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-:ةالكیمیاویةفي الصناعةامهتعاریف ومعلومات 
-:لوجیاوالتكن

مثــل بالنظریــات تلتــسخیر العلــم المةندســیهوالةالعلمیــواألســسواألســالیبي الطــرق هــ
ـــــاجوالمعـــــادالت والفرضـــــیات  ـــــضروریإلنت ـــــةالحاجـــــات ال ـــــاسةفـــــي الحیـــــاة الیومی ـــــبلتو، للن ةی

.ريمع التطور الحضاةوالمتطورةزایدتالمتطلبات الم

-:ةلوجیا الكیمیاوینوالتك
اختیـار الطـرق لتحـضیر المـواد عـن طریـقأحـسنإلـىالتكنلوجیا بالوصول هذهوتعني 

التبعــــات ر االعتبــــارظــــبناألخــــذا مــــع ءهــــجراإظــــروف ٕواحكــــامالمثلــــى ةالتفــــاعالت الكیمیاویــــ
ــةواإلنــسانیةالقتــصادیا ي موضــوع ر االعتبــار فــظــخــذ بنؤالتــي تالعوامــلمهــأمــن إن.ةوالبیئ

ومـن . أنتـاجوأعلـىة أقـل كلفـ:مثل بالمبدأتوالم، االقتصاديالعامل و هاألمثلار التفاعل یاخت
تــوفر، التفاعــللــىعةالــسیطرةولهســ:يهــالتفاعــل یــاراختا عنــد هــالتــي یجــب مالحظتاألمــور

أوةعالیـــحراریـــة ظـــروف ىلـــإعـــدم تطلـــب التفاعـــل المختـــار ،هءالمعـــدات والمفـــاعالت الجـــرا
ـــضـــغو ـــحبنـــواتج التفاعـــل،ةط عالی ةیضـــتحتـــوي علـــى شـــوائب ومـــواد عرالةث تكـــون نظیفـــی

رةنـاك خطـوهل هـتمثـل فـي تف)نالعـاملی(اإلنـسانؤثر علـى التي تاألمورأما.اهب فصلعیص
أصــوات ثودحـار أوفجـواالنلالشـتعالةقابلـمـوادأومةمـن تـسرب غـازات ســانالعـاملیعلـى 

یطـرح ومـاةالتـأثیر علـى البیئـةمالحظـوكـذلك. ال للمعداتغالشتمن جراء اةوضوضاء عالی
.اإلنسانة وبقاء صحدد هي تلتاوبالةفضالت وغازات قد تسبب تلوث خطیر للبیئنم

-:يهإنتاجعلى أوةمبدأ اقل كلفالتي تحققة مهالماألمورومن 
ةالكلفـةرخیـصأي(ًمحلیـاةمتـوفرةأولیالتي تعتمد على مواد ةالكیمیاویتار التفاعالیاخت.١

تـسبب والًعلیهـا صـناعیاةالـسیطرهلروف تـسظـفـي ةلـمللمعاقابلـة المـواد هذهـوتكون )ًنسبیا
.ةللبیئأضرار

مـــن مـــواد ه تطلبـــیومـــا اإلنتـــاجةوحـــسب طبیعـــةللوحـــدات المنتجـــلمثـــاألار التـــصمیم یـــاخت.٢
ةل مـع الــصناعامـلتعاةوخاصــ،لظـروف التـشغیلةمالئمــةمعدنیـكسـبائأون مـن معــادبنائیـة 
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الـــصناعي اإلنتـــاجذلـــك فـــأن إلـــى ةإضـــاف. للتآكـــلمـــسببة مـــن مـــواد لـــوخحیـــث ال تةالكیمیاویـــ
أسـلوبالقـدیم المعتمـد علـى األسـلوببعكـسالمـستمر والمتكامـل اإلنتاجأسلوببع تالحدیث ی

ا ماهحــدأشكل یكمـل بـا وهمـع بعــضةالجزئیـاإلنتــاجلـذلك فــأن ربـط وحـدات ،)Batch(ةالوجبـ
.للمشروع الصناعيةادیة كبیرصمردودات اقتهصورة ممكنة لوبأحسناألخرى 

-:ماهفي قیام الصناعة الكیمیاویة هأعالمین ما ورد أالذي یقوم بتإن
التطبیـــق إلـــىار ونقـــل التفـــاعالت الكیمیاویـــة یـــاختأســـسبإعطـــاءالـــذي یقـــوم -:الكیمیـــاوي.أ

.الصناعي
والمعـــدات ةتـــصمیم وبنـــاء الوحـــدات الـــصناعیهون واجبـــالـــذي یكـــ-:نـــدس الكیمیـــاويهالم-ب

