
*شرح كالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق*

 FT(DP), LT(DP), PDTكالیبره كردن -1

خود NAME PLATEو مطابقت آن با   DATA SHEETترانسمیتر از روي   RANGEپس از خواندن 

در مسیر منبع تغذیھ براي Ω250  با قرار دادن یك مقاومتHARTترانسمیتر و نیز اطالعات ترانسمیتر بھ وسیلھ 

LOAD شدنHART ترانسمیتر را بھ منبع تغذیھ وصل مي كنیم پس از آن با مشخص كردنHIGH   وLOW

  ترانسمیتر تمامي تیوبینگ را انجام مي دھیم.

 ,TAG. NO, LRVخوانده شود از جملھ   HARTقبل از تست و كالیبره ترانسمیتر باید اطالعات مربوط آن ازروي 

URV  صال متوجھ شویم كھ در صورتي كھ در ابتداي اتZIRO   ترانسمیتر مقدار مورد نظر نیست با استفاده از گزینھ

ZIRO TRIM   تجھیز خود راZIROاز طریق   كرده وبعد با اعمال فشارHand pump   و یاDead weight 

Tester% ا رفت و برگشت تجھیز را چك كرده و خروجي ترانسمیتر ر100، %75، %50، %25، %0مقادیر

  ثبت مي كنیم .باید توجھ داشت کھ خروجی ترانسمیتر بر اساس مقادیر زیر می باشد.

0% = 4mA

25% = 8mA

50% = 12mA

75% = 16mA

100% = 20mA

تمام فشار اعمالي باید با یك گیج استاندارد مطابقت داشتھ باشد .Aتوجھ: :

:B   باید دقت دستگاه کالیبریتور ما طبق استانداردASME,API …,  10 برابر دقت ترانسمیتر ما باشد ولی بھ دلیل

  کمبود و گران قیمت بودن این نوع کالیبریتورھا در ایران معموال مشخصھ کالیبریتور توسط ناظر تعیین میگردد.

 PTكالیبره -2

خود ترانسمیتر   NAME PLATEو مطابقت آن با   DATA SHEETتجھیز از روي   RANGEپس از خواندن 

ترانسمیتر را بھ منبع تغذیھ وصل HARTشدن LOADدر مسیر منبع تغذیھ براي Ω250  با قرار دادن یك مقاومت

مي كنیم پس از آن تیوبینگ را انجام مي دھیم. قبل از تست و كالیبره ترانسمیتر باید اطالعات مربوط آن ازروي 



HART   خوانده شود از جملھTAG. NO, LRV, URVدر ابتداي اتصال متوجھ شویم كھ و در صورتي كھZIRO

كرده وبعد با اعمال    ZIROتجھیز خود را   ZIRO TRIMترانسمیتر مقدار مورد نظر نیست با استفاده از گزینھ   

رفت و برگشت تجھیز را چك كرده و خروجي 100،%75،%50،%25،%0از طریق پمپ دستي مقادیر %  فشار

 وجھ داشت کھ خروجی ترانسمیتر بر اساس مقادیر زیر می باشد.ترانسمیتر را ثبت مي كنیم .باید ت

0% = 4mA

25% = 8mA

50% = 12mA

75% = 16mA

100% = 20mA

 تمام فشار اعمالي باید با یك گیج استاندارد مطابقت داشتھ باشد .Aتوجھ: :

:B   باید دقت دستگاه کالیبریتور ما طبق استانداردASME,API…,  10 دقت ترانسمیتر ما باشد ولی بھ دلیل برابر

  کمبود و گران قیمت بودن این نوع کالیبریتورھا در ایران معموال مشخصھ کالیبریتور توسط ناظر تعیین میگردد.

