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  مقدمه ١

است که برج پاشش بعنوان تونل  مکانیزم کارکرد اسپری درایر کارخانجات تولید پودرلباسشوئی براین اساس استواردر 
ھوای گرم ازپائین به آن تزریق شده و از باال خمیر آماده پودر . ھوای گرم و بصورت عمودی مورد استفاده قرارمیگیرد

د و درطول مسیر سقوط خود دراثر برخورد با ھوای گرم  رطوبت خود را تا با فشار زیاد بداخل برج اسپری میگرد) اسلوری(
با این روش دانه ھای پودر به صورت کره ھای توخالی درآمده و دارای . شود درصد ازدست داده و خشک مي ١٠حدود 

به پائین برج رانده شوند و بدون اینکه با یکدیگر یا باھر جسم سختی برخورد کنند  گرم در لیتر مي ٣٠٠دانسیته حدود 
  . شوند شده و خورد نمي

  . پارامتر رطوبت پودر تولیدی و پارامتر دانسیته مھمترین پارامترھائی ھستند که باید کنترل شوند

درباره اھمیت کنترل رطوبت فرض کنیم که کارکرد صحیح این پروژه بتواند سطح متوسط رطوبت پودر را در طول سال یک 
ھزارتن پودر تولیدی درسال یک ھزارتن صرفه جوئی شده است ھمینطور کنترل  ١٠٠یجه برای درصد افزایش دھد درنت

  . مناسب دانسیته نه تنھا ضایعات بسته بندی را کاھش میدھد بلکه به افزایش بازار فروش کمک مینماید

حرارت ھوای گرم ورودی پارامترھای فرعی محصول مثل دانه بندی و رنگ محصول نیز با تثبیت عوامل کنترلی مثل درجه 
  . سایر پارامتر ھای پودر وابستگی مستقیم با کیفیت اسلوری تھیه شده دارند. به برج و میزان خال تا حدی بھینه میگردند

پروسه تولید واحد اسپری درایر را به سه قسمت اصلی زیر تقسیم کرده و درمورد ھریک شرح بیشتری ، برای درک بھتر
  :داده خواھد شد

  . مسیر گردش ھوای گرم و مسیر گردش پودر، ردش اسلوریمسیر گ

کنترل رطوبت و دانسیته پودر تولیدی است که به نوبه ، نچه مسلم است ھدف اصلی ازاجرای پروژه کنترل اسپری درایرآ
درجه حرارت ھوای ورودی و فشار پاشش اسلوری ، میزان خال برج، خود بستگی به عوامل پنجگانه میزان سوخت کوره

  . اردد

تزریق شده به برج بلکه به ) مقدار کالری(تجربه نشان داده است که میزان رطوبت پودر تولیدی نه فقط به مقدار حرارت 
  . میزان خال و سرعت سقوط دانه ھای پودر نیز بستگی دارد

ت ھوای ورودی به مقدار حرارت یا کالری تزریق شده به برج تابع دو عامل است یکی مقدار فن دمنده و یکی درجه حرار
شود و مقدار ھوای دمنده متناسب با مقدار  دراین پروژه درجه حرارت ھوای ورودی به برج ثابت نگه داشته مي، برج

  . شود تنظیم میگردد اسلوری که پاشش مي

بسته ھم چنین میزان دانسیته پودر تولیدی نه فقط به فرمول و درصد آب اسلوری بلکه به میزان فشار پاشش اسلوری وا
  . است و میتواند توسط آن کنترل شود

  :اھمیت اینگونه است  بنا براین ترتیب تغییرات تحت کنترل به ترتیب

 . شود فشار پاشش اسلوری تغییر کند بازکردن یا  بستن یا گرفتگی نازل ھا باعث مي -١
 . شود فشار مي کنترل اتوماتیک فشار پاشش اسلوری باعث تغییر در سرعت پمپ ھای فشار قوی برای تثبیت -٢
کنترل اتوماتیک فن دمنده باعث تغییر سرعت فن دمنده متناسب با میزان سرعت پمپ ھای فشارقوی  -٣

 . شود مي
کنترل اتوماتیک درجه حرارت ورودی باعث تغییر میزان سوخت کوره متناسب با میزان سرعت فن دمنده  -۴

 . شود مي
 . میداردکنترل اتوماتیک خال ھمواره میزان خال را ثابت نگه  -۵

  ←تغییرات دمای ھوای ووردی  ←تغییرات فن دمنده  ←تغییرات سرعت پمپ ھای فشارقوی ، بطورخالصه
  . تغییرات میزان سوخت کوره و درھر حال کنترل خال و فشار اسلوری درحالت اتوماتیک ادامه دارد
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رمال تنظیم کرده و به ترتیب لوپ ھای فشار کنترل موفق برج براین اساس استوار است که اپراتور عملکرد برج را درحالت ن
دانسیته و رطوبت را درحال کنترل اتوماتیک قرار میدھد و درصورت بروز ھرحالت غیر عادی کنترل ، فن دمنده، خال، اسلوری

  . اختیار اپراتور قرار میگیرند در، آالرمھای برج ھمگی به حالت دستی برگشت داده شده و با اعالم 

  . باشد اختیار مدیریت می مه وقایع ثبت میگردند و بانک اطالعاتی ارزشمندی از کارکرد برج دراین پروژه ھ در
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  صفحه اپراتوری ٢
  

  :برای درک بھتر تجھیزات و عملکرد اسپری درایر تجھیزات بکاررفته دراین واحد را به سه دسته کلی تقسیم میکنیم
 مسیر رفته در رفته درمسیر حرکت ھوای گرم و تجھیزات بکار رتجھیزات بکا، رفته درمسیر حرکت اسلوری تجھیزات بکار

  . حرکت پودر
دستگاه فیلتر ھای روتاری  ۴آنرا پس از گذراندن از ، با نگاھی به صفحه اپراتوری میتوان دید که برای اسپری کردن اسلوری

به فشار مورد نظر برای پاشش  و عبور از پمپ ھای فشار قوی سه گانه ) فیدر پمپ ھا(دستگاه پمپ ھای ھموژن  ٣و  
  . )مسیر گردش اسلوری(رسانده و سپس از باالی برج اسپری میکنند 

منتقل و از آنجا پس از ) Air Lift(به اسانسور ھوائی یا ایرلیفت  پودر تولید شده و خارج شده ازپائین برج توسط نوار انتقال 
برای اندازه ، و عبور از غربال ھا و جدا شدن کلوخه ھای پودر )Separating Vessel(جدا شدن ازھوا توسط مخزن جداکننده 

اپراتور تصمیم ، پس ازخروج از نوار اندازه گیری. تحویل نوار اندازه گیری میگردد، و تناژ تولید و دانسیته   گیری رطوبت
  ) ودرمسیر گردش پ(. پودر تولیدی را به کدام سیلو ھدایت کند، میگیرد که با تغییر جھت شیر تقسیم

شرکت  (Suction Fan) و فن مکنده یا ساکشن فن (Dilution Fan) فن دمنده، ژنراتور ھوای گرم) مسیر ھوای گرم(در 
دارند و وظیفه آنھا تامین ھوای گرم مورد نیاز دراین مسیر گردش است به نحوی که میزان خال و میزان درجه حرارت ھوای 

ه برج نیز متناسب با مقدار اسلوری تزریق شده به برج باشد ھوای خروجی گرم ثابت بماند و حجم ھوای تزریق شده ب
به اتمسفر ترریق ) که وظیفه تامین خال را بعھده دارد(ازبرج نیز پس ازگذشتن از سیکلون ھای مرتبط با ساکشن فن 

 . شود مي
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  مسیر گردش پودر از پائین برج تا روی نوار اندازه گیری ٢.١
  

پودر  مقدار نخاله موجود در تولیدی و باید متناسب با میزان پودر شود و می ایش داده ميمیزان سرعت فن ایرلیف نم
از سیکلون ھای ) Fine(انتخاب شود تا بھترین انتقال پودر نرمال و کمترین انتقال نخاله پودر و کمترین خروجی فاین 

  . ایرلیفت را داشته باشد
  
 

ھوایئ یا ایرلیفت درمسیر گردش پودر نوار انتقال و آسانسور 
و فن ایرلیفت ) Separating Vessel(و مخزن جداکننده 

شرکت دارند اما دراین پروژه نقش کنترلی بازی نمیکنند 
درھرحال روشن بودن نوارانتقال و فن ایرلیفت برای کارکرد 