.المطلوبق النقل الصناعيیلتحقةالزملا
ةي لغـــهــةواحــدةنــدس الكیمیــاوي لغــهیــتكلم كــل مــن الكیمیـــاوي والمإنیتطلــب هوعلیــ

.ثنیناالمن قبل ةومهوجیا مفلومقاییس وتكنأسسال عمستابتحقیق المشروع الصناعي

-:ةالكیمیاویةالصناع
ــها مــن مــصادرهــوالتــي یــتم الحــصول علیةاألولیــبــالمواد ةالــصناعهــذهتبــدأ  ةا الطبیعی

-:المصادرهذهومن ةالمختلف
.خاماتهاللحصول على المعادن و-:المناجم. ١
.ولحوم وجلود الحیواناتاألخشابلتزوید -:الغابات. ٢
.األسماكولحوم األمالحللحصول على -:البحر. ٣
.ةالجوفیهوالمیاصول على النفط والغاز للح-:باراآل. ٤
نبـــاتي أصـــلمـــن ةللـــصناعات الغذائیـــةاألولیـــللحـــصول علـــى المـــواد -:ةالحقـــول الزراعیـــ. ٥

.وحیواني
.األخرىوالنتروجین والغازات األوكسجینللحصول على -:واءهال. ٦
.ةالتي تدخل في كل مفاصل الصناعات الكیمیاویةالماد-:الماء. ٧
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كبیــر عــددةاألمریكیــةلــك الوالیــات المتحــدذلــىومثــال عتقدمــةالــدول المتــصنع بعــض
ب كــــمرأالفةعــــشرإلــــىالعـــدد بــــو ویرةالكیمیاویــــةالــــصناعمــــن المنتجــــات عــــن طریـــقًّجـــدا

ةالـصناعیتآالمنـشهـذه عـدد مـن كامـل ویتم تـداخل وتةصناعیةأمنشألف)١٢(وتصنع في 
.فقطةیمواد وسطإنتاجظیفتهاوتكون ةصناعیتآمنشحیث توجد ،اهمع بعض
-:ةالكیمیاویةعلى منتجات الصناعةأمثلیلي فیما و

مـواد التلـوین ،ةالغازات الصناعی،المذیبات،ةالمركبات العضوی،واألمالحالحوامض والقواعد 
ـــــلجمـــــواد الت،واألصـــــباغ ـــــصوابین والمعـــــاجینمـــــس،می ـــــصیدالنی،احیق الغـــــسیل وال ةالمـــــواد ال

،مضادات ومبیـدات الحـشرات،ةالزراعیةاألسمد،جراتتفالم،ةوالطباعةلكتابحبر ا،ةواألدوی
ــــــصناعییــــــالاأل،ةالمــــــواد البالســــــتیكی ــــــ،ةالمــــــواد النباتیــــــ،والمطــــــاطةف ال ةالمــــــشروبات الغازی

المنتجـــــات ،ةالمنتجـــــات النـــــسیجی، الـــــورق،منتجـــــات الجلـــــود،ةالمنتجـــــات الغذائیـــــ،ةالكحولیـــــو
ةوالجویـةوالبحریـةووسـائط النقـل البریـةربائیـهفـي الـصناعات الكتـدخلةومواد عدیـد،ةالنفطی

.كثیرةأخرىةومواد عدید
ظــرنةجهــمــن وةوشــاملةكبیــرأصــنافةثالثــإلــىةیف المنتجــات الكیمیاویــصنتــیمكــن 

-:يهوةالمواد المختلفإلنتاجةالعملیات والوحدات الصناعی
,H2SO4الحوامض :مثلةالكیمیاویةصناعالعموم لةتنتج مواد كیمیاویةصناعیتآمنش. أ

HNO3, HCl والقواعـــدKOH, NaOHـــةومـــواد عـــضوی فـــي الـــصناعات ةوأولی
.وغیر ذالكةكیمیاویبتروال

،ةلیـاف النـسیجیاأل:مثـلةلـصناعات محـدودةیطوسـكیمیاویة تنتج مواد ةت صناعیآمنش. ب
إلـــىوالتـــي تحـــول ةاویـــمـــشتقات بتروكیمی،الخـــامالـــسكر،المطـــاط،ةالـــصناعییـــافلألا

المنتجــات ،ةاألقمــش:مثــل،ةائیــهمنتجــات نإلــىأخــرىمــن قبــل صــناعات أوصــناعات 
.الخ...یف ظمواد التن،الحبیبياألبیضالسكر ، السیاراتإطارات،ةالبالستیكی

,.الخ...الزراعي السماد ،ةاألدویمثل ةائیهنةتنتج مواد كیمیاویةت صناعیآمنش. ـج

-:ذلكحوالذي یوضهأدناطط الحظ المخ
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تحویل مباشر