 PGكالیبره -3

گیج را بر روي مني فولد نصب كرده و توسط یك پمپ دستي فشار را اعمال مي كنیم البتھ باید فشار وارده با یك گیج 

استاندارد مقایسھ شود، اگر احتیاج بھ كالیبره داشت با توجھ بھ خطاي آن كھ خطي،جذري و یا صفر مي باشد آن را 

%، و 75%، 50%، 25%، 0توسط عقربھ و یا اتصاالت مكانیكي در گیج، كالیبره مي كنیم. باید توجھ داشت كھ مقادیر 

  % باید چك شود.100

 TTكالیبره كردن -4



ود را چك كرده تا از وضعیت ظاھري سنسور و ترانسمیتر اطمینان حاصل شود تمامي اتصاالت مربوط ابتدا تجھیز خ

بین سنسور وترانسمیتر را چك كرده ودر صورتي كھ این اتصاالت جدا گونھ باشد وایرینگ آن را با توجھ بھ نوع 

منبع   بھ   ترانسمیتر را   شن می کنیم،آن را کانکTTسنسور و تعریفی کھ برای ترانسمیتر از قبیل چند وایره بودن 

دستگاه WELLسنسور را داخل HARTتغذیھ وصل مي كنیم وبعد از خواندن اطالعات الزم از روي 

TEMPERATURE CALIBRATOR خود قرار مي دھیم وبا توجھ بھ مقادیرDATASHEET و رنج دستگاه

یم و خروجي ترانسمیتر را ثبت مي كنیم . باید رفت وبرگشت را اعمال مي كن100،%75،%50،%25,%0مقادیر%

 توجھ داشت کھ خروجی ترانسمیتر بر اساس مقادیر زیر می باشد.

0% = 4mA

25% = 8mA

50% = 12mA

75% = 16mA

100% = 20mA

 TGكالیبره -5  

TG را در داخل چاهTEMPERATURE CALLIBRATOR   قرار داده و پس از مطابقت رنج روي دستگاه و

DATA SHEET  % رفت و برگشت را اعمال كرده و در صورت كالیبره 100و %75، %50، %25، %0مقادیر

  نبودن توسط قطعات مكانیكي كھ شامل( پیچ تنظیم و صفحھ مدرج متحرك و اھرمھاي داخلي) آن را كالیبره مي نمائیم.

ما باشد ولی بھ دلیل کمبود TGرابر دقت بASME,API…,  10توجھ: باید دقت دستگاه کالیبریتور ما طبق استاندارد 

  و گران قیمت بودن این نوع کالیبریتورھا در ایران معموال مشخصھ کالیبریتور توسط ناظر تعیین میگردد

 PRESSURE SWITCHكالیبره -6

 SETتمامي اطالعات تجھیز را چك مي كنیم با چك كردن   DATA SHEETبراي كالیبره كردن این تجھیز از روي 

POINT   (...,دما, فشار, فلو)تجھیز و اعمال كردن کمیت مورد نظرCONTACT ھاي سوئیچ وSET POINT   را

كھ براي سوئیچ تعریف شده این آیتم را نیز چك مي كنیم.تمامی   DEAD BONDچك مي كنیم در ضمن باتوجھ بھ 

  بستھ می شود.  Openروی   Lowبستھ می شود و سوئیچ ھای   Closeروی   Highسوئیچ ھای 

 LTكالیبره -6



را تكرار میكنیم، با این تفاوت كھ باید نوع   PDTتمامي مراحل مربوط بھ كالیبره   DPنوع   LTبراي كالیبره 

  ) آن مشخص شود.DRYLEGویا   WETLEGترانسمیتر(

باید یك مایع، جایگزین مایع اصلي قرار گیرد كھ معموال از آب استفاده مي شود، Displacerنوع   LTبراي كالیبره 

را مشخص مي كنیم، باید   CHAMBERسپس با توجھ بھ یك مایعي و دو مایعي بودن ترانسمیتر اندازه گیریھاي روي 

  توجھ داشت كھ كلیھ محاسبات مربوط بھ چگالي مایع جایگزین باید انجام شود.

1H1=ρ2H2ρرای ترانسمیتر نوع بDisplacer 

 Chamberپائین   Flangeوسط ّ   LRV = 0%برای تک فازی 

البتھ اگر شما از مایع جایگزین (آب) استفاده کنید باید با توجھ   Chamberباالئی   Flangeوسط   URV = 100%و 

  بھ قانون ارشمیدش از فرمول باال استفاده کنید.

