



ھندسة الطرائق أو تكتب الھندسة الكیماویة وھي ذلك الفرع من العلوم الھندسیة 
الذي , یختص بتصمیم و تطویر العملیات الصناعیة الكیمیائیة أو التحویلیة

وبتصمیم ألساسیة فیھا ھي التفاعالتوبناء وادارة المصانع التي تكون العملیة ا
الكیمیائیة و تندرج تحت ھذا التخصص عملیات انتقال المادة و الحرارة و الكتلة ، 

.كما تشمل التفاعالت و عملیات الفصل متعددة المراحل

یھتم المھندسون الكیمیائیون بتطبیقات المعرفة المكتسبة من العلوم األساسیة و
تصمیم العملیات الصناعیة و تطویرھا وإدارةكما یھتمون ب. التجارب العملیة

المصانع بھدف تحویٍل آمٍن و اقتصادي للمواد الكیمیائیة الخام إلى منتجات . نافعة
الھندسة الكیمیائیة ھي العلم الھندسي ذو القاعدة األوسع بین علوم الھندسة كلھا، و 

یؤدي ھذا إلى أن تكون المؤسسات و الشركات في سعي دائم مھندسین لتوظیف 
كیمیائیین في المجاالت التقنیة المتنوعة و في مواقع اإلشراف في أنواع الصناعات 

و تصنَّف رواتب الخریجین الحدیثین من. المختلفة المھندسین الكیمیائیین مع 
الرواتب العلیا التي یتقاضاھا خریجو الجامعات .الحدیثون

إن المجاالت الصناعیة التي یشرف علیھا المھندسون الكیمیائیون واسعة جدًا، تعد 
أھمھا الصناعات الكیمیائیة و النفطیة و ،وتعتبر . تقانة نانویة, ,البتروكیمیائیة

المملكة العربیة السعودیة مثال من أكبر الدول في اإلنتاج البتروكیمیائي الذي یعتمد 
بشكل كبیر على المھندسیین .الكیمیائیین

لیة، و ھندساتكما إن الصناعات الغذائیة والصید الكیمیاء الحیویة و الطب 
األحیائي ھي مجاالت تعتمد كثیرًا على المھندسین و یضاف إلى ذلك . الكیمیائیین
التحكم بالتلوث و الحد منھ، وعلم التآكل البیئي و التحكم البیئي، و علم األتمتة و 

علم اآلالت و تطویرھا، و علم سب و معالجة الفضاء و المواد النوویة، و تقانة الحا
.البیانات

تعنى الھندسة الكیمیاویة بدراسة التصامیم الھندسیة المتعلقة بالصناعات الكیمیاویة 



المختلفة حیث ات التصمیم الكیمیائي یمثل ھدف إنتاجي وتجاري وھو عبارة عن 
علم تجمیع المعلومات للوصول إلى التصمیم االمثل من خالل اختیار العملیة 

ا والمواد الكیمیائیة المستخدمة فیھا واألجھزةالصناعیة وظروفھ الالزمة التمام 
العملیة الصناعیة

وبسبب العدد الكبیر للمواد الكیمیائیة التي یتم التعامل معھا فإن التوجھ للھندسة 
الكیمیائیة ھو الطحن للمواد الصلبة أو : العملیات التي تتم على ھذه المواد مثل

الخلط ورغم من العملیات اال أن المكانة األولى ال زالت لعملیة تطور عدد كبیر 
التقطیر ولعملیات أخرى مثل البلورة والترشیح والتذویب واالستخالص ، وفي أي 

عملیة : یكون اھتمام المھندس الكیمیائي بالعملیة منطلقا من أربع مبادئ أساسیة

1. المواد الداخلة إلى الوحدة والخارجة منھا موازنة كمیة : قانون حفظ المادة 
والمتراكمة في الوحدة والمتحولة أثناء التفاعل

2. موازنة الطاقة المستھلكة في الوحدة والناتجة عنھا: قانون حفظ الطاقة 
3. قانون االتزان الكیمیائي
4. مبدأ التفاعالت الكیمائیة

إضافة ترتیب وتتابع الوحدات بشكل إلى مسؤولیة المھندس الكیمیائي في تنظیم 
صحیح . وحساب الجدوى االقتصادیة لكامل العملیات الداخلة في اإلنتاج

وھناك سؤال یكون عند عامة الناس اال وھو ماھو الفرق بین المھندس الكیمیائي 
خریج( ؟) خریج كلیة العلوم أو معاھد تقنیة (و الكیمیائي ) كلیة الھندسة 

ءنا في ھذه الصفحة االعمال الموكلة للمھندسوالمھندس الكیمیائي قرا الكیمیائي و 
و یكون بكمیات كبیرة) تصنیعیا ( ھو یھتم باألنتاج بشكل كبیر  و یعالج المشكالت 

برفقھ مھندسین من تخصصات آخرى مثل( التي تحصل في المصنع  المھندس 
و یسعى المھندس الكیمیائي إلى تعزیز) المیكانیكي و الكھربائي  حفزات و الم

االبحاث على زیادة اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة و بأسرع وقت ممكن و غیرھا من 
ولكنھ عالم و یعمل) لیس بالمھندس ( أما الكیمیائي . االمور  على ایجاد القوانین و 

النظریات و لكن ال یھتم باألنتاج و تكالیفھ و سرعتھ و یكون عملھ محصور في 
كون بكمیات قلیلة والمعمل أو في أشیاء أخرى و ت إجراء التجارب و االختبارات 

على بعض المواد وإعطاء النتائج للمھندس و ال یأخذ باالعتبار التكالیف المترتبة 
وجمیعھم. على ذلك و ال وقت اإلنتاج   ( مكملین ) المھندس و الكیمیائى العالم 

لبعض و یسعون إلى اإلنتاجیة



وتنقسم أو المستمر حیث ان ) بالخلطة(نیع متقطع العملیات في التصنیع إلى تص
التصنیع المستمر یعطي كفاءة أعلى ولكن تصمیم الخطوط والتحكم بھا یكون على 

درجة أعلى من الصعوبة ولذا كان المھندسین الكیمیائین من أول الذین طبقوا 
أنظمة .التحكم األوتومانیكیة في تصمیماتھم

أھم المساقات الدراسیة للھندسة حركیة التفاعالت , میكانیكا الموائع:یائیة الكیم
الدینامیكا,الكیمیائیة انتقال , انتقال المادة, الحراریة ،ھندسة التفاعالت الكیمائیة

,الحرارة ھندسة البیئة و , ھندسة التآكل, ھندسة التحكم, عملیات المواد الصلبة
معالجة تقنیة, الحیویةھندسة الكیماء , ھندسة البترول والبتروكیماویات, المیاه

تصمیم المعدات، صناعات, تصمیم مصانع,)المواد متناھیة الصغر(النانو  , متفرقة
الكیمیاء العامة والعضویة والتحلیلیة ،الفیزیاء العامة والریاضیات والمعادالت 

.التفاضلیة


