
حل مسائل موازنه مواد در فرایندهای چند واحدی-11فصل 
Material balance problems involving multiple units
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.هر قسمتی از فرایند را که بتوان توسط حدود فرضی مرزگذاری نمود: سیستم
ه دو یا چند جریان سیستم می تواند کل فرایند، یک واحد مجزای فرایند یا ترکیبی از واحدهای فرایند باشد یا نقطه ای ک

.  فرایندی به هم پیوسته یا از هم جدا می شوند
تند که مرز جریانهای ورودی به و خروجی از سیستم که در موازنه مواد مورد استفاده قرار می گیرند، جریانهای فرایندی هس

. سیستم را قطع می کنند
اختالط و تقسیم به طور سری در یک سیستم بدون واکنش: مثال

.را ایجاد می کنند3مخلوط شده و جریان 2و 1جریانهای 
(Split)تقسیم می شود 7و 6به دو جریان 5جریان 

.دو یا چند جریان ورودی با ترکیب مختلف مخلوط می شوند( Mixer)در همزن 
.  ، دو یا چند جریان خروجی وجود دارد که همگی ترکیب یکسانی دارند(splitter)در تقسیم کننده 

.، جریانات خروجی ممکن است ترکیبات مختلفی داشته باشند(separator)در جداکننده 
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نیز 7و 5،6جریانهای . است4و 3، دقیقا برابر با میانگین وزنی ترکیب نسبی جریانهای 5ترکیب نسبی جریان خروجی 
. هستند5، خروجی های تقسیم کننده ای با خوراک جریان 7و 6ترکیب نسبی یکسانی دارند زیرا جریانهای 

:تعداد موازنه های قابل نوشتن
.  همه واحدها را در سیستم دربرمی گیرد(: overall material balances)موازنه کلی مواد -1
(:  واحدهای مجزا)موازنه بر روی هر سه فرایند مجزا -2
موازنه روی ترکیبی از دو یا چند واحد به طور همزمان-3
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ای تک شیوه انجام محاسبات مربوط به موازنه مواد روی فرایندهای چندواحدی از لحاظ مبانی شبیه فراینده
.نیز هست( subsystem)اما در این حالت نیاز به نوشتن موازنه های سیستم های فرعی . واحدی است

.تعداد مجهوالت را با عالمتگذاری دقیق روی سیستم در نظر گرفته شده مشخص کنید( الف
.موازنه های ممکن را بنویسید( ب
.درجه آزادی سیستم را تعیین کنید( ج

.اگر درجه آزادی صفر باشد، می توان شروع به حل مساله نمود
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*

*
*

معادله مستقل7

(F8تاF1جریانات )مجهول 8

درجه F1=100با در نظر گرفتن مبنای 
.آزادی صفر خواهد شد
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تغیرهامتمامابتدادرنیستالزمآزادیدرجهبررسیبرای-
.کردلحاظرافرایندکلمعادالتو

اییشیمیاجزاءموازنهازفیزیکیفرایندهایبررسیدر-
باعثیعنصرموازنهگرفتنکاربهزیرا.کنیداستفاده

.کندمیترپیچیدهرامسالهوشدهاضافیمعادالتایجاد
معادلهچنانچهشیمیایی،واکنششاملفرایندهایدر-

پیشرفتدرجهمحاسبهبرایالزماطالعاتوواکنش
رتمناسباجزاءموازنهازاستفادهباشد،معینواکنش

موازنهازنباشددسترسدراطالعاتایناگر.است
.شودمیاستفادهموادعنصری



:موازنه مواد در سیستم های چندواحدی بدون واکنش شیمیایی: مثال
غلظتهای موجود بر حسب درصد وزنی . محاسبه کنیدG=1400 kg/hrرا با فرض Dو A ،F ،W،Bمقدار جریانهای 

.  است

?
?

?

?

?

1موازنه مستقل حول سیستم 3
3و 2ی موازنه مستقل حول سیستم ترکیب2

Unit 1

چک جواب
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Unit 2+3

چک جواب

سایر موازنه های قابل استفاده

Afsaneh Fakhar



موازنه مواد در فرایندهای شامل چند واحد و واکنش شیمیایی( مثال
bbl 1000در سیستم زیر، ذخیره  Fuel oilدر چند ساعت خواهد سوخت؟

1000 𝑏𝑏𝑙𝐹 ×
42 𝑔𝑎𝑙𝐹

1 𝑏𝑏𝑙𝐹
×
7.578 𝑙𝑏𝐹

1 𝑔𝑎𝑙𝐹
×
1 𝑙𝑏𝑚𝑜𝑙𝐹

7.91 𝑙𝑏𝐹
×

1 ℎ𝑟

207 𝑙𝑏𝑚𝑜𝑙𝐹
≅ 195 ℎ𝑟

Element balance
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