Seria 3730
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-3
z protoko³em komunikacyjnym HARTâ
w wykonaniu ESD
Zastosowanie
Ustawnik pozycyjny przeznaczony do wczesnego wykrywania
nieprawid³owoœci dzia³ania zabezpieczaj¹cych zaworów odcinaj¹cych, wyposa¿ony w funkcjê planowania zabiegów konserwacyjnych i testu za pomoc¹ skoku czêœciowego.
Ponadto za pomoc¹ ustawnika pozycyjnego posiadaj¹cego
certyfikat spe³niaj¹cy wymagania normy PN EN 61508 mo¿na
w sytuacji zagro¿enia awaryjnie wy³¹czyæ instalacjê.

ESD - Emergency Shut Down - to funkcja ustawnika pozycyjnego wyposa¿onego w poszerzon¹ wersjê oprogramowania firmowego i w funkcjê testu za pomoc¹ skoku czêœciowego, przeznaczona do prewencyjnego, zale¿nego od stanu urz¹dzenia
wykrywania nieprawid³owoœci dzia³ania zaworów odcinaj¹cych z si³ownikami pneumatycznymi, zastosowanych w
obwodach zabezpieczaj¹cych.
Funkcje testuj¹ce i diagnostyczne s¹ w ca³oœci zaimplementowane w ustawniku pozycyjnym.
Ustawnik pozycyjny typu 3730-3 jest wyposa¿ony w funkcjê
komunikacji z wykorzystaniem protoko³u HARTâ. Podstawowe
funkcje, sposób zamontowania, dane techniczne s¹ takie same,
jak opisane w danych zamówieniowych w karcie katalogowej
T8384-2/3.
Parametryzowanie funkcji ESD i odczytywanie wyników testów
mo¿e odbywaæ siê zarówno w miejscu zamontowania
urz¹dzenia, jak i za poœrednictwem interfejsów komunikacyjnych SSP firmy SAMSON oraz protoko³u HARTâ.
Interfejs obs³ugowy wchodzi w sk³ad programów TROVIS-VIEW i
FDT/DTM i dziêki temu jest ³atwy do opanowania..
TROVIS-VIEW: program do konfiguracji i parametryzacji ró¿nych urz¹dzeñ firmy SAMSON.
FDT: Field Device Tool - uniwersalny program do obs³ugi
urz¹dzeñ obiektowych, niezale¿ny od producenta urz¹dzenia.
DTM: Device Type Manager - program do opisu w³aœciwoœci
urz¹dzeñ.
DD: Device Description - opis urz¹dzenia umo¿liwiaj¹cy
w³¹czenie urz¹dzenia do systemu sterowania i do systemu
zarz¹dzania elementami instalacji..
Cechy charakterystyczne urz¹dzenia
Ustawnik pozycyjny typu 3730-3 charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami:
• mo¿liwoœæ obs³ugi w miejscu zamontowania urz¹dzenia za
pomoc¹ jednego przycisku i wyœwietlacza LCD
• mo¿liwoœæ zamontowania w korpusie urz¹dzenia wy³¹cznika
granicznego pe³ni¹cego funkcje bezpieczeñstwa, atestowanego
zaworu elektromagnetycznego i wyjœcia sygna³u awaryjnego
wy³¹cznik graniczny do ustalania po³o¿enia zaworu ZAMK.
lub do kontroli testu za pomoc¹ skoku czêœciowego
zintegrowany zawór elektromagnetyczny do redundantnego
wy³¹czenia awaryjnego

