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  2شیمی صنعتی درس 

  :مطالب بیان شده و هدف درس

صنعتی به خصوص صنایع شیمیایی است. در ابتداي درس با توضیح  تجهیزاتفرآیندها و هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان با 

انتقال جرم تک فاز بررسی شد، دانشجو با عملیات  ،و با بیان این مطلب که در آن درس 1مختصري از انتقال جرم شیمی صنعتی 

هاي فازي مختلف به صورت ناهمگن انجام شود. براي این منظور تقسیم بندي از سیستمروبرو می 2انتقال جرم دو فاز در صنعتی 

یر، هاي تبختگاز، اصول اساسی عملیا –هاي مایع بررسی سیستم تمرکز بر شوند. سپس باشده و عملیات شش گانه معرفی می

هاي ایده آل و حقیقی و همچنین به اي مختصر به محلولگردد. براي این منظور اشارهزنی بیان میتقطیر، جذب، دفع و رطوبت

  شود. هاي نعادلی دو فاز میمنحنی

این  و با مقایسه هاي یک برج تبخیر آموزش داده شدهسپس محاسبات و طراحیباشد. اولین عملیات مورد بررسی فرآیند تبخیر می

شود. در درس اصول محاسبات شیمی صنعتی و اصول بررسی می صنعتیهاي دلیل انتخاب آن در سیستم ،عملیات با سایر فرآیندها

شود تا با تجزیه و تحلیل تالش می 2هاي عملیات بر پایه موازنه جرم و انرژي استوار است؛ اما در درس شیمی صنعتی صنایع بررسی

  نمودار این بررسی انجام شود. گرافیکی و 

باشد؛ که در این بخش طراحی بر اساس برج هاي گیرد تقطیر جز به جز میدومین عملیاتی که به طور کامل مورد بررسی قرار می

  واحد صنعتی شیمیایی آماده شود.  کشود تا دانشجو براي طراحی یشود. تالش میدار انجام میسینی

گیرند؛ تا با توجه به مورد توجه قرار می Packبرج هاي پرشده  رباشد که این بافرآیند جذب و دفع می سومین عملیات مورد بررسی،

  محدودیت زمان کالس بتوان هر دو نوع برج پر کاربرد در صنعت را آموزش داد. 

ند ابتدا دلیل انتخاب این فرآیمایع است.  –هاي دو فازي مایع که مربوط به سیستم باشدفرآیند استخراج مایع می چهارمین عملیات

  شود. هاي مثلثی انجام میمحاسبات بر پایه دیاگرام و سپس شدهتحلیل  براي سیستم مورد بررسی

  شود تا سمینارهایی با موضوعات:به منظور مشارکت دانشجویان در مباحث، از دانشجویان خواسته می

 کن هاي تبخیريآب شیرین 

 ادوات صنعت پلیمر 

  صنایع الکتروشیمیتجهیزات 

 هاپاالیشگاه 

 هاي صنعتیهمزن 
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 هاي صنعتیها و خردکنآسیاب 

 ها و کمپرسورهاها، دمندهها، تلمبهانواع پمپ 

 هاي صنعتیخشک کن 

 هاي به کار گرفته شده در صنعتانواع کوره 

 فیلتر و غشاها انواع صافی 

 هاي هاي برجپرکنPack 

 هاسیکلون 

  فرآیندLeaching 

  دارهاي سینیبرجانواع 

  تروپش –فرآیند فیشر 

 کاتالیزورهاي صنعتی 

 قالبگیري صنعتی 

 اییراکتورهاي هسته 

 هاي صنعتیمته 

ازي سهایی که قابلیت تجاريپرداخته و توجه دانشجویان به ایدههاي مختلف سیستمبه مقایسه  ،ارائه دهند. در حین ارائه مطالب

کارهایی براي حل این معضالت ارائه شود تا راهموجود در صنعت، از دانشجویان خواسته میشوند. ضمن بیان مشکالت دارند جلب می

دهند. در این حین دانشجویان با روند تجاري سازي یک ایده، ورود به واحدهاي رشد فناور، مراحل ایجاد یک شرکت دانش بنیان، 

  شوند. آشنا میلم و فناوري ي با پارك هاي عشرکت در استارت آپ ویکندها و همکار

  اهمیت درس:

باشند، باید پس گذراندن مقطع در سال آخر تحصیالت می 2با توجه به این که دانشجویان حاضر در کالس درس شیمی صنعتی 

شود تا ضمن به کارگیري مفاهیم کارشناسی آمادگی حضور در بازار کسب و کار و صنعت را داشته باشند. در این درس تالش می

هاي پیش رو براي طراحی با توسعه یک واحد صنعتی شرکت کاربردهاي صنعتی از دانشجویان خواسته شود تا در چالشمحض در 

  نمایند. 


