
 كنترل فرآيند مهندسي شيمي  آزمايشگاه

 ايويژه اهميت از فرآيندها اين در  اتوماتيك كنترل  از استفاده فرآيندها، شدن رتپيچيده و صنايع پيشرفت با امروزه 

 بهينه و هدفمند  سيستم يك گرفتن نظر در بدون صنعتي، هايپروژه و صنايع اكثر در كه طوري به .است  برخوردار

 در كه  ايگونه به  .ساخت برآورده  را نظر  مورد  هايخواسته و آورد  در  اختيار تحت را صنعتي فرايندهاي  تواننمي

 اين از .باشد مي ابزاردقيق و كنترلي سيستمهاي به مربوط اندازي راه و نصب مخارج از نيمي از  بيش صنايع برخي

  .است برخوردار بااليي اهميت از مكانيك و برق شيمي،  مهندسين براي فرآيندها كنترل مباني با آشنايي رو

ها و غيره، كنترل  ها و پتروشيمييكي از مهمترين وظايف مهندسان شيمي در واحدهاي صنعتي از جمله پااليشگاه

باشد. در  هاي مختلف واحد صنعتي از جمله كنترل فشار، كنترل دما، كنترل جريان و .... ميشرايط عملياتي بخش

  شوند.دستگاه كنترل فرآيند آشنا مي ٥گاه كنترل فرآيند، دانشجويان با آزمايش

  دستگاه كنترل دما   -١

  دستگاه كنترل فشار  -٢

  دستگاه كنترل دبي مايع   -٣

  دستگاه كنترل سطح   -٤

  هاي تداخليسامانه تانك -٥

  

  
  



  هاي موجود در آزمايشگاه كنترل فرآيند مهندسي شيميدستگاه

  عكس دستگاه  دستگاه نام    رديف 

١  

  دستگاه كنترل دما 

ي  ي مجزاي آب تشكيل شده است. چرخه ين واحد آزمايشگاهي از دو چرخه ا
ي ديگر آب  آب گرم شامل مخزني مجهز به هيتر الكتريكي است. در چرخه 

شود. دماي آب خروجي از مبدل  اي گرم ميشهر توسط مبدل حرارتي صفحه
شود. دماي آب سرد خروجي گيري مي الكترونيكي اندازهتوسط سنسور دماي  

ي توان اعمالي به هيتر تعبيه شده در مخزن آب گرم كنترل  از مبدل به وسيله 
 .شودمي

دماي  نرم  مقادير  دما،  كنترل  دستگاه  با  همراه  شده  ارائه  كنترلي  افزار 
وان  تگيري شده و درصد توان هيتر را نمايش داده و به كمك آن مياندازه 

    .روند تغييرات را مشاهده و ثبت نمود )  P  ،PI  ،PID(براي كنترلرهاي مختلف  

٢  

 دستگاه كنترل فشار 

اي استيل داراي  ي آب و مخزن استوانه اين واحد آزمايشگاهي از يك چرخه 
واحد، فشار   اين  در  است. سنسور فشار صنعتي  سنسور فشار تشكيل شده 

كند. شير كنترل در  افزار منتقل ميگيري كرده و به نرم اندازه درون مخزن را  
ي شير  اي واقع شده است. فشار مخزن استيل به وسيلهپيش از مخزن استوانه 

 .شودكنترلي ورودي آب به مخزن، كنترل مي

افزار كنترلي ارائه شده همراه با دستگاه كنترل فشار، مقادير فشار مخزن  نرم 
توان براي كنترلرهاي  بودن شير را نمايش داده و به كمك آن ميو درصد باز  

    .روند تغييرات را مشاهده و ثبت نمود  )P  ،PI  ،PID( مختلف

٣  

  دستگاه كنترل سطح 

اي  اين واحد آزمايشگاهي از يك مخزن مستطيلي استيل، يك مخزن استوانه 
باشيشه و    PLC ، سنسور فشار، پمپ،  Actuator اي، شير كنترل همراه 

جعبه برق تشكيل شده است. با روشن شدن دستگاه، پمپ آب را از مخزن  
مي  اي  شيشه  مخزن  وارد  و  گرفته  مخزن  استيل  جلويي  قسمت  در  كند. 