Rys. 1 · Ustawnik pozycyjny i pneumatyczny si³ownik skokowy

Rys. 2 · Ustawnik pozycyjny i pneumatyczny si³ownik obrotowy
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Rys. 3 · Opcjonalne wyposa¿enie ustawnika pozycyjnego
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• zaimplementowana funkcja testu za pomoc¹ skoku czêœciowego - Partial Stroke Test -, nie wywieraj¹ca wp³ywu na pracê instalacji
• mo¿liwoœæ okreœlenia ró¿nych warunków przerwania testu
dla unikniêcia przypadkowej du¿ej zmiany skoku zaworu
wskutek przeprowadzania testu za pomoc¹ skoku czêœciowego
• zamek ESD dla zabezpieczenia przed dostêpem osób niepowo³anych
• mo¿liwoœæ wyboru pracy w trybie ESD, regulacyjnym i
obs³ugi rêcznej
• automatyczne przeprowadzanie testu w okreœlonym czasie
lub rêczne uruchamianie testu skoku czêœciowego
• w urz¹dzeniu zaimplementowane s¹ poszerzone funkcje
diagnostyczne programu EXPERT+
• testy diagnostyczne przeprowadzane s¹ bez koniecznoœci
stosowania dodatkowych czujników
• automatyczne uruchamianie funkcji testowych
• wyœwietlanie sklasyfikowanych komunikatów stanu i b³êdów
• wyœwietlanie zbiorczego komunikatu stanu lub komunikatów
ESD tak¿e na wyœwietlaczu LCD i za poœrednictwem zestyku
sygna³u alarmowego
• licznik czasu pracy umo¿liwia przyporz¹dkowanie w czasie
danych i zdarzeñ
• wyœwietlanie minimalnej i maksymalnej temperatury wraz z
informacj¹ o czasie trwania przekroczenia wartoœci granicznych
• cykliczne odczytywanie wyników testu, mo¿liwoœæ wspó³pracy z multiplekserem
• rejestr danych do rejestracji po³o¿enia zaworu w okreœlonym
czasie, uruchamiany w zale¿noœci od warunków skoku i/lub
przez zamontowany zawór elektromagnetyczny
• test histerezy w celu okreœlenia zmiany tarcia.

Mo¿liwoœci zastosowania
Informacje ogólne
Zwykle w obwodzie bezpieczeñstwa jest zamontowany zawór
odcinaj¹cy wyposa¿ony w zawór elektromagnetyczny umo¿liwiaj¹cy wy³¹czenie awaryjne i w wy³¹czniki krañcowe do
zwrotnej sygnalizacji po³o¿enia.
Standardowe zawory odcinaj¹ce nie s¹ uruchamiane podczas
normalnej eksploatacji, czyli mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bêd¹ pozostawaæ w tym samym po³o¿eniu przez miesi¹ce lub nawet lata.
W takich warunkach mo¿na zastosowaæ ustawnik pozycyjny
typu 3730-3 w wykonaniu ESD.
Jednoczesne wykorzystanie takich funkcji i elementów, jak
– zwrotna sygnalizacja po³o¿enia
– atestowany zawór elektromagnetyczny z klasyfikacj¹ PFD
(Probability of Failure on Demand) zgodnie z przepisami SIL-3
– odpowietrzanie
si³ownika
za
pomoc¹
uk³adu
pneumatycznego ustawnika pozycyjnego z klasyfikacj¹ PFD
– redundantne odpowietrzenie uk³adu pneumatycznego
ustawnika pozycyjnego za pomoc¹ zintegrowanego zaworu
elektromagnetycznego
– wy³¹cznik krañcowy
– wyjœcie sygna³u alarmowego w jednym korpusie (zob. rys. 3)
umo¿liwia po³¹czenie funkcji zabezpieczaj¹cych i testuj¹cych.

Ustawnik pozycyjny mo¿na zamontowaæ dodatkowo lub zamiast zaworu elektromagnetycznego. Umo¿liwia on precyzyjne uzyskiwanie zadanego po³o¿enia w zakresie roboczym zaworu.
Pe³na funkcja testu za pomoc¹ skoku czêœciowego (Partial Stroke Test) zaimplementowana w ustawniku pozycyjnym zapobiega zakleszczeniu siê zaworu, np. wskutek korozji lub dyfuzji
materia³u. Mo¿na uelastyczniæ d³ugoœæ okresów pomiêdzy kolejnymi testami, a w pewnych okolicznoœciach okresy te nawet
wyd³u¿yæ.
Wymagan¹ “walidacjê testu” mo¿na w prosty sposób przeprowadziæ po zastosowaniu odpowiedniej kombinacji urz¹dzeñ
oraz powszechnie dostêpnego na rynku uk³adu sterowania
pe³ni¹cego funkcje bezpieczeñstwa (zob. rys. 4).

