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 شرح مسئله 

هاب فرایند  از  آمونیاک  تولید  می  بوش-ربرای  از  استفاده  فرایند  این  در  گاز   (𝑁2)نیتروژن  گاز  شود.  و 

 آید:طبق واکنش موازنه شده زیر آمونیاک بدست می (𝐻2)هیدروژن  

𝑁2 (𝑔) + 3𝐻2 (𝑔) ⇌ 2𝑁𝐻3 (𝑔) 

 

 
 کارخانه تولید آمونیاک یک  ای از (: نمونه۱شکل ) 

 

استفاده قابل کنترل هستند    1پنل  توانید از متغیرهای مستقلی که در کنترلشما می  سازیمحیط شبیهدر  

توان ترین متغیرهای مستقل در این واکنش میاز مهم مشاهده کنید.    2مانیتور خروجی کنید و نتایج را در  

فشار  دما3به  کاتالیز  4،  جریان  5رگو  نرخ  تغییر  امکان  همچنین  کرد.  پاالیش ،6اشاره  دمای    7درصد  و 

 وجود دارد تا بهترین نتیجه حاصل شود.سازی در این شبیه 8سازی خنک

 
1 Control Panel 
2 Output Monitor 
3 Pressure 
4 Temperature 
5 Catalyst 
6 Flow Rate 
7 Purge 
8 Cooling 



 

 ساز(: محیط شبیه۲شکل ) 

 

کارخانه خود را با حداکثر   کارخانه تولید آمونیاک، موظف هستیدیک  به عنوان مدیر  در این چالش شما  

سازی بر این فرایند ابتدا با تاثیر متغیرهای دما، فشار، کاتالیزگر، پاالیش و خنکدر  .  کارایی مدیریت کنید

 برقراری توازن بین  ساز در جهتهای شبیههای خود و قابلیتبا استفاده از دانسته،  سپسشوید.  آشنا می

، 11تُن آمونیاک تولید شده در روز ، 10سود خالص ، 9 تولید آمونیاک بازدهی متغیرهای خروجی یعنی

ها را  تصمیماتی گرفته و آن 13هزینه صرف شده به ازای تولید هر تُن آمونیاکو  12های متغیرهزینه 

بین متغیرهای  ای  یعنی شما با تغییر متغیرهای مستقلی که در باالتر ذکر شد، باید به گونه   کنید.گزارش می

که مجموعاً   کنید  برقرار  توازن  تولید خروجی  بیشترین  بیشترین سود خالص،  بازدهی ممکن،  بیشترین 

نتیجه همه آمونیاک در روز و کمترین هزینه به ازای تولید آمونیاک در روز حاصل شود. بدیهی است که  

متغیرها لزوماً در یک راستا نیست و بخشی از ارزیابی نهایی به استدالل شما برای اهمیت دادن به هر متغیر 

 
9 𝑁𝐻3 Yield 
10 Net Profit 
11 Total Output 
12 Variable Costs 
13 Total Cost 



)برای مثال، ممکن است شما نتیجه بگیرید که بهترین حالت ممکن کارکرد کارخانه،    .خروجی خواهد بود

ر آمونیاک تولید نشده باشد، یعنی حالتی  بیشترین سود خالص و بازدهی را داشته باشد، ولی حداکثر مقدا

خارج از نتیجه گزارش شده توسط شما وجود داشته باشد که آمونیاک بیشتری تولید شود ، اما سود خالص  

 کمتری داشته باشد(

 ابزار و دانش مورد نیاز

 کنیم: ساز موجود در وبسایت زیر استفاده میبرای انجام این چالش از شبیه

https://www.learner.org/series/chemistry-challenges-and-solutions/control-a-haber-bosch-ammonia-plant/ 

همچنین دانش شیمی مورد نیاز این چالش، تعادل شیمیایی است که به اختصار و در حد نیاز تدریس و 

 ارائه خواهد شد. 

