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 به نام او که دانش را آفرید و آگاهی را همانند

ــتراند   ــا گسـ ــه جـ ــان در همـ ــی درخشـ  چراغـ

 

 وم:سمقدمه چاپ 

وم ایـن کتـاب را در   سـ ، چـاپ  گسترده شما دانشجویان عزیزبا توجه به استقبال 

بـه دلیـل    جزئی آماده کردیم.مدت کوتاهی با ویرایش مجدد و تصحیح اشتباهات 

، 8، سه فصل هاي مختلف آزاد و سراسري یکسان نبودن منابع تدریس در دانشگاه

 .آورده شده استالمسائل  در جلد اول این حل 10و  9

نگاهی به تعداد دانشجویان ورودي به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري، نشان 

هـاي تحصـیالت    هاي اخیر، تقاضا براي ادامه تحصـیل در دوره  دهد که در سال می

 .ها و مراکز آموزش عالی به طور چشمگیري افزایش یافتـه اسـت   تکمیلی دانشگاه

به زبان اصلی بوده و به علت کوتاه بودن  ،ورهولی بسیاري از منابع درسی در این د

مدت زمان یک ترم تحصیلی، فرصت کافی براي تمرین و حل تمامی مسـائل هـر   

 فصل کتاب درسی، براي دانشجویان عزیز وجود ندارد.

هاي مورد نظر آموزش  که تمام سرفصل ،باشد فصل می 10ر، داراي ضکتاب حا

با  26تا  23و سپس  17تا  11ي از فصل ارشد و دکترکارشناسی عالی، در مقاطع 

 گیرد. در برمیو آزاد براي مراکز آموزشی سراسري  ،هاي کامال تشریحی را جواب

 -ترموسـینتیک  -فرآینـد  -هاي مهندسی شـیمی (جداسـازي   بسیاري از شاخه

هـایی چـون مهندسـی     پلیمـر) و رشـته  -پـاالیش نفـت   -پتروشیمی -فرآوري گاز

اي، مهندسـی   تکنولوژي، داروسـازي، مهندسـی هسـته   نانوتکنولوژي، مهندسی بیو

هاي مهندسی مکانیک یا مواد، با این درس سـروکار   تسلیحات و نیز برخی گرایش

باشد.  برخوردار می ،دارند و این درس از اهمیت زیادي در دوره تحصیالت تکمیلی

و  Octave Levenspielکتــاب طراحــی راکتورهــاي شــیمیایی نوشــته پروفســور 



 5 فصل هشتم 

هـاي   ، به عنوان منبع اصلی بسیاري از رشـته )ویرایش سوم(کتر سهرابی ترجمه د

 ابـراي آمـادگی در آزمـون دکتـر     ،دوره ارشد، شناخته شده و یکی از منـابع مهـم  

ر، کاربردي بوده و در صنعت مورد ضباشد. همچنین بسیاري از مسائل کتاب حا می

همانند  ،تا یک کتاب کمک درسی ،بنابراین تصمیم گرفتیم .گیرد استفاده قرار می

 دوره کارشناسی تالیف نماییم.

مـاه بـا تـالش و کوشـش بسـیار و بـا کمـک برخـی          5این کتاب، ظرف مدت 

سازي مطالب، آماده و کامل شده  دانشجویان گرامی جهت ترجمه، تصحیح و مرتب

م باشـد. الز  ها آسان مـی  ها کامال تشریحی و قابل فهم بوده و درك آن است. جواب

و  Snagit, Paintکـه در تهیـه ایـن کتـاب از نـرم افزارهـایی چـون         ،به ذکر است

استفاده و  Visio Microsoft Officeو Microsoft Office Word 2007همچنین 

  عینا از کتاب درسی گنجانده شده است. ،برخی از تصاویر نیز

در تهیـه   در اینجا ضمن شکرگزاري به درگاه ایزد منان، از تمامی عزیزانی کـه 

هـاي گرامـی کـه بـا صـبر و       این اثر ارزشمند یار و یاور ما بودند، از جمله خانواده

