
حل مسائل موازنه مواد در واحدهای عملیاتی مجزا و بدون واکنش شیمیایی: 8فصل 



استفاده از موازنه مواد در فرایندها این امکان را فراهم می کند که
.مقادیر جریانهای کلی و جریانهای مربوط به اجزاء را که به تجهیزات فرایند وارد و یا از آن خارج می شوند محاسبه نمود( الف

.تغییرات شرایط حاکم بر داخل تجهیزات را ارزیابی و محاسبه کرد( ب
.هدف، آگاهی از مقدار هر کدام از مواد اولیه، محصول تولید شده و برخی از پس ماندها ضمن انجام فرایند است

مقدار جریان ورودی باشد، %80ترکیب نسبی جریان پسماند خروجی را در صورتی که مقدار آن . غشای زیر برای جداسازی گازها را در نظر بگیرید( مثال
.  بدست آورید
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5: تعداد مجهوالت

وN2 ،W=0.8 Fو O2موازنه برای اجزای2: معادالت مستقل
4=تعداد معادالت مستقل: بنابراین

درجه آزادی سیستم=4-5=1
ز جریانها مثال مقدار یکی ا)با انتخاب یک مبنا درجه آزادی یک واحد کاهش می یابد 

.و درجه آزادی معادل صفر می شود(  F=100 mole: را مبنا بگیریم



جواب

استفاده از معادالت ساده تر

Basis: F=100 mol W=0.8 F=(0.8)(100)=80 mol

چک جواب



:مثال هایی از فرایندهای فیزیکی
:  تقطیر-1مثال

?

?

4: تعداد مجهوالت
:معادالت مستقل

چک جواب



اختالط-2مثال
kg H2SO4 200چنانچه .اسیدسولفوریک و مابقی آب است%12.43مخزن یک باتری محتوی  به مخزن اضافه کنیم و ترکیب نسبی محلول نهایی 77.7%

باشد، چند کیلوگرم محلول اسیدی حاصل شده است؟H2SO4 %18.63موردنظر 

A=200kg

H2SO4 77.7%

H2O 22.3%

F?

H2SO4 12.43%

H2O 87.57%

P?

H2SO4 18.63%

H2O 81.37%



خشک کردن-3مثال 
آب خارج شده و محصول به جای مانده محتوی kg 100. آب می باشد وارد خشک کن می گردد%80قطعات ماهی که دارای 

. جرم قطعات ماهی ورودی به خشک کن را محاسبه کنید. آب می باشد40%
W=100kg 100%

Wet Fish Cake, A?

H2O 0.8

Bone Dry Cake, BDC 0.2

Dry Fish Cake, B?

H2O 0.4

BDC 0.6



یک یعنی بدون افزایش یا کاهش یافتن از.ماده ای است که فقط از یک جریان وارد و فقط از یک جریان خارج می شود(: Tie component)ماده رابط 
.ماده رابط استBDCدر مثال قبلی . جریان به جریان دیگر منتقل می شود

تبلور-4مثال 
متبلور از kg (Na2CO3.10 H2O) 3000می خواهیم . وجود دارد30⁰Cدر Na2CO3محلول اشباع kg 10000در مخزنی 

بدین منظور محلول اولیه را تا چه دمایی باید سرد کرد؟. محلول مذکور تهیه کنیم



30⁰Cدر 
سیستم ناپایدار: روش اول



میان یابی خطی

جواب

چک جواب

سیستم پایدار: روش دوم

C=3000 kg

Na2CO3 0.371

H2O 0.629

F=10000 kg

Na2CO3 0.280

H2O 0.720

P ? kg

Na2CO3 ?

H2O ?

x1 x2

y1

y2


