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  اصول صنایع شیمیاییدرس 

  :مطالب بیان شده و هدف درس

این  ها درگذرانند. آنمیشیمی محض  مقطع کارشناسی است که دانشجویان کاربرد محوري اصول صنایع شیمیایی تنها درسرس د

  شوند. آشنا میآیندهاي صنعتی فیزیکی و شیمیایی در فرموارد به کارگیري مطالب آموخته شده در سایر دروس با درس 

 رآیندف و شود و مفاهیمی نظیر تکنولوژيدرس، توضیحی مختصر از اهمیت صنایع شیمیایی در اقتصاد جامعه داده می اول فصلدر 

 کارهاي موجود به منظورادامه راهشود. در در کالس درس به بحث گذاشته میچند مثال از صنایع شیمیایی گردد. سپس تعریف می

 به صورت جزوه نویسی نباشد؛ بلکه مباحث به صورت یک مطالبشود و تالش می گرددتوسعه و گسترش صنایع شیمیایی تحلیل می

ند تا در کتالش میبررسی گردد. مدرس نکات مثبت و منفی نظر آنان از دیدگاه صنعتی) (نظر دانشجویان نقد  و بیانهم اندیشی با 

ادامه تاریخچه پیشرفت صنعت تولید آلدئیدها به عنوان یک در ها شرکت نمایند. جلسات بعدي تعداد بیشتري از دانشجویان در بحث

وق س به صنایع ایرانیشده و ضمن بیان تحوالت صنایع شیمیایی در جهان، بحث ایع گام به گام آموزش داده ش صنمثال از گستر

ر خط و تغییافزایش ظرفیت  ،(مکانیزاسیون، اتوماسیونایده دانشجویان در مورد گسترش برخی از این صنایع شود. همزمان داده می

ها و طرح هاي علم و فناوري، استارت آپ ویکندهاي دانش بنیان، پاركها با واحدهاي رشد فناور، شرکتپرسیده شده و آن) تولید

س اصول در کال اندکه دانشجویان و فارغ التحصیالن شیمی دروس مدیریت مالی را نگذراندهبه آنتوجه با شوند. کسب و کار آشنا می

نکاتی که باید در شروع یک کسب و کار به آن دقت شود  هاي تأمین مالی یک پروژه صنعتی وراه به صورت مختصر صنایع شیمیایی

ادامه طبقه بندي از صنایع شیمیایی فعال در ایران گزارش شده و به طور ویژه به صنعتی در شود. میبه دانشجویان آموزش داده 

دي از اصطالحات به کار رفته در صنایع آشنا گردند. اقدامات شود، به طوري که دانشجویان با تعداپاالیشگاه و پتروشیمی اشاره می

  شود. هاي مختلف توضیح داده میانجام شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب طرح

جه به توبا شود. هاي تغلیظ و تخلیص) پرداخته میهاي تأمین و روشبندي، راهمواد اولیه صنایع شیمیایی (طبقهبه فصل دوم، در 

بیان  گیرد. دراي بین نفت، گاز و زغال سنگ به عنوان ماده اولیه صنایع صورت میمقایسههاي فسیلی در ایران منابع عظیم سوخت

شود ارتباط پارامترهاي تأثیرگذار ، تالش میهاي واقعی)هاي شماتیک یا عکس(به کمک شکل هاي تغیظ و تخلیص مواد اولیهروش

خاب ویان قدرت انتاب یک روش براي یک ماده خاص بیان گردد؛ تا دانشجدر نتیجه فرآیند به کمک دانشجویان بررسی و دلیل انتخ

مواد فعال سطحی و سیکلون توضیح مرطوب شوندگی، د کشش سطحی، این منظور، مفاهیمی ماننبه ها را پیدا نمایند. بین روش

همه موارد گردد. در هاي مختلف بررسی میادامه با رسم یک بالك دیاگرام از یک واحد صنعتی، ارتباط بین واحددر شود. داده می

هاي آنان از دروسی هاي بیان شده در مورد مواد به کار رفته در هر روش به کمک دانشجویان و بر اساس آموختهشود تا مثالتالش می
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ادامه این فصل، به الزامات محیط زیستی که واحدهاي صنعتی در شیمی آلی و شیمی فیزیک باشد.  شیمی معدنی، نظیر آلی فلزي،

اب مواد طبیعی با مصنوعی و تصفیه پسبه اهمیت جایگزینی  با ذکر مثال شود که به این منظورشیمیایی باید اجرا نمایند اشاره می

  شود.پرداخته میپساب تصفیه  مراحلو سپس به  خروجی از واحد

هاي تمها، سیسابتدا باید دانشجویان با کمیتشود. در ده میفصل بعدي موازنه جرم در یک واحد شیمیایی به دانشجویان اموزش دادر 

 از شیمی فیزیک و تجمع پایا بودن ،واحد و عالئم به کار رفته براي کمیت و واحد ان آشنا شوند. سپس مفاهیمی مانند سیستم

شوند و مسائلی در قالب مثال و اي دانشجویان با روش حل مسائل موازنه جرم آشنا میمرحله 10بیان یک روند شود. با مییادآوري 

اشد که اي بشود تنوع مسائل به گونهمیگیرد تا با بررسی و حل آن به مجهول مورد نظر برسند. تالش تمرین در اختیار آنان قرار می

