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 -1هدف
هدف از تهیه این دستور العمل راه اندازی و روش کار با  SAMSON Positionerمدل  3730-3می باشد .

 -2دامنه
این دستور العمل به منظور تنظیم و کار با پزیشنر  SAMSONاست و در سایر موارد کاربردی ندارد.

 -3مراجع
Electro pneumatic Positioner Type 3730-3
 -4تعاریف و اختصارات
N/A
 -5مسئولیت ها
این دستور العمل برای کاربرانی است که آموزش دیده و دید پایه در این زمینه داشته و به منظور تنظیم پارامترهای
این دستگاه می باشد .
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-6روش کار
شمای  LCDو نمادهای آن
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شمای کانکشن کردن و شماره ترمینال ها و کاربرد هریک
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شمای درونی پزیشنر

نمادها و انتخاب پارامترها
کدهایی که با عالمت (*) آمده اند پیش از آن که بتوان با آن کار کرد باید با کد  3فعال شوند  ،در زیر توضیح داده شده است.

از صفحه نمایش دکمه ی

را چرخانده تا کد  3و  OFFروی صفحه پدیدار شود .با فشار دکمه ی

کد  3شروع به چشمک زدن کند آنگاه دکمه ی

حال تنظیمات می تواند انجام شود و عالمت
را برای کنترل ولو با چرخش دکمه

را چرخانده تا کلمه  ONرا ببینید ،با فشار دکمه ی

کد  3را تایید کنید تا
آن را تائید کنید.

روی نمایشگر نشان داده می شود و شما می توانید کدها وپارامترها و مقدارها

روی مقدار دلخواه تنظیم و با فشار دکمه

آن را تائید کنید.

مهم:
اگر شما می خواهید از کدی که روی صفحه نمایش است بیرون روید دکمه
دکمه ی

را چرخانده تا کلمه ی  ESCرا ببینید آنگاه

را فشار داده و از آن کد خارج می شوید.
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تذکر:
اگر بعد از  021ثانیه به تنظیمات وارد نشوید عمل تنظیمات کنسل شده و کلمه ی  RESETبا کد  0ظاهر می شود.
تمام پارامترهایی که می تواند تنظیم شود در لیستی در پایان این جزوه آمده است که شامل تنظیمات و توضیحات کارخانه می
باشد.
مهم:
بعد از اینکه پزیشنر به طور صحیح به ولو بسته شد باید وضعیت کنونی و مقادیر رنج ها وارد شود .برای این منظور کافی است

برای تعیین کردن حالت مطلوب فشارداده شود .که در اینجا پزیشنر با مقادیر تعیین شده عمل می کند و اگر

کلید

 Initialبه درستی انجام نشد یکبار RESETانجام شود.

حالت کارکرد
حالت اتوماتیک و حالت دستی:

پیش از : Initial
اگر  Initialانجام نشود حالت اتوماتیک یعنی( )AUTOنمی تواند انتخاب شود و ولو فقط در حالت دستی ()MANUALLY
می تواند کار کند .برای این منظور دکمه ی

را ساعتگرد چرخانده تا کد  1ظاهر شود سپس با فشار دادن  ،آن را انتخاب

می کنیم.

اگر شماره ی کد و عالمت دست چشمک بزند می توان با چرخاندن دکمه ی
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

نام سند:

روش کار با SAMSON Positioner
Type 3730-3

شماره سند:

ASPC

صفحه 10 :از 23

SMA-LDI-WI-011

ویرایش 0 :

تنظیمات دستی برای چک کردن رنج پزیشنر استفاده می شود.

پس از :Initial
پس از اینکه  Initialدر حالت  MAXو  MANو  NOMانجام شد پزیشینر به حالت اتوماتیک رفته ونماد

نشان داده

خواهد شد.

انتخاب حالت دستی(:)manual
در کد  0دکمه ی

را فشار داده تا کلمه ی  AUTOدر صفحه نمایش ظاهر شود .کد  0چشمک می زند که اگر دکمه

را بچرخانید کلمه ی  MANپدیدار می شود

که اگر دکمه

را فشار دهید نماد

حال دکمه ی

را بچرخانید تا کد  1پدیدار شود.

دکمه

نشان داده می شود و وضعیت ولو برابر مقدار درصدی است که در صفحه نمایش است.