.مخطط مبسط ألصناف الصناعة الكیمیاویة

Lawةقانون فعل الكتل of Mass Action:-
Cةول مــن مــادمــ)r(وBةول مــن مــادمــ)m(مــعAةول مــن مــادمــ)n(اتحــادإن

-:ةیاللتاةبالمعادلهتمثیلیمكن .Eةول من مادم) w(Dةول من مادم)v(إلنتاج
EwDvCrBmAn 

,Cمــن المركبـات ةئیــیجزبــین أوزان الــذرات یحــصل ًتبـادال فــي إنأي B, Aإلنتــاج
,Eيهةمواد جدید D . اسـتقرار تـام عنـد ةفي حال)اهوالذرات التي تتكون من(تكون الجزیئات

لمطلـق فیـؤدي الـصفر انعـحـرارة الةعنـد ارتفـاع درجـأمـا)°م٢٧٣-(الـصفر المطلـقةجرد
تفاعــــل كیمیــــاوي بــــینأيولكــــي یحــــدث ،الــــذراتذبذبــــةالجزیئــــات وةحركــــةزیــــادإلــــىذالــــك 

ضرورة یكفــــي بالــــالهوان التــــصادم وحــــد،تــــصادمتا وهتقــــارب مــــع بعــــضتإنالجزیئـــات یجــــب 
ـــاوي بـــسبب عـــدم اإلحـــداث ـــات ظـــمعمـــتالك التفاعـــل الكیمی ـــم الجزیئ تكفـــي ةمـــن الطاقـــةلكمی

ةالعالیـةالجزیئات ذات الطاقـعدد زدادیةالحرارةدرجلرار باالرتفاع متساالا ولكن عند هلتفاعل
ثابتــة الاألمــورومــن ، لــذلكًتبعــا لــذلك فــأن احتمــاالت التفاعــل تــزداد .التفاعــلإلحــداثةافیــكال

)°م٢٠(إلــى ةالحـرارةدرجـةزیـادإنChemical Kineticsةالكیمیاویـةفـي قـوانین الحركیـ
عـدد (ـبـالتفاعـل ةلذلك یعـرف سـرعأضعافةعدإلىReaction Rateل التفاعةیزید سرع

مواد أولیة طبیعیة

منتجات أساسیةنتجات وسطیةم

یةمنتجات نھائ
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ــ ــةمــن المــاد٣ســمةالوحــدات الحجمی ومــن ).ةثابتــالــزمن الةا فــي وحــدهــالتــي یــتم تحویلةاألولی
التـصادم مـع ةیزیـد مـن احتمالیـ)التركیـزةزیـاد(الجزیئـات عـددةزیـادإن ،ًیظـاأةثبتـالماألمـور

إنأخـــرىبكلمـــة التفاعـــل وةا وبـــذلك یزیـــد مـــن ســـرعهـــللتفاعـــل معةلـــهالمؤاألخـــرىالجزیئـــات 
.ةمع تركیز المواد المتفاعلًتناسب طردیاتالتفاعل ةسرع

ةجمیـــع التفـــاعالت الكیمیاویـــتكتمـــلإنةلـــیس بالـــضرورإنةالعملیـــجـــارب الترتظهـــأ
معظـــم فـــيثدیحـــالـــذي إن.جتنـــالاإلـــىًلیـــاكوتتحـــول ةجمیـــع المـــواد المتفاعلـــيبحیـــث تختفـــ
نـواتج الإنهالعـأال لمثـوفـي ا.مـع النـاتجىقبیةالمتفاعلةاألولیجزء من المواد إنالتفاعالت 

E, D إلــىةتتحلــل ثانیــإنإلــىتمیــلC, B, A تعاكــسة الممهاألســلــذلك اســتعملنا)(
ـــةالحقیقـــهـــذهتثبـــتل المـــواد بـــین ي یكینامالـــدي وجـــود  التـــوازنهـــوةعـــن التفـــاعالت الكیمیاوی

ةا سـرعهالتوازن تكون فیةفي حالإن.)Dynamic Equilibrium(ةوالمواد الناتجةالمتفاعل
)تفكـــك النـــاتج(الیمـــین هالتفاعـــل باتجـــاةلـــسرعةمـــساوی)تكـــوین النـــاتج(ساریـــالهاتجـــابالتفاعـــل 
Kثابـــــــت یـــــــدعى ثابـــــــت التـــــــوازنمعینـــــــةةحراریـــــــةالتـــــــوازن وفـــــــي درجـــــــهـــــــذا ن عـــــــویعبـــــــر 

)Equilibrium Constant(.
ثنــاء أةالمتكونــ(ةاصــل ضــرب تركیــز المــواد الناتجــلحًاذا مــساویهــیكــون ثابــت التــوازن 

