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  درس اصول محاسبات شیمی صنعتی

  :مطالب بیان شده و هدف درس

یزیکی هاي ف، دیمانسیون و واحد کمیتعالئم شکل درست در درس اصول محاسبات شیمی صنعتی هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با

هاي علمی و صنعتی است. ابتدا سیستم واحدهاي مختلف و نحوه تبدیل هاي مختلف از جمله گزراشگوناگون در گزارش نویسی

شود با حل مسائل گوناگون در شود و از دانشجو خواسته میمحاسبات از یک سیستم واحد به سیستم واحد دیگر آموزش داده می

 مانند عدد رینولدز هاي بدون بعددر چالش محاسبات مهندسی وارد گردد. در ادامه مباحث، تعدادي از کمیت ،قالب مثال یا تمرین

 سپس، تحلیل گرافیکی یک فرآیند، شوند.براي دانشجویان معرفی می ،روندکه به منظور تحلیل فرآیندهاي مختلف به کار می

متغیر آموزش یک هاي آماري براي توزیع هاي مختلف هاي برازش خطی و غیرخطی، برون یابی و درون یابی به کمک روشروش

ر د شود تا ضمن پیاده سازي این مطالبتالش میگیرد. در ادامه یادآوري مختصر از توابع ریاضی مختلف صورت میشود. داده می

  مانند روتامتر، وانتوري متر و اُریفیس براي دانشجویان توضیح داده شود.  مختلف گیري، نحوه کار ابزارهاي اندازهقالب مسئله

 ،(به صورت نسبی و مطلق) فشار و هاي تأثیرگذار در یک فرآیند صنعتی از قبیل دماکمیتهمچنین دانشجویان در این درس با  

و دبی یا شدت جریان (جرمی، ها) (براي مواد خالص و مخلوطغلظت، مول، دانسیته، چگالی ویژه، حجم ویژه، وزن ویژه، وزن مولکولی 

کنند. همچنین مواد تحلیل می مولکولی مذکور را با ساختار هايو ارتباط تغییرات کمیت شدهمختلف آشنا حجمی و مولی) مواد 

  شود.گیري دما و فشار آموزش داده میانواع ابزارهاي اندازه

ه یا طراحی اولیمدرس در نقش یک کارفرما از دانشجویان در نقش یک پیمانکار با تجزیه و تحلیل چندین مسئله،  کالس درسدر 

هاي گوناگون طراحی شده و از دانشجویان خواسته مسائل با درجه آزادي ،به این منظورخواهد. گسترش یک واحد صنعتی را می

ها و مجهوالت به انتخاب مبناي مناسب بپردازند. سپس مسائل از سمت فرآیندهاي فیزیکی به سمت فرآیندهاي شود با بررسی دادهمی

گر اضافه و محدود کننده، درجه تبدیل و خاتمه ري، حد واکنش، واکنشهایی مانند: استوکیومتشوند تا چالششیمیایی سوق داده می

  پذیري و در نهایت بازده واکنش برحسب مبناهاي گوناگون به مسائل وارد شود. واکنش، گزینش

 هاي، به موازنه جرم و انرژي سیستمشدهدر بخش دوم درس که با تعریف سیستم، پایا بودن، انتقال جرم و انرژي و تجمع شروع 

ود. شبراي ورود به مبحث موازنه انرژي ابتدا مختصري از مباحث شیمی فیزیک براي دانشجویان یادآوري میشود. گوناگون پرداخته می

پذیري، معادالت حالت و روش تکرار نیوتن بیان آل، گاز حقیقی، متغیرهاي بحرانی و نقصانی، ضریب تراکممفاهیمی مانند گاز ایده
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اره مختصري به خواص متمرکز و غیرمتمرکز، حالت سیستم، کار، انرژي (جنبشی، پتانسیل و درونی)، آنتالپی همچنین اش شده و

  ود. شهاي گوناگون) میهاي نخمین آن براي سیستمبا تغییر فاز) و ظرفیت گرمایی ویژه (روش یا(محاسبه آن در فرآیندهاي بدون 

اي، تا مسائل مورد بررسی از کاربردهاي عینی این مطالب باشد. به طوري که، مسائل از پخت و پز ساده آشپزخانه استتالش 

وع شررسند. هاي تهویه مطبوع و چاه آب کشاورزي شروع شده و به فرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی واحدهاي صنعتی میسیستم

  شوند. ها به واقعیت نزدیک میها، سیستمست و سپس با حذف فرضهایی مانند عدم اصطکاك امسائل مطرح شده با فرض

پردازد. به منظور باال بردن هاي مختلف و نحوه انجام محاسبات آن میقسمتی از مطالب بخش دوم درس، به معرفی انواع واکنشگاه

 گیرد. مسائل بهورد بررسی قرار میهاي چند واکنشی متر، مجموعههاي پیچیدهتوانایی دانشجویان براي انجام محاسبات سیستم

ها، تقسیم اند تا در حین حل مسائل، دانشجویان با تعدادي از اداوت صنعتی مانند مخلوط کناي طراحی و چیدمان شدهگونه

رگشتی، بها، اصطالح جریان هاي مختلف و حل چند مسئله از آنشوند. با رسم بالك دیاگرامها آشنا هاي جریان و تفکیک کنندهکننده

شود تا با ترسیم یک بالك دیاگرام شوند. براي حل هر مسئله از دانشجو خواسته میزدایش و کنارگذر به دانشجویان آموزش داده می

ایجاد نماید تا در مواجهه با  ها، مجهوالت و تعیین درجه آزادي یک روند از حل مسئله را در ذهناز فرآیند مورد نظر و بررسی داده

  ل بعدي بتواند بدون نیاز به کمک مدرس به هدف برسد. مسائ

  اهمیت درس:

به طور کلی در درس اصول محاسبات شیمی صنعتی تالش است تا دانشجویان با اهمیت ریاضی و محاسبات در مسائل مختلف از 

ان پیچیده و فرآیند چند (مانند یک واحد صنعتی با شماي جری هاي پیچیدهتا سیستم )مانند یک لوله آب(هاي روزمره سیستم

اي هآشنا شوند. به با یادگیري مبانی اصلی محاسبات و یاد گرفتن تدابیر مختلف در مواجهه با یک مسئله از پس چالش واکنشی)

باشد. تکیه اصلی بر آموزش اصطالحات و مفاهیم نه در قالب تعریف، مختلف برآیند. این درس راه ورود به یادگیري سایر دروس می

 و متوجه خواهد شد که عدم شدهنا ام به گام مسئله با این مفاهیم آشه در قالب مسائل است. به طوري که دانشجو در حین حل گبلک

  رساند. درك این مفهوم، حل مسئله را به بن بست می


