
موازنه انرژی: قسمت چهارم
رایندهای شیمیایی، در ف. در فرایندهایی مانند تقطیر و تغییر فاز و فرایندهای شیمیایی مثل احتراق تبادل انرژی مطرح است

.شکست و تشکیل پیوندهای شیمیایی مستلزم دریافت یا آزادسازی انرژی است
دبخشی فرایند محاسبه انرژی خالص مورد نیاز برای فرایند و تخمین هزینه، یافتن راههایی جهت کاهش نیاز به انرژی و سو

.  از کاربردهای موازنه انرژی می باشد

واژه ها، مفاهیم و واحدها: 21فصل 

Terminology, Concepts and Units

Afsaneh Fakhar



.مقداری از ماده یا ناحیه ای از فضا که برای مطالعه توسط مرز مشخص می شود: سیستم
.هرآنچه در بیرون از حدود یا مرز سیستم باشد: محیط

.  حدودی که سیستم را از محیط جدا می کند: حدود یا مرز سیستم
توانند در این سیستم ها گرما و کار هم می. سیستمی که در آن تبادل جرم با محیط صورت می گیرد(: Open)سیستم باز 

.مبادله گردند
.سیستمی که تبادل جرم با محیط ندارد اما گرما و کار می توانند مبادله گردند(: Closed)سیستم بسته 

...مشخصات قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری سیستم مانند دما، فشار، حجم و(: Property)خاصیت 
(.مشخص می شود... که با مقادیر دما، فشار، ترکیب و)شرایط سیستم (: State)حالت 

(isolatedسیستم عایق یا)سیستمی که با محیط طی فرایند تبادل گرما ندارد (: Adiabatic system)سیستم آدیاباتیک 
(تسیستم دما ثاب)سیستمی که دما در آن طی فرایند تغییر نمی کند (: Isothermal system)سیستم ایزوترمال 
(سیستم فشار ثابت)سیستمی که در آن طی فرایند فشار ثابت است (: Isobaric system)سیستم ایزوباریک 
.سیستمی که در آن حجم طی فرایند ثابت می ماند(: Isochoric system)سیستم حجم ثابت 
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State variables vs)متغیرهای حالت در مقابل متغیرهای مسیر  path 
variables)

ستگی به حالت هر متغیر یا تابعی که مقدار آن فقط ب(: تابع نقطه ای)متغیر حالت -
به عنوان intensiveدما، فشار و سایر متغیرهای . سیستم دارد و تابع تاریخچه آن نیست

.تابعیت مسیر فرایند وجود ندارد. متغیرهای حالت شناخته می شوند

رایند چگونه رخ هر متغیر یا تابعی که مقدار آن بستگی به این دارد که ف: متغیر مسیر-
م در موازنه دو تابع مسیر مه. داده است و می تواند با تاریخچه های متفاوت، متفاوت باشد

.انرژی حرارت و کار هستند

(Extensive , Intensive variables)متغیرهای مقداری و شدتی 
مانند (. جرم، تعداد مول یا حجم)تابع مقدار ماده یا سایز سیستم است (: Extensive variables)مقداری متغیرهای -

انرژی جنبشی، پتانسیل و داخلی
و کسر کسرمولی)تابع مقدار ماده نیستند مانند دما، فشار، دانسیته، ترکیب (: Intensive variables)شدتی متغیرهای -

(جرمی
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صل کمیت شدتی است که با تقسیم خاصیت مقداری به مقدار ماده حا(: Specific property)خواص ویژه 
.نشان داده می شود( ^)می شود و با عالمت 

.انرژی داخای و انتالپی معموال به صورت شدتی گزارش می شوند

(Units)واحدهای انرژی 
جابجایی× نیرو = انرژی

1 Btu = 778.16 ft. lbf
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(:Types of Energy)انواع انرژی 
ه معموال صورت انتقال حرارت به سه شیو. انرژی ای که در اثر اختالف دما بین سیستم و محیط تبادل می یابد(: Heat, Q)گرما -1

(Radiation)و تشعشع ( Convection)، جابجایی (Conduction)هدایت : می گیرد
.  گرمای ورودی به سیستم مثبت در نظر گرفته می شود

. بادل می یابدنوعی از انرژی است که بین سیستم و محیط در اثر نیروی محرکه ای مانند نیروی مکانیکی ت(: Work, W)کار -2
.  اگر محیط روی سیستم کار انجام دهد، کار مثبت در نظر گرفته می شود

Mechanical)کار مکانیکی ( الف work)
F در جهت ( بردار)نیروی خارجیS(بردار )یا نیروی سیستم که در مرز روی محیط عمل می کند  .