مـاهذا و)فاعلثناء التأةیفالمخت(ةالمتفاعلحاصل ضرب تركیز الموادعلى ًمقسوما)التفاعل
Law(ةلـتیدعى بقانون فعل الك of Mass Action.( علـى المثـال ذا القـانون هـوعنـد تطبیـق

-:ةیالالتةعلى المعادلنحصل هأعال

r
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w
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K 

.Cالتركیزةیمثل ثابت التوازن بدالل: KCحیث 
Aالتفاعـلإثنـاءةفیـالمخت(فاعلـةتركیـز احـد المـواد المتةفـأن زیـادةالمعادلـهذهـوحسب 

)EأوDالتفاعـل إثنـاءفـي ةالمتكونـ(ةتركیز احد المـواد الناتجـةزیادإلىتؤدي )CأوBأو
ــتمحویــتم ذلــك بفعــل  ــةفــي درجــ(ةبتــثاKةبقــاء قیمــةی ــةحراری الل غاســتالمبــدأولهــذا،)ةمعین
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:وعلــى ســبیل المثــال)Yield(النــاتج ةكمیــةزیــادتهحیــث نــستطیع بواســط،ًصــناعي مفیــد جــدا
ثــــاني اوكــــسید غــــاز ةكــــسدأحیــــث تــــتم ةفــــزالمحH2SO4كبریتیــــك تحــــضیر حــــامض الةطریقــــ

خـــصوص ذا الهـــوفـــي V2O5ازحفـــدیوم كفنـــاوكـــسید الخـــامس أال عمباســـتSO2الكبریـــت 
) لتعطـي(لتزویـد ) الـرخیص(واء هـالمـنةكمیـات كبیـرتـضخ الناتج SO3تركیز ةزیادولغرض

-:يأO2األوكسجینمن غاز ةزیاد
322 SO2OSO2 
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إن)Le Chatleir Principle(لــي جــاتلي أن القــول حــسب مبــدیمكــآخــروبتعبیــر 
المــــواد (ةیــــتفاعــــل المــــواد المختفةفــــي ســــرعةزیــــادزاحــــد نــــواتج التفاعــــل العكــــسي یحفــــةإزالــــ

فعلـى سـبیل .ةبتثاKثابت التوازن ةقیمىبقتلكي ةالمزالةالمادنلیتم التعویض ع)ةالمتفاعل
-:ل السابقالنواتج في المثاإنالمثال لو فرضنا 

EDCBA 

ومـن )اهـتجمیعأو(یبهاتـسربویسمح ةغازیةمادأوةولهبساهإزالتیمكنةصلبةمادDولیكن 
.ةثابتKثابت التوازن ةحتمیة بقاء قیم

   
     CBA

ED
K 

ـــاء(تفاعـــل ةفـــأن ســـرع ا یعـــوض عـــن مـــســـتزداد وب) CأوBأوA(احـــد المـــواد ) اختف
ةمفیــدةتطبیقــات صــناعی)مبــدأ لــي جــاتلي(ذا المبــدأهــومــن ذلــك نــستنتج بــأن ل.ةالمزالــةالمــاد
.ّجدا
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-:ةالتكنلوجیا الكیمیاویفي ةالحراریةالدینامیكی
Thermodynamics and Chemical Technology:-

-:يهةالحراریةقوانین للدینامیكیةناك ثالثه
نظـام تبقــى أليةالكلیـةالطاقــإنأي،اهـإفناؤأوا هـیمكــن خلقالةالطاقـإن-:األولالقـانون 

ــ،ةمحفوظــ النظــام یعبــر ةوعنــد قیــام النظــام بــشغل مــا فــأن التغیــر فــي طاق
وكمــا فــي ةالمفقــودأوةالمكتــسبةبمقــدار الــشغل المنجــز والحــرارًتمامــاهعنــ

-:القانون التالي
dU = Q – A

.النظامةطاقالتغیر في = dUحیث 
Q  =ةالمفقودأوةالمكتسبةرارالح.
A =الشغل المنجز من قبل النظام.

ةبعملیـــةعلـــى نقــل الحـــرارةدرقــاتكـــون ةمـــن المــستحیل  تـــصمیم ماكنــإن-:القــانون الثـــاني
مــاأعلـىةحــرارةدرجـإلــىأاالوطـةالحــرارةمــن مـستودع عنــد درجـةدوریـ

یمكـــن (.مـــن مـــصدر خـــارجيةنـــاك انجـــاز شـــغل علـــى الماكنـــهلـــم یكـــن 
.)ةمن كتب الكیمیاء الفیزیاویةاالستفاد

ــانون الثالــث ــ-:الق إلــىةالمعطــاةذلــك بــالحرارةالنظــام وعالقــةبمــا یعــرف بعــشوائیةعالقــهل
االخــــتالط ةالنظــــام مــــن درجــــإلـــىةالمدخلــــةالنظـــام وحیــــث ترفــــع الحــــرار