را فشار دهید تا کد  1چشمک بزند .در این حالت پزیشنر در حالت دستی قرار دارد.

تغییرات در حالت دستی با مقدار رنجی که در حالت اتوماتیک قبال صورت گرفته است می تواند به آرامی انجام شود.
نکته:
تغییر از حالت دستی به حالت اتوماتیک روش مشابهی دارد.ابندا باید به کد  0برگردید و پزیشنر را درحالت  AUTOقرار داده
سپس آن را بافشار دکمه
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SAFE –fail.safe position
اگر شما می خواهید ولو به حالت  Failخودش برود مراحل زیر را انجام دهید:
در کد  0دکمه
دکمه ی

را فشار داده تا حالت  MAXو یا حالت  AUTOروی نشان دهنده پدیدار شود .کد  0چشمک می زند.

را چرخانده تا کلمه ی  SAFEنشان داده شود.

برای تائید آن دکمه ی

را فشار داده تا حالت  SAFEانتخاب شود .در این حالت نماد  Sبرای عمل کردن حالت  Failولو

نشان داده خواهد شد.

توجه:
ولو به وضعیت  fail.safe positionخود حرکت می کند.
زمانی که پزیشنر  Initialمی شود وضعیت ولو با عالمت ( )%روی صفحه نمایش داده می شود.
اگر شما می خواهید ولو از حالت  Failخود به حالت  AUTOیا  MANبرگردد :
دکمه ی

را باید فشار داده تا کد  0فعال شود.

هنگامی که شماره ی کد چشمک زد دکمه ی
دکمه ی

را چرخانده تا حالتی که می خواهید تغییر کند.

را برای تایید فشار دهید.

آغاز کار و تنظیمات
توجه:
خالصه ی عملیات و شروع را می توان در بخش راهنمای راه اندارزی سریع پیدا کنید همچنین برگه ای شامل خالصه ی کد و
کارایی آن ها در خود پزیشنر وجود دارد.
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تغذیه هوا را وصل کنید و مطمئن شوید که فشار با آنچه درکاتالوگ ولو آمده ،برابر باشد .تغذیه الکتریکی قابل تغییر از  4تا 20
میلی آمپر را وصل کنید (ترمینال  11و .)12
اگر از سولنویید ولو استفاده شده باشد سیگنال آن را به ترمینال های  +81و  -82وصل کنیم و ولتاژ نباید کمتر از 19 V-
 DCباشد

اخطار!
سیگنال فشاری (هوای ابزار دقیق) که به ولو وصل می شود ممکن است دلیلی بر حرکت  STEMاکچویتور باشد.
از ریسک آسیب دیدن به ولو آگاه باشید.

تعیین وضعیت :Fail
برای تطبیق کردن جهت کارکرد پزیشنر با جهت حرکت اکچویتور یکی از دو حالت زیر را انتخاب کنید
 : AIR TO OPENفشار هوا ،ولو را باز می کند  ,برای  STEM ، fail.safe positionاکچویتور بیرون آمده و ولو
می بندد
 : AIR TO CLOSEفشار هوا ،ولو را می بندد,برای  STEM ،fail.safe positionاکچویتور به درون اکچویتور
برمی گردد و ولو باز می شود.

چرخاندن نوشته های نمایشگر:
نوشته های نمایشگر را می توان  180°چرخاند اگر داده های صفه نمایش وارونه ظاهر شوند کار های زیر را انجام دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد  2پدیدار شود

دکمه

رافشارداده تا کد  2چشمک بزند

دکمه

را بچرخانید و جهت دلخواه را با فشار
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راه اندازی پزیشنر:
سیگنال فشار هوای ابزار دقیق باید به اندازه ای باشد که فشار ماکزیمم اکچویتر به ولو آسیب نرساند برای این کار ابتدا کد  3را
برای تنظیم انتخاب کنید و سپس در کد  16اندازه فشار را در  1.4و  2.4یا  3.7تنظیم کنید
بررسی رنج کاری پزیشنر:
برای چک کردن اتصاالت مکانیکی و کارکرد درست  ،ولو باید در حالت دستی و با مقادیر متفاوتی که در رنج کاری پزیشنر
است به صورت دستی فرمان بگیرد
دکمه

را بچرخانید تا کد  0پدیدار شود

دکمه

رافشارداده تا کد  0چشمک بزند

دکمه

را بچرخانید تا  MANنشان داده شود.