                                                           . برج ضروریست و بعنوان اینترالک عمل مینماید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسیر گردش پودر از پائین مخزن  ٢.٢
تا ) Separating Vessel(جداکننده 

 سیلوھای ذخیره
 
) دانسیته و رطوبت، تناژ(نوار اندازه گیری مشخصات پودر 

نقطه شروع کنترل رطوبت و دانسیته یعنی وظیفه اصلی 
  . پروژه کنترل اسپری درایر است

  
  
  
  

) Separating Vessel(مخزن جداکننده پودر خارج شده از 
شود تا دانه ھای نخاله آن جدا شده و با  ابتدا غربال مي

 دراین قسمت سرعت نوار. دانه بندی یکنواخت جھت اندازه گیری مشخصات پودر وارد ھاپر روی نوار اندازه گیری گردد
ع متناسب با سطح پودر داخل ھاپر تغییر میکند و بنابراین سرعت نوار تاب

. است) Separating Vessel(مقدار پودر خروجی از مخزن جداکننده 
است که سطح ھاپر ثابت نگه  ھمچنین برای اندازه گیری دانسیته بھتر

  . گیرند قرار داشته شود تا دانه ھای پودر بطور یکنواخت تحت فشار
  

غربال نباید روشن  ،تا نوار اندازه گیری روشن نباشد، ازنظر مداربرقی
اندازه گیری رطوبت توسط یک رطوبت سنج با استفاده از نور مادون . شود

اندازه گیری رطوبت و دانسیته اگر بدرستی انجام . شود قرمز انجام مي
کنترل دقیق رطوبت و دانسیته  ،ن کالیبره نباشندآنشوند و یا تجھیزات 

بار دارای اعت ،امکان ندارد و مقادیر ثبت شده در بانک اطالعاتی کارکرد برج
  . باشند نمی

  

مسیر گردش ھوای گرم از ژنراتور ھوای گرم  ٢.٣
 :تا پائین برج 

 
 
مورد ژنراتور ھوای گرم حساسیت کنترل آن و تاثیر آن  نکته قابل ذکر در 
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درپروژه کنترل اسپری درایر استفاده از اکچواتور موتوری توصیه میگردد که برای افزایش و یا ، درمیزان رطوبت پودر است
 نه اینکه باعث تغییر سوخت زیاد و در ،وخت کوره دارای رفتار یک نواخت و دارای تغییرات با شیب کم باشدکاھش س

درشرایط فعلی با انجام اصالحات روی شیر . اثر یک فرمان کوتاه گردد نتیجه تغییر درجه حرارت زیاد ھوای ورودی به برج در
  . رجه حرارت ورودی دست یافتتر د میتوان به کنترل دقیق ،موتوری کوره ھوای گرم

  . درحال پاشش است ھوای گرم تولید ھوای گرم متناسب با میزان اسلوری وظیفه ژنراتور
  

  گرم قسمت خروجی برج و ساکشن فن مسیر گردش ھوای ۴.٢
  

  . شود میزان خال و مانیتورینگ میزان درجه حرارت خروجی انجام مي ،درقسمت خروجی ھوای گرم برج کنترل
  وندش فن مکنده و درجه حرارت ھوای خروجی نمایش داده مي مقدار سرعت

  

  
  

  نکات ۵.٢
زیرا این درجه حرارت . به کنترل دقیق ندارد نیاز ،پروژه کنترل اسپری درایر درجه حرارت ھوای خروجی از برج در .١

محدوده کمتر  دارند و بلکه فقط باید دقت نمائیم که از یک خود تحت کنترل قرار تابع عوامل گوناگونی است که ھر
دریافت  آالرماپراتور پیام ، خارج از این محدوده. درجه سانتیگراد خارج نگردد ١١٠درجه سانتیگراد و بیشتر از  ٨٠از 

که معموال یا اسلوری (درچنین شرایطی . ثبت خواھد شد آالرمبانک اطالعاتی بعنوان یک واقعه  خواھد کرد و در
اپراتور میباید اقدام به تصحیح  ،)تی برج بدرستی صورت نگرفته استدرحال سیرکوله میباشد و یا تنظیم دس

درجه . میزان سوخت کوره نماید
درجه احتمال  ٨٠ از حرارت کمتر

ایجاد شبنم درداخل سیکلون ھا و 
درجه احتمال سوختن  ١١٠بیشتر از 

  . فیلتر ھا را بھمراه دارد
   

تنظیم دستی برج باید با چنان  در .٢
میزان سرعت  ظرفیتی کار کرد که

درصد تجاوز  ٩٠فن مکنده از محدوده 
نکند تا بتوان کنترل میزان خال را 

بصورت اتوماتیک و مناسب انجام 
لیکن اپراتور ھا معموال برای . داد

استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی 
 ترجیح میدھند درمیزان باالتر کار

  . کنند
  

کنترل میزان نھائی و دقیق رطوبت  .٣
ا کاھش و افزایش پودر میتواند ب

جزئی درمیزان خال صورت گیرد 
یعنی خال اگر کمی افزایش یابد 

زمان سقوط دانه ھای پودر بیشتر 
نتیجه رطوبت آن کاھش  شده و در
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محدوده تنظیم  شود که کنترل خال درحالت اتوماتیک و در اتوماتیک وقتی انجام مي این کار بطور. مییابد و برعکس
    . شده قرارگرفته باشد

 

  ھای فشارقوی مسیر گردش اسلوری و پمپ ۶.٢
  

عدد فیدر پمپ یا پمپ ھموژن و سه عدد پمپ فشار قوی  ۴عدد روتاری فیلتر و  ۴گردش اسلوری تشکیل شده از  مسیر
  . اسلوری پمپ شده به رینگ باالی برج اسپری میگردد ،و یک عدد شیر برگشت که اگر بسته باشد

برای این کار باید حداقل یکی از پمپ ھا در ، کنترل دانسیته است، ل فشار اسلورینکته قابل توجه اینکه ھدف از کنتر
کنترل اتوماتیک  اتمسفر باشد تا بتوان فشار اسلوری را در ٢باشد و فشار خمیر ورودی آن پمپ باالتر از حداقل  PLCاختیار 

  . داد قرار
آنگاه میتوان کنترل  ،فشار تنظیم شده باشد% ۵کمتر از گیرد و انحراف آن  اگر فشار اسلوری تحت کنترل اتوماتیک قرار

  . حالت اتوماتیک قرارداد دانسیته را در
 

 منوھاآشنايي با  ٣
  

 Fileمنوي  ٣.١
 

  PostAdditionمنوي  ٣.١.١
در قسمت مربوطه " که بعدا، دموی مربوط به برنامه پست اديشن، در صورت انتخاب اين گزينه

  . نمايش داده می شود، به آن می پردازيم

 Slurryمنوي  ٣.١.٢
در قسمت مربوطه به آن " که بعدا، دموی مربوط به برنامه اسلوري، در صورت انتخاب اين گزينه

  . نمايش داده می شود، می پردازيم
با انتخاب ، باز شده باشد" اگر پنجره مربوط به پست اديشن يا اسلوري قبال، در صورت انتخاب ھريك از منوھاي باال:نكته

  . جديدي ايجاد نمی شود پنجره، اين منوھا

 Exitمنوي  ٣.١.٣
  . از برنامه خارج می شويم، با استفاده از اين گزينه

  

 Commandمنوي  ٣.٢

  Start Recordingمنوي  ٣.٢.١
برمبناي زمان تعیین شده در منوي ، اطالعات الزم در بانك اطالعاتي، با زدن اين منو

Recording ثبت وذخیره می شوند . 