ي، يك خط كش شفاف پالستيكي نصب شده است تا امكان خواندن  شيشه
دقيق سطح از روي مخزن فراهم شود. آب داخل مخزن از طريق شير كنترل  

ازتخليه مي مستقيما  شير  اين  دستور مي PLC شود.  بدين  دستگاه  گيرد. 
شيشه مخزن  درون  آب  سطح  وسيله ترتيب  به  شير  اي  بودن  باز  درصد  ي 

 .شودكنترل قرار گرفته بر سر خروجي مخزن، كنترل مي 

افزار كنترلي ارائه شده همراه با دستگاه كنترل سطح مايع، مقادير ارتفاع نرم 
توان براي  درصد باز بودن شير كنترل را نمايش داده و به كمك آن مي مايع و  

   .روند تغييرات را مشاهده و ثبت نمود  )P  ،PI  ،PID( كنترلرهاي مختلف

  



٤  

 دستگاه كنترل دبي مايع 

 اين واحد آزمايشگاهي از يك مخزن مستطيلي استيل، شير كنترل همراه با

Actuator  ،روتامتر (دبي سنج)، سنسور، پمپ ، PLC  و جعبه برق تشكيل
آورد. در اين  شده است. پمپ آب را در سيستم لوله كشي به گردش در مي

گذرد. دبي مسير آب از يك روتامتر، يك سنسور دبي و يك شير كنترل مي
ي شير كنترل تعبيه شده در مسير جريان  سيال عبوري در سيستم به وسيله

 .شودل مي آب، كنتر

افزار كنترلي ارائه شده همراه با دستگاه كنترل جريان، مقادير دبي جريان  نرم 
گيري شده و درصد باز بودن شير كنترل را نمايش داده و به كمك آن  اندازه 

روند تغييرات را مشاهده و    )P  ،PI  ،PID(   توان براي كنترلرهاي مختلفمي
 .ثبت نمود

  

  

  

٥  

 تداخلي هاي سامانه تانك

از يك پمپ خوراك، دو مخزن استيل خوراك، سه   اين واحد آزمايشگاهي 
همزن  است.  تانك  شده  تشكيل  برق  و جعبه  الكتريكي  هدايت  دار، سنسور 

غلظت خوراك  با  مخزن هاي  مختلف، درون  مربوطه شارژ مي هاي  شود.  هاي 
ابتدا به سيستم تانك  هاي تداخلي وارد شده و سپس ورودي  محلول رقيق 

اي به صورت تغيير ورودي سيستم از محلول رقيق به محلول غليظ اعمال  پله
 .شودمي

هاي تداخلي، مقادير هدايت  افزار كنترلي ارائه شده همراه با دستگاه تانك نرم 
اندازه  آن  الكتريكي  به كمك  و  داده  نمايش  را  محلول  و دماي  گيري شده 

شاهده كرد و مورد تجزيه  توان روند تغييرات را به صورت كيفي و كمي ممي
  .و تحليل قرار داد

  

  
  

  خدمات قابل ارائه در آزمايشگاه كنترل فرآيند مهندسي شيمي 

باشد. اين آزمايشگاه آمادگي ارائه خدمات  آزمايشگاه كنترل فرآيند مهندسي شيمي يك آزمايشگاه آموزشي مي
  ها را دارد. ها و ارگانبراي آموزش انواع كنترل فرآيندها در صنايع براي ساير دانشگاه

  

  پست الكترونيكي   شماره تماس  كارشناس آزمايشگاه   سرپرست آزمايشگاه 
 s.roshdi@urmia.ac.ir  -  -  دكتر سپيده رشدي

 

 