دکمه

را بچرخانید تا کد  1پدیدار شود

دکمه

رافشارداده تا کد  1و شمای دست چشمک بزند

دکمه

را چندین بار بچرخانید تا وضعت ولو تغییر کند وضعیت نهایی را به گونه ای انتخاب کنید تا بتوان مقدار چرخش یا

حرکت استم را چک کنید .

هنگامی که زاویه نشان داده شده و مقدار حرکت استم ولو یکسان نباشد باید طول اهرم و وضعیت پین پشت پزیشنر چک شودو
اگر موقعیت پین درست انتخاب نشده باشد پزیشنر به حالت  SAFEتغیر کرده و ولو به  Failخود می رود که پس از تغییر در
جای پین باید دوباره  Initialانجام شود.
 Initialکردن پزیشنر
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هنگامی که پزیشنر را  Initialمی کنیم پزیشنر خودش را با شرایط و رنج کاری تطبیق می دهد برای  Initialفشار هوا باید به
ولو وصل شده باشد نوع و زمان انجام  Initialبستگی به مود  Initialدارد اگر  MAXانتخاب شود  Initialروی رنج ماکزیمم
انجام می شود و اگر  Configاز کد  3فعال شود می توان از کد 6حالت های دیگر  Initialرا بکار گیریم
اگر پزیشنر یک بار قبال  Initialشده باشد پس از این که کابل الکتریکی را به آن وصل کردیم ولو به طور اتوماتیک به آخرین
وضعیت کاری خودش که استفاده می شد می رود ،کد  0پدیدار می گردد در هنگام اولین  Initialشمای

روی صفحه

چشمک می زند
مهم:

هر گاه که پزیشنر را دوباره  Initialمی کنیم باید  Initialبه تنظی م های اولیه خودش برگردد که شامل همه مقدارهای
پیشفرض است .

نکته:
 Initialمی تواند با فشار دکمه

با ابزار مناسب آغاز گردد

زمان مناسب برای پروسه  Initialبستگی به زمان کارکرد اکچویتر دارد و تا چند دقیقه وقت می گیرد
اخطار
در هنگام  Initialولو کنترلی با زاویه چرخشی یا مسیر خطی شروع به حرکت می کند بنابراین هنگامی که یه پروسه در حال
اجرا است  Initialنکنید مگر اینکه در هنگام راه اندازی که همه مسیرها بسته است  Initialانجام شود در هنگام Initial
ماکزیمم فشار هوای ابزاردقیق ممکن است برای اکچویتر بکار برده شود همچنین این فشار ممکن است باعث جلوگیری از
تثبیت موقعیت ولو شود برای همین باید ماکزیمم فشار هوا مشخص شود.
نماد روبرو نشان دهنده در حال اجرا بودن  Initialاست

و Bar graphروی صفحه پیشرفت را نشان می دهد

VOID
STAMP

UNDER CONTROL
STAMP

در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

نام سند:
ASPC

روش کار با SAMSON Positioner
Type 3730-3

شماره سند:
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SMA-LDI-WI-011

 Initialبا موفقیت انجام شده و پزیشنر در حالت کاری خود است

اگر Initialبا موفقیت انجام شود پزیشنر به حالت کاری اتوماتیک میرود که با نماد

نشان داده می شود

وضعیت ولو به صورت  %روی صفحه نشان داده می شود .
در موارد بد کارکردن پروسه کنسل شده و خطا با نماد

نمایش داده می شود د رهنگام  Initialجهت اکشن تنظیم شده تا با

وضعیت  Failولو مطابقت کند.
تنایج زیر ارتباط میان سیگنال الکتریکی و وضعیت ولو را نشان می دهد :

VOID
STAMP

UNDER CONTROL
STAMP

در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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مودهای :Initial
پس از این که  Configبا کد  3فعال شد و کد  6در دسترس قرار گرفت شما می توانید یکی از حالت های  MAXو NOM
و  MANیا  SUBرا برای آغاز  Initialانتخاب کنید  ZPکه  Zero pointاست درباره آن توضیح داده خواهد شد.
 Initial( MAXروی رنج ماکزیمم انجام می شود)
مود  Initialبرای راه اندازی ساده در ولوهای دو وضعیتی و ولوهای سه راهه بکار می رود.
پزیشنر مسیر خطی یا زاویه ای را از وضعیت بسته تا  Stopوارونه را تعیین می کند واین مسیر خطی یا زاویه ای را به عنوان
رنج کاری از  0-100%می پذیرد.
دکمه