  Stop Recordingمنوي  ٣.٢.٢
ين منو ثبت اطالعات متوقف شده و ھیچ ديتايي ديگر ثبت با زدن ا

 . شود نمی

  Automatic Control Loop منوي ٣.٢.٣
اين منو خود دارای یک زير منو است که در شکل نشان داده شده 

به شرط در اختیار . لوپ كنترلي می باشد ۶اين منو شامل . است
. ل می شودمنوي مربوط به آنھا فعا، بودن كنترل اين دسته از لوپھا

منوي  تیك كنار اپراتور در اين وضعیت می تواند با گذاشتن عالمت
 . لوپ انتخابي را درمد اتومات قرار دھد، مربوطه

 

  Recordingمنوي  ۴.٣.٢
بانك اطالعاتي  Eventsجدول براي ثبت اطالعات پروسس در  
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 Recordingبراي منوي منوھايي زيرن منظور براي اي. را تعیین نمود Interval Timeبايست زمان نمونه برداري يا زمان  می
 . ايجاد شده است

  
مشخص می كند كه با  دقیقه ١٠يا  ۵يا  ١اپراتور با انتخاب زمانھاي 

، با انتخاب ھر فاصله زمانی. چه فاصله زماني اطالعات ذخیره شود
يعني اين  .منوي مربوطه فعال شده و كنار آن يك تیك قرار می گیرد

ھم غیر فعال  زمان ديگر-منودو ، ب شده استآيتم قبال انتخا
براي تغییر زمان . باشد فعال می "No Rec"فقط منوي . شوند می

ابتدا می بايست آيتم ، ثبت ركورد از يك زمان به زمان ديگر
"No Rec" سپس . زمانھاي قبلي خنثي شود انتخاب نمود تا اثر را

  .زمان جديد را انتخاب كرد
  

با زدن منوي . ت اطالعات انتخاب شده استتا اين مرحله زمان ثب
Start Recording در جدول اطالعات  Eventبا زدن . ذخیره می شود

  . ثبت اطالعات پايان می يابد Stop Recordingمنوي 
 

  :شامل موارد زير می باشد، ذخیره می شود Eventsاطالعاتي كه در بانك 
 شماره ركورد .١
 زمان وتاريخ ثبت ركورد .٢
 ام شیفتكد شیفت ون  .٣
 نام فرمول اكتیو، شماره فرمول اكتیو .۴
 ديلوشن، ساكشن، مقدارسرعت پمپھاي فشار قوي وسرعت فنھاي دمنده .۵
 فشار ورودي پمپھاي فشار قوي .۶
 درصد كوره ھواي گرم .٧
 حرارت ورودي برج .٨
 حرارت خروجي برج .٩

 رطوبت پودر .١٠
 دانسیته وتناژ پودر .١١
 رطوبت اسلوري .١٢
 گانه ۶ست پوينتھاي كنترلي لوپھاي  .١٣
  . ھا و مد اتومات يا دستي آالرموضعیت روشن يا خاموش بودن وسائل كنترلي و .١۴
 

 Tableمنوي  ٣.٣
 .می باشد مطابق شكل روبرواین منو شامل سه گزینه 

  
 

 Product Recipeمنوي  ٣.٣.١
باز  زير جدولی مطابق شکل Product Recipeبا انتخاب گزينه 

عنوان اين در نوار . نامیده می شود شود که جدول فرموالسیون می
رديف اول اين  در. شماره مربوط به فرمول فعال ذکر شده است، جدول

نام فرمول و پس از آن ، جدول از چپ به راست ابتدا شماره فرمول
دكمه اي براي فعال و يا ، رديف دوم .تاریخ و زمان اجرا ذکر شده است

ادامه جدول دو دسته  در. غیر فعال كردن شماره فرمول وجود دارد
رديف آن شامل نام آيتم لوپ كنترلي با  رديفه داريم كه ھر ١٢ن ستو

در مقابل مكاني براي وارد كردن  بیان واحد اندازه گیري در كنار آن و
  . ايجاد شده است، ست پوينت آن
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  :متغیرھائی که باید تعیین شوند به ترتیب عبارتند ازفرموالسیون جدول  در

 رطوبت مطلوب برحسب درصد    -١
 دانسیته مطلوب برحسب گرم درلیتر مقدار -٢
 فشار پاشش اسلوری برحسب بار -٣
 میزان خال برحسب میلیمتر آب  -٤
 درجه حرارت ھوای گرم ورودی  -٥
 رزرو شده است  ٦ردیف  -٦
 مقدار مجاز برای تغییرات ست پوینت فشار اسلوری برای تصحیح دانسیته -٧
 مقدار مجاز برای تغییرات ست پوینت خال برای تصحیح رطوبت -٨
 ار مجاز برای تغییرات ست پوینت درجه حرارت ورودی برای تصحیح رطوبتمقد -٩

 . مقدار افزایش ناگھانی فشار اسلوری دراثر گرفتگی یک نازل که باید آشکار شود -١٠
  . رزرو شده است ١١رديف  -١١
  . رزرو شده است ١٢رديف  -١٢
  حداقل تناژ پاشش اسلوری  -١٣
  به شرط ثابت ماندن رطوبت حداقل سرعت فن دمنده متناسب با حداقل تناژ اسلوری  -١٤
  متوسط تناژ پاشش اسلوری  -١٥
  متوسط سرعت فن دمنده متناسب با متوسط تناژ اسلوری به شرط ثابت ماندن رطوبت  -١٦
  حداکثرتناژ پاشش اسلوری  -١٧
  حد اکثرسرعت فن دمنده متناسب با حداکثر تناژ اسلوری به شرط ثابت ماندن رطوبت  -١٨

  
به عبارت  .نرمال و حد باال برای فن دمنده است، تعین نقطه کار حد پائین ،سیونجدول فرموال نکته مھم و قابل توجه در

میزان خال و میزان فشار ، دیگر باید تعیین کنیم که برای پاشش حداقل اسلوری با توجه به درجه حرارت ھوای گرم ورودی
  . درحد نرمال باقی بماندچه میزان حداقل فن دمنده نیاز داریم تا رطوبت پودر ، پاشش که تعیین کرده ایم

مورد میزان متوسط پاشش و میزان حداکثر پاشش نیز باید با اتکا به تجربه اپراتوری تعیین کنیم تا بطور  ھمین نکته را در
تقریبی میزان کالری یا حرارتی که به برج تزریق میکنیم متناسب با میزان پاشش اسلوری باشد درنتیجه رطوبتمان بطور 

  .اھد ماندتقریب ثابت خو
نگاه لوپ آ، لوپ کنترل فن دمنده و لوپ کنترل حرارت ھوای گرم ورودی در کنترل اتوماتیک ھستند، وقتی لوپ کنترل خال

کنترل رطوبت میتواند درحالت اتومات قرارگیرد و در این صورت اگر نتواند با کنترل فن دمنده به رطوبت مطلوب دست یابد 
ست پوینت خال را درحد ، دی را درحد مجاز تغییر می دھد و برای تنظیم نھائی رطوبتنگاه ست پوینت دمای حرارت وروآ

  .مجاز تغییر می دھد تا زمان سقوط پودررا به پائین برج کنترل نماید
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 Push Toاگر اپراتور روي فرمول اكتیو قرار داشته باشد و دكمه 
Deactivate Formula بلي در اين صورت فرمول ق، را انتخاب نمايد

بود و پیام غیر فعال شده و در حال حاضر ھیچ فرمولي اكتیو نخواھد 
باالي جدول فرموالسیون ھم عدد صفر نشان . روبرو ظاھر می شود

  . بیان می كند كه ھیچ فرمول فعالي وجود ندارد داده می شود و
  

  :ھای زير وجود دارد دكمهدر پائین ترين رديف اين جدول 
Next: ول بعد استفاده می شودبرای رفتن به فرم .  

Previous: برای بازگشت به فرمول قبلی استفاده می شود .  
New: باشد برای ايجاد فرمول جديد مي .  
Save: تغییرات اعمال شده در جدول را ذخیره می کند .  

Delete: برای پاک کردن فرمول استفاده می شود .  
 

  Shiftمنوي  ٣.٣.٢
در سمت . می شود که به نام جدول شیفت اسپري دراير است باز انند شکل زيردر صورت انتخاب اين گزينه پنجره ای م

تاريخ و ، تاريخ و زمان شروع شیفت، نام فرمول/ شماره ، نام شیفت، چپ اين جدول به ترتیب از باال به پائین کد شیفت
شش شده و در پايان شماره میزان کل اسلوری پا، میزان کل پودر تولیدشده، زمان کل، زمان مفید، زمان خاتمه  شیفت

  . رکورد آمده است

  

  

  .کردن با برنامه کنترل اسپری درایر این است که جدول شیفت پر شده و ثبت شده باشد کارالزمه 
قرار دارد كه  Shift Operator و Shift Codeدو لیست باكس به نام ، در قسمت بااليی و سمت راست جدول شیفت

اپراتور می تواند در ابتداي شیفت با انتخاب نام و كد . به ھر يك در آنجا وارد شده است اسامی سر شیفت ھا و كد مربوط
  . يك شیفت جديد به نام خود ثبت نمايد Newفشردن دكمه  مورد نظر و

شیفت مربوطه را خاتمه می دھد و اطالعات شیفت به  Push To Stop Shiftاپراتور با زدن دكمه ، در انتھاي شیفت كاري
  . ذخیره می شود ركورد مربوطه ثبت و لي درطور ك

ھر يك از دكمه ھاي موجود در جدول يك عملیاتي را در ارتباط با اطالعات شیفتھاي مختلف انجام می دھند كه به 
  :اختصارتوضیح داده می شود

Previous: براي مروراطالعات شیفتھاي قبلي برحسب شماره ركوردازاين دكمه استفاده می شود .  
Next: براي مروراطالعات شیفتھاي بعدي برحسب شماره ركوردازاين دكمه استفاده می شود .  