تعـــــرف ةحراریـــــةدینامیكیـــــةدالـــــةبداللـــــةالدرجـــــهذهـــــقـــــاسوتةالعـــــشوائی
المعلومـــــات یمكـــــن ةولزیـــــاد(ي تعنـــــي التغیـــــر هـــــوEntropyالنتروبيبـــــا

). ةمن كتب الكیمیاء الفیزیاویةاالستفاد
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األولو القــانون هــةفــي العملیــات الــصناعیًتــداوالةالحراریــةقــوانین الدینامیكیــأكثــرإن
-:یأتيكما ةالتكنلوجیةالحراریةالدینامیكیبأسلوبهویعبر عن

dQ = dU + dA
كان التفاعل یتطلـب التـسخین إن(+)ةموجبةإشارویعطي ةالتغیر في الحرار= dQ-:ثحی

تنبعث مـن التفاعـل ةكانت الحرارإن) -(ةسالبةإشارخذأوی) ةماص للحرار(
ــــدعى ةوالتفاعــــل المــــاص للحــــرار) Exothermicةباعــــث للحــــرار( مــــاص (ی

.)Endothermicةللحرار
dA =یجـرى شـغل إنتطلـب التفاعـل إذا(+) ةموجبـةإشـارخـذ أویلغالتغیر في الـش

نجـز التفاعـل أإن) -(ةسالبةاإلشارتكون األخرىةمن الناحی-ًالضغط مثالةكزیاد–هعلی
.ًتمدد الحجم مثالإلىیؤدي–ًشغال

dU =النظامةالتغیر في طاق.

) Mechanical Equivalent of Heat(ةویــستعمل المكــافئ المیكــانیكي للحــرار
.من شغل میكانیكيهبما تنجزةالمصروفةالحراریةللتعبیر عن الطاق

,Conversionةوالحصیلةكفاءلالتحویل وا Efficiency, Yield:-
عنــد ةمقبولــةبــصورجــزكــي ین) ًنــسبیا(ًطــویالًالعدیــد مــن التفــاعالت یتطلــب وقتــاإن

یــــضخ احــــد المــــواد -ًمــــثالةفعــــل الكتلــــقــــانونإلــــىًواســــتنادا–ًحیانــــاأالتطبیــــق الــــصناعي و
مــــــن المحــــــددات الــــــستوكیومیتریة ةملحوظــــــةبدرجــــــأعلــــــىالمفاعــــــل بتراكیــــــز إلــــــىةالمتفاعلــــــ

)(Stochiometeryو كمــــا هــــمــــن ذالــــك ةوالغایــــ–ةلمــــواد المتفاعلــــلالتناســــب الجزیئــــي أي
ات هـحـد االتجاأب) Reversible(لـدفع التفاعـل المتعـاكس أوالتفاعـل ةسرعةلزیادإنواضح 
، )by products(ةللعمل على تقلیل تكون المواد العرضـیأو) جاتليأحسب مبد(ةالمرغوب

ســتبقى مــع المــواد غیــر ةبتراكیــز عالیــةافضالمــةالمتفاعلــةمــن المــادًذا الــسبب فــان قــسماهــول
كانـت إنفـضالت ترمى مع الأماةغیر المتفاعلةالفضلهذهر مع الناتج وظهسیأوةمتفاعلال
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العملیـات إن). Recycled(المفاعـل إلـىةتفـصل وتعـاد ثانیـأو،ةللبیئـةوغیـر ملوثـةرخیص
.ةالصناعیةثیرات مباشرة على اقتصاد العملیأا تهل،النوعهذامن 

ـــاءة (و) Conversion–التحویـــل (ةتـــستعمل التعـــابیر الریاضـــی ) Efficiency–الكف
ـــاالنتق(و) Yield–ةالحـــصیل(و ـــإلعطـــاء) Selectivity–ةائی ةتقـــدیر كمـــي للمـــواد المتفاعل

.ةالناتجةوالمواد المرغوبةالمستنفذ
ــــل بنــــسب ــــر عــــن التحوی ــــومؤةیعب ــــهــــوةی ــــربط بــــین كمی ةلــــفاعالمتةالمــــادةذا التعبیــــر ی

ــاةوالمتحولــ ــأخــرى)مــوادأو(ةمــادإلــىًكیمیاوی ــلكالةوبــین الكمی ــفاعالمتةالمــادهذهــمــن ةی ةل
ةكمیــبــینًوتعطــي ربطــاًیــضاأةیــومؤةبنــسبةویعبــر عــن الكفــاء. المفاعــلإلــىًابتــدءاةالداخلــ
وبـــین كمیـــة المـــادة المتفاعلـــة التـــي ةالمرغوبـــةالمـــادإلـــىًكیمیاویـــاةولـــتحوالمةالمتفاعلـــةالمـــاد
التعبیـــر عـــن نإ. أخـــرىةومـــواد عرضـــیةالمرغوبـــةالمـــادإلـــىذت فـــي التفاعـــل وتحولـــت فاســـتن