را از مایع سبکتر پر میکنیم و   Chamberرابھ صورت حساب میکنیم کھ   % 0واین   % LRV=  0برای دو فازی 

SPANرا از مایع سنگین پر میکنیم و سپس   Chamberکل   URV = 100%میکنیم و برای   ZIROترانسیمتر را 

 میکنیم.  

WETLEGبرای کالیبره ترانسمیتر نوع ٌ 

LRV = 0% 

URV = 100% 

 DRYLEGانسمیتر نوع برای کالیبره تر

LRV = -ΔHSG1   کھSG1  برابر دانسیتھ ماده پروسسی می باشد.وΔH فاصلھ بین وسط دوFlange در

Chamber  .میباشد  

URV = ΔH (SG2-SG1 کھ (SG1   دانسیتھ ماده پروسسی می باشد وSG2   دانسیتھ ماده داخل تیوب متصل بھ

LOW   می باشد کھ معموال ازMEG   و یاTG  .استفاده می شودکھ ھر دومحلولی از گالیکول می باشد  

PL = H2SG2



PH = H1SG1 + H3SG2

H1

SG1
H2

SG2

ΔH = H2 – H3 = H1

ΔP = H1SG1 + H3SG2 – H2SG2

ΔP = SG2(H3-H2) + H1SG1

ΔP = -ΔHSG2 + ΔHSG1

LT

LRV = (SG1 = 0) = -ΔHSG2

H3

SG2



URV = ΔH (SG1 – SG2)

Control valveكالیبره 7-

داریدابتدا باید نوع ولو براي شما مشخص شود یعني اینكھ   mA sourceبراي كالیبره كنترل ولو شما احتیاج بھ یك 

Double Actingو یا   Singleو یا اینكھ ُ   Air To Openو یا   Air To Closeعملكرد ولو مشخص شود كھ 

ولو توسط توبینگ بھ آن متصل مي شودباید در نظر داشت كھ    Air Supplyبودن ولو مشخص شود پس از آن   

عملكرد ولوھاي كنترل تا حدودي با ھم تفاوت دارد و بیشتر بھ كاتالوگ ولو باید مراجعھ كردتا نوع كالیبره و سرویس 

 آن مشخص شود.

ولو را اكتیو كرده و اگر احتیاج بھ كالیبره داشت با توجھ mA  20~4بھ كنترل ولو و اعمال   mA Sourceبا اتصال 

  ولو را تنظیم مي كنیم.  Spanو   Ziroبھ طراحي ولو و نوع آن 

 Shutdown valveتست -8

است و سپس با برق دار کردن   EDBVو یا ٍ   ESDVبراي تست این نوع ولو باید مشخص شود کھ ولو شما از نوع 

در حال نرمال   ESDVآن را اکتیو کرده و اکشن ولو را تست میکنیم تمامی ولوھای   Air Supplyسنولوئید ولو و

برعکس عمل می کنند. باید توجھ داشت کھ   EDBVباید بستھ شوند ولی ولوھای   Failباید باز باشند و در حالتی کھ 

ون معموال با توجھ بھ طراح و نوع پروژه برای عملکرد ولوھای بیشتر باید بھ کاتالوگ شرکت سازنده مراجعھ کرد چ

  ولو ساختھ و طراحی میشود.

نکاتی چند درمورد کالیبره تجھیزات ابزار دقیق

با توجھ بھ اینکھ در حال حاضر تجھیزات متفاوتی توسط شرکتھای ابزار دقیق طراحی و ساختھ میشود بھتر آن -1

 وگ تجھیز مراجعھ نمایید تا در حین کاربا مشکلی مواجھ نشوید.است کھ قبل از کالیبره ھر تجھیز ابزاردقیق بھ کاتال

LOWدر مورد کالیبره تجھیزاتی کھ بر اساس اختالف فشار کار میکنند باید بھ نکتھ توجھ داشت کھ چون اغلب -2

کرده تا اینکھ کالیبره   ZERO TRIMاین قبیل تجھیزات را اتمسفر میگیرند باید در ابتدای کار شما تجھیز خود را   

 شما دقیق تر انجام گیرد.