به راحتی قابل تعیین نیست و dsمحاسبه مقدار کار مکانیکی انجام شده توسط سیستم یا روی آن می تواند مشکل باشد زیرا جابجایی 
(. زیرا مقداری از انرژی ممکن است به صورت گرما تلف شود)انتگرال مذکور لزوما مقدار کار واقعی انجام شده را نمی دهد 

Electrical)کار الکتریکی ( ب work :)وقتی جریان الکتریکی از یک مقاومت الکتریکی عبور کند  .
Shaft( ج work :بیرون از به عنوان مثال وقتی پمپی. توسط نیروی اعمالی روی یک شافت برای حرکت دادن آن حاصل می شود

.  سیستم برای گردش سیال در سیستم استفاده شود، کار شافت مثبت است

Flow)کار جریان ( د work :)لوله به عنوان مثال برای ورود سیال به درون یک. سیال توسط محیط به داخل سیستم هل داده شود
. و هنگام ترک لوله، سیستم روی محیط کار انجام می دهد. مقداری کار روی سیستم انجام می شود
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ت چون در یک ظرف حجم ثابت اگر گاز گرم شده تا دمای آن دو برابر شود مقدار کار انجام شده صفر اس: مثال
.  مرزهای سیستم ثابت مانده است

:محاسبه کار مکانیکی توسط یک گاز روی یک پیستون: مثال
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تابع مسیر استWبنابراین 

بنابراین هر دو تابع . اشندگرما و کار تبادل یافته بین حالتهای اولیه و نهایی بر اساس مسیر فرایند می توانند اعداد متفاوتی داشته ب
.مسیری هستند
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و ( potential)، پتانسیل (kinetic)جنبشی : انواع انرژی که در سیستم می تواند ذخیره شود-3
(internal)انرژی درونی 

ار، مانند آبش. انرژی که سیستم به علت سرعت خود نسبت به محیط اطراف دارد(: Ek)انرژی جنبشی ( الف
.  یرنداین انرژی مربوط به سیستم است نه مولکولهای مجزا که در طبقه انرژی داخلی قرار می گ. سیاالت جاری

سبت انرژی که یک سیستم به علت نیروی وارد بر جرم آن از طرف یک میدان جاذبه ن(: Ep)انرژی پتانسیل ( ب
.به یک سطح مرجع بدست می آورد
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انرژی جنبشی واحد جرم آب . پمپ می شودcm 3به داخل لوله ای به قطر داخلی m3/s 0.001آب از یک مخزن، با دبی : مثال
.  را بدست آورید
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:یردانرژی داخلی موارد زیر را دربرمی گ. معیاری ماکروسکوپی از انرژی اتمی و زیراتمی است(: U)انرژی داخلی ( د
حرکت نوسانی و چرخشی مولکولها در سیستم-
برهمکنشهای موجود بین مولکولهای داخل سیستم-
حرکات و برهمکنشهای الکترونها و هسته ها در داخل مولکولها-

فاده از متغیرهای به علت آنکه اندازه گیری مستقیم انرژی داخلی در مقیاس ماکروسکوپی وجود ندارد، انرژی داخلی را با است
.دیگری که اندازه گیری آنها میسر است مانند فشار، حجم، دما و ترکیب محاسبه می کنند

.انرژی داخلی یک متغیر نقطه ای یا حالتی است
:تعریف می شودTو Vبرای یک ماده خالص و تک فاز انرژی داخلی ویژه تابعی از 

.معموال                       قابل صرفنظر کردن است

فقط می توان اختالف انرژی داخلی را محاسبه کرد یا انرژی داخلی نسبت به یک حالت مرجع: نکته
=Cv
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(Enthalpy)انتالپی 

:برای یک ماده خالص تک فازی، انتالپی به صورت تابعی از دما و فشار تعریف می شود

:بنابراین. مقدار                     در فشارهای متوسط بسیار کوچک و قابل اغماض می باشد

Ĥدانستن مقادیر مطلق . یک تابع نقطه ای استÛوĤه برای یک ماده خالص ممکن نیست اما می توان تغییرات آنها را نسبت ب
(.دما، فشار و فاز)یک حالت مشخص 

P: absolute pressure

V: specific volume
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البته این بدان مهنی نیست. و فشار بخار آن است0oCشرایط مبنای در نظر گرفته شده در جداول بخار، آب مایع در 
.  رفته شده استبلکه در این شرایط مقدار آن مساوی صفر در نظر گ. که انتالپی آب در شرایط مذکور واقعا صفر است

