
شیوه کلی برای حل مسائل موازنه مواد: 7فصل 



:قدم زیر را انجام دهید10
.مساله را با دقت خوانده و درک کنید-1
مانند. را ترسیم نموده و مرز سیستم را مشخص کنید( دیاگرام)طرحی از فرایند -2
بر روی دیاگرام جریانهای معلوم را با نمادها، اعداد و واحدها و ترکیبهای نسبی -3

.دبرای جریانهای نامعلوم یا مواد و ترکیبهای مجهول، نماد گذاشته و دیگر اطالعات و روابط مفید را به دیاگرام اضافه کنی. را مشخص کنید





باشد، لزومی ندارد NaOH%22با غلظت NaOHمثال اگر جریانی متشکل از آب و . اطالعات مورد نیاز که در صورت مساله بیان نشده را بدست آورید-4
.است%78درصد آب را بر روی دیاگرام به صورت مجهول نشان دهیم چون مقدار آن 

.یک مبنا انتخاب کنید-5
.تعداد متغیرهای مجهول در مساله را تعیین کنید-6
.تعداد معادالت مستقل و درجه آزادی سیستم را مشخص کنید-7

.موازنه کل جرم و کل مول مستقل محسوب نمی شوند. به تعداد اجزا یا مواد موجود در سیستم می توان موازنه مواد مستقل نوشت

مستقل
وابسته

جواب منحصر به فرد
قل بیشترنیاز به معادالت مست(:مشخص نشده)تعریف نشده 

بسیار مشخص شده 



دو معادله مستقل از بین سه معادله: تالقی سه نمودار در یک نقطه

سه معادله مستقل

:مثال بررسی درجه آزادی سیستم
:برای تهیه این مخلوط، سه مخلوط زیر با هم ادغام می شوند. باشد1به C2H6 ،1.5به CH4با نسبت مولی N2و CH4 ،C2H6جهت تهیه مخلوطی حاوی 

CH4%20و N2%80مخزنی حاوی مخلوط -1

C2H6%10و N2%90مخزنی حاوی -2

خالصN2مخزنی حاوی -3
.درجه آزادی سیستم را تعیین کنید
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7: تعداد مجهوالت

وN2 ،CH4/C2H6=1.5و CH4 ،C2H6موازنه برای اجزای3: معادالت مستقل
5=تعداد معادالت مستقل: بنابراین

درجه آزادی سیستم=5-7=2
ز جریانها مثال مقدار یکی ا)با انتخاب یک مبنا درجه آزادی یک واحد کاهش می یابد 

اما همچنان درجه آزادی معادل صفر نیست و بنابراین(  F4=1 mole: را مبنا بگیریم
.جواب منحصر به فرد برای این مساله وجود ندارد

:قدم10ادامه 
.معادالتی که باید حل شوند در ترم های معلوم و مجهول بنویسید-8
.معادالت را حل کرده و مجهوالت مورد سوال را محاسبه کنید-9

.جواب یا جوابهایتان را چک کنید-10