Push To Stop Shift: به منظور پايان یک شیفت کاری استفاده می شود .  
New: استفاده می شود، براي ثبت يك شیفت كاري جديد .  
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Sort: العات كادري به شكل زير باز می شود كه می توان اط، با زدن دكمه سورت
، Start Date/Time --شیفت ھاي ثبت شده رابرحسب اولويت انتخاب برمبناي 

Formula Number ،Shift Code --  با فشردن دكمه ھايNext وPrevious مرور كرد .  
کردن یک پیغام ظاھرمی شودکه نشان ) Sort(در صورت انتخاب آیتمھا برای سورت

پیام مربوطه تائید  Okبازدن دکمه . می دھد برچه مبنایی سورت صورت می گیرد
درغیر اين صورت می توان با زدن دکمه . . وپنجره سورت بسته می شودشده 

Cancel  پنجره سورت را بست.  
Close: برای بستن جدول شیفت می باشد.   

پیام زیر به ، استپ شود  Push To Stop Shiftاگر شیفت جاري با زدن دكمه 
  اپراتوراعالم خواھد شد 

  
  
  
  
  
  

  Calibrationمنوي  ٣.٣.٣
اين منو خود به تنھايي شامل   

  .چندين زير منو می باشد
  

٣.٣.٣.١ Formula  
مینیمم و  شود در اين منو می

ماكزيمم ست پوينت آيتمھاي جدول 
اطالعات . كردفرموالسیون را تعیین 

وارد شده در اين جدول با زدن دكمه 
Save  در فايلini  دركامپیوتر ذخیره

  .می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣.٣.٣.٢ Moisture Loop 
  

. لوپ رطوبت می باشد PIDاين بخش مربوط به كنترل 
. لوپ كنترلي مجزا وجود دارد ۶در پروژه اسپری درایر 

 PIDآيتم كه مربوط به ضرائب كنترل   ٧، در اين پنجره
  . قرار دارد، می باشد

، با انتخاب منوي مربوط به كالیبراسیون مثال رطوبت
اعدادي كه نمايش داده . دپنجره مربوطه ظاھر می شو

قرائت  iniاعدادي است كه از فايل ھای ، می شوند
  . می گردند

، اپراتوري كه حق دسترسي به اين بخش را دارد 
 تواند اعداد درست را در اديت باكسھا وارد نمايد و می

ذخیره  iniاين اعداد در فايل  Saveسپس با زدن دكمه 
اطالعات عالوه بر اين ، باشیم Realاگر در مد . نمايد
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بخش تنظیم ھای نادرست در اين . اين ضرائب در كنترل تولید نقش به سزایی دارند. دانلود می شود PLCدر  PCثبت در 
  . باعث اختالل در تولید می گردد

  

 Windowمنوي  ٣.٣.٤
 Cascade, Tile, Arrange - این منو نشاندھنده سه وضعیت نمایش پنجره ھا

Icons - می باشد و گزینه Close All   به معنای بستن پنجره یا تمام پنجره ھا
  . باشد و وقتی درحال تولید ھستیم ھرگز نباید مورد استفاده قرارگیرد می

 
  
 

 Send Messageمنوي  ۵.٣.٣
 این گزینه برای ایجاد امکانات جدبد در   آینده در نظر گرفته شده است

  
 

 Data  Sourceمنوي  ۶.٣.٣
  :وضعیت براي منبع قرائت اطالعات خواھیم داشت ٣" ما كال. اتور با برنامه می باشداین منو نشاندھنده وضعیت کار اپر

    Demoدمو يا حالت آموزشی •
 PLCواقعي يا حالت ارتباط با  •
  ). اين منو فعال غیر فعال می باشد( Network ارتباط با شبكه يا  •

  
. نمايشھا غیر واقعي می باشد يعني تمام اطالعات و، ددر حالت دمو می باش برنامه، به ھنگام اجراي برنامه براي بار اول

پس . با انتخاب اين منو از حالت دمو خارج می شويم. می باشد Demo Disconnectمنوي ، تنھا منويي كه فعال است
  :گزینه ھای دیگر فعال خواھند شد که شامل  گزینه

   
Connect to PLC،Disconnect from PLC،Connect Demo اي ارتباط واقعي بر. باشد می

مدت  با انتخاب اين منو. مرتبط شد Connect To PLCمی بايست به منوي ، برای تولید
. چندين ثانیه به طول می انجامدكه  ارتباط برقرار کند PLCبا  PCزماني سپري می شود تا 

 PLCابتدا پیغامی ظاھر می شود كه می گويد با موفقیت به ، PLCبرقراري ارتباط با  بعد از
  . به اپراتور اعالم می شود قرائت و PLC سپس شماره فرمول اكتیو از. وصل شده ايم

  
  

  آالرمثبت  ۴.٣
  . ھا و ثبت در بانكھاي اطالعاتي اختصاص داده شده استآالرمدر برنامه اسپري دراير بخشي براي نمايش 

ھا خارج از آالرماين . دارند را. . . ارت وحد باالي حر آالرم، سرعت و كوره ھواي گرم آالرم، نوار دانسیته، پمپھا، فن ھا
  . محیط برنامه تولید شده و به پی ال سی خبر داده می شوند

كند و  نماد گرافیک وسیله مربوطه روی صفحه مانیتور شروع به چشمك زدن می، ھای فوق آالرمبه محض وقوع ھریک از 
  . اين عمل ادامه دارد، برقرار است آالرمتا لحظه اي كه 

به صورت  Alarmدر بانك اطالعاتي در جدول ، زمان وقوع آن كد شیفت و و آالرمبه ھمراه كد  آالرمپیام  آالرمحض وقوع به م
  . يك ركورد ثبت می شود

  
انحراف خال یا فشار اسلوری و  آالرممثل  .داخل برنامه تولید می گردند ھائی ھستند که در آالرمھای فوق  آالرم عالوه بر

  .ھای اخیر نیز به محض رخداد دربانک اطالعاتی ثبت می گردند آالرم .امثال اینھا
ادامه  آالرمی دربرنامه یک زمان تاخیر قابل تنظیم تعریف شده است که چنانچه درطول این زمان آالرم نکته اینکه برای ھر

  . نگاه اعالم گردیده و ثبت می شودآرفع نگردد  داشته و
  

  )ھا نسیته و فننوار دا، پمپا(ا ھ كنترل نحوه دسترسی به اطالعات ٣.٥
توضیح اینکه درپروژه کنترل اسپری درایر روشن و خاموش کردن تجھیزات به عھده اپراتور 

حالت روشن و خاموش بودن آنھا ، بوده و از تابلوھای قدرت مرکزی فرمان می گیرند
  توسط برنامه اپراتوری مانیتور می شود

گشوده خواھد شد که دارای  منويي، راست کنید کلیک کنترلھا چنانچه برروی ھریک از 
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  . باشد می Take, Action, Propertiesسه گزینه 
  

   Take منوي ٣.٥.١
  :به ترتیب  شامل سه گزینه دیگر به شکل زیر می باشد

به نحوی که اگر روی ، خواھد بود Offيا  Onبرحسب اینکه دستگاه مورد نظر روشن یا خاموش باشد ، گزينه اول این منو 
كنترل مربوطه روشن شده و ، Onکلیک شود وضعیت روشن و خاموش وسیله مورد نظر تغییرمی کند با انتخاب گزینه  آن

تغییر   Onدستگاه مربوطه خاموش شده و نوشته آن به ، تغییر می يابد و باکلیک مجدد روی آن Offعنوان اين منو به 
  خواھد یافت 

با فشردن مجدد اين منو . سرعت را افزايش داد On Incتوان با زدن منوي  می، اگرسرعت كنترل مربوطه قابل تغییرباشد
در مورد كاھش سرعت ھم وضعیت به ھمین . می توان فرمان افزايش  سرعت را خاموش كرد، تغییر يافته Off Incكه به 

