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وظایف مهندسی شیمی<طراحی کارخانه <1فصل 

(مهندس طراح)فرآیندی تجهیزات طراحی •

2دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

و اصالح یک فرآیند تجاری شیمیایی یا توسعه ابعاد مهندسی در ایجاد و همه یکارخانه شامل طراحی 
.می شودبیوشیمیایی 

:وظایف مهندس شیمی

(مهندس محاسب هزینه)برآورد اقتصادی •

جانمایی•
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مراحل تکوین کارخانه<طراحی کارخانه <1فصل 

3دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

تشخیص نیاز مهندسی . (تقاضا یا عرضه)یا نیاز اقتصادی جامعه ( ارتقا یا توسعه فرآیند)1

تعیین یک یا چند روش برای تولید محصول . ...(جستجو در متون و اختراعات و )2

تهیه طراحی اولیه از هر روش . (یتعیین شرایط عملیاتی، تجهیزات اصلی و در صورت لزوم نمونه نیمه صنعت)3

برآورد اقتصادی هر روش و ارزیابی سود دهی . (قبول یا رد فرآیند)4

اصالح اطالعات الزم برای طراحی اصلی . ...(استفاده از نرم افزار یا تحقیقات تجربی و )5

طراحی فرآیند اصلی و آماده سازی جزئیات . ...(آیند، تهیه برگه جریان، تعیین دقیق تجهیزات، بررسی کنترل فر)6

ارزیابی مجدد اقتصادی بودن طرح با استفاده از طراحی اصلی . (اصالح فرآیند یا رد کردن آن)7

بازنگری فرآیند از لحاظ ایمنی، سالمت و خطرات زیست محیطی. 8

تهیه گزارش مکتوب از طراحی فرآیند. 9

(و ابزار دقیقلوله کشینمودار هایتعیین جانمایی، تهیه )کمیل طرح نهایی مهندسی ت01.

سفارش و تهیه تجهیزات. 11

ساخت و نصب تجهیزات و . لوله کشی21

راه اندازی. 31

شروع به تولید. 41
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تهیه برگه جریان<کارخانه مراحل تکوین <طراحی کارخانه <1فصل 

4دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

PFD=Process Flow Diagram

P&ID=Process and Instrumentation Diagram

 کلی جریان واحد فرآیندی دیاگرامتهیه(PFD)

 تفصیلیتجهیزات به صورت دیاگرامارائه

فهرستی از موازنه جرم و انرژی جریانها در حالت پایا

 فرآیند و کنترل پذیری و ارائه دینامیکبررسیP&ID

 راه اندازیتهیه دستورالعمل(start up ) و(shut down)
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طراحی با کامپیوتر<مراحل تکوین کارخانه <طراحی کارخانه <1فصل 

5دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

یگزین استفاده از نرم افزارها برای بررسی تاثیر متغیرهای مختلف طراحی بر روی فرآیند و بررسی راههای جا

:مزایای استفاده از کامپیوتر
oمحاسبات سریع
oحجم زیاد ذخیره سازی
oتصمیم گیریهای منطقی

:  جهتEXCELمثل محاسباتیاستفاده از نرم افزارهای 
موازنه مواد و انرژی•
تخمین اندازه تجهیزات•
برآورد هزینه و تحلیل اقتصادی •

دی استفاده از نرم افزارهای تخصصی فرآین
:جهتHysysو Aspenمثل 
تجهیزاتتفصیلیطراحی •
دفرآیندینامیکیو پایا شبیه سازی •
فرآیندبهینه سازی •
انتخاب شرایط عملیاتی•

یکی مکاناستفاده از نرم افزارهای تخصصی 
:جهتPipesim ،Fluentمثل 
لوله کشیطراحی •
جانماییطراحی •
نقشه های اتصاالت•

مثل ترسیمی استفاده از نرم افزارهای 
AutoCadجهت  :

P&IDو PFDنقشه هایتهیه •
قطعات و تفصیلینقشه هایتهیه •

تجهیزات مکانیکی
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برآورد هزینه<مراحل تکوین کارخانه <طراحی کارخانه <1فصل 

6دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

انواع برآورد هزینه

:طراحی اصلیپیش از 
ارزیابی اقتصادی طرحهای موجود در مراحل مقدماتی طراحی که مبنای تصمیم

.می باشدگیری مدیریت 

:پس از تکمیل طراحی اصلی
ارخانهارزیابی دقیق هزینه بعد از تکمیل شدن لیست تجهیزات و سایر ملزومات ک

:ارزیابی اقتصادی شامل تخمین موارد زیر است

o (هزینه طراحی، قیمت تجهیزات، قیمت زمین و ساختمان، لوله کشی و)سرمایه گذاریهزینه...

o (مواد اولیه، نیروی کار، هزینه برق و سوخت، تعمیر و نگهداری، )هزینه تولید محصول...

oسود ناخالص و سود خالص

oهزینه استهالک

oگردش وجه نقد
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سرمایه گذاریهزینهبرآورد <مراحل تکوین کارخانه <طراحی کارخانه <1فصل 

7دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

استعالم قیمت از سازندگان تجهیزات: هزینه دقیق

استفاده از نمودارها و به روز رسانی قیمت: هزینه تقریبی

حرارتی بدلهایم، انواع راکتورهااین نمودارها به ترتیب برای دستگاههای حمل مواد، انواع پیترزکتاب 15تا 12در فصول 
!و دستگاههای جدا کننده آورده شده است

بر حسب پارامتر مشخصه دستگاه2002در سال دستگاه هانمونه ای از قیمت 

http://www.mhhe.com/engcs/chemical/peters/data/

http://www.mhhe.com/engcs/chemical/peters/data/
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تحلیل سودآوری<مراحل تکوین کارخانه <طراحی کارخانه <1فصل 

8دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

بهره پول

ارزش زمانی پول

 اقساطو پرداخت وام

 سوددهیمعیارهای

 مقدار بازگشت سرمایه(ROI)

 خالص بازگشتی(NR)

 دوره بازگشت سرمایه(PBP)

 ارزش خالص فعلی(NPW)
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طراحی بهینه فرآیند<مراحل تکوین کارخانه <طراحی کارخانه <1فصل 

9دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

اهها و طراحی دستگ... و کاتالیستانتخاب بهترین فرآیند تولید ماده خاص از نظر ترکیب درصد مواد، دما، فشار، 
.روشهایی که منجر به بهترین نتایج از لحاظ اقتصادی و عملیاتی شود

:هطراحی بهین

به مناسبترین طراحی بر اساس کمترین هزینه کل برای رسیدن: از نظر اقتصادی
ارزمرغوبیت محصول هم 

...(ار دما، فش)شرایط خاص عملیاتی برقراری نتیجه با مطلوبترین: از نظر عملیاتی
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مالحظات عملی در طراحی<طراحی کارخانه <1فصل 

10دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

:در طراحی واحدهای فرآیندی باید مالحظات زیر را لحاظ کرد

 استاندارد نزدیک به اندازه طراحی تجهیزاتاندازه هایاز استفاده
موجود در بازار بهتر از ساخت لوله اینچی1اینچ شد استفاده از لوله استاندارد 0/95اگر قطر لوله در طراحی : مثال)

(اینچی است0/95

 در نظر گرفتن شرایط مناسب کار با تجهیزات
وب گذار از دسترسی راحت به شیرهای کنترل اصلی، فضای کافی برای باز کردن و تعمیر تجهیزات، عبور سیال رس)

...(مبدل جهت سهولت تمیز کاری و لوله هایداخل 

 عملیاتینظر گرفتن امکان تغییر شرایط در
...(تغییر سینی خوراک برای ورودی مختلف خوراک و )

: طراحیموارد مهم در روش 
نوآوری
 (در صورت نبودن مقادیر دقیق آزمایشگاهی)استفاده از تقریب
 (ندر فشار پاییایده آلدر صورت دشوار بودن محاسبات دقیق مثل فرض گاز )ساده سازی
 (ود زیادفروش زیاد با سود کم بهتر از فروش کم با س)تشخیص محدودیتها و شرایط اقتصادی
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اخالق مهندسی در طراحی<طراحی کارخانه <1فصل 

11دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

( NSPEحرفه ایمصوب جامعه ملی مهندسان )منشور اخالقی مهندسین 