ل مــــع امــــفــــي التعةوخاصــــةر الكفــــاءتعبیــــبــــدل ًحیانــــاأفقــــد یــــستعمل Selectivityةاالنتقائیــــ
Catalyticةفــزالتفــاعالت المح Reactions .ــتأمــا ــYieldةر الحــصیلعبی ةفقــد یعنــي كمی

إنیمكـن اهـإنأو،ذت فـي التفاعـلفالتـي اسـتنةالمتفاعلـةالمـادةكمیـإلـىةالناتج المتكون نسب
.المفاعلإلىةخلاالدةالمتفاعلةللمادةیكلالةالكمیإلىةمتكون نسبالناتج الةكمیإلىتشیر 

ـــة تبـــینةعالقـــات ریاضـــیهدنـــاأن نبـــی ةوالحـــصیلةحـــساب نـــسب التحویـــل والكفـــاءكیفی
ةإضــافبــالموالت تقــاسةوالمتبقیــةوالناتجــةالمــواد المتفاعلــإنةكمــا یجــب مالحظــ،ةواالنتقائیــ

والنـــــاتج الرئیـــــسي ةالمتفاعلـــــةالرئیـــــسةاألولیـــــةلمـــــاداأســـــاسعلـــــى الحـــــسابات تبنـــــى إنإلـــــى
ةي المــادهـمـالبیــان بعـض التفـاعالت هأدنــابـیننةالعالقــات الریاضـیإعطـاءوقبـل .المطلـوب

.والناتج الرئیسي المطلوب) ةالمتحولأو(ةالمتفاعلةالرئیسةاألولی

-:البنزازایدإلىالنتروبنزین ةدرجه.١
2562256 NHCHNOHC 

-:بالحامضزالمحفيحول االثیلكالإلىناالثیلیةدرجه.٢
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ي هـــةوالنـــواتج الرئیـــسینالنتروبنـــزین واالثیلـــی:يهـــةالرئیـــسةاألولیـــتكـــون المـــواد ضـــحمـــن الوا
.البنزازاید والكحول االثیلي على التوالي

-:ما یليكهالعأتعابیرللةتكون العالقات الریاضی

Conversion(النسبة المؤویة للتحویل . ١ %= ( ×١٠٠

١٠٠× ) =أو االنتقائیة(كفاءةالنسبة المؤویة لل. ٢

١٠٠× ) =                                             Yield(صیلةؤویة للحالنسبة الم. ٣
األولیة الرئیسةالمادة أساسعلى -:ًأوال

)حسب هذا التعبیر تطابق النسبة المؤویة للكفاءةإنهاأي ( المتفاعلة        

-:األولیة الرئیسة الكلیةعلى أساس المادة -:ًثانیا
)Yield %                                             = ( ×١٠٠

-:مثال
) 10(مـن االثلـین تـم ضـخ مـوالت ) 6(المحفزة بالحامض لــ Hydrationة تعند الهدر

مـول مـن 9.750مول من االیثانول و 0.244مول من الماء إلى المفاعل وقد نتج من ذلك 
.ن االثیلین غیر المهدرتمول م5.748مع ) غیر المستغل(الماء 
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تحویل االثیلین
أو النسبة المؤویة للتحویل

عدد الموالت المتفاعلة من المادة األولیة الرئیسة
الكلیةعدد موالت المادة األولیة الرئیسة

ناتج الرئیسيعدد موالت ال
المتفاعلةعدد موالت المادة األولیة الرئیسة

ناتج الرئیسيعدد موالت ال
المتفاعلةعدد موالت المادة األولیة الرئیسة

الرئیسيناتج عدد موالت ال
الكلیةعدد موالت المادة األولیة الرئیسة
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)أو انتقائیة الحفاز(كفاءة الطریقة 
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الیثانول نسبة إلىحصیلة ا
االثیلین المتحول

%07.4100
000.6

244.0
%Yield 

حصیلة االیثانول نسبة إلى
االثیلین الكلي الداخل إلى المفاعل

-:ةالكیمیاویةاقتصاد العملیات الصناعی
جمیـــع إنتكـــون ال بـــد ،يللتطبیـــق الـــصناعیتقـــرر نقلهـــا التـــي ةالعملیـــات الكیمیاویـــإن

ا كانـــت قـــد هـــي فـــي المختبـــرات وان جمیـــع خطواتأنوتـــإمعـــانا كانـــت قـــد درســـت وبكـــل هـــجوانب
.ةاالقتصادیةقیمت من الناحی