دراين ، را بدھد On Incرا داده باشد وبخواھد در ادامه فرمان كاھش On Incاگر اپراتورفرمان افزايش . شكل می باشد
عنوان . ابتدا فرمان افزايش خاموش می شود و سپس فرمان كاھش روشن خواھد شد، با فشردن منوي كاھش، حالت

  . منوھا ھم اتوماتیك تغییرمی يابند
  

  Action منوي ٢.۵.٣
  :Actionعملكرد دیالوگ باکس 

دو اين پنجره دارای . می باشد Actionمنوي دوم منوي . يكسري منو ظاھر می شود، با كلیك راست روي كنترلھا •
 . می باشد -افزايش وكاھش - دكمه

 ٢وضعیت جاري اين ، با بازنمودن پنجره براي ھر كنترل •
اگر ديجیتال . ديجیتال روي دكمه ھا نمايان می شود

 Turnافزايش گرفته باشد روي دكمه افزايش نوشته شده 
Off Inc مه واگر ديجیتال افزايش نگرفته باشد روي دك

در مورد ديجیتال كاھش ھم ، Turn On Incنوشته شده 
 . به ھمین ترتیب می باشد

ما بخواھیم  و خاموش باشد Decروشن باشد و  Incاگر  •
Dec با زدن دكمه ، را روشن نمائیمDec ، حتماInc 

يعني روشن كردن يك . اتوماتیك خاموش می شود
. ديجیتال باعث خاموش شدن ديجیتال ديگر می شود

 ھیچ گاه دو ديجیتال ھمزمان اكتیو نمی باشد چون
  
  

  Properties منوي ٣.۵.٣
اجزا آن به ترتیب عبارتند . باشد محل نمايش و تنظیم خصوصیات كنترلي و گرافیكي كنترل مي Properties ديالوگ باكس

  :از
 

Auto Refresh:  
فقط  Properties پنجره، اگر چک باکس مربوطه فعال باشد

چنانچه چک باکس مربوطه  .اشتجنبه نمایشی خواھد د
برداشته شود  امکان تایپ و وارد کردن اعداد داخل ادیت 

 و فراھم می شود، رنگ زرد مشخص شده که باباکسھا 
ادیت بريم، بروی آنھا ب )با موسمثال ( فوكوس را چنانچه

با تغییر یکی  .باکس مربوطه به رنگ سبز تبدیل خواھد شد
زیر ستون مربوطه اکتیو می در Applyدکمه ، از پارامترھا

ثبت اطالعات در مکان خود ، با زدن دکمه مربوطه .شود
غیر  Apply  مجددا دکمه منتقل میگردد و PLCو به  شده

  .شود فعال می
 

Unique ID:   
مربوط به کنترل مربوطه نمایش  IDشماره اختصاصی یا 

  .دارداین مساله فقط جنبه نمایشی  .داده می شود
  

Control Mechanism:  
فعال درپروژه فعال نگردیده و مربوط به طرح توسعه 
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  .باشد می
  

Ext.Alarm:  
باید این چک باکس تیک ، خارج از نرم افزار کاد فریم است) سرعت و یا حرارت، سطح(اگر منبع تولید آالرم کمیت مورد نظر 

غیر این  در .گردد برنامه تولید نمی دراین صورت آالرم اتوماتیک توسط) حالت پیش فرض برنامه ھم ھمین است(بخورد 
بلکه ، این حالت برای مخازنی مفید است که لول سوئیچ ندارند، شود کنترلو تولید صورت آالرم میتواند توسط خود برنامه 

جره در ھمین پن كنترلبرای  از قبلسطح آنھا توسط یک لول ترانسمیتر تعیین میگردد و از آنجائیکه حد آالرم باال و پائین را 
البته ھنوز اين مورد توسعه نیافته و عمل . کنترل گرددو  تولیدسیگنال آالرم میتواند داخل برنامه ، گردد ميمشخص 

  .کند و درآینده توسعه خواھد یافت نمی
 

  ویژگی ھای اسپریر درایر ٣.١.۵.٣
کنترل اسپری درایر دارای یک صفحه دیالوگ 

زیر صفحه می باشد که به ترتیب دارای  ٣شامل 
ھریک از متغییر ھای برج . یرھای زیر ھستندمتغی

، در ستون خواص خود دارای مقادیر مینیموم
حد باال و مقدار  آالرم، حد پائین آالرم، ماکسیمم

  .جاری میباشد
  

  اسپری داریر ١ کنترلصفحه 
  

میزان فلوی ، به ترتیب دمای ھوای گرم ورودی
فشار اسلوری درحال ، اسلوری درحال پاشش

، رارت اسلوری درحال پاششدرجه ح، پاشش
درصد رطوبت اسلوری درحال پاشش و بالخره 

 لحظه مقدار کالری مورد نیاز در
  
  
  
  
  

  اسپری داریر ٢ کنترلصفحه 
  

درصفحه دوم خواص کنترل اسپری درایر 
درجه حرارت ، مواردی مانند فلوریت نازل

ھوای خروجی و میزان خال و دانسیته و 
یون مورد رطوبت پودر از نظر کالیبراس

  بررسی قرار میگیرند
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  اسپری داریر گرافیكصفحه 

، در ھر بخش کنترلی Graphicبا انتخاب گزینه 
 سه گزینه دیالوگ باکس مربوطه با

Background, foreground ،body  نمایان
 که می توان رنگ ھای مورد نظر را، گردد می

روی  سپس بر برای ھر سه بخش انتخاب کرد و
رفته تا رنگھای مورد نظر  SaveAllColorگزینه 

، چنانچه این گزینه انتخاب نشود. ذخیره شود
رنگھای انتخاب شده برروی تصویر اصلی اجرا 

دکمه  SaveAllColorبا  زدن دکمه . نخواھد شد
Cancel غیر فعال می شود . 

 Cancelدکمه  SaveAllColorقبل از زدن دکمه 
  . اکتیو می باشد

انتخاب را جھت اتمام کار   Closeمیتوان گزینه سپس
 کرد

  
  

  ویژگی تنظیم  پمپ ھای فشارقوی ٣.٢.۵.٣
  

. باشد که شامل دو گزینه به نام کنترل و گرافیک می
قسمت کنترل دو متغییر سرعت پمپ ھا و کورس  در

انجائیکه کورس پمپ ھای  انھا مقداردھی میگردند از
از  ،نھاستآدرصد ظرفیت  ١٠٠قوی ھمیشه  فشار
کیلو ) ١٨٠٠٠مثال (سبه ظرفیت نھائی پمپ محا

بدست میاید و معادل یک  ۶٠٠٠درساعت بخش بر 
  . درصد ظرفیت دردقیقه میباشد

  
  
  
  
  
  

  ویژگی کوره ھای ھوای گرم ٣.٣.۵.٣
 
انجائیکه درحال حاضرکنترل داخلی عملکرد  از

کوره ھوای گرم دراختیار پی ال سی نمیباشد 
لیکن این  تنظیمات این جدول ضرورتی ندارند

قابلیت وجود دارد که نسبت سوخت و ھوا و 
فشار داخل کوره و ھمینطور درجه حرارت ھوای 

خروجی از کوره نیز تحت کنترل پی ال سی 
  . قرارگیرد
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  ویژگی پمپ ھموژن ۴.٣.۵.٣
  

دراین پروژه از پمپ ھای ھموژن یا 
فیدر پمپ ھای دورمتغییر استفاده 
نشده است لیکن دراینده اگر این 

دور متغییر شوند سرعت  پمپ ھا
انان میباید چنان تغییر کند که فشار 

ورودی پمپ ھای فشارقوی را 
ھمواره ثابت نگه دارند و بتوانند 

درسرعت ھای مختلف به پمپ ھای 
فشارقوی خوراک برسانند درحال 

حاضر تنظیماتی روی این پنجره نباید 
  . صورت گیرد

  
  
  
  
  
  
  

  )Vessel(ویژگی مخزن  ۵.٣.۵.٣
  

ری درایر فقط یک مخزن که درپروژه اسپ
ھمان ھاپر نوار اندازه گیری است دارای 

با . پارامتر ھای قابل تنظیم می باشد
دوبار کلیک کردن روی ھریک از کنترلھا و 

پنجره ، ھاپر روی نوار دانسیته، ازجمله
ای گشوده خواھد شد که شامل 

دوصفحه به نام  بخش کنترل وسیله 
یک وسیله دیگری به نام گراف مورد نظر و

  . باشد مورد نظر می
مثال درمورد وسل ھا گزینه  

ControlVessel : دارای سه ستون شامل
اگر (سرعت میکسر وسل ، سطح  وسل

ودمای محتویات وسل می باشد ) دارد
وھرستون دارای اقالم اطالعاتی است 

که درسمت چپ گزینه با نام ھای 
Current ،Minimum ،Maximum ،Low 

Level ،High Level ،Ext. Alarm 
مشخص شده اند که باید برای 

کالیبراسیون وسیله مربوطه مورد 
میزان ، استفاده قرارگیرند و به ترتیب

مخزن را معرفی  آالرمجاری ستون مربوطه و مینیمم  و ماکسیمم ظرفیت مخزن و  کمترین و بیشترین میزان برای اعالم 
  . می کنند
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  ویژگی شیر برگشت ۶.٣.۵.٣
  