که  ،مهربانی خود ما را پشتیبانی نمودند و همچنین پرسنل محترم انتشارات نوآور

 کمال همکاري را داشتند، نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

پیشرفت تحصـیلی و علمـی    که این کتاب تاثیر مهمی در ،در پایان امید است

دانشجویان عزیز داشته باشد. از آنجایی که هـیچ اثـري خـالی از نقـص و اشـتباه      

شود تا ایرادات و اشتباهات احتمالی  باشد، از شما دانشجویان گرامی، تقاضا می نمی

 هاي بعدي اصالح گردد.  تا در چاپ ،را شناسایی نمایید

 

 مهدي محامی -سید هادي سیدین 

 1391 آذر 

E-mail: Ertebatbama@gmail.com 



 
 

 

 11فصل 

 آل مبانی جریان غیر ایده

را  11,1ج نشـان داده شـده در شـکل    ینتـا  ،لوله کی به یپالس يک ورودی )11-1

 .کند می حاصل

a (یبا منحن موازنه جرم را tracer رد)کـه   ،دیتا مطمـئن شـو   ،دیکن یاب) بررسی

 هستند. سازگارج ینتا

bسازگار استج یاکه نت ی) در صورت ،t و V ین کرده و منحنییرا تع E د.یرا رسم کن 

 
 )1-11م (شکل 

 ج مربوط به موازنه جرم سازگار باشند.یکه نتا ،میینما ی میابتدا بررس :aحل قسمت 

 ر:یرابطه ز يز روا -1

Area =
M

ν
=

1	mol

4
lit
min

= 0.25
mol.min

lit
 



 7 و ششمبیست فصل 

 :نشان داده شده در شکل نمودار غلظت و زمان ياز رو -2

Area = �0.05
mol

lit
� (5min) = 0.25

mol.min

lit
	 

 باشند. می با هم برابر و سازگارج یم که نتاینیب می جهیدر نت

رمحاسبه شـده و سـپس حجـم    یمتوسط زمان اقامت به صورت ز :bحل قسمت 

 گردد: می ستم راکتور حسابیس
V

t 


 

V = tν̅ = 2.5 × 4 = 10	lit 

را برحسب زمان از  E یمنحنپس بنابراین 

 م:یینما می قه رسمیدق 5تا  0

E =
C

M
ν

=
C

1
4

= 4C = 0.2 

 

 t – Eدانیم مساحت زیر نمودار  و چون می

 باشد داریم:  می 1برابر 

E =
1

5
= 0.2 

شـکل   دراب یـ رد یاکنون منحن .دیر تکرار کنییک تغیرا با  1-11مسئله  )11-2

 نشان داده شده است. 11,2

 

 

 )2-11م (شکل 

بـه  را از روي نمـودار و فرمـول    Aمانند مسئله قبل عمل کرده و ابتدا مقدار  حل:

 کنیم. می آورده و با هم مقایسه دست

A1 = Area	from	formula =
M

ν
=

1

4
= 0.25	

mol. min

lit
 

A2 = Area	from	graph = 6 × 0.05 = 0.3	 

A1 ≠ A2 
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 دهیم. نمی بنابراین موازنه جرم ناسازگار است و دیگر حل مسئله را ادامه

 .دهد می را ارائه 11,3در شکل  ،ج نشان داده شدهیبه لوله نتا یپالس يک ورودی )11-3

aد)یکن یبررس یاب تجربیرد یرا با منحن موازنه جرمهستند؟ ( سازگارج یا نتای) آ 

bجاد شده توسط یاب ایرد قدارباشند، م سازگارج ی) اگر نتاM  یو منحنـ E  بـه  را

 د.یآور دست

 
 