:در مورد گاز ایده آل
𝐶𝑝 = 𝐶𝑣 + 𝑅

در یک فرایند حجم ثابت خنک شود 30oCبه 60oCهوا را اگر از دمای kgmole 10تغییر انرژی داخلی ( مثال
.ود محاسبه کنیدتغییر انتالپی برای فرایند مذکور را در صورتیکه فرایند فشار ثابت فرض ش. را محاسبه کنید
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معرفی موازنه انرژی برای فرایندهای بدون واکنش: 22فصل 

Introduction to Energy Balances for Processes without Reaction

نوشتن موازنه انرژی برای سیستم انتخابی
ساده سازی موازنه انرژی 

محاسبه مقادیر دما، فشار، گرما، کار، انرژی داخلی و انتالپی
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:طبقه بندی سیستم ها

 First Law of Thermodynamics, Law of the Conservation of) قانون اول ترمودینامیک 
Energy)

.انرژی نه می تواند خلق و نه از بین برود
مقدار انرژی داده شده توسط محیط= مقدار انرژی دریافت شده توسط سیستم

سیستم
باز

بسته
سیستم

پایدار

ناپایدار
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:موازنه انرژی برای سیستم بسته و ناپایدار
ل تبادل گرچه جرم از مرز سیستم عبور نمی کند اما انرژی ورودی و خروجی مخالف صفر است چون انرژی در مرز قاب

.است

- Tsystem=Tsurroundings Q=0

- Isolated system (Adiabatic)                Q=0

- Without acceleration (constant velocity)         ΔEk=0 

- Without height change          ΔEP=0

- Without energy transfer by piston, rotor and…            W=0

- Isothermal system (constant temperature)           ΔU=0         
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ناپایدارمثالهای سیستم بسته و

1.673در یک ظرف بسته به حجم ( مثال m3 10توسط یک محلول آبی رقیق درoCتمام آب داخل . پر شده است
رمای مقدار گ. فرض کنید خواص آب می تواند به جای خواص محلول استفاده شود. تبخیر می شود( kg 1)ظرف 

oC 100نهایی بخار اشباع وضعیت به در وضعیت ابتدایی 10oCآب اشباع در kg 1تبادل یافته را محاسبه کنید اگر 

.شودتبخیر atm 1و 
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:پایدارموازنه انرژی برای سیستم بسته و 
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:ناپایدارو باز موازنه انرژی برای سیستم 

Final- Initial Out-In

shaft

shaft

shaft
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برای چندین جریان ورودی و خروجی

کار روی سیستم: ورود جریان
کار روی محیط: خروج جریان

:پایدارو باز موازنه انرژی برای سیستم 

:در سیستم های باز در صورت وجود بیش از یک جریان ورودی و خروجی

1000تغییر انرژی پتانسیل . نیاز است که مقدار خیلی کمی استJ/kg 1000به تغییر انتالپی معادل K 1برای تغییر دمای هوا معادل : نکته

J/kg 100نیز در صورت ایجاد ارتفاع m 1000حاصل می شود و تغییر انرژی جنبشی J/kg 45در صورت تغییر سرعت از صفر به m/s

:ی را در برنمی گیرد، تغییرات انرژی پتانسیل و جنبشفرایندهای باز حالت پایداربنابراین معادله کاربردی معمول در . حاصل می گردد

Afsaneh Fakhar



:ساده سازی های محتمل

چه ساده سازی هایی برای . می رسد گرم می شود35oCبه 70oCتوسط آب داغ که دمای آن از 25oCبه 15oCشیر از ( مثال
خواص شیر را )چقدر است؟kg milk/min 1به ازای kg/minموازنه انرژی می توان انجام داد؟ مقدار جریان آب بر حسب 

(.مانند آب درنظر بگیرید

- Tsystem=Tsurroundings Q=0

- Isolated system (Adiabatic)                Q=0

- The same velocity for In and Out streams         ΔEk=0 

- No vertical distance between In and Out streams ΔEP=0

- Without energy transfer by piston, rotor and…            Wshaft=0

- Isothermal system (constant temperature)           ΔH=0         

Open and S.S

ΔKE=0

ΔPE=0

Isolated: Q=0

W=0

Basis: 1 min
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:اگر سیستم را فقط شیر درنظر بگیریم
Open and S.S

ΔKE=0

ΔPE=0

W=0
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20آب از یک چاه پمپ می شود که در آن سطح آب ( مثال ft5آب از یک لوله که . زیر سطح زمین است ft باالتر از
دمای آب داخل چاه  . بگیریدمقدار تبادل گرما را طی جریان نادیده . خارج می شودft3/s 0.50سطح زمین است با دبی 

.داشته باشد%100مقدار توان الکتریکی الزم برای پمپ را محاسبه کنید اگر راندمان . داخل لوله را برابر درنظر بگیرید
Open and S.S

ΔKