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در  ���2/�� باشد. اگر بنزن مايع با ميزان مي ���1 ساعت قرار گرفتن در معرض آن  8بنزن براي  حد تماس مجازمقدار  )1

ميزان جريان تهويه  تماس مجازدر هوا تبخير شود، براي حفظ غلظت بنزن در حد كمتر از مقدار  88 
	�و فشار  22 ℃ دماي 

 هوا چقدر بايد باشد؟

هوا به مقداري برسد كه در  توان با تعيين دمايي كه غلظت تعادلي بخارهاي قابل اشتعال درنقطه اشتعال يك مخلوط مايع را مي )2

)∑ رابطه�/����) = غلظت حد پايين  ����در فاز بخار،  �	 ءدرصد مولي جز �صدق كند، به دست آورد. در اين رابطه   1

درصد مولي نرمال  50درصد مولي نرمال اكتان و  50بر حسب درصد مولي است. نقطه اشتعال مخلوطي از  �اشتعال پذيري جزء 

  است. 8/0و  1نرمال اكتان و نرمال نونان بر حسب درصد حجمي به ترتيب  ���نونان را تخمين بزنيد. مقادير 

 4200$،  1990در سال  ��100 ه هاي كربن استيل) با سطح حرارتيقيمت خريد يك مبدل پوسته و لوله (با كله گي شناور و لول )3

قيمت خريد -در صورتي كه عدد نمايي ظرفيت ��20با سطح حرارتي  1990ت خريد يك مبدل مشابه در سالبوده است. قيم

قيمت خريد براي محدوده سطح حرارتي - باشد چقدر است؟ اگر عدد نمايي ظرفيت 6/0، ��40 تا  10براي محدوده سطح حرارتي 

از شاخص قيمت  ( چقدر خواهد بود؟ 2000در سال  ��100باشد، قيمت خريد يك مبدل حرارتي با سطح  81/0، ��200تا  40

Chemical Engineering Plant (استفاده شود 

دالر است. اگر  200،000كل فروش ساليانه و هزينه هاي ثابت، اضافي و عمومي آن معادل  %50هزينه هاي مستقيم يك شركت  )4

در هزينه هاي ثابت، اضافي و عمومي بگيرد، چق %20دالر كنوني با افزايش  800،000مديريت تصميم به افزايش فروش ساليانه 

فروش ساالنه الزم است تا همان سود ناخالص همچون عملكرد كنوني بدست آيد؟  سود خالص كارخانه توسعه يافته با فرض 

سود ناخالص، چقدر خواهد بود؟ سود خالص كارخانه توسعه يافته در صورتي  %35 درآمدفروش ساالنه و با ماليات بر  %30افزايش 

دالر ثابت بماند، چقدر خواهد بود؟ سود خالص كارخانه توسعه يافته در صورتيكه  800،000ر كه ميزان فروش ساالنه در همان مقدا

 دالر كاهش يابد چقدر خواهد بود؟  700،000فروش ساالنه به 

اي كه داراي مفدار كمي اكسيژن هستند، احتمال بروز خوردگي وجود دارد. شدت خوردگي براي فوالد در داخل محفظه هاي دربسته )5

و تابع مرتبه اولي از غلظت اكسيژن است. فرض كنيد كه واكنش خوردگي  mm/yr 127/0ي در هواي بسيار مرطوب حدود معمول

 طبق معادله زير صورت گيرد:

2�� +
3

2
�� → ����� 

  تعيين كنيد. 7,6mمولي را در يك ظرف كروي به قطر  %19,5مولي تا  %21مدت زمان الزم براي كاهش مقدار  اكسيژن از              

برآورد كنيد. ظرفيت  2000به كمك روش نسبت گردش، سرمايه گذاري ثابت الزم براي يك كارخانه اسيد سولفوريك را در سال  )6

��	ساليانه كارخانه را /�استفاده كنيد. قيمت  11- 6) و از اطالعات جدول (فرايند تماس كاتاليستي در نظر بگيريد 810×3/1

روز در سال كار خواهد كرد. محاسبات را با روش نمايي  325دالر براي هر تن متريك اسيد است. كارخانه  86فروش اسيد 

 تكرار كنيد. 11- 6قيمت و اطالعات جدول -ظرفيت



  

  شماره يك تكاليف

 مهندسيدرس طرح و اقتصاد 

  15/2/94تاريخ تحويل: 

 

 

  دانشگاه صنعتي سهند

 دانشكده مهندسي شيمي

كند. محصول در سال توليد مي  3×610��	ين كارخانه دالر است و ا 1500000كل سرمايه گذاري يك كارخانه شيميايي معمولي  )7

درصد كل سرمايه گذاري است.  15دالر به ازاي يك كيلوگرم است. هزينه سرمايه گذاري عملياتي  82/0قيمت فروش محصول 

نيروي كار  ،09/0	��/$	حمل شده شود. هزينه مواد اوليه سرمايه گذاري از سرمايه شركت بوده و سودي براي آن پرداخت نمي

$/��درصد كل هزينه محصول است.  5است. هزينه هاي توزيع  008/0	��/$	بسته بندي  05/0	��/$	، خدمات جانبي 08/0 

  موارد زير را برآورد كنيد:

  الف) هزينه توليد يك كيلوگرم محصول

  ب) كل هزينه محصول در يك سال

  ج) سود يك كيلوگرم محصول قبل از ماليات

  درصد ماليات از سود ناخالص 35/0د) سود يك كيلوگرم محصولپس از كسر 

ظرفيت يك كارخانه شيميايي يك ميليون كيلوگرم در سال است. پس از شروع فعاليت كارخانه ديده شد كه تنها امكان فروش   )8

دهد كه كل هزينه هاي ثابت و غير متغير ديگر كه كيلوگرم محصول در سال وجود دارد. تحليل شرايط موجود نشان مي 500،000

كل هزينه محصول است.  %35در صورت فعاليت يا عدم فعاليت واحد بايد پرداخت شوند، زمانيكه كارخانه با ظرفيت كامل كار كند 

توليد هر كيلوگرمدر هر نرخ هزينه مواد اوليه و ساير هزينه هاي توليد كه مستقيما متناسب با ميزان توليد است (براي مثال، به ازاي 

باقيمانده كل هزينه محصول براي هزينه هاي اضافي  %25كل هزينه محصول در ظرفيت كامل است.  %40توليدي ثابت هستند) 

نرخ توليد متناسب است. اگر ظرفيت  5/1با توان دهد كه اين هزينه ها به طور مستقيم باشد. مطالعات نشان ميو ساير هزينه ها مي

كيلوگرم در سال تغيير كند، كل هزينه  500،000يعني  يون كيلوگرم در سال به نصف ظرفيت آنانه از طراحي اوليه يك ميلكارخ

 كند؟توليد به ازاي كيلوگرم محصول چند درصد تغيير مي
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