پنجره میتوانیم مقادیر فلوی  این در

ماگزیمومی که از شیر برگشت 
درحالت باز عبور مینماید را تنظیم 

نمائیم لیکن از انجائیکه دراین پروژه از 
باز (نوع شیر برگشت دو حالته  

استفاده شده مقدار باز یا ) یابسته
بسته بودن ان مد نظر نیست بنابراین 
  . نیازی به تنظیم این جدول وجود ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انسیتهویژگی و خواص نوار د ٣.٧.۵.٣
  

نوار دانسیته برای سنجش تناژ پودر عبوری و 
ھمینطور دانسیته پودر عبوری مورد استفاده قرار 

  میگیرد 
مقدار بار ، درجدول زیر مقدار سرعت حداکثر نوار

، حد اکثر روی نوارو مقدار تناژ حد اکثر روی نوار
و مطابق طبق اندازه گیری بعمل آمده 

کالیبراسیونی که روی نشاندھنده ترانسمیتر تناژ 
و بار روی نوار درتابلوی محلی انجام گرفته وارد 

  . میگردند
سیگنال آنالوگ از تابلوی محلی نوار  ٢دراین پروژه 

دانسیته دریافت میگردد اول سیگنال تناژیا فلو دوم 
  سیگنال دانسیته

  
 –دو سیگنال از طریق نشاندھنده  ھر
انسمیترھای محلی کالیبره شده اند و وظیفه تر

حدود ماکزیمم (این پنجره فقط انتقال کالیبراسیون 
و برنامه اپراتوری  PLCمتغییر ھا به ) و مینیمم
  میباشد

 ٢٠و  ۴بنا براین درقدم اول باید مقادیر مینیمم وماکزیمم تناژ یا فلو را معادل ھمانچه درترانسمیتر محلی برای مقادیر 
امپر درنظرگرفته ایم به این جدول منتقل کنیم و درمرحله بعد ھمان مقادیر که برای ماکزیمم و مینیمم دانسیته میلی 

درنظر گرفته ایم به جدول منتقل میکنیم و ھمینطور مقداری که برای ماکزیمم سرعت نوار بطور عملی اندازه گرفته ایم 
  درقسمت ماکزیمم سرعت نوار وارد میگردد

از حاصل تقسیم مقدار تناژ برمقدار بار نوار و دراینجا دانسیته درھرلحظه سرعت نوار و با درنظر گرفتن یک  نکته اینکه
  . محاسبه میگردد، ضریب تعادل

صحت نمایش مقدار دانسیته روی نوار دانسیته باید درھر شیفت کاری چک گردد و اگر خطا داشته باشد باید با تنظیم 
  . که منجربه تغییر پروفیل پودر عبوری میگردد تنظیم گردد دریچه عبور پودر روی نوار

زیرا کالیبره الکترونیکی دانسیته معموال ھفته ای یک بار چک میگردد و آن ھم بوسیله اعمال سه عدد وزنه بجای پودر 
را روی روی نوار که اعداد آن ازقبل مشخص شده است و درھرشیفت فقط با تنظیم دریچه عبور پودر نمایش دانسیته 

  .ھمان نشاندھنده ترانسمیتر محلی تنظیم می کنند
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  گونگی شروع  کنترل و مانیتورینگ اسپری درایرچ ۴
  

  PLCاجرای نرم افزار و ارتباط با  ٤.١
برای ، وصل نشده است و درحالت آموزشی میباشد PLCھنوز به ، وقتی برنامه مانیتورینگ براي اولین بار اجرا میگردد

را انتخاب کند تا ازوضعیت آموزشی خارج شود و Disconnect Demo   گزينه  Data Sourceيد ازمنوی اپراتوربا, شروع کار
  . کلیک نمايد   connect To Real  سپس برروی گزينه

  
چندین ثانیه بطول می انجامد لیکن اگر به  PLCبرقراری ارتباط با 

تورارسال ھردلیلی برقراری ارتباط با آن مقدور نباشد پیام زیر به اپرا
  . خواھد شد

  

  

  ثبت یک شیفت کاری ٤.٢
زیرا تمام اطالعاتی که ثبت میگردد باید بنام مسئولین فعلی شیفت  .باید یک شیفت کاری به ثبت برسد، برای شروع کار 

  . ثبت گردد و ھمینطور استفاده از کنترل اتوماتیک بدون ثبت شیفت کاری امکان ندارد
ابتدا  شماره . پس از آن صفحه مربوطه باز می شود. انتخاب نمود  Tableا از منویبرای شروع اول بايد گزينه شیفت ر

کلیک کرده تا یک  Newسپس بر روی آيکن ، شیفت و نام اپراتور که ازقبل داخل یک لیستی قرار دارد انتخاب می شود
با زدن این دکمه زمان . شیفت کاری جدید با فرمول و نام جدید آغاز شود

  . اطالعات ديگر ذخیره می شودشروع شیفت و 
سپس پیام زير ظاھر می شود که به معنای شروع شیفت می باشد که با 

  کلیک کردن بر روی آن يک شیفت کاری شروع می شود
که به معنای شروع شیفت با فرمول فعال قبلی میباشد و با کلیک کردن بر 

، ول شیفتاگر قبل از باز کردن جد. روی آن يک شیفت کاری شروع می شود
  . شیفت با فرمول اکتیو ثبت می شود، فرمول را اکتیو کرده باشیم

  
پیغام می دھد که ، اگر فرمول اکتیو نداشته باشیم وشیفت را شروع کنیم

 . فرمول اکتیو موجود نیست وباید فرمول اکتیو راانتخاب نمود
  دیالوگ مربوط پایان شیفت کاری

  
وفرمول مورد نظر را اکتیو کرده  بدین ترتیب باید به جدول فرمول رفت
متوجه می شویم که فرمول . وچنانچه به جدول شیفت باز گردیم

  . جدیدی که اکتیو شده در مکان خود نمایش داده می شود
با . ثبت می شود، زمان جاری به عنوان زمان شروع، با شروع شیفت

رد ھمواره مقدار جاری زمان را درخود نگه میدا End time، گذشت زمان
دراین حالت زمان جاری بعنوان زمان خاتمه ثبت . تا لحظه ای که شیفت را با زدن دکمه استاپ شیفت خاتمه داده باشیم

  خواھد شد
  . بدست می آید، زمان توتال تایم از اختالف بین زمان شروع وزمان خاتم که دائم در حال به روز شدن می باشد

  

  عال کردن فرمول کاری انتخاب تنظیمات کارکرد اسپری درایر و ف ٤.٣
دیالوگ مربوطه باز خواھد شد و اگر قبال فرمول فعالی وجود داشته باشد   Tableازمنوی  Product Recipeبا انتخاب گزینه  
، شود و گرنه باید تنظیمات لوپ ھای کنترلی رابه میزان مناسب و براساس تجربه اپراتور انتخاب نمود نمایش داده مي

 Saveباید مطمئن شویم که این فرمول فعال است و در پایان گزینه ، درقسمت ھای قبلی امده استشرح جدول تنظیمات 
چون ارتباط با پی ال سی برقراراست فرمول مذکور ھمزمان ھم دربانک اطالعاتی برنامه و ھم درپی ال ، را انتخاب میکنیم

  سی نوشته خواھد شد
  

  راه اندازی روال ثبت اطالعات  ٤.٤
این مرحله به ما کمک میکند که روال راه اندازی را ثبت کنیم و دربررسی ھای بعدی از ان درس  عات درشروع ثبت اطال

  ضمنا به ما کمک میکند ساعت واقعی شروع کارمان را ثبت کنیم  ،ھائی بگیریم
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راه اندازي دستي اسپري دراير ، راه اندازي با استفاده از مانیتورينگ برنامه ۴.۵
  تولید وتنظیمات اولیه وشروع