را بچرخانید تا کد 3پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  OFFاست

دکمه

را بچرخانید تا  ONپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 6پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  MAXاست

دکمه  Initialرا فشار داده تا پزیشنر  Initialشود.
عملیات  Initialممکن است چند دقیقه طول بکشد که بستگی به سایز اکچویتر دارد زیرا ولو در مسیر خطی یا زاویه ای حرکت
می کند .
نکته:

پس از Initial MAXپزیشنر نمی تواند مسیر خطی را با  mmیا چرخشی را با درجه نشان دهد
و کد  ) Nominal range( 5باز نخواهد شد همچنین کد ) Lower x-range value( 8و کد Upper x-range (9
 )valueبا نمایه  %نشان داده می شود.
VOID
STAMP

UNDER CONTROL
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

نام سند:
ASPC

روش کار با SAMSON Positioner
Type 3730-3

شماره سند:
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اگر شما می خواهید صفحه نمایش با نمایه  mmو درجه نشان داده شود باید کارهای زیر را پس از Configانجام دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد  4پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید و  Pin positionمناسب را در هنگام نصب انتخاب کنید

دکمه

را فشار دهید

اگر شما کد  5را انتخاب کنید  Nominal rangeروی مسیر خطی با نمایه  mmیا چرخشی با نمایه درجه نشان داده می
شود وبر طبق آن می تواند انتخاب شود
 Initial( NOMروی رنج اسمی انجام می شود)
این مد Initialبرای همه گالب ولوها به کار می رود که برای این مد Initialباید همه پارامتهای زیر انجام شود:
(Pin positionکد )4مسیر خطی یا چرخشی (کد )5و اگر الزم باشد جهت اکشن(کد.)7
سنسورهای کالیبره شده می تواند در جابجایی بسیار دقیق حرکت ولو موثر باشند.
در طول فرایند Initialپزیشنر حرکت بدون مشکل ولو را در طول  Nominal rangeبررسی می کند واگر مشکلی نباشد
 Nominal rangeنشان داده شده با محدودیت مقدار رنج باالتر و پایینتر به عنوان رنج کاری پذیرفته می شود.
نکته:
ماکزیمم حرکت ممکن باید همواره بزرگتر از حرکت اسمی داده شده باشد در غیر این صورت  Initialبی نتیجه می ماند زیرا
مقدار حرکت اسمی در دسترس نبوده است.
دکمه

را بچرخانید تا  ONپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

پس از Enabling
دکمه

را بچرخانید تا کد 4پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا  Pin positionانتخاب شده در هنگام نصب را انتخاب کنید
VOID
STAMP

UNDER CONTROL
STAMP

در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

نام سند:
ASPC

روش کار با SAMSON Positioner
Type 3730-3

شماره سند:

SMA-LDI-WI-011

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 5پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید و  nominal valve travelرا بدهید

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 6پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا  NOMپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

صفحه 18 :از 23
ویرایش 0 :

دکمه  Initialرا فشار داده تا پزیشنر  Initialشود
توجه:
عملیات  Initialممکن است چند دقیقه طول بکشد که بستگی به سایز اکچویتر دارد زیرا ولو در مسیر خطی یا زاویه ای حرکت
می کند .

 Initial(MANروی رنج اسمی انجام می شود)
با مشخص کردن مقدار رنج ماکزیمم به وسیله تنظیمات دستی این مد انجام می گیرد
VOID
STAMP

UNDER CONTROL
STAMP

در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

نام سند:
ASPC
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این مود  Initialدرست شبیه مود  NOMاست به هر حال برای راه اندازی ولو باید  Nominal rangeمشخص باشد.
در این حالت پزیشنر انتظار دارد کنترل ولو به صورت دستی تا وضعیت  Openقبلی خواسته شده حرکت داده شود تا فرایند
 Initialانجام گیرد.

