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Topic Sluggish control systems - a warning sign! 
 

 

 

  
 
Your process temperature climbs beyond the set point, leaving the operating range. The available cooling capacity 

is sufficient, but the control system is slow in bringing the process back into the operating range. Finally, the 

control system reacts as it should, and the temperature returns to set point. 

 
Was that normal? It should not be. Control loops that are well designed, tuned and maintained will operate 

smoothly, maintaining process control with small changes to the valves regulating coolant, heating, feeds or other 

process variables. 

 
Why did this happen? What could it mean? Possible reasons are: 

 

 The control valve may be stuck by e.g. corrosion or solids settling from the fluid. 

 The air supply to or flow within the control valve could be restricted. The sensor may be faulty or 

blocked. 

 The control loop tuning may be inadequate for the actual process and needs to be reviewed. 

Did you know? 
 
 Minor control problems may only lead to a quality 

concern, but they can be an early warning that the 

system is beginning to fail. 

 Any component of the control loop could be failing –

the sensor, the logic, or the control device. All three 

need to be checked. 

 A control system problem is rarely a random event. 

Although it may go away, it may return later and with 

more impact. Random events must not approach safe 

operating limits. 

 If several control loops are experiencing problems, it 

could be a sign of a deeper and much more serious 

issue. Today’s sluggish behavior may be tomorrow’s 

failure. 

 

What can you do? 
  
 When systems do not respond as expected, ask 

others if they have seen this issue. That will let 

you know if it is a recurring problem. 

 Put a note in the shift log explaining the 

problem; this will warn others to monitor it.  

 There may be a simple reason why the valve 

does not perform as it should. Take the time to 

look for possible problems. (e.g. a leaking 

airline, or a cooling system problem). 

 If the problem persists, write a work order to 

have the system inspected. Any component of 

the control loop could be at fault, not just the 

control valve.  

 

“Control system problems are warnings - react to them before you have a major upset.” 



 
SAFETY & ENVIRONMENT NEWS LETTER 

Serial No. – 29 
 

Date: 13.11.2019 
 

 

Topic మందకొడి నియంత్రణ వ్య వ్స్థలు-ఒక హెచ్చ రిక స్ంకేరం! 
 

 

 
మీ ప్రాసెస్ ఉష్ణో గ్రత సెట్ ప్రయింట్ దాటి, ఆపరేటిింగ్ రేింజ్ ని దాటుత ింది. అిందుబాటులో ఉన్న శీతలీకరణ సరమర్యిం సరిప్ణ త ింద,ి 

కరనీ ప్రాససె్ న్ు తిరిగి ఆపరేటిింగ్ పరిధిలోకి తీసుకురరవడింలో నియింతాణ వయవస్ మిందకొడిగర ఉింటుింది. చివరగర, కింటరా ల్ సిసటమ్ 
నెమమదిగర పనిచసే ిట ింపరేచర్ సెట్ ప్రయింట్ కు వసుత ింది. 
 

ఆ పదదతి సర ైన్దా? అది అది సర ైన్ది కరదు. నియింతాణ లూప్ లు చకకగర డజి నై్ చేయబడ,ి టయయన్ మరియు మెయింట నై్ చేయబడ,ి 

కూల ింట్, హీటిింగ్, ఫీడ్ లు లేదా ఇతర ప్రాససె్ వేరియబుల్్ నియింతిాించే వరల్్ లకు చిన్నప్రటి మారపులతో ప్రాససె్ కింటరా ల్ 
మెయింట ైన్ చేయబడుత ింది. 
 

ఇలా ఎిందుకు జరిగిింద?ి దాని అర్ిం ఏమిటి? సింభావయ కరరణాలు: 
 

• త పపు పటటడిం లేదా ఘన్పదార్ములు సెటిల్ అవపటవలన్ కింటరా ల్ వరల్్ మధ్యలో ఇరపకుకప్ణ వచుు. 
• ఎయర్ సపెలై , లేదా లోపల ఫ్ణై , కింటరా ల్ వరల్్ ని పరిమితిం చయేవచుు. సనెా్ర్ లో లోపిం లేదా బాై క్ కరవొచుు. 
• వరసతవ పాకిరయకు కింటరా ల్ లూప్ టయయనిింగ్ తగిన్విధ్ింగర ఉిండకప్ణ వచుు మరియు దనీిని సమీక్ిించాల్స్ ఉింటుింది. 

మీకు తెలుసా? 
 చిన్న నియింతాణ సమసయలు, నాణయతాలోపింకు దోహదపడవచుు, 

కరనీ అవి వయవస్ విఫలిం కరవడానిక ిముిందసుత  హచెురికలు. 
 కింటరా ల్ లూప్ యొకక ఏద ైనా కరింప్ణ నెింట్ విఫలిం - సెనా్ర్, 

లాజిక్ లేదా కింటరా ల్ పరికరిం. ఈ మూడిింటిని చ క్ చసేుకోవరల్స. 
 ఒక నియింతాణ వయవస్ సమసయ చాలా అరపదుగర జరిగే 

యాదృచిిక సింఘటన్. ఈ పరిసి్తి పాసుత తానికి సరి అయనా, 
తరపవరత పపన్రరవృతిం కరవచుు. యాదృచిిక ఘటన్లు 
సురక్ితమైెన్ ఆపరేటిింగ్ ల్సమిట్ లన్ు ఆశ్రయించరరదు. 

 అనేక నియింతాణ లూప్ లు సమసయలన్ు ఎదుర్కింటున్నటైయత,ే 

అది మరిింత లోత నై్ మరియు మరిింత తీవామైెన్ సమసయకు 
సింకేతిం. నేటి మిందకొడి పావరతన్ రేపటి వెఫైలయిం కరవొచుు. 

మీరు ఏం చేయగలరు? 
 సిసటమ్ ఆశించిన్ విధ్ింగర సుిందిించన్పపుడు, ఈ సమసయ 

గ్ురిించి ఇతరపలన్ు అడగ్ిండి. అది పపన్రరవృత సమసయ 
అని మీకు త ల్సయచసేుత ింది. 

 సమసయన్ు వివరిసతత  షఫి్టట  లాగ్ లో రరయిండి; ఇద ి
ఇతరపలన్ు మానిటర్ చయేమని హెచురిసుత ింది.  

 వరల్్ ఎిందుకు పని చేయలేదనే దానికి సింబింధిించి ఒక 
కరరణిం ఉిండవచుు. సింభావయ సమసయల కొరకు కొింత 
సమయిం తీసుకోిండి. (ఉదా: లీక్ అవపత న్న ఎయర్ 
ల ైన్, లేదా కూల్సింగ్ సిసటమ్ సమసయ) 

 ఒకవళే సమసయ ఇింకర ఉన్నటైయత,ే ససిటమ్ తనిఖీ 
చయేించిండి. కింటరా ల్ లూప్ యొకక ఏద ైనా కరింప్ణ నెింట్ 

ప్రడ వైపింటుింద.ి  

“నియింతాణ వయవస్ సమసయలు ఒక హెచురిక మాతామే - అవి మన్ వయవస్న్ు ప్రడుచయేకముిందే సరిచేయిండ”ి 
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