بعــد ةمناســببحیــةرةلــم تتبقــى فــضلمــاةاقتــصادیاهــبأنةكیمیاویــةعملیــأيال توصــف 
ـــةالنـــاتج وبعـــد احتـــساب كافـــبیـــع ـــك تكـــالیف بمـــا فـــي ذ،ةالتكـــالیف المطلوب المـــشروع  ةإقامـــل

ةروفات علـــــى الدعایـــــصوالمـــــینیـــــاإلدارمثـــــل رواتـــــب األخـــــرىوتكـــــالیف التـــــشغیل والتكـــــالیف 
.الخ...ةالصناعی

-:همانأساسیینعلى عاملیةللمواد المصنعاإلنتاجتعتمد تكالیف 
.ةاألولیتكالیف المواد . ١
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.)التشغیلأو(تكالیف التصنیع.٢

-:تيأا ما یهمنةرف متعددصأبوابتصنیع تكالیف التضمنوت
.رواتب الموظفین والعمال. أ

).ةربائیهالكةوالطاق،الوقود،اربخال(ةتكالیف الطاق.ب
.والتصلیحاتمةواإلداةتكالیف الصیان.ـج
...ةمــواد تكمیلیــ،أخــرىةعوامــل مــساعد،ةالقرطاســی،المطبوعــات،ةالدعایــ،تكــالیف النقــل. د

.الخ
.الحریقفحةاكمعدات مامةإد،الضرائب،على المختبراتةروفات العامالمص. هـ

ةبمـــا یناســـب الطریقـــةاألولیـــةار المـــادیـــحیـــث یـــتم اخت،ةاألولیـــالمـــواد ةفقـــرإلـــىنعـــود 
ي الحــال  هــكمــا ،ةكــي تالئــم الطریقــةاألولیــةیر المــادحــولتةنــاك ضــرورهوقــد تكــون ،ةالمعتمــد

ةحیــث یتحــتم اســتعمال صــخور ملحیــNaclبــائي لملــح الطعــام رهالتحلیــل الكةفــي عملیــًمــثال
األخـرىةمـن الناحیـ.مـن المغنـسیومةنـسب قلیلـلـىا عهـاحتوائاهـمهوأةذات مواصفات خاص

عنـدما تكـون ةخاصـةاألولیـةالمـادةطبیعـئم لـتالةحـور الطریقـتإنفـي ًحیانـاأفقد یـتم العكـس 
م ویثبـــت تظینـــإنةمـــهالماألمـــورومـــن . اهـــلةئل اقتـــصادیاالمـــواد شـــحیحة وال توجـــد بـــدهذهـــ

ةكــــي ینــــتظم ویثبــــت التركیــــب الكیمیــــاوي للمــــواد المــــصنع،ةاألولیــــالتركیــــب الكیمیــــاوي للمــــواد 
ــةالناتجــ ــةمقومــات الــصناعمهــأفــان مــن هوعلی ةنــاك ســیطرهتكــون إنةحــالناجةالكیمیاوی

ــإنكمــا .ةاألولیــوتحلیــل كیمیــاوي مــستمر للمــواد  تكــون إنیجــب ةاوي والــسیطرالتحلیــل الكیمی
النــسب هذهـفـي التفاعـل بعـد ضـبط ةالداخلـةالمختلفــاألولیـة فـي ضـبط نـسب المـواد ةصـلمتوا

ةأي مـن المـواد المتفاعلـإلـىلیؤشـر (Law of Mass Action)ةتي دور قانون فعل الكتلـأی
ةل زیـــادبـــدضغط الـــةتـــؤدي زیـــادإنیمكـــن .ةیترمـــن الكمیـــات الـــستوكیومیأعلـــىهیكـــون تركیـــز

تحویــــــللـــــىالحــــــصول عإن. ةالتفـــــاعالت الغازیـــــةریع التفاعـــــل فـــــي حالــــــستــــــإلـــــىالتركیـــــز 
Conversion)(م ظـــــولكـــــن فـــــي معةغیـــــر عادیـــــةممكـــــن فـــــي حـــــاالت قلیلـــــ% ١٠٠ةبنـــــسب
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ةفــان حــصیلًنـسبیاةغیـر الكفــوء وســرع التفاعـل البطیئــاالنتــشاروبـسبب ةالتطبیقـات الــصناعی
)Yield(كفــي ویكـــون الــضیاع ت% ٩٥إلـــى٩٠ةنــسبLost)( فـــي المـــواد % ١٠إلــى٥مـــن

ةأولیــبحیــث تخــرج مــواد ةغیــر مكتملــٕوامــاةمكتملــأمــاتكــون التفــاعالت .ًیكــون مقبــوالةاألولیــ
.(Recycled)للمفاعلةثانیةمرعادتهإواا همع الناتج وبذلك یتم فصل