 Upper rangeبا استفاده از دکمه

تنظیم می شود پزیشنر از وضعیت  OPENو  CLOSEDاستفاده می کند تا

مسیر خطی یا زاویه ای را محاسبه کند و آنرا به عنوان رنج کاری بپذیرد و درنتیجه مقدار رنج باال و پایین تعیین شود
دکمه

را بچرخانید تا کد 3پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  OFFاست

دکمه

را بچرخانید تا  ONپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 4پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا  Pin positionانتخاب شده در هنگام نصب را انتخاب کنید

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 6پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا  MANپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه  Initialرا فشار داده تا پزیشنر  Initialشود
VOID
STAMP

UNDER CONTROL
STAMP

در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

نام سند:
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روش کار با SAMSON Positioner
Type 3730-3
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توجه:
عملیات  Initialممکن است چند دقیقه طول بکشد که بستگی به سایز اکچویتر دارد زیرا ولو در مسیر خطی یا زاویه ای حرکت
می کند .

SUb
()substitute configuration,without initialization

تغییرتنضیمات بدون Initial
این مود  Initialیک مود اضطراری است  .پارامترهای پزیشنر تخمین زده می شوند و با  Initialمشخص نمی شوند به

طوری که در این مود دقت باال نیست اگر سیستم اجازه دهد شما باید از مود  Initialهای متفاوت استفاده کنید مود Sub
هنگامی که پروسه در حالت کاری است بکار می رود برای همین معموال ولو در حالت مکانیکی ثابت و در وضعیتی مشخص قرار
می گیرد یا با هوای ابزار دقیق که به منظور یک سیگنال فشار که به صورت خارجی به اکچویتر وصل می شود.
وضعیت  Blockشده ولو اطمینان می دهد که سایت به روند کاری خودش ادامه می دهد .پس از این که پزیشنر قدیمی با
پزیشنر دیگر جایگزین شد پارمترهای زیر باید وارد شود :
(کدPin position ) 4
کد)nominal range( 5
کد)direction of action(7
کد)closing direction(34
کد )travel limit(11که پیشفرض آن روی  100%است باید  OFFشود
کد )blocking position(35باید با چرخاندن دکمه

آنقدر تنظیم شود که با وضعیت پیشین  Blockشده ولو مطابقت

کند
پارامت رهای زیر باید با مقدارهای پیشفرض باقی بمانند اگر داده های تنظیمات پزیشنر جدید معلوم باشد توصیه می شود آن را
به عنوان TVو KPپذیرفته شود
کد)Parameter KP(17
VOID
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UNDER CONTROL
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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نام سند:
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کد)Parameter TV(18
کد)Pressure limit(16

پس از تنظیم کردن سوییچ  AIR TO OPEN/CLOSEبرای  Fail-safe positionحدود مقادیر را مطابقت داده و
کلید  Initialرا فشار می دهیم ،پزیشنر داده های تنظیم شده را بر اساس وضعیت  Blockشده و جهت بسته شدن به خوبی دیگر
داده های وارد شده محاسبه می کند.
پزیشنر به حالت  Manualتغییر کند سپس وضعیت  Blockشده باید طبق مراحل زیر کنسل شود.

دکمه

را بچرخانید تا کد 3پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  OFFاست

دکمه

را بچرخانید تا  ONپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 4پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا  Pin positionانتخاب شده در هنگام نصب را انتخاب کنید

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 5پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید و  Nominal travel/angleرا بدهید

دکمه

را فشار دهید
VOID
STAMP

UNDER CONTROL
STAMP

در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

روش کار با SAMSON Positioner
Type 3730-3

نام سند:
ASPC

شماره سند:

SMA-LDI-WI-011

دکمه

را بچرخانید تا کد 6پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا  SUbپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 7پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا

یا

صفحه 33 :از 23
ویرایش 0 :

پدیدار شود این آیتم جهت اکشن گرفتن ولو به نسبت اندازه جریان داده شده به

پزیشنر می باشد
دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد 11پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا  OFFپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

VOID
STAMP

UNDER CONTROL
STAMP

در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

نام سند:
ASPC

دکمه

روش کار با SAMSON Positioner
Type 3730-3
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را بچرخانید تا کد  16پدیدار شود

اندازه فشارپیشفرض را نگه دارید و اگر نیاز بود آن را تغییر دهید.
دکمه

را بچرخانید تا  SUbپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا کد  01پدیدار شود

دکمه

را فشارداده اندازه  TVرا روی پیشفرض که  2است بگذارید و آن را تنها هنگامی تغییر دهید که بدانید