 

 ها راهنمایی و محدودیت
اتمسفر وجود دارد، اما شما مجاز هستید تنها از    ۱۰۰-۱۰۰۰ساز امکان اعمال فشار بین  در شبیه -

 استفاده کنید.  اتمسفر ۱۰۰-۶۰۰ بازه

  کل این بازه وجود دارد، شما مجاز هستید از    ۲۰۰-℃۶۰۰ساز امکان تغییر دما در بازه  در شبیه -

 . استفاده کنید 

نوع   هر سهساز امکان استفاده از سه نوع کاتالیزگر وجود دارد، شما مجاز به استفاده از  در شبیه -

 هستید.  16باالترین کیفیت و 15، بهبود یافته  14معمولی  کاتالیزگر

 ( قرار دهید. ۱۳۸۰۰ساز )فرض خود شبیهرا روی عدد پیش نرخ جریانمیزان  -

 استفاده کنید. درصد پاالیشبرای   ٪۲۵تا  ٪۱۰شما مجاز هستید از بازه  -

 
14 Regular 
15 Improved 
16 Highest Quality 



وجود دارد، اما شما مجاز هستید   ℃۱۰۰تا    -۱۵۰℃ساز امکان خنک سازی محصول از  در شبیه -

℃۱۵۰−استفاده کنید. ) زیرصفربازه دمایی تنها از  − ۰℃ ) 

 استفاده کنید.  𝐑𝐞𝐬𝐞𝐭 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬ساز از دکمه  فرض شبیهبرای بازگشت به اعداد پیش -

 استفاده کنید.  𝐑𝐮𝐧سازی پس از وارد کردن مقدار هر متغیر مستقل، از دکمه  برای شروع شبیه -

 در و همچنین برای مشاهده نتایج    𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫سازی، از  برای مشاهده نتیجه شبیه -

 استفاده کنید.  𝑺𝒆𝒆 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒔جدول از دکمه  

 

 توضیحات انجام کار 
 : رای انجام چالش به ترتیب مراحل زیر پیش برویدب

 

   بخش اول: تاثیر فشار بر تعادل تولید آمونیاک

فرض دست نخورده  قرار داده و باقی متغیرها را در حالت پیش  ℃۴۰۰ابتدا دمای محیط واکنش را روی    -۱

برحسب   (𝑁𝐻3 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑)افزار اکسل، نمودار تغییر بازدهی تولید آمونیاک  با استفاده از نرم  باقی بگذارید.

اتمسفر    ۵۰اتمسفر، در هرمرحله فشار را    ۱۰۰)با شروع از  اتمسفر را رسم کنید.    ۶۰۰تا    ۱۰۰تغییر فشار از  

 افزایش دهید( 

از نمودار حاصل شده در قسمت قبل،    -۲ تولید با استفاده  تعادلی  بر واکنش  افزایش فشار  تاثیر  درباره 

 آمونیاک اظهارنظر کنید. استدالل خود را با قانون لوشاتلیه مقایسه کنید. 

گا  -۳ واکنش  بر  فشار  افزایش  تاثیر  )میدرباره  کنید  اظهارنظر  بخش زی  از  توانید 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒    در𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟  نمودار زمان رسیدن به تعادل  و    استفاده کنید

  (را برحسب فشار رسم کنید 

؟ )با استفاده نشوداتمسفر، فشاری وجود دارد که واکنش منجر به انجام واکنش    ۶۰۰تا    ۱۰۰آیا در بازه    -۴

 گیری کنید( قسمت قبلی نتیجه ۳از نتایج 

افزایش شود؟  هایی برای افزایش فشار در صنعت استفاده میبا تحقیق در منابع معتبر، از چه دستگاه  -۵

 ها برای گازها مناسب هستند؟کدام نوع دستگاهشود؟ میفشار طبق چه سازوکاری انجام 



 هایی برای افزایش فشار در صنعت وجود دارد؟چه محدودیت -۶

 

