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 اصول صنایع شیمیاییدرس 

 :مطالب بیان شده و هدف درس

این  ها درگذرانند. آندرس اصول صنایع شیمیایی تنها درس کاربرد محوری است که دانشجویان مقطع کارشناسی شیمی محض می

 شوند. میدرس با موارد به کارگیری مطالب آموخته شده در سایر دروس در فرآیندهای صنعتی فیزیکی و شیمیایی آشنا 

شود و مفاهیمی نظیر تکنولوژی و فرآیند درس، توضیحی مختصر از اهمیت صنایع شیمیایی در اقتصاد جامعه داده می فصل اولدر 

کارهای موجود به منظور شود. در ادامه راهگردد. سپس چند مثال از صنایع شیمیایی در کالس درس به بحث گذاشته میتعریف می

شود مطالب به صورت جزوه نویسی نباشد؛ بلکه مباحث به صورت یک گردد و تالش میشیمیایی تحلیل می توسعه و گسترش صنایع

ند تا در کهم اندیشی با بیان و نقد نظر دانشجویان )نکات مثبت و منفی نظر آنان از دیدگاه صنعتی( بررسی گردد. مدرس تالش می

رکت نمایند. در ادامه تاریخچه پیشرفت صنعت تولید آلدئیدها به عنوان یک ها شجلسات بعدی تعداد بیشتری از دانشجویان در بحث

مثال از گسترش صنایع گام به گام آموزش داده شده و ضمن بیان تحوالت صنایع شیمیایی در جهان، بحث به صنایع ایرانی سوق 

ر خط و تغییافزایش ظرفیت  ،)مکانیزاسیون، اتوماسیونشود. همزمان ایده دانشجویان در مورد گسترش برخی از این صنایع داده می

های علم و فناوری، استارت آپ ویکندها و طرح های دانش بنیان، پارکها با واحدهای رشد فناور، شرکتپرسیده شده و آن( تولید

اصول  اند در کالسا نگذراندهکه دانشجویان و فارغ التحصیالن شیمی دروس مدیریت مالی رشوند. با توجه به آنکسب و کار آشنا می

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

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

شود، به طوری که دانشجویان با تعدادی از اصطالحات به کار رفته در صنایع آشنا گردند. اقدامات پاالیشگاه و پتروشیمی اشاره می

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

ه به با توجشود. های تغلیظ و تخلیص( پرداخته میهای تأمین و روشبندی، راهمواد اولیه صنایع شیمیایی )طبقهبه در فصل دوم، 

بیان  گیرد. درای بین نفت، گاز و زغال سنگ به عنوان ماده اولیه صنایع صورت میهای فسیلی در ایران مقایسهمنابع عظیم سوخت

شود ارتباط پارامترهای تأثیرگذار تالش میهای واقعی(، های شماتیک یا عکسهای تغیظ و تخلیص مواد اولیه )به کمک شکلروش

در نتیجه فرآیند به کمک دانشجویان بررسی و دلیل انتخاب یک روش برای یک ماده خاص بیان گردد؛ تا دانشجویان قدرت انتخاب 

یح توضها را پیدا نمایند. به این منظور، مفاهیمی مانند کشش سطحی، مرطوب شوندگی، مواد فعال سطحی و سیکلون بین روش

گردد. در همه موارد های مختلف بررسی میشود. در ادامه با رسم یک بالک دیاگرام از یک واحد صنعتی، ارتباط بین واحدداده می

های آنان از دروسی های 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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، شیمی معدنی، شیمی آلی و شیمی فیزیک باشد. در ادامه این فصل، به الزامات محیط زیستی که واحدهای صنعتی نظیر آلی فلزی

شود که به این منظور با ذکر مثال به اهمیت جایگزینی مواد طبیعی با مصنوعی و تصفیه پساب شیمیایی باید اجرا نمایند اشاره می