دکمه

را بچرخانید تا کد  34پدیدار شود

دکمه

رافشارداده

دکمه

را بچرخانید تا کد  34پدیدار شود

دکمه

را فشارداده

دکمه

را بچرخانید جهت بسته شدن ولو را برگزینید

 CCL = counterclockwiseجهت ساعت گرد و  CL = clockwiseجهت پاد ساعت گرد
جهت چرخشی که سرانجامش بسته شدن ولو است هنگامی که دکمه

رامی چرخانید جهت چرخش دکمه و جابجایی ولو را

ببینید

دکمه

را بچرخانید تا کد  35پدیدار شود
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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شماره سند:
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دکمه

رافشارداده و اندازه جابجایی را روی  5mmگذاشته و با خط کش آن را اندازه گیری می کنیم

دکمه

رافشارداده تا تغییرات ذخیره گردد
 ،را برای رخدادهای  AIR TO OPEN or AIR TO CLOSEدر fail-safe positionراجابجا

سوییچ
کنید.

ولوم محدود کننده راتنظیم کنید

و دکمه  INITرا فشار دهید سوییچ های پزیشنر به حالت کاری دستی تغییر می

کند
ایراد  76مود اضطراری نیست و روی نشان دهنده پدیدار می گردد و در این مورد ایراد  57برای این است که
 Initializationبه پایان نرسیده است این ایراد هیچ تاثیری بر روی توانایی پزیشنر و در کارکرد ندارد
Canceling the blocking position
برای این که پزیشنر دوباره از مقدارهای مرجع بتواد پیروی کند باید از مود  Blockingبیرون رود و به حالت اتوماتیک درآید
دکمه

را بچرخانید تا کد  1پدیدار

دکمه

رافشارداده ،کد  1چشمک زن می شود

دکمه

را برای این که ولو کمی به  blocking positionبرود ،بچرخانید دوباره دکمه

دکمه

را بچرخانید تا کد  0پدیدار شود

دکمه

رافشارداده تاکد  0چشمک بزند

دکمه

را بچرخانید تا  AUtOپدیدار شود

دکمه

را برای تایید مود کاری فشار دهید .پزیشنر را به حالت کاری اتوماتیک تغییر دهید وضعیت ولو با درصد نشان داده

را فشار دهید.

می شود.
نکته
اگر پزیشنر در مود کاری اتوماتیک نوسان کند پارامترهای  KPو  TVباید کمی درست شود برای این کار فرایند زیر را انجام
دهید :
 TVرا روی عدد 4گذاشته (کد  )18اگر پزیشنر هنوز نوسان داشت بهره  KPرا باید کمی کاهش دهید تا پزیشنر یک رفتار
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
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استایبل را نشان دهد
درست کردن نقطه صفر:
در پایان اگر بهره بردار اجازه دهد  ، Zero pointباید بر اساس سکشن  5.8تنظیم شود.
اخطار!
پزیشنر اتوماتیک به  Zero pointمی رود.
راه اندازی در سایت
پزیشنر باید به جریان الکتریکی کمینه  4 mAوصل شود ،پزیشنر می توان مستقیم با پورت سریال و آداپتور پورت سریال با
 PCبه پوزیشنر وصل شد شما می توانید به همه پارامترهای پوزیشنر با به کارگیری نرم افزار  TROVIS-VIEWنوع
 3730-3برای راه اندازی و تنظیمات دسترسی یابید همانگونه که در بخش تنظیم های راه اندازی گفته شده است .
راه اندازی با دستگاه HART communicator
پزیشنر باید به جریان الکتریکی کمینه  4 mAوصل شود،مودم  FSKباید موازی با لوپ جریان وصل شود یک فایل ADTM
که برای ارتباط در دسترس است این به وسیله اجازه می دهد برای نمونه با اتصاالت آداپتور  PACT Wareاجرا شود همه
پارامترهای پزیشنر با  DTMو پورت آداپتور در دسترس خواهد بود
نکته :
دسترسی برای ارتباط های  HARTمی تواند با کد 47برداشته شود .شما می توانید تنها این کارها را به روش دستی در
پزیشنر به کار انداخته یا از کار بیاندازید دسترسی به آیتم ها پیشفرض فعال می باشد این کارها در سایت که شامل کلید INIT
است می تواند با  HARTقفل شود سپس کلمه  HARTروی نشان دهنده چشمک می زند هنگامی که کد  3انتخاب شود
آیتم قفل شدن تنها میتواند با وصل کردن  HART communicatorبرداشته شود .
درباره ( Faultخطا) که با نماد

روی نشان دهنده و در گوشه باال و چپ نشان داده می شود افزون بر این برای بیشتر خطاها

یک سیگنال از راه کنتاکت آالرم فرستاده می شود (ترمینال  A3با شماره های  )+83,-84برای دسترسی به کدهای خطا
،کدهای  50و باالتر را با چرخندن دکمه

ببینید.