Rys. 4 · Ustawnik pozycyjny i uk³ad sterowania pe³ni¹cy funkcje
bezpieczeñstwa

Funkcje zaimplementowane w ustawniku pozycyjnym, jak np.:
– rejestr danych, w którym zapisywane s¹ wielkoœci w, x, e
oraz y, uruchamiany w zale¿noœci od skoku lub przez zawór
elektromagnetyczny, np. w przypadku odciêcia awaryjnego
– walidacja i dokumentacja ostatnich trzech testów za pomoc¹
skoku czêœciowego
– wysy³anie komunikatów stanu poprzez wyjœcie sygna³ów
alarmowych
– test histerezy i rozbudowane funkcje diagnostyczne oraz
– monta¿ bezpoœredni, monta¿ zgodnie z norm¹ DIN EN
60534 (NAMUR) i monta¿ na si³ownikach obrotowych
(VDI/VDE 3845)
uzupe³niaj¹ ca³oœciowy obraz urz¹dzenia..
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Integracja urz¹dzenia z systemem
W³¹czaj¹c ustawnik pozycyjny w sk³ad instalacji automatyzacyjnej mo¿na wykorzystaæ ró¿ne mo¿liwoœci.
Na rys. 5 ustawnik pozycyjny zastêpuje klasyczny zawór
elektromagnetyczny.
Za realizacjê funkcji bezpieczeñstwa odpowiada zabezpieczaj¹cy uk³ad steruj¹cy, a zawór elektromagnetyczny jest
wykorzystywany tak¿e jako wy³¹cznik krañcowy skoku.
Aby umo¿liwiæ odczytywanie dalszych informacji diagnostycznych oraz wartoœci zadanych urz¹dzenie nale¿y w³¹czyæ do
systemu steruj¹cego i do systemu zarz¹dzania elementami
instalacji.
Jak pokazano na rys. 6, mo¿na zrezygnowaæ z zaworu elektromagnetycznego, poniewa¿ ustawnik pozycyjny posiada certyfikat potwierdzaj¹cy jego zdolnoœæ do bezpiecznego
wy³¹czenia instalacji, podobnie jak to robi zawór elektromagnetyczny.
W przypadku zaniku zasilania zapewnione jest bezpieczne
odpowietrzenie wyjœcia pneumatycznego.
Sygna³ 4 do 20 mA z ustawnika pozycyjnego jest w takim
uk³adzie doprowadzony do sterownika PCL pe³ni¹cego funkcje
bezpieczeñstwa. Po³¹czenie z systemem zarz¹dzania elementami instalacji wspó³pracuj¹cym z systemem steruj¹cym realizowane jest wówczas za pomoc¹ protoko³u HARTâ.
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Rys. 5 · Ustawnik pozycyjny zastêpuje klasyczny zawór elektromagnetyczny
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Rys. 6 · Ustawnik pozycyjny zastosowany jako urz¹dzenie do
awaryjnego wy³¹czania instalacji
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Funkcje
Tryb ESD
Podczas pracy w trybie ESD d¹¿y siê do osi¹gniêcia zadanego
po³o¿enia mieszcz¹cego siê w zakresie roboczym zabezpieczaj¹cego zaworu odcinaj¹cego. W podstawowej konfiguracji
ustawnik pozycyjny zachowuje siê jak zawór elektromagnetyczny utrzymuj¹cy pod³¹czony zawór w po³o¿eniu otwartym.
Ponadto test za pomoc¹ skoku czêœciowego mo¿na uruchomiæ
rêcznie (ESD-MAN) lub automatycznie w okreœlonym czasie
(ESD-AUTO).
Test za pomoc¹ skoku czêœciowego
(Partial Stroke Test, rys. 7)
Test s³u¿y do potwierdzenia mo¿liwoœci przestawienia zaworu
odcinaj¹cego, który zwykle pozostaje w po³o¿eniu otwartym
lub koñcowym. Dziêki temu zapobiega siê zakleszczeniu (zapieczeniu) zaworu np. wskutek korozji lub dyfuzji materia³u.
Funkcja testu za pomoc¹ skoku czêœciowego umo¿liwia
ponadto ocenê dynamicznego zachowania siê zaworu
podczas zmiany po³o¿enia.
W tym celu zawór jest wyprowadzany skokowo z po³o¿enia
koñcowego lub te¿ p³ynnie przestawiany z po³o¿enia
koñcowego lub zadanej wartoœci pocz¹tkowej w okreœlone
po³o¿enie, po czym ponownie powraca w po³o¿enie koñcowe.
Ten skokowy ruch jest wykonywany podczas normalnej pracy
instalacji w zakresie np. pomiêdzy 10% a 15 % po³o¿enia
koñcowego. Nie ma to jednak ¿adnego wp³ywu na pracê
instalacji.