  برگشتی مورد بررسی قرار گیرند.  حاالت مختلف مانند حضور یا عدم واکنش شیمیایی، تجمع و جریان

مانند شود. مفاهیمی فصل بعدي، موازنه انرژي براي یک عملیات صنعتی و تک تک فرآیندهاي رخ داده در آن آموزش داده میدر 

نرژي شود و تغییرات اظرفیت گرمایی ویژه واکنش تشکیل و سوختن از دروس گذرانده شده یاداوري میی، دروني رما، انرژنتالپی، گآ

فاده هاي ساده و پیچیده استتغییرات براي موازنه انرژي سیستم اینشود. سپس سیستم حین عدم و یا حضور تغییر فاز بررسی می

ها از نقطه نظر دسترسی، هاي تأمین انرژي واحدهاي صنعتی نام برده شده و تک تک آنادامه فصل انرژي، منابع و راهدر شود. می

براي واحدهاي تأمین انرژي هاي جدید به ایدهشود تا توجه دانشجویان میدد. تالش گرسازي و پایداري بررسی میهزینه، پیاده

هاي جلوگیري از اتالف انرژي و و راهمثال محاسبه ارتی یک واحد صنعتی در قالب راندمان انرژي و حرادامه در سوق داد. قدیمی 

  ود. شحرارتی صنعتی و نیمه صنعتی آموزش داده میهاي پایان این فصل، ساختار مبدلگیرد. در قرار میمورد بحث افزایش راندمان 

اي رخ هگیرد که به این منظور انواع پالریزاسیونمورد بررسی قرار میهاي افزایش سرعت یک فرآیند سینتیک و راهفصل بعدي، در 

هاي شیمیایی از نقطه نظر هاي گوناگون (نوع روش، مه فرآیندادادر شود. توضیح داده میهاي صنعتی با ذکر مثالداده حین فرآیند 

ر شوند. در هها، ماهیت جز فعال، نحوه تسریع و تکنولوژي) طبقه بندي میع فازها، تعداد واکنشحرارتی، تغییرات حجم و فشار، نو

  شود. هاي صنعتی به بحث گذاشته میکدام از طبقات مثال

یه نمایند. کلاندازي یک واحد صنعتی یا یک کسب و کار آشنا میبا مراحل راه بعدي تحت عنوان عملیات واحد، دانشجویان رافصل 

جو این منظور نیاز است تا دانشبراي  شود.مراحلی که باید دانشجو در پایلوت پلنت نویسی مورد توجه قرار دهد گام به گام بیان می

هاي آماده و روش )جداسازها ها ومخلوط کننظیر (انتقال حرارت، انتقال جرم، ادوات صنعتی  ت،با مکانیک سیاال صورت مختصر به

در  اییشیمی سازي یک واحد صنعتیسینتیک، ترمودینامیک، کنترل فرآیند و مدل جرم، موازنه انرژي،آشنا گردد. موازنه سازي مواد 

  شود. حال پیاده سازي بررسی می
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هاي موجود در این فرآیندها، انواع ادوات صنعتی مورد استفاده، واکنشگاه دو فصل بعدي فرآیندهاي همگن و ناهمگن، انواع سیستم در

  شود. هاي صنعتی از این فرآیندها آموزش داده میهر نوع سیستم و مثال

ود. شهاي پاستوریزه کردن) پرداخته میفصل بعدي به فرآیندهاي دما و فشار باال به طور ویژه در صنایع محصوالت غذایی (روشدر 

  شود.بندي از کمپرسورهاي مورد استفاده نیز به صورت شماتیک آموزش داده میطبقه 

 باشد؛ که در این فصل ابتدا فرآیندهاي کاتالیتیکی همگنپایانی درس اصول صنایع شیمیاي، فصل فرآیندهاي کاتالیزوري میفصل 

ر دباشد به طوري که مباحث جمع بندي از تمامی فصول گذشته می فصل به طور معمولشود. این اهمگن آموزش داده میو سپس ن

  توضیح داده شده است. هاي سطحی و در معرفی جاذبدر بررسی سینتیک فرآیند  ،فصل فرآیندهاي همگن و ناهمگن

  اهمیت درس:

 عتیشیمی صن ،وس اصول محاسباتچکیده اي از در ویژه دانشجویان شیمی محض در مقطع کارشناسی اصول صنایع شیمیاییدرس 

ع توجه به آن تمامی دانشجویان مقطگذرانند. با ها را در مقطع کارشناسی میباشد که دانشجویان شیمی کاربردي آنمی تصفیه آب و

ا براي مواجهه بها شوند؛ نیاز است آنشوند و تعدادي از آنان وارد صنعت و بازار کار میکارشناسی وارد دوره تحصیالت تکمیلی نمی

یان وتنها گزینه آکادمیک براي این دانشجشوند. درس اصول صنایع شیمیایی  مادهآهاي واحدهاي صنعتی اصطالحات، نیازها و چالش

  بازار کار شوند. وارد  پردازها شرکت داده شده و به صورت خالق و ایدهشود تا دانشجویان در بحثمیباشد. تالش به این منظور می

  شوند. میسازي یک کسب و کار سوق داده تجارين درس به سمت دانشجویان در ایهمچنین 


