
 
 

 يكي از تكنیك ھاي متداول تجزيه است كه براي تعیین قدرت اسیدي يا بازي يك نمونه بكار مي رود . pHاندازه گیري 
با استفاده از  pH  تعريف میشود . سنجش14 تا 0 اسیدي و معموالً درمحدوده Log[H+]= pHاين كمیت به صورت

معرف ھاي رنگي اسید و باز (به صورت كاغذ يا محلول با مقیاس رنگي) و يا به روش پتانسیومتري (با استفاده از 
متر امروزي بكار مي رود ، سرعت و دقت pH الكترود شیشه )انجام مي گیرد. اين روش كه در بیشتر دستگاھھاي 

 ويژه موسوم به الكترود  شیشه است . (Ion Selective)بیشتري دارد و اساس آن استفاده از يك الكترود انتخابگر يوني 
حساس Hدر اين الكترود يك غشاء شیشه اي با تركیب خاصي استفاده مي شود كه فقط نسبت به تعداد يونھاي +

است .  
در تصفیه بیو لوژيكي پسابھا شرايط اسیدي يا قلیايي بودن مخلوطھاي مايع تا ثیرات اساسي بر روي فعالیت 

 و پیوسته مورد نیاز است . به عالوه  در فرآيندھاي On – Line به صورت pHمیكروارگانیسم ھا دارد . بنابراين كنترل 
  ضروري مي باشد . pHمختلف تھیه آب آشامیدني نمايش و كنترل دقیق 

 
 -مشخصات كلي : 1   
 
 

الفـ ) سیستم اندازه گیري : 
 وات 5 ھرتز , 50 ولت 250 تا 180-برق ورودي 1
 گرم 730 سانتیمتر ,وزن 10*10*12- ابعاد 2
 IP54″″درجه حفاظت  ″ABS″- جنس بدنه 3
 0ـ100 و رطوبت نسبي C50٪- تا C10- توانايي كار در دماي 4
 ديجیتال ../. با نمايشگر1″ و دقت 14تا 0 در گستره ″″pH″ـ سنجش 5
 ″LCD″ رقمي 5/3
 براي كاربردھاي گوناگون ″pH″ـتوانايي اتصال به انواع الكترود 6
 مگا اھم 10-ترانسمیتر با امپدانس ورودي بیشتر از 7
 متر دورتر از محل نصب الكترود 200ـ امكان نصب نمايشگر تا 8
 ″noise″ـ حفاظت شده در برابر اغتشاش الكترومغناطیسي 9

ـ حفاظت شده در برابر قطع و وصل  يا نوسان برق ورودي 10
 براي تنظیم و آزمايش خروجي ھا ″TEST″ـ سیستم 11
 (طبق سفارش )   میلي آمپر20 تا 4ـ جريان خروجي 12
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ب) سیستم كنترل  

سیستم كنترل چھار حدي : ◄
 01/0 با دقت ″14 تا 0″ در گستره ″MIN″ و ″MAX″-تنظیم براي نقاط 1
 ″MIN″ و ″ MAX″ براي ″  ∆ ″ـ تنظیم جداگانه محدوده تغییرات 2
 به منظور تزريق اسید يا اعالم خطر  ″MAX″ـفرمان قطع و وصل در محدوده 3
به منظور تزريق باز يا اعالم خطر        ″MIN″ـ فرمان قطع و وصل در محدوده 4
 ولت  250 آمپرو1) در شرايط NC,NOـ رله ھاي خروجي ايزوله با توان يكصد ھزار بار قطع و وصل (5
 

 (طبق سفارش ) ″Proportional″سیستم كنترل درصدي ◄
 … براي ارتباط با رايانه , ثبات يا ″ دلخواه″ يا ″ 0تا 14 ″ میلي آمپر با قابلیت تنظیم در گستره 20 تا 4جريان ايزوله 

 
 (طبق سفارش ) ″Differential″سیستم كنترل تفاضلي ◄

طبق روابط زير : ∆  وMIN″ و ″″MAX″) قابل تنظیم با مقادير  I میلي آمپر (20 تا 4 جريان ايزوله 
 = 12 + (MIN – pH)  /  I   يا  I = 12 + (pH-MAX ) /     

 براي راه اندازي پمپھاي تزريق قابل كنترل يا شیرھاي برقي  
 
 
 
ـ كاربرد : 2
 

  در: pHـ اندازه گیري و كنترل 
  فرايند كنترل جھت شیمیايي صنايع◄
  شیمي آزمايشگاھھاي◄
  فاضالب و آب تصفیه◄
 بیوشیمي فرآيندھاي◄

 
 
 
ـ معرفي بخش ھاي مختلف دستگاه  : 3
  
 :1نماي جلوي دستگاه شكل◄

) 1 ((LCD)رقمي بلور مايع 5/3ـ نمايشگر 
) 2ـ چراغ نشانه جريان ورودي از ترانسمیتر (