 

   بر تعادل تولید آمونیاک  دما: تاثیر  دومبخش  

فرض دست  قرار داده و باقی متغیرها را در حالت پیش  𝑎𝑡𝑚 ۴۰۰ابتدا فشار محیط واکنش را روی    -۱

 (𝑁𝐻3 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑)افزار اکسل، نمودار تغییر بازدهی تولید آمونیاک  نخورده باقی بگذارید. با استفاده از نرم

 ℃۵۰، در هر مرحله دما را  ℃۲۰۰)با شروع از  را رسم کنید.    ℃۶۰۰تا    ℃۲۰۰از    دما  برحسب تغییر

 افزایش دهید. 

با استفاده از نمودار حاصل شده در قسمت قبل، درباره تاثیر افزایش دما بر واکنش تعادلی تولید آمونیاک   -۲

 اظهارنظر کنید. استدالل خود را با قانون لوشاتلیه مقایسه کنید. 

)می  -۳ کنید  اظهارنظر  گازی  واکنش  بر  دما  افزایش  تاثیر  بخش درباره  از  توانید 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒    در𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟  و نمودار زمان رسیدن به تعادل    استفاده کنید

 ( را برحسب دما رسم کنید

؟ )با استفاده نشود، دمایی وجود دارد که واکنش منجر به انجام واکنش  ℃۶۰۰تا    ℃۲۰۰آیا در بازه    - ۴

 گیری کنید( نتیجهقسمت قبلی  ۳از نتایج 

  هایی برای تامین دمای باالی مورد نیاز در این فرایند در دنیا از چه سوخت با تحقیق در منابع معتبر،    -۵

 شود؟ در ایران چطور؟استفاده می )یا فرایندهای مشابه(

 

 

  بر تعادل تولید آمونیاک   کاتالیزگر: تاثیر  سومبخش  

فشار    -۱ انتخاب  دمای    𝑎𝑡𝑚 ۴۰۰با  شبیه  ℃۴۰۰و  کاتالیزگر  در  یکبار  یکبار 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟ساز،   ،

Improved،  بار دیگر    و𝐻𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦    یا مقایسه با استفاده از رسم نمودارها  را استفاده کنید و

حالت را    سه برای هر    𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟نتایج حاصل از همه  افزار اکسل،  در نرم نتایج در یک جدول  

 با هم مقایسه کنید.  



۲-  ( کنید.  کاتالیزگرها تحقیق  کارکرد  واکنشبرای مثال،  درباره چگونگی  افزایش سرعت  و   هاچگونگی 

 چگونگی تاثیر کاتالیزگر جامد روی واکنشگرهای گازی(

-کاتالیزگرهای صنعتی استفاده شده در فرایند هابرو قیمت  جنس  با جستجو در منابع معتبر، درباره    -۳

   گزارش کنید.نتایج خود را وش تحقیق و ب

 

  بر تعادل تولید آمونیاک  پاالیش: تاثیر  چهارمبخش  

  ۱۰٪بازه  ، برای  ساز  و کاتالیزگر با حداکثر کیفیت در شبیه  ℃۴۰۰، دمای  𝑎𝑡𝑚 ۴۰۰با انتخاب فشار   -۱

   بر کارایی کارخانه خود را بررسی کنید. 𝑃𝑢𝑟𝑔𝑒تاثیر  ۲۵٪تا 

شود؟ به عبارتی دیگر، اگر میزان این جریان برای چه هدفی استفاده می  𝑃𝑢𝑟𝑔𝑒در صنعت از جریان   -۲

 شود؟ سازی و از نظر واقعی در صنعت چه تفاوتی دیده میصفر در نظر گرفته شود، از نظر شبیه

 

