
 عمليات واحد مهندسي شيمي  آزمايشگاه

شود كه يك مهندس ترين دروس مهندسي شيمي محسوب ميعمليات واحد مهندسي شيمي از مهمترين و بنيادي 

مي اروميه،  شيمي  دانشگاه  شيمي  گروه  واحد  عمليات  آزمايشگاه  در  باشد.  داشته  آن  با  كلي  آشنايي  بايست 

  شوند:عمليات واحد آشنا مي دستگاه مربوط به   ٥دانشجويان با  

  دار برج تقطير سيني  - ١
  مايع  - برج استخراج مايع  - ٢
  اي تبخير كننده دو مرحله   - ٣
  كنندهبرج خنك  - ٤
  دار كن سينيخشك  - ٥
  
  

  
  

  

  

  



  عمليات واحد مهندسي شيمي  هاي موجود در آزمايشگاهدستگاه

  عكس دستگاه  نام دستگاه   رديف 

١  

  دار برج تقطير سيني
تقطير روشي جهت جدا سازي سازندگان يك محلول است كه بر اساس  
توزيع مواد بين فازهاي مايع و گاز استوار است و لذا در مواردي به كار  

رود كه كليه سازندگان در هر دو فاز موجود باشند. در عمل تقطير،  مي
  شود.  فاز جديد از محلول اوليه در اثر تبخير و يا ميعان حاصل مي

آورنده از جنس استيل به حجم يك جوش برج تقطير، پايين دستگاهدر 
اي قرار  ليتر قرار دارد. در باالي مخزن جوش آورنده يك ستون شيشه  ١٠

گرفته كه درون آن شش عدد سيني غربالي در نظر گرفته شده و بر روي  
هر شش سيني يك سنسور دمايي دقيق قرار دارد، كه دماي سيال روي  

دهند. باالتر از اين ستون شيشه اي، كندانسور استيل  ش ميسيني را نماي
نصب شده است. بخار پس از ورود به اين كندانسور چگاليده شده و به  

شود، كه يك نوع جداكننده فاز  داخل يك مخزن نيم ليتري ريخته مي
باشد. سپس در صد رفالكس تعيين خواهد كرد كه چه مقدار از اين  مي

برگردد و چه مقدار از آن به مخزن محصول باالي    سيال دوباره به ستون
  برج منتقل شود.  

  

٢  

  مايع - استخراج مايع
  ، دهديم  يرو   يبا دشوار   ايندارد    ييكارا  ريتقط  قياز طر  يجداساز   يوقت

به كار    ،است   ياصل  يها  نيگزياز جا  يكيكه    عي اماز  مايع  روش استخراج  
با نقطه جوش نزد  ييخلوط هامرود.  يم از اجزا   ليتشك  مبه ه  كيكه 

اند   ن  طي در شرا  يكه حت  يواد م   اي شده    ر يتقط  يا متوانند در د يمخال 
  شوند. يمها جدا  ياغلب با استخراج از ناخالص  ،ت كنندمقاو م
  ع ياستخراج ما  اتيبا عمل  ييو آشنا  يجهت بررس  شيآزما  دستگاه مورد
ستگاه  د   نيمختلف ا  يها است. قسمت  يد لوله آكنه عمو  كيشامل    عيما  -

(كه شامل جزء    يروغن، مخازن بازگشت محلول آب  يشامل مخزن اصل
مد اشوند ج است.    برگشتي  آب  تانك  و  خوراك  آب  تانك  و)  باشديه 

  ياتانول از آب م  يابيجهت باز  قطيربرج ت  كيستگاه شامل  د  نيهمچن
  هديد گر  يطراح  اتيو نوع عملد  يبرا   عيما  -  عيما  ياسازد . برج جدباش 

برج را پر    يتمام  وستهير حالت اول روغن كانوال به عنوان فاز پداست كه  
و به صورت فاز    ددگريبرج م  ده (آب) وارداكنند ه و سپس حالل جدكر
ستون را پر    يمه تمادا كنندوم حالل ج در حالت  د.  دعمل كن  وستهي پريغ

  ات يه و عملدش  دوار  وستهيپ  ريغ  ه و سپس روغن كانوال بصورت فازدكر
  . د  ريگيصورت م  ياسازد ج

  

  



٣  

  ايتبخيركننده دومرحله
ليظ كردن محلول، شامل يك ماده حل  غمحلول موجود براي تبخير يا  
آ  .رار استفشونده غيرفرار و يك حالل   اكثريت تبخيرها، حالل    ب در 

