

▪ কররাল রুম যেরক River Intake chemical Dosing system Operation, monitor and control করা 

 ারব।  

▪ DCS যেরক Chemical dosing pump এর Stroke পক্তরবততন এর মাধ্যরম Dosing Rate control করা  ারব 

ফরল বারবার River Intake chemical Dosing system  াতায়াত কররত হরব না ফরল কম তঘন্টা সাশ্রয় হরব। 

▪ আলাোিারব প্রক্ততটি Pump Start/Stop করা  ারব এর ফরল পাক্তনর Quality অনুসারর প্ররয়াজন মত Pump 

পক্তরচালন এর মাধ্যরম Auxilary/Chemical consumption হ্রাস করা  ারব।  

▪ Pump এর Running Hour জানার মাধ্যরম Schedule Maintenance সহজতর হরব।  

 

 

• উদ্ভাবনী ধারনার বাস্তবায়রনর সময়কালঃ  

০৭(সাত) ক্তেন ।  

 

• উদ্ভাবনী ধারনার বাস্তবায়রনর জন্য প্রাক্কক্তলত অরে তর পক্তরমাণঃ  

আনুমাক্তনক ৩০,০০০/- (ক্তত্রি হাজার টাকা) । 

তরব ক্তবদ্যুৎ যকরন্দ্রর িান্ডারর সংরক্তক্ষত মালামাল (DCS card, cable) এবং আই এন্ড ক্তস িাখার েক্ষ জনবল ক্তেরয় অক্ততক্তরি 

যকান ব্যয় োড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব।  

 

• উদ্ভাবনী ধারনার বাস্তবায়রনর জন্য প্ররয়াজনীয় জনবলঃ  

০৪ (চার) জন।    

 

• উপসংহারঃ  

Combined cycle ক্তবদ্যুৎ যকরন্দ্রর জন্য Water treatment Plant অরনক গুরুত্বপূণ ত । প্ররয়াজন মত Chemical Dosing 

না হরল পাক্তনরত ক্তবদ্যমান ক্তবক্তিন্ন Micro Organism এর জন্য পরবতীরত ক্তবক্তিন্ন System এর কা তক্ষমতা হ্রাস পারব। 

এমতাবস্থায়, DCS যেরক প্ররয়াজন মত Chemical Dosing পক্তরচালন এর জন্য River Intake dosing system 

Intregation অতুান্ত গুরুত্বপূণ ত।     

 

 