  بر تعادل تولید آمونیاک  سازیخنک: تاثیر پنجمبخش  

،  ساز شبیه  در ۱۰٪پاالیش  و  کاتالیزگر با حداکثر کیفیت  ،  ℃۴۰۰، دمای  𝑎𝑡𝑚 ۴۰۰با انتخاب فشار    -۱

  ℃۱۵۰−در بازه صفر تا    𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟پارامترهای  همه  تاثیر خنک کردن آمونیاک تولیدی را بر  

آورید.   دمای خنکمیبدست  برحسب  پارامتر  هر  از  که  نمودارهایی  بصورت  را  نتایج  رسم توانید  سازی 

 گزارش کنید. کنید می

تاثیر خنک  -۲ درباره  قبل،  قسمت  در  شده  نمودار حاصل  از  استفاده  تولید  با  تعادلی  واکنش  بر  سازی 

 آمونیاک اظهارنظر کنید. استدالل خود را با قانون لوشاتلیه مقایسه کنید. 

  شود؟استفاده می  17کنی برای انتخاب ماده خنکهایبا تحقیق در منابع معتبر، در صنعت از چه معیار   -۳

 تحقیق و گزارش کنید.  بوش( -)از جمله فرایند هابرصنعت   ۲کن در ماده خنک نوع همچنین درباره

 

 سازی همه متغیرها بهینه:  ششمبخش  

آمونیاک   تولید  کارخانه  یک  مدیر  عنوان  به  دارید  عمل  اختیار  کامال  شما  بخش،  این  طبق  )البته  در 

حداکثر کارایی ممکن  کارخانه خود را در    (”هاراهنمایی و محدودیت“های تعیین شده در بخش  محدودیت

 
17 Coolant 



اینکار میمدیریت کنید انجام  برای  کاتالیزگر مصرفی،    تغییر مقادیر متغیرهایبا    توانید.  نوع  فشار،  دما، 

بخش قبلی در صورت صالحدید   ۵)و همچنین استفاده از نتایج حاصل از    سازیدرصد پاالیش و دمای خنک

تُن آمونیاک ،  سود خالص،    تولید آمونیاک  بازدهیمتغیر خروجی اصلی یعنی    ۵نتایج حاصل از  از    خود(،

استفاده   هزینه صرف شده به ازای تولید هر تُن آمونیاکو    های متغیر ، هزینهتولید شده در روز

بدیهی است که هر چقدر بازده    .یندی از این متغیرها گزارش کنیدآو استدالل خود را به صورت بر  کنید

تر مطلوبتولید، سود خالص و میزان آمونیاک تولیدی بیشتر و هزینه صرف شده کمتر باشد، کارایی کارخانه  

به ازای  های متغیر  به این صورت است که هزینه محدودیت اضافه شده در این بخش،  خواهد بود.  

توانید خرج  تواند باشد، یعنی بیشتر از آن نمیمی   دالر  ۲۳۰شده حداکثر  هر تن آمونیاک تولید 

نتیجه همه متغیرها لزوماً در یک راستا نیست نیز اشاره شد،    ”شرح مسئله“همانطور که در بخش  کنید!  

و بخشی از ارزیابی نهایی به استدالل شما برای اهمیت دادن به هر متغیر خروجی خواهد بود. )برای مثال، 

گیرید که بهترین حالت ممکن کارکرد کارخانه، بیشترین سود خالص و بازدهی را ممکن است شما نتیجه ب

داشته باشد، ولی حداکثر مقدار آمونیاک تولید نشده باشد، یعنی حالتی خارج از نتیجه گزارش شده توسط  

 شما وجود داشته باشد که آمونیاک بیشتری تولید شود ، اما سود خالص کمتری داشته باشد(

 

 ارزیابی

کیفیتنمره به  توجه  با  و    دهی  و  )مستندات  تهیه  ارائه  نتیجهاستداللنمودارها،  جداول  و  ها، گیریها 

 ( خواهد بود.تحقیقات