ھمینطور نوع اسلوری که ، تنظیم اولیه کارکرد اسپری درایر مطابق سلیقه و تجربه کاری ھر اپراتور میتواند متفاوت باشد
اماده شده و نوع محصولی که انتظاران میرود ھرکدام میتوانند یک نسخه کاری جدا گانه داشته باشند بھرحال دراین 

یک اپراتور خوب به نحوی . رمیگذراند تا کارکرد اسپری درایر به حالت تعادل انتقال یابدمرحله اپراتور دوران پرتالشی را از س
کارکرد اسپری درایر را تنظیم میکند که اعداد بدست آمده برای میزان فشار اسلوری و خال و فن دمنده و حرارت ورودی و 

رغیراینصورت باید فرمول یا نسخه مورد دانسیته و رطوبت مطابق فرمولی گردد که خود طراحی و فعال نموده است د
   نظرش را مطابق با اعدادی که به تجربه بدست اورده تغییر دھد 

  

  فعال کردن لوپ کنترل فشار اسلوری ۴.۶
توضیح (ابتدا باید سرعت پمپ ھای فشارقوی که دراین لحظه درسرویس ھستند نسبت به ھم توسط اپراتور تنظیم گردد 

ت پمپ ھا را یکسان تنظیم نمیکنند بلکه بسته با دوری یا نزدیکی ان پمپ به منبع اینکه درفشار ھای مختلف سرع
اسلوری ازانجائیکه فشار ورودی ان متغیر نسبت به پمپ دیگر فرق میکند درسرعت متفاوتی باید قرارگیرد تا مقدار قدرت 

، پس از این تنظیم) ن قرارگیردبرق مساوی با دیگر پمپی که درسرویس است مصرف نماید و با اصطالح تحت بار یکسا
سپس مطمئن می شویم که . اپراتور میتواند یک یا ھر دو پمپی رکه درسرویس است دراختیار پی ال سی قراردھد

  Command / Automatic Control Loopsدراین صورت اگر به منوی ، بار بیشتر است ٢فشارورودی پمپ ھای مذکور ا ز
پررنگ شده است و نشان می دھد که لوپ اسلوری آماده اتومات شدن   Slurry Pressureبرویم میبینیم که سطر 

روی این گزینه کلیک می کنیم تا به مد اتومات رفته و یک تیک درکنار آن ظاھر شود از این لحظه لوپ کنترل . میباشد
پی ال سی قرارگرفته اند کنترل به ھریک ازپمپ ھائی که تحت اختیار  PIDفشاراسلوری فعال می گردد و خروجی فرمان 

صادرخواھد شد بنابراین انتظار میرود که پمپ ھا اگر ھردو یا ھرسه دراختیار پی ال سی قرارگرفته باشند اختالف 
  . سرعتشان را با یکدیگر حفظ کنند

به پمپھا فرمان افزايش سرعت داده می ، اگر فشارجاري كمتر از میزان تعیین شده در جدول فرموالسیون باشد
  . فرمان كاھش سرعت داده می شود، ودوبالعكس اگر فشارجاري بیش از مقدارست شده باشدش

  . توضیح اینکه معموال اپراتورھا یکی از پمپھاي فشار قوي را دراختیار پی ال سی قرارمیدھند و دیگری را خود کنترل میکنند
  

  فعال کردن لوپ کنترل خال ٧.۴
براي اين . الزم است كه فن ساكشن در مد ریموت کنترل  قرار گیرد، كنترل نمودبراي اينكه بتوان خال را به صورت اتومات 

دراینجا (روي تابلوي محلي را در مد ریموت ) اتومات نامگذاری شده است/دراینجا بنام دستي(ریموت  -منظور كلید لوکال 
دراین صورت ، سی قرارگرفته استقرار می دھیم معنی این کار این است که کنترل ساکشن فن دراختیار پی ال ) اتومات

پررنگ شده است و نشان می   Vaccumبرویم می بینیم که سطر  Command / Automatic Control Loopsاگر به منوی 
روی این گزینه کلیک می کنیم تا به مد اتومات رفته و یک تیک درکنار آن ظاھر شود از . دھد که خالآماده اتومات می باشد

  . رل خال فعال می گردداین لحظه لوپ کنت
اگر میزان خال ازست پوينت . از يك نمايشگر براي نشان دادن میزان خال استفاده شده است، در اين پروژه دراتاق كنترل

فرمان كاھش سرعت به ساكشن فن داده می شود وبالعكس اگر میزان خال ، تعیین شده در جدول فرموالسیون باالتر رود
  . سرعت به ساكشن داده می شود فرمان افزايش، كاھش يابد

  

  فعال کردن لوپ کنترل سرعت فن دمنده ٨.۴
اگر خال اتومات باشد با قرار دادن كلید روي . براي كنترل سرعت فن دمنده الزم است حتما خال دركنترل اتوماتیك باشد

در . تومات قرارداده و كنترل كردتابلو در مد ریموت یا کنترل دراختیار پی ال سی  می توان لوپ کنترل فن دمنده را درحالت ا

فعال می شود و می توان با انتخاب آن وقرار ، اين صورت منوي مربوطه ھمانند خال و فشار اسلوري كه درباال گفته شد

  از اين لحظه وارد كنترل اتوماتیك می شويم. دادن تیك كنار آن به مد اتومات رفت

 ,Min, Max(نقطه كار تعريف شده  ٣درحال پاشش است و اينكه  با توجه به اينكه میزان اسلوري كه به داخل برج

Normal( براي میزان پاشش بیشتر. كنترل سرعت فن دمنده صورت می گیرد، چقدر می باشد، فن دمنده براي پاشش و ،

الزم است كه میزان ھواي بیشتري دمیده شود پس سرعت فن افزايش می يابد و پودر خشكتر می شودو بالعكس براي 

  . پس سرعت فن كاھش می يابد و پودركمتر خشك می شود، میزان پاشش كمتر الزم است ھواي كمتري دمیده شود
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  فعال کردن لوپ کنترل دمای ورودی و کوره ھوای گرم ٩.۴
در مد دستي كنترل وتنظیم حرارت كوره از . يك كنترلر حرارت براي كوره در نظر گرفته شده است، در اتاق كنترل طبقه اول

دماي ورودي كوره  PLCھمچنین كلیدي درآنجا وجوددارد كه با تغییروضعیت آن می توان از طريق. طريق انجام می شود اين
ریموت یا محلی و پی ال سی نامگذاری میکنیمبه محض قرار دادن این كلید  –این کلید را کلید کنترل لوکال   راكنترل نمود

دماي ورودي كوره ، فعال شده وبا قراردادن عالمت تیك كنارآن Inlet Temperature در مد کنترل توسط پی ال سی منوی
  . به مد اتومات می رود

با بازشدن دريچه گاز . فرمان بازشدن به دريچه گاز داده می شود، اگرحرارت ورودي برج از ست پوينت آن كمتر باشد
  . بسته شدن دريچه گاز صادر می شودحرارت كوره افزايش می يابد وھمچنین به طورعكس براي كاھش حرارت فرمان 

  

  فعال کردن لوپ کنترل دانسیته  ١٠.۴
شرایط فعال شدن این لوپ عبارت است از اینکه لوپ کنترل فشار اسلوری درحالت اتومات بوده و فشار اسلوری درمحدوده 

دراین صورت اگر به  .نواردانسیته درمد اتومات باشد" و اينكه حتما) خطا داشته باشد% ۵کمتر از (نقطه تنظیم باشد 
پررنگ شده است و نشان میدھد که   Densityبرویم میبینیم که سطر  Command / Automatic Control Loopsمنوی 

روی این گزینه کلیک میکنیم تا به مود اتومات رفته و یک تیک درکنار ان ظاھر شود از ، دانسیته اماده اتومات شدن میباشد
عملکرد این کنترل به این ترتیب است که اگر دانستیه کمتراز میزان مورد . فعال میگردد این لحظه لوپ کنترل دانسیته

انتظار قرائت گردد ست پوینت یا نقطه تنظیم فشار اسلوری را حد اکثر تا میزانی که اپراتور مجازدانسته است افزایش 
  میدھد و برعکس 

  

  فعال کردن لوپ کنترل نھائی رطوبت  ١١.۴
لوپ عبارت است از اینکه لوپ خال درحالت اتومات بوده و میزان خال درمحدوده نقطه تنظیم باشد شرایط فعال شدن این 

 / Commandدراین صورت اگر به منوی . نواردانسیته درمداتومات باشد" و اينكه حتما) خطا داشته باشد% ۵کمتر از (
Automatic Control Loops  برویم میبینیم که سطرMoisture   است ونشان میدھد که دانسیته اماده اتومات پررنگ شده

روی این گزینه کلیک میکنیم تا به مود اتومات رفته و یک تیک درکنار ان ظاھر شود از این لحظه لوپ کنترل ، شدن میباشد
حقیقت این است که کنترل اصلی رطوبت توسط کنترل فن دمنده صورت میپذیرد به این معنی . نھائی رطوبت فعال میگردد

درشرایطی که رطوبت ، چون میزان فن دمنده و درواقع میزان حرارت تزریق شده به برج متناسب باھم تغییر میکنند که
اسلوری و ترکیب ان ثابت باشد میزان اصلی رطوبت ثابت خواھد ماند لیکن تنظیم نھائی رطوبت توسط تنظیم خال و زمان 

تظار قرائت گردد ست پوینت یا نقطه تنظیم خال را حد اکثر تا میزانی انسقوط انجام میگردد اگر رطوبت کمتراز میزان مورد 
  که اپراتور مجازدانسته است کاھش میدھد تا زمان سقوط را کمتر کند و برعکس

  

   خارج کردن لوپ ھای کنترلی از حالت اتومات ٤.١٢
  یفت بعد گردندشیفت کلیه لوپ ھای اتومات به حالت دستی برگردانده شده و تحویل ش بھتراست قبل از ترک

  

  خاتمه شیفت کاری و تحویل سیستم به شیفت بعدی   ١٣.۴
دوره ، اگر شیفت کار خاتمه نیابد اطالعات مربوط به شیفت کاری ذخیره نخواھد شد پس بھتراست قبل از ترک شیفت

  کاری را خاتمه دھیم 
کلیک نمود تا ، را اگر فعال ھست  Stop-Processگزینه   Commandبرای خاتمه تولید و شیفت کاری باید ابتدا درمنوی 

را انتخاب کرده و با ظاھرشدن جدول   Shiftگزینه   Tableانگاه از منوی . سیکل کاری که شروع شده است خاتمه یابد
  رفته و آن را کلیک  می کنیم  push to stop shiftشیفت بر روی دکمه 

  

  ھاي كنترل برجآالرم ۵
ھا بین ھمه آنھا مشترك می آالرمبرخي از اين . ھايي در نظر گرفته شده استآالرمبراي ھر كدام از لوپھاي  كنترلي 

نوري و صوتي فعال شده و در ادامه  آالرمچراغ ، یآالرمبا وقوع ھر . رفتن به مد دستي آالرموDeviation آالرممثل ، باشد
بدين . رااكنالج یا شناسائی كند آالرمآن ، كردن پیام مربوطه OKاپراتور می تواند با . پیامی براي اپراتور صادر می شود

نوري ھمچنان  آالرم، رفع نشده باشد آالرممادامی كه . نوري باقي می ماند آالرمصوتي قطع شده و آالرمطريق چراغ 
  . رفع شود آالرم" برقرار است مگر اينكه كال
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  :می پردازيمدر نظر گرفته شده است كه به آن  آالرميكسري ، دررابطه با كنترل لوپھا وپروسس

  فشار ورودي پمپھاي فشار قوي آالرم ١.۵
لوپ كنترل فشار اسلوري از مد اتوماتیك ، اتمسفر قرار گیرد ٢اگر فشار ورودي پمپي كه در مد اتومات قرار گرفته كمتر از 

یام در اين صورت يك پ. خارج شده وتیك كنار منوي اتومات فشار اسلوري برداشته می شود وبه مد دستي باز می گردد
  . به اپراتور اعالم شده كه فشار ورودي پمپ كاھش يافته است آالرم

Input Pressure of (HP1 or HP2 or HP3) pump is under 2 bar!!!     
 

 Deviation آالرم ٢.۵
  )بین تمام لوپھا مشترك است(

 Deviationت يا میزان انحراف از ست پوين. براي كنترل فشار اسلوري يك درصد انحراف مجاز تعريف شده است
Percentage بعد از  مدت زماني كه براي تاخیر دراعالم اين ، اگراز آن تجاوز نمايد. با مقدار مجازآن مقايسه می شود" دائما

اپراتور با ديدن اين پیام متوجه تغییرات غیر مجاز فشار . پیامی براي اپراتور اعالم می شود، تعريف شده است آالرمنوع 
   .اسلوري می گردد

Slurry Pressure is out of (deviation)range !!! 

 رفتن به مد دستي آالرم ٣.۵
  )بین تمام لوپھا مشترك است( 

شده وپیام زير  آالرمبه اپراتور اعالم ، اپراتور كلید اتومنوال روي تابلو را به مد دستي برگرداند، اگر درحین كنترل اتوماتیك
  :صادر می شود

We go on Manual Mode Suddenly!!!  

  گرفتگي نازلھا آالرم ۵.۴
علت اين مساله می تواند . گاھي ممكن است در حین كنترل اتوماتیك فشار اسلوري به طور ناگھاني چند بار افزايش يابد

در اثر گرفتن نازلھا مسیرھاي پاشش به برج محدود شده در نتیجه فشار ناگھان . به خاطر مساله گرفتگي نازلھا باشد
  . افزايش می يابد

مثال در مورد فرمول . بسته به  ست پوينت كنترل فشار و فرمول مربوطه دارد، میزان افزايش فشار در اثر گرفتگي نازلھا
ما براي اعالم اين حالت به اپراتور يك آيتمی در رديف . بار باشد ٢ممكن است  U1بار و در مورد  ۵وش ممكن است 

می بايست تعريف كند كه براي فرمول مربوطه افزايش فشار اسلوري  تعريف شده است كه اپراتور، جدول فرموالسیون١٠
  . دراثرگرفتگي نازل چند بار می باشد

  

  سیستم در اثر گرفتگي نازلھا آالرمنحوه اعالم  ۵.۵
، آالرمدر اين لحظه يك چراغ ، اگر فشار اسلوري از حد مجازتعیین شده در جدول فرموالسیون براي گرفتگي نازلھا تجاوزكرد

روي صفحه مانیتورينگ ظاھر می  آالرمروشن شده ويك پیام -ھم در اتاق تولید وھم در اتاقك برج –زله گرفتگي نازل به من
را  آالرماگر دراين فاصله زماني اپراتور پیام . ثانیه تايم می گیرد ٣٠سیستم از مد كنترل اتومات خارج می شودو. شود

به ، در غیر اين صورت در مد دستي باقي می ماند. اتومات می گرددوارد مرحله كنترل "سیستم مجددا، اكنالج نمايد
  . وارد كنترل اتومات شده و فشار اسلوري را كاھش می دھد، محض خاتمه زمان

  

  پیشنیاز خال براي كنترل فن دمنده آالرم ۵.۶
واھیم بدون برقراري اين اگر بخ. پیشنیاز كنترل فن دمنده به صورت اتومات اين است كه حتما خال به طوراتومات كنترل شود

  :پیام ، فن دمنده را در مد اتومات قراردھیم، شرط
Vaccum must be in automat mode !!! 

.پس می بايست به اين مورد توجه كافي را داشت. ظاھر می شود
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 كاھش فشاراسلوري و رفتن به مد برگشت آالرم ٧.۵
دراين . ما ديگرپاشش نداريم ودر مد برگشت قرار می گیريم ،بار شودوشیر برگشت باز شود ١٠اگر فشار اسلوري كمتر از 

  :زير صادر می شود آالرمحالت پیام 
 Return Valve is Open and Slurry is under 10 bar !!!!! 

 

 كاھش میزان تناژ پاشش اسلوري آالرم ٨.۵
 آالرمپیام ، اشته باشدكاھش چشمگیري د، دقیقه مقداركل اسلوري كه در حال پاشش به برج است ۵اگر درمدت زمان 

  :زير به اپراتور اعالم می شود
Slurry Pressure is change suddenly !!! 

  . پروسس اعالم می شود آالرمدردسته  آالرماين . به خاطر گرفتگي نازلھا خواھد بود، يكي از داليل كاھش تناژ پاشش
  

 اينترالكھاي ورودي برج آالرم ٩.۵
د يا اينترالك ورودي برج برقرار نباشديا ايمرجنسي استپ فشرده نشده باشد يا اگر شیر سه راھي به طرف برج نباش

power در حقیقت اينھا شرايط اولیه براي . اينترالكھاي ورودي برج اعالم می شود آالرمدراين صورت ، موجود نباشد
  . استارت كاركنترل اتومات برج می باشند

  

  
 

  پايان