 سعی کنید دما و رطوبت شاپ کالیبراسیون خود را ثابت نگھدارید.-3

دارای رنج پائینی ھستنداین تجھیزات باید با دقت بیشتری کالیبره و   Deferentialبھ توجھ بھ اینکھ تجھیزات -4

  تست شوند.



 تعریف شده انجام دھید.  procedureر اساس سعی کنید کالیبره تجھیزات را ب-5

ھایی کھ شما مجبور بھ استفاده از آب ھستید از آبی استفاده   LEVEL TRANSMITTER  برای کالیبره -6

  کنید کھ ناخالصی کمتری داشتھ باشد.

 درحین کالیبره کردن با موبایل ویا اشخاصی کھ در اطراف شما ھستند صحبت نکنید.-7

 فراھم کنید.BOXا میتوانید محل کار خودرا تمیز نگھ دارید و برای تمام تجھیزات خود یک سعی کنید ت-8

 ابزار کار خود را از قبل بھ طور کامل فراھم کنید تا در حین کار با کمبود ابزار مواجھ نشوید.-9

جام ندھید. مثال: خود را بصورت یکباره ان  FILINGو   RISINGبرای کالیبره تجھیزاتی دمائی سعی کنید -10

ELEMNT   درصد کاھش دھید.0درصد بھ 100تجھیز را یکبار از  

برای کالیبره و تست تمام ولوھای کھ شما بھ کپسول نیتروژن و یا آرگون احتیاج پیدا کردین قبل از کار از ماھیت -11

  گاز داخل کپسول مطمئن شویدتا درحین کار با حادثھ مواجھ نشوید.

 باشد.  CERTIFICATEما مطمئن و دارای منبع تغذیھ ش-12

از یک سازمان استاندار باشد ولی با   CERTIFICATEھای شما باید دارای   CALIBRATORتمامی -13

  موجود در شاپ را با ھم مقایسھ نمائید.  CALIBRITORاین وجود برای دقت در کار سعی کنید خودتان 

 لوپ چک و مراحل اولیھ آن

فتھ میشود کھ شما میخواھید تجھیزی را کھ در سایت نصب شده و قبال نیز کالیبره گردیده بھ لوپ چک بھ عملی گ

  صورت واقعی در سایت تست کنید و عملکرد آن را در اتاق کنترل ببینید.

انجام   OPENو یا   CLOSEبا توجھ بھ اینکھ شما میتوانید لوپ چک را بھ صورت گرم و سرد بھ دو صورت 

  دھید, مراحل زیر را انجام میدھید.

تجھیز خود را در سایت ببنید و در   ZEROدر مورد لوپ چک تجھیزاتی کھ بھ نحوی با فشار کار میکنند ابتدا باید 

و یا توسط خود کلیدھایی کھ بر روی تجھیز نصب شده   HARTرا نداشتید این کار را یا توسط   ZEROصورتی کھ 

  انجام دھید.

ید توجھ داشت کھ لوپ چک آخرین مرحلھ تست تجھیز می باشد و شما باید مطمئین باشید کھ تجھیزی کھ لوپ چک با

  آن انجام شده بھ طور کامل سالم و دارای عملکرد صحیحی می باشد.



سعی کنید کھ در حین لوپ چک تمام فیدبکھای تجھیز چک شودبرای مثال آالرمی کھ برای تجھیز تعریف شده چک 

  .شود

 سعی کنید قبل از لوپ چک تمام تجھیزات خود را تلفن چک کنید تا از وایرینگ و کابل تجھیز مطمئن باشید.

باید دقت داشت کھ باید تمام مراحل کاری شما با اتاق کنترل ھماھنگ باشد و این شما ھستید کھ باید دستود 

POWER ON  ھ صورت صحیح انجام شود.کردن تجھیز را میدھید پس باید دقت کنید کھ این کار ب  

تمام تجھیزاتی کھ در سایت نصب شده اند باید دارای کابل ارت باشند تا در حین راه اندازی وبھره برداری شما با 

EARTH FALT  .مواجھ نشوید  