 Errبا کد خطا روی نشان دهنده پدیدا می گردد

پس از این که کد خطا دیده شد نخس باید مانند روند زیر آن را

شناسایی کنید
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
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رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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فعال سازی پیکربندی:
دکمه

را بچرخانید تا کد 3پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  OFFاست

دکمه

را بچرخانید تا  ONپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

دکمه

را بچرخانید تا شماره کد ایراد به وجود آمده نمایان شود

دکمه

را برای تایید فشار دهید.باید ایراد دوباره پیش آید با شماره کد آن از لیست ایرادها آن را از بین ببرید

تنظیم کردن : Zero point
در این مورد اختالف با وضعیت بسته شدن ولو  ،به عنوان مثال با  soft-sealing plugاست ،و شاید الزم باشد که دوباره
 Zero pointتنظیم گردد.
 Enableکردن پزیشنر برای انجام پیکربندی:
دکمه

را بچرخانید تا کد 3پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  OFFاست

دکمه

را بچرخانید تا  ONپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

پس از  Enableشدن:
دکمه

را بچرخانید تا کد 6پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  MAXاست
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

تعمیرات سایت LDPE

نام سند:
ASPC

روش کار با SAMSON Positioner
Type 3730-3

شماره سند:

دکمه

را بچرخانید تا  ZPپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

SMA-LDI-WI-011
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.
در پایان کلید  INITرا فشار دهید تنظیم  Zero pointفعال شده و پزیشنر ولو را به حالت بسته ( )Closeمی برد و Zero
 pointدرونی دوباره تنظیم می شود .
توجه :ولو از مسیر جابجایی به زاویه چرخشی به سوی بسته شدن می رود.
ریست کردن مقدارهای تعیین شده (پیش فرض)
این فانکشن همه پارامتها را مقدار پیش فرض کارخانه می برد .
فعال سازی پیکربندی:
دکمه

را بچرخانید تا کد 3پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  OFFاست

دکمه

را بچرخانید تا  ONپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید

پس از  Enableشدن:
دکمه

را بچرخانید تا کد 36پدیدار شود

دکمه

را فشار دهید پیشفرض  OFFاست

دکمه

را بچرخانید تا  RUNپدیدار شود

دکمه

را فشار دهید ،با این کار همه پارامترها ریست شده و می توان دوباره تنظیم کرد .
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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تنظیم کردن :Limit switch
این ورژن از پزیشنر دارای لیمیت سوییچ است و یک پلیت تنظیم شونده دارد که روی شفت بسته می شود و با سوییچ های
پراکسی کار می کند برای کار کرد Limit switchهای بوبین دارباید یک تقویت کننده در  Outputپزیشنر بکار رفته باشد
اگر پلیت در میدان سوییچ باشد مقاومت سوییچ افزایش میابد و اگر پلیت در میدان سوییچ نباشد مقاومت سوییچ کاهش
میابدلیمیت سوییچها بگونه ای تنظیم می شوند که در هر دو وضعیت پایانی ولو یک سیگنال ایجاد کنند همچنین سوییچ ها را
می توان چنان تنظیم کرد که وضعیت میانی ولو را نشان دهند کارکرد ایده آل سوییچ،هرچند خروجی رله باشد هنگامی که
پلیت در میدان سوییچ است باید افزایش یابد یا کاهش یابد و اگر نیاز است آمپلی فایر بکار برده شود
نکته:
لیمیت سوییچ های بوبین دار با لیمیت سوییچ های نرم افزاری با ترمینال به شماره  +41/-42جایگزین می شوند.
کارایی هر سوییچ می تواند اختیاری باشد که بکار برده شود تا هنگامی که پلیت درون میدان می شود و یا هنگامی که از میدان
سوییچ بیرون می رود آن را نشان دهد و لیمیت سوییچ نرم افزاری دوم فعال باقی می ماند درحالی که فانکشن لیمیت سوییچ
نخست غیرفعال شده است.
سازوار (تطبیق)کردن نرم افزاری
کد 38هشدارهای اندوکتیو که با  Yesتنظیم شده اند
لیمیت سوییچ های اندوکتیو با با ترمینال های  +41/-42کانکشن می شوند