 =ph (3) 7.00ر    براي كالیبره كردن د CAL″ـ پیچ تنظیم 
) pH )4 =10.00 ياpH=4.00 ـ پیچ تنظیم شیب براي كالبیره كردن در

) TEST)″5ـ كلید انتخاب وضعیت آزمايشي ″
 )ADJ″ )6″ـ پیچ تنظیم براي تغییر در اعداد نمايشگر 

) MAX)″8,7و″″MIN″براي نمايش مقدار  ″SET″كلید -
 )MAX)″10,9 و ″″MIN″براي برنامه ريزي يا تغییر مقذار″ADJ″-پیچ

 )MAX)″12,11 و ″″MIN″ ″ براي تنظیم محدوده ∆ ـ پیچ تنظیم ″ 
 )MAX)″14,13″و ″MINـ چراغ نشانه فعال شدن فرمان خروجي ″

 
 
 

 2نماي پشت دستگاه يا پايانه ھا شكل◄
) 22,21ـ محل اتصال برق ورودي (

) 23ـ اتصال زمین (
) MAX)″26,25,24ـ پايانه ھاي خروجي براي فرمان ″

)  MIN″)29,28,27″ـ پايانه ھاي خروجي براي فرمان
) 31,30,ـ پايانه ورودي براي اتصال به  ترانسمیتر (

) 34,33 میلي آمپر (20 تا 4ـ پايانه خروجي براي جريان 
 )38 ،37ـ محل اتصال حسگر دما (

 3ترانسمیتر شكل◄
) 42,41ـ خروجي ترانسمیتر براي ارتباط با دستگاه (

 )44,43ـ محل اتصال الكترود (



 
 
ـ  روش كاربرد: 4

   
  تنظیم و آزمايش◄
) وصل كنید ،دستگاه روشن مي شود.  22,21 ولت را با دقت به پايانه ھاي (220ـ برق ورودي 1
ھمي به جاي آن قرار گیرد، ). 1100) وصل كنید (در غیر اين صورت يك مقاومت 38,37ـ در صورت نیاز ، حسگر دما را به پايانه (2
) (به طور ھمزمان ) انتخاب كنید 9(MIN)و تنظیم پیچ 7را با پايین زدن كلید ( MIN″ـ مقدار مورد نظر 3″
) (به طور ھمزمان ) انتخاب كنید . 10) و تنظیم پیچ  (8 را با پايین زدن كلید (″MAX″ـ مقدار مورد نظر 4 
را تغییر دھید. pH) مقادير 6) قرار گیرد . به كمك پیچ تنظیم ( TEST رابه پايین زده تا دستگاه در وضعیت آزمايش (5ـ كلید 5
″  خاموش مي شود .   ∆+ pH >MINروشن و در وضعیت ″-PH<MIN″ ″ ∆) در وضعیت 13ـ چراغ (6
 خاموش مي شود .  ″  ∆ - pH <MAX″ روشن و در وضعیت ″ ∆  +pH >MAX″) در وضعیت 14ـ چراغ (7
) قرار دھید و جريان خروجي را  كنترل كنید  34,33ـ يك آمپر سنج مناسب را در مدار پايانه ھاي (8
 تنظیم كنید  12,11 و تغییر پیچھاي 8 تا 5 را به كمك تكرار مرحله ″  ∆  ″ـ 9 
  گیري اندازه سیستم كردن كالیبره ◄ 
) 42به  31و 41به 30ـ برق ورودي را قطع و ترانسمیتر را طبق نقشه متصل كنید (پايانه 1
) وصل كنید .  21و22) و برق ورودي را با دقت به (43و44ـ الكترود را به محل پايانه اي (2
 قرار دھید .    00/7 دقیقه در بافر 10ـ الكترود را پس از شستشو با آب مقطر به مدت 3
) ديده شود .  1صحیح در صفحه نمايش (″pH″) را بچرخانید تا 3ـ پیچ تنظیم (4
 قرار دھید . 10 يا 4 دقیقه در بافر 10ـ الكترود را پس از شستشو با آب مقطر به مدت 5
) ديده شود. 1صحیح در صفحه نمايش (″pH″) را بچرخانید تا 4ـ پیچ تنظیم شیب (6
ـ در اين مرحله دستگاه كالبیره شده است . مراحل نصب و راه اندازي را انجام دھید.    7
  اندازي راه و نصب◄
ـ كلیه اتصاالت دستگاه را قطع و آن را در محل مناسبي روي تابلوي كنترل نصب كنید .  1
 را به محل مربوطه متصل كنید .  ″MAX″و ″MIN″ـ فرمان ھاي خروجي 2
ھر يك از رله ھاي خروجي قرار دھید . ″COM″ آمپري در مسیر2ـ براي اطمینان يك فیوز3
ـ كلیدھاي مربوط به رله ھاي خروجي را قطع كنید .  4
ـ به كمك سیم ھاي ارتباطي كه با طول مناسب تھیه شده ترانسمیتر را به دستگاه مربوط كنید . 5
ـ الكترود و نگھدارنده را در محل مناسب نصب كرده و به ترانسمیتر ارتباط دھید .  6
ـ پس از اطمینان از عبور مناسب سیال در خط لوله يا مخزن و تماس درست آن با الكترود ,برق ورودي را به دقت متصل كنید . 7
 دقیقه روشن بگذاريد .  10ـ دستگاه را براي رسیدن به حالت تعادل به مدت 8
 ± نشان دھد . 05/0واقعي سیال را با اختالف″pH″ـ نمايشگر دستگاه بايد 9