 شود.پرداخته می خروجی از واحد و سپس به مراحل تصفیه پساب

های تمها، سیسشود. در ابتدا باید دانشجویان با کمیتدر فصل بعدی موازنه جرم در یک واحد شیمیایی به دانشجویان اموزش داده می

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

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

اشد که ای بشود تنوع مسائل به گونهگیرد تا با بررسی و حل آن به مجهول مورد نظر برسند. تالش میتمرین در اختیار آنان قرار می

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

شود. مفاهیمی مانند در فصل بعدی، موازنه انرژی برای یک عملیات صنعتی و تک تک فرآیندهای رخ داده در آن آموزش داده می

نرژی شود و تغییرات اده شده یاداوری میآنتالپی، گرما، انرژی درونی، ظرفیت گرمایی ویژه واکنش تشکیل و سوختن از دروس گذران

فاده های ساده و پیچیده استشود. سپس این تغییرات برای موازنه انرژی سیستمسیستم حین عدم و یا حضور تغییر فاز بررسی می

نظر دسترسی،  ها از نقطههای تأمین انرژی واحدهای صنعتی نام برده شده و تک تک آنشود. در ادامه فصل انرژی، منابع و راهمی

های جدید تأمین انرژی برای واحدهای شود تا توجه دانشجویان به ایدهگردد. تالش میسازی و پایداری بررسی میهزینه، پیاده

های جلوگیری از اتالف انرژی و راندمان انرژی و حرارتی یک واحد صنعتی در قالب مثال محاسبه و راهقدیمی سوق داد. در ادامه 

 ود. شهای حرارتی صنعتی و نیمه صنعتی آموزش داده میگیرد. در پایان این فصل، ساختار مبدلراندمان مورد بحث قرار میافزایش 

ای رخ هگیرد که به این منظور انواع پالریزاسیونهای افزایش سرعت یک فرآیند مورد بررسی قرار میدر فصل بعدی، سینتیک و راه

شود. در ادامه فرآیندهای شیمیایی از نقطه نظر های گوناگون )نوع روش، های صنعتی توضیح داده میداده حین فرآیند با ذکر مثال

ر شوند. در هها، ماهیت جز فعال، نحوه تسریع و تکنولوژی( طبقه بندی میحرارتی، تغییرات حجم و فشار، نوع فازها، تعداد واکنش

 د. شوهای صنعتی به بحث گذاشته میکدام از طبقات مثال

یه نمایند. کلاندازی یک واحد صنعتی یا یک کسب و کار آشنا میفصل بعدی تحت عنوان عملیات واحد، دانشجویان را با مراحل راه

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

های آماده ها و جداسازها( و روشمکانیک سیاالت، انتقال حرارت، انتقال جرم، ادوات صنعتی )نظیر مخلوط کن به صورت مختصر با

سازی یک واحد صنعتی شیمیایی در سازی مواد آشنا گردد. موازنه جرم، موازنه انرژی، سینتیک، ترمودینامیک، کنترل فرآیند و مدل

 شود. حال پیاده سازی بررسی می
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های موجود در این فرآیندها، انواع ادوات صنعتی مورد استفاده، واکنشگاه بعدی فرآیندهای همگن و ناهمگن، انواع سیستم در دو فصل

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

ود. شهای پاستوریزه کردن( پرداخته میشدر فصل بعدی به فرآیندهای دما و فشار باال به طور ویژه در صنایع محصوالت غذایی )رو

 شود.طبقه بندی از کمپرسورهای مورد استفاده نیز به صورت شماتیک آموزش داده می

 باشد؛ که در این فصل ابتدا فرآیندهای کاتالیتیکی همگنفصل پایانی درس اصول صنایع شیمیای، فصل فرآیندهای کاتالیزوری می

باشد به طوری که مباحث در د. این فصل به طور معمول جمع بندی از تمامی فصول گذشته میشوو سپس ناهمگن آموزش داده می