تنظیم کردن نقطه سوییچ شدن
مهم:
در هنگام تنظیم و تست کردن نقطه سوییچ باید همیشه نزدیک نقطه میانه باشد ()50%
برای اطمینان از ایمنی سوییچینگ در هر شرایطی نقطه سوییچینگ باید با مقدار نزدیک  5%پیش از توقف مکانیکی تنظیم
شود .
برای بسته بودن ولو ()Close
پزیشنر  Initializeشود.
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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فانکشن  MANبرای جابجایی پزیشنر به  5%به کار برده شود(نمایشگر را ببینید)
تنظیم کردن پلیت با به کار بردن پیچ زرد رنگ تاجایی که پلیت به میدان سوییچ برسد و آمپلی فایر پاسخ دهد و شما می
توانید ولتاژ نشان دهنده را اندازه گیری نمایید.
کارکرد کنتاکت:
پلیت از میدان سوییچ بیرون می آید پاسخ آن ،کنتاکت بسته است
پلیت درون میدان سوییچ می آید پاسخ آن ،کنتاکت باز است .
برای باز بودن ولو ()Open
پزیشنر Initializeشود.
فانکشن  MANبرای جابجایی پزیشنر به  95%به کار برده شود(نمایشگر را ببینید)
تنظیم کردن پلیت با به کار بردن پیچ زرد رنگ تاجایی که پلیت درون میدان سوییچ بیاید یا از میدان سوییچ بیرون رود ،شما
می توانید ولتاژ سوییچینگ را که روی نمایشگر نشان داده شده را اندازه گیری نمایید.
کارکرد کنتاکت:
پلیت از میدان سوییچ بیرون می آید پاسخ آن ،کنتاکت بسته است
پلیت درون میدان سوییچ می آید پاسخ آن ،کنتاکت باز است .

راهنمای نصب پزیشنر
نکته:
استاندارد این کار دارای بازوی  Mکه به میله درونی پزیشنر وصل شده وپین پیروی کننده( )Follower pinکه در سوراخ
 35 mmوبرای هنگامی است که کورس جابجایی برابر  15mmمی باشد
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
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رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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برای نصب پزیشنر بازوی  Mرا کمی باالبیاورید تا  Follower pinدر جای خودش بر روی کلمپ استم اکچویتر بنشیند
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.
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-7نمودار گردش کار
N/A
-8تاریخ اجرا و به روز آوری
این پروسیجر از تاریخ  1292/1/30قابل انجام است و در صورت نیاز سالیانه به روز رسانی می شود و برعهده سوپر وایزر
ابزار دقیق واحد پلی اتیلن سبک می باشد

-9مالحظات زیست محیطی ،شغلی ،ایمنی و بهداشت
توجه
 پیش از آغاز به کار باید پرمیت گرفته شود
 از وسایل ایمنی گفته شده در پرمیت استفاده شود
 چون بیشتر ایرادهای پیش آمده در هنگام نرمال بودن سایت می باشد باید با اتاق کنترل هماهنگی انجام شود
 پس از پایان کار آنجا را تمیز کنیم

-10سوابق
شماره فرم

محل نگهداري

عنوان

IFS/Service and Maintenance /
-----

Historical Work orders

Work Order Management
/Analysis/Historical Work orders

-11گیرندگان
گیرندگان این سند بر حسب سلسله مراتب عبارتند از :
Complex Maintenance Manager 
LDPE Maintenance Manager 
LDPE Instrument Manager 

-12مستندات و ضمائم
Electro pneumatic Positioner Type 3730-3
VOID
STAMP

UNDER CONTROL
STAMP

در صورت پرينت ،اين سند جزو اسناد كنترل نشده مي باشد .براي استفاده از
اين سند ،جهت اطمينان به فهرست اصلي مستندات به آدرس
http://sp3/aspc/EDMS/default.aspx
رفته و با اصل آن مطابقت دهيد.