تفاعــل الكیمیــاوي ر االعتبــار كــون الظــوالتــي تؤخــذ بناألخــرىةاالقتــصادیاألمــورمــن 
Exothermicةللحرارًباعثا ReactionةللحرارًماصاأوEndothermic Reaction لما

ذا التفاعــل ال هــتفاعــل مــا، وان كــان إجــراءفعنــد ،ةلــذلك مــن مــردودات علــى متطلبــات الطاقــ
إلـى، لـذا یتوجـب التـسخین لحـین الوصـول Tةمـن الحـرارةمعینةدرجإلىیبتدئ قبل الوصول 

ـــد مـــن االســـتمرار فـــي الإذن،ةللحـــرارًكـــان التفاعـــل ماصـــإواذا،Tةحـــرارال ةالحـــرارةإضـــافب
ةبالمتطلبــات الحراریــTةالدرجــإلــىلحــین الوصــول األولــىةفــي المرحلــةویطلــق علــى الحــرار

هلـةواسـتمرار ضـخ الحـرارTةالدرجـإلـىفیما بعد الوصـول ةبینما یطلق على الحرار،للمفاعل
فقــد ینبعــث Tةالدرجــإلــىبعــد الوصــول هنــأوًتمامــاةالمعاكــسةمــن الناحیــ). التفاعــلةحــرار(ـبــ

یكـون ةالحالـهذهـعند ابتداء واستمرار التفاعل مما قـد یتطلـب تبریـد التفاعـل وفـي ةعالیةحرار
كــون ةنــا فــي حالــهنــذكر إنال بــد ، )بمتطلبــات تبریــد المفاعــل(تعــرف ةاقتــصادیةنــاك كلفــه

یعــرف ال تــضیع وتــستغل عــن طریــق مــاإنیجــب اهــفإن، ةبمقــادیر كبیــرةالمنبعثــةالحــرارةكمیــ
Waste)ةالـضائعةبمرجـل الحـرار – Heat Boiler)ةالمنبعثـةالزائـدةحیـث تـستغل الحـرار
أوةمـــن البخـــار النـــاتج فـــي تـــسخین الوحـــدات الـــصناعیةلتبخیـــر المـــاء واالســـتفادمـــن التفاعـــل

معمـل مجـاور إلـىیبـاع أوفـي المنـازل ةالتدفئـألغـراضأوةیـربائهالكةتحریك مولدات الطاقـ
.ًمثالهلةبحاج

-:Industrial Safetyالسالمة الصناعیة 
القائمـــة ضـــمن الـــصناعات رأسنالـــك اعتقـــاد بـــان الـــصناعة الكیمیاویـــة تكـــون علـــى ه
سبب بــینیــٕواداردد العــاملین مــن فنیــین وعمــال هــفــي احتمالیــة حــدوث المخــاطر التــي تاألخــرى
انفجـار أوتـراقاحبـسبب قابلیـة أوًحیانـاأمـن ظـروف قاسـیة هالصناعة وما تتطلبـهذهطبیعة 
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ولكـــن واقـــع الحـــال فـــي . ســـمیة بعـــض المـــواد العالیـــةإلـــىإضـــافةالمـــواد والمـــذیبات المـــستعملة 
تمــام هاالةوذلــك نتیجــةاألمنیــالــصناعات ةفــي قمــةالكیمیاویــةتكــون الــصناعةالــدول المتقدمــ

ةمیــهوأم  لــدور هالكــادر الفنــي المــتفةصــاخوةالــصناعالمعنیــین بهــذهتــزام مــن قبــل جمیــعواالل
.خاطرلحدوث المًجداةعالیةذات احتمالیةفي صناعةالصناعیةالسالم

ةالــصناعیةوالــصحةالــصناعیةقــسم خــاص للــسالمةم الــشركات الكبیــرظــیوجــد فــي مع
ٕواعــدادةیــهالتوجیةالدوریــجتماعــات الاعقــد مــا فــي ذلــكبةن الــسالموشــؤاألقــسامهذهــوتتــولى 

حـاالت التـسمم أواالنفجـارات أووالتدریب في حاالت حدوث الحرائـق ةالبرامج والخطط الفعال
ــــلــــىعةالــــسیطرغــــرضللألفــــرادةادوار خاصــــإســــنادمــــع  ٕواســــعافالخــــسائر وتقلیــــل ةالعملی

نكد مـن التـزام جمیـع العـاملیأللتةمستمرةتقوم بطلعات تفتیشیاألقسامهذهإنكما .المصابین
الحریــق إطفــاءوســائل ةٕوادامــص حــفةوكــذلك متابعــةفــي المعمــل بــشروط ومتطلبــات الــسالم

. ةا عند الحاجهاستخدامأسلوبوالتدریب على 