 های سطحی توضیح داده شده است. فصل فرآیندهای همگن و ناهمگن، در بررسی سینتیک فرآیند و در معرفی جاذب

 اهمیت درس:

چکیده ای از دروس اصول محاسبات، شیمی صنعتی درس اصول صنایع شیمیایی ویژه دانشجویان شیمی محض در مقطع کارشناسی 

گذرانند. با توجه به آن تمامی دانشجویان مقطع ها را در مقطع کارشناسی میباشد که دانشجویان شیمی کاربردی آنو تصفیه آب می

ا ها برای مواجهه باست آنشوند؛ نیاز شوند و تعدادی از آنان وارد صنعت و بازار کار میکارشناسی وارد دوره تحصیالت تکمیلی نمی

های واحدهای صنعتی آماده شوند. درس اصول صنایع شیمیایی تنها گزینه آکادمیک برای این دانشجویان اصطالحات، نیازها و چالش

 د. نپرداز وارد بازار کار شوها شرکت داده شده و به صورت خالق و ایدهشود تا دانشجویان در بحثباشد. تالش میبه این منظور می

 شوند. سازی یک کسب و کار سوق داده میهمچنین دانشجویان در این درس به سمت تجاری

 

 درسی:منابع 

1. The chemical process industries, Srieve,  

2. An introduction to chemical industry, Manning 

 واحد در مهندسی شیمی، مک کیب، اسمیت، هریوتعملیات  .3

 صنایع شیمیایی، عباس جانزاده، مرتضی خسروی، ماندانا صابر تهرانیاصول  .4

 

 ارزیابی:نحوه 

 نمره 1نمره، کوئیز  2نمره، تمرین  10نمره، پایانترم  7میانترم 
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 درس:طرح 

 چند مثال از صنایع شیمیایی و مختصری توضیح صنایع شیمیایی، تعاریف تکنولوژی و فرایند،اهمیت  هفته اول

 ت دانش بنیان(، در صنایع )با تکیه بر شرک و گسترش های پیشرفتراه  هفته دوم

 ، شرکت ملی پتروشیمیشیمیایی در ایرانصنایع 

 گازها لیظروش های تخلیص و تغمواد، قه بندی طباولیه در صنایع شیمیایی مواد  هفته سوم

 مایعات و جامدات لیظروش های تخلیص و تغ هفته چهارم

شناور سازی و تعریف اصطالحات کشش سطحی، مرطوب شوندگی، مواد فعال سطحی، تولید مرتبط روش  هفته پنجم

 مواد شیمیایی و جایگزین کردن آنها

 آب در صنایع شیمیایی، روش های تصفیه آب، نقش  هفته ششم

 با سیستم واحدها، آشنایی با شمای جریان، تعاریف اولیه موازنهآشنایی  هفته هفتم

 )حل مثال و ارائه تمرین( جرم و مواد در صنایعموازنه  هفته هشتم

 )حل مثال و ارائه تمرین( انرژی در صنایعموازنه  هفته نهم

 انرژی در واحدهای صنعتی، محاسبه راندمان انرژی در صنعت و راه های افزایش آن، منابع  هفته دهم

 اساسی در صنایع شیمیایی و دسته بندی انواع فرآیندها از نقطه نظرهای مختلفاصول  هفته یازدهم

 ای کنترلروشهو  ایند، آشنایی با انواع متغیرفر واحد، فرایندهای فیزیکی و شیمیایی، مقدمات کنترلعملیات  هفته دوازدهم

 سازی صنعتی، فرایندهای همگن، مدل  سیزدهمهفته 

 ن، ناهمگفرایندهای  هفته چهاردهم

 ، شروع فرایندهای کاتالیزوریباال دما و فشارفرایندهای  هفته پانزدهم

 )همگن و ناهمگن( فرایندهای کاتالیزوری ادامه  هفته شانزدهم

 