شود و يك محلول غليظ توليد  است. در تبخير، بخشي از حالل بخار مي
  . شودمي

دستگاه تبخيركننده موجود در آزمايشگاه شامل دو بخش مجزاي ديگ  
ديگ بخار  دستگاه  باشد.  هاي تبخيركننده و سردكننده ميبخار و ستون

يك فشار  با  بخار  توليد  است.  بار  براي  شده  طراحي    دستگاه   نسبي 
  عدد فشار سنج،   يك  يك عدد كندانسور،  از دو ستون شفاف،  كنندهتبخير

  هاي متفاوت تشكيل شده است. سنج و تعدادي شير و مسير لولهسه دما
المان مخزن    داخل هر ستون يك عدد المان حرارتي تعبيه شده است.

شود و المان  با بخار مستقيم از ديگ بخار تغذيه مي  اول(سمت راست)
يك عدد    بخار اول گرم ميشود. در قسمت زير ستون،مخزن دوم از ستون  

وارد    كندانسور نصب شده كه خروجي بخار و ته مانده تبخير كننده ها،
سرد شده و سپس از دستگاه خارج    اين مبدل حرارتي (حمام آب)شده،

    گردد. مي

٤  

  كننده برج خنك
خنك  سبرج  آن    يستميكننده  از  كه  در   يساز خنك   براياست  آب 

 هاروگاه ين  ها،شگاه يمطبوع، پاال  هيتهو  يهاستميس يسردساز   يندها يآفر
  .گرددي استفاده م  رهيو غ

شود  در دستگاه موجود در آزمايشگاه، مخزن استيلي مكعبي از آب پر مي
كند. آب گرم به  و در داخل آن يك هيتر قرار دارد كه آب را گرم مي

شود . به كمك نده فرستاده ميوسيله پمپ به بخش باالي برج خنك كن
شود. ستون برج  كننده ريخته ميهاي برج خنكيك نازل بر روي آكنه

اي شفاف تشكيل شده است تا مسير  كننده از يك محفظه شيشهخنك
ها مشخص باشد. در قسمت پايين برج، جريان  حركت آب بر روي آكنه

وارد برج مي از پايين  ايجاد شده و  در خروجي  .  شود هوا توسط دمنده 
دمنده، در داخل محفظه مكعبي استيل، و همچنين در باالي برج، رطوبت  
سنج نصب شده است تا به وسيله آن بتوان درصد رطوبت جريان هوا را  

نمود. گيري  مي  اندازه  فرمان  تابلو  بخش  در  در  همچنين  را  دما  توان 
شده  كننده بوسيله سنسورهايي كه تعبيه  هاي مختلف برج خنكبخش

  است، خواند. 
  

  

  

٥  

  داركن سينيخشك
 مايع يا آب زيادي  نسبتاً  مقدار حذف يعني كردن،  خشك كلي طور به

 محصول فساد از هم و يابد كاهش  وزن هم تا جامد، ماده يك از ديگر

 عمليات از ايمجموعه  نهايي مرحله معموالً كردن خشك.  شود جلوگيري

  .شودمي آماده نهايي بنديبسته براي كنخشك محصول  اغلب و است

  



 در كه است شده تشكيل رنگ مشكي كانال يك از دستگاه اصلي بدنه

 سه ،كانال  داخل  در  دريچه اين روبروي .دارد قرار دريچه يك آن وسط

 در  قاًيدق  .است گرفته قرار آزمايش نمونه دادن  قرار جهت سيني عدد

 دميدن آن  وظيفه  كه  است شده نصب  الكتريكي فن  يك  كانال ورودي

 هيتر عنوان به المنت مجموعه يك،  ادامه در .باشدمي كانال داخل به هوا

در اين دستگاه، توان    .است شده نصب  فن  جلوي هوا، كردن  گرم براي
هيتر و سرعت هواي فن قابل كنترل بوده و دماي هواي ورودي و خروجي  

  شود. از خشك كن توسط تابلو فرمان نمايش داده مي
  

  

  

  خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه عمليات واحد مهندسي شيمي 

باشد. اين آزمايشگاه آمادگي ارائه خدمات  آزمايشگاه عمليات واحد مهندسي شيمي يك آزمايشگاه آموزشي مي
  ها را دارد. ها و ارگانمورد عمليات واحد مهم در مهندسي شيمي براي ساير دانشگاه ٥براي آموزش 

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   اه سرپرست آزمايشگ
 a.aghaeinejad@urmia.ac.ir  -  -  نژاد ميبدي دكتر عباس آقائي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


