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مقدمه
با	توجه	به	حجم	ذخایر	و	ميادین	 بنابر	ضرورت	و	اهميت	رشته	ی	صنایع	شيميایی	در	کشور	و	
نفت	و	گاز	و	سایر	مواد	معدنی	که	پایه	گذار	تدوین	رشته	های	ذیربط	بوده	اند،	همواره	توجه	صاحب	نظران	و	
متخصصين	را	به	خود	مشغول	و	معطوف	داشته	است.	در	همين	راستا	جهت	پرورش	افراد	متخصص	و	
ماهر	در	زمينه	های	مختلف	صنایع	شيميایی	هنرستان	های	این	رشته	تأسيس	شده	است	تا	نيروهای	کارآمد	را	
برای	راهبری	تأسيسات	تربيت	نماید.	کتاب	حاضر	که	جهت	درس	عمليات	صنایع	شيميایی	تأليف	گردیده	
است	شامل	فصول	متنوع	و	مورد	نياز	هنرجویان	رشته	ی	مذکور	می		باشد.	در	فصل	های	اول	تا	پنجم	
سيستم	های	اندازه	گيری	و	تبدیل	واحدها،	فصول	مربوط	به	دما،	فشار،	جریان	سياالت،	ترازوها	و	چگالی	
سنج	ها	مطرح	و	بر	اساس	نيازهای	موجود	تأليف	گردیده	است.	فصل	ششم	پمپ	ها	و	کاربرد	آن	در	صنایع	
شيميایی،	فصل	هفتم	مبدل	های	حرارتی	و	فصل	هشتم	کنترل	فرآیندهای	شيميایی	را	دربر	می	گيرد.	در	
فصل	نهم	راکتورهای	شيميایی	و	انواع	آنها	شرح	داده	شده	است.	فصل	دهم	به	بررسی	مخلوط	کن	ها	و	
خردکن	ها	می	پردازد	و	فصل	یازدهم	عمليات	استخراج	و	تقطير	و	ستون	های	مربوطه	را	شرح	می	دهد.

فصل	یازدهم	بازنویسی	کتاب	مبانی	صنایع	شيميایی	و	مبحث	مربوط	به	کوره	ها	و	برج	های	خنک			کن	
نيز	از	فصل	هفتم	کتاب	مبانی	صنایع	شيميایی	اقتباس	شده	است.	

قابل	ذکر	این	که	فصول	1	تا	8	توسط	آقای	سيدپندار	توفيقی	و	فصول	9	تا11	توسط	آقای	
ساسان	صدرایی	نوری	تأليف	گردیده	است.

برای	جلب	توجه	بيشتر	هنرجویان،	فرمول	ها	و	مثال	ها	در	زمينه	با	رنگ	صورتی	ارائه	شده	اند.	



هدف کلی

پس	از	پایان	این	درس	از	فراگير	انتظار	می	رود	که	اطالعات	الزم	و	اوليه	را	در	
مورد	دستگاه	های	صنایع	شيميایی	و	عمليات	مربوط	به	آن	راکسب	کرده	باشد	و	توانایی	
الزم	جهت	انجام	محاسبات	مربوط	به	عمليات	صنایع	شيميایی	را	به	دست	آورده	باشد.		