Warunki przerwania testu, jak
– po³o¿enie zaworu x
– sygna³ nastawczy y
– przekroczenie maksymalnego czasu trwania testu
– lub zadany zakres tolerancji
zapewniaj¹ dodatkow¹ ochronê np. przed niezamierzonym
“wyrwaniem” lub przekroczeniem wartoœci granicznej.
Zmiany wielkoœci regulowanej x, wielkoœci zadanej w, odchy³ki
regulacji e i sygna³u nastawczego y s¹ zapisywane w ustawniku pozycyjnym w synchronizacji z licznikiem czasu pracy.
Strefa nieczu³oœci, T63, T98, przesterowanie, czas narastania i
czas odpowiedzi s¹ analizowane osobno dla charakterystyki
rosn¹cej i opadaj¹cej (rys. 8).
Analizy ostatnich trzech testów za pomoc¹ skoku czêœciowego
s¹ zapisywane w ustawniku pozycyjnym wraz z czasem ich
przeprowadzenia.

Rys. 7 · Test za pomoc¹ skoku czêœciowego (Partial Stroke Test)
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Jednoznaczna informacja o teœcie (rys. 8)
Dla przeprowadzanego w danej chwili testu za pomoc¹ skoku
czêœciowego jest okreœlany stan testu. Dziêki temu mo¿liwe jest
uzyskanie bezpoœredniej informacji o tym, czy test zakoñczy³
siê pomyœlnie.
Je¿eli test za pomoc¹ skuku czêœciowego nie zakoñczy³ siê
pomyœlnie, to ze stanu testu mo¿na odczytaæ mo¿liw¹
przyczynê niepowodzenia.
Oprócz komunikatu wyœwietlanego na wyœwietlaczu ustawnika
pozycyjnego lub w zastosowanym programie, stan testu ESD
mo¿na przedstawiæ tak¿e na wyjœciu sygna³u alarmowego.
W ustawniku pozycyjnym zapisany jest stan testu ostatnim
trzech pomiarów wraz z czasem ich przeprowadzenia.

Funkcje diagnostyczne programu EXPERT/EXPERT+
W ustawniku pozycyjnym s¹ zaimplementowane funkcje diagnostyczne programu EXPERT i EXPERT+.
Listê funkcji testowych zawiera karta katalogowa T 8388.
Funkcje testowe programu EXPERT+ rejestru danych i testu
histerezy pozwalaj¹cego okreœliæ zmianê tarcia s¹ dostêpne
tak¿e podczas pracy w trybie ESD.
W pamiêci rejestru danych przechowywane s¹ w formie pêtli
ostatnie wartoœci x, w, e oraz y. Rejestr mo¿na uruchomiæ automatycznie w zale¿noœci od skoku i/lub za pomoc¹ zaworu
elektromagnetycznego, zob. rys. 9. W ustawnikach w wykonaniu ESD o warunku skoku decyduje po³o¿enie zaworu.

Prezentacja i parametryzacja zaimplementowanych funkcji
ESD i diagnostycznych
Wygodna parametryzacja oraz graficzna obróbka i prezentacja zapisanych w ustawniku pozycyjnym danych, wyników testów i komunikatów jest mo¿liwa za pomoc¹ programu
TROVIS-VIEW lub DTM.
Ponadto dane zawarte w opisie urz¹dzenia (DD - Device
Description) mog¹ byæ odczytywane tak¿e za pomoc¹ innych
programów narzêdziowych i dziêki temu mo¿liwa jest
wspó³praca z oferowanymi przez ró¿nych producentów
systemami steruj¹cymi i s³u¿¹cymi do zarz¹dzania elementami
instalacji.
Sposób prezentacji danych zale¿y od danego programu
obs³ugowego.
Ponadto mo¿liwe jest te¿ przeprowadzenie pe³nej
parametryzacji funkcji ESD tak¿e bezpoœrednio w ustawniku
pozycyjnym w miejscu jego zamontowania.
Komunikaty s¹ wyœwietlane na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym i wysy³ane poprzez wyjœcie sygna³ów alarmowych.

Rys. 8 · Informacje uzyskane z testu

Copyright © 2008 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

5

T 8388-1

Prezentacja na wykresie
Wartoœci zebrane w wyniku realizacji funkcji ESD i funkcji diagnostycznych s¹ prezentowane w programach TROVIS-VIEW
lub DTM na odpowiednim wykresie pokazuj¹cycm spodziewany rozwój sytuacji, zob. rys. 9.

Rys. 9 · Zapis w rejestrze danych wywo³any przez zadzia³anie zaworu elektromagnetycznego; spadek napiêcia zasilaj¹cego zawór elektromagnetyczny powoduje przestawienie zaworu odcinaj¹cego w po³o¿enie bezpieczeñstwa
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Zmiany techniczne zastrze¿one.
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