 )3-11شکل (م 

ج مربوط به نمـودار و  یسازگار بودن نتا ،قبل دوباره همانند مسائل :aحل قسمت 

 م.یینما ی میرا بررسفرمول 

 م.یکن می ) را حسابtracerاب (یر متوسط زمان اقامت ردیرابطه ز ياز رو -1 روش

t̅ =
V

ν
=

60

4
= 15	sec 

م. یینمـا  می را محاسبه زمانن یهم ،نیز مورد نظر یتجرب یمنحن ياز رو -2 روش

محاسبه مرکز سـطح   يبرا ،کیکه در درس استات ،میاد داریبه  یاز دوره کارشناس

۱مقدار  ،هیدر مثلث قائم الزاو و میکرد می ر عملیبه صورت ز

۳
 ياز قاعـده را بـرا   

�19 .میگـرفت  مـی  در نظـر  x̅محاسبه  − 16� .
1

3
= ��و  1 = 19 − 1 = و  18

�25م ین داریهمچن − 19� .
1

3
= 19و  2 + 2 = و مساحت مثلـث قـائم    21

ر یبه صورت ز نیبنابرا .م بر دویدر ارتفاع تقسز عبارتست از: قاعده ضرب یه نیالزاو

 م.یینما می زمان اقامت متوسط را محاسبه

t̅ =
1

3
(18 × 1 + 21 × 2) = 20	sec 

 د.باش ها یکسان می و جواب رابطۀ قبل ساده شده معادلۀ زیر است

At = A1 + A2 
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	t̅ =
A1 × x̅1 + A2 × x̅2

At

 

=
(19 − 16).

h
2 × 18 + (25 − 19).

h
2 × 21

(25 − 16).
h
2

= 20	sec 

 م. مالحظـه یینمـا  مـی  سهیگر مقایکدیرا با  2و  1روش  مقداردو  :bحل قسمت 

انجام  یش به درستیزماآ نی، بنابرار همراه استیاب با تاخیکه حرکت رد دیکن می

 ست.یج سازگار نینتا بنابراین و رخ دادهاشتباه نشده و 

⇒ 15 ≠ 20 

 11,4ج در شـکل  ی. نتـا شود می کتور انجاماک ری يرو يا هش پلیک آزمای )11-4

 شده است. دادهنشان 

aاب سازگار است؟یرد یبا منحن موازنه جرما ی) آ 

bن صورت، حجم لوله ی) در اV ،t̅ هاي یو منحن F و E د.ین کنییرا تع 

 
 )4-11شکل (م 

ابتدا سازگاري موازنه جرم را از روي مقدار زمان متوسط اقامت یا  :aحل قسمت 

t̅ دهیم. می بررسی کرده و سپس حل مسئله را ادامه 

t̅ =
∫ t	dCstep
Cmax

0

∫ dCstep
Cmax

0

=
1

Cmax

� t	dCstep

Cmax

0

 

=
1

C���
× A =

1

C���
 [مساحت	کل]

A = A� + A� 
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=>	 t̅ =
1

Cmax

�1 × Cmax +
2 × Cmax

2
� = 2	min 

Cmax = A1 =
ṁ

ν
=

0.5

4
= 0.125	min 

A2 = Area = 2Cmax 

Cmaxاگـر   پـس  .ذکر نشده است Cmaxن قسمت در صورت سؤال یدر ا = 0.125 

 جه سازگار است.ینت ،باشد

 به صورت زیر محاسبه نمود: ،نظر را مقادیر موردتوان  می :bحل قسمت 

t̅ =
V

ν
=> � = ν. t ̅ = 4 × 2 = 8	lit 

ي مشخص در شکل ها و در بازه tبه صورت تابعی از متغیر  ،توان می سایر مقادیر را

 د.کرمحاسبه 

C = �
0			, 0 < � < 1
0.063	(t − 1)
0.125			, t > 3

		, 1 < � < 3 

F =
C

C���
= �

0																						0 < � < 1
0.5(t − 1)						1 < � < 3
1																														t > 3	

 

E =
dF

dt
= �

0												0 < � < 1
0.5									1 < � < 3
0																				t > 3	

 

 نماییم: می رسم ،نمودارها را به صورت زیر اکنون

 

 