 ـ در صورت مطلوب بودن وضعیت  سیسیتم ھاي خروجي (پمپھا يا مدار اعالم خطر ), كلیدھاي مربوطه را وصل كنید .10
 ″سیال را پس از افزودن اسید يا باز به دقت مورد بررسي قرار دھید .  pH ″ـ 11
 در گستره مورد نظر قرار نگرفت ,كلیدھاي خروجي را قطع كنید .  ″pH″ـ اگر در مدت چند دقیقه  12

 
 
 
 
ـ  رفع عیب و نگھداري 5

 
ـ اگر دستگاه روشن نشد , سیمھاي ارتباط برق دستگاه را كنترل كنید .  1
ـ اگراعداد غیر قابل قبول روي صفحه نمايش ديده شد ترانسمیتر ,الكترود و   نحوه اتصال آنرا بررسي كنید .  2
 ھیچ واكنشي نشان نمي دھد،الكترود و ترانسمیتر را بررسي كنید. PHـ اگر نمايشگر نسبت به تغییرات 3
- اگراعداد نمايشگر تغییرات شديد را نشان مي دھد اتصال الكترود و محل آن را بررسي كنید . 4
كالبیره نشد,ترانسمیتر و الكترود را مورد بررسي قرار  دھید . =pH  00/7- اگردستگاه روي 5
ـ اگر دستگاه به تعادل نرسید , ممكن است عیب از فرسودگي  الكترود باشد ,به دستور كار الكترود مراجعه كنید . 6
 به وجود آورده ,غلظت مواد يا دبي را كم كنید .  ″pH″ـ اگر تزريق اسید يا باز تغییرات شديد در7
″كندتر از میزان مورد انتظار است ,محل نصب الكترود و نحوه اختالط را بررسي كنید .  pHـ اگر تغیرات 8″
را دوباره " ∆ـ اگر در فرمان ھاي خروجي به طور پي در پي روشن و خاموش شوند ,كلیدھاي خروجي را قطع كرده و"9

تنظیم كنید .  
ـ اگر پس از انجام مراحل باال وضعیت مطلوب حاصل نشد ,ممكن است مشكل ناشي از طراحي فرايند محل تزريق و 10

نحوه اختالط ,و محل الكترود و يا موارد پیش بیني نشده باشد . در اين شرايط متخصصین شركت آماده مشاوره خواھند 
 بود . 

 
 



  نگھداري◄
ـ ھنگام قطع ووصل اتصاالت , دستگاه بايد خاموش باشد .  1
) قرار مي گیرد. …ـ الكترود و سیمھاي ورودي دستگاه نبايد نزديك مصرف كنندھاي قوي (پمپ ,الكتروموتور,كنتاكتورو 2
ـ بخش ھاي حساس الكترود را ھمیشه مرطوب نگه داريد . 3
ـ اگر مدت طوالتي از الكترود استفاده نمي شود آن را در محلول ويژه نگھداري قرار دھید .  4
ـ از تماس آب و مواد شیمیايي با اتصاالت الكتريكي جلوگیري كنید . 5
ـدر شرايط عادي دو باره كالبیره كردن در ھفته براي الكترود كافي است .  6
ـ در شرايطي كه الكترود در معرض رسوب ,مواد آلي يا يونھاي مزاحم قرار دارد حداقل يكبار در روز آن را طبق دستور 7

كار الكترود بشوئید و كالبیره كنید , براي كار آرايي بھتر , الكترود ويژه اين شرايط را سفارش دھید . 
 حاصل مي شود . در مواردي كه اين خطا قابل چشم پوشي ″pH″٪ خطا در 3تغییر دما تقريبا  C10°ـ به ازاي ھر 8

و حسگر دماي مربوط استفاده كنید .  ″ATC″نیست از سیستم 
 
 
 
 
ـ  وسايل جانبي(طبق سفارش) :  6
 

  ازنوع ژل با بدنه فايبر گالس pHـ الكترود 
) مخصوص  holder براي نصب در خط لوله يا نصب در مخزن با نگھدارنده (pHـ الكترود 

) … براي مصارف ويژه (دماي باال  ، رسوب زياد ، و مواد آ لي و  pHـ انواع الكترود ھاي 
ـ تابلو با طبقه حفاظتي مناسب طبق سفارش  

انواع بافر و محلولھاي نگھدارنده  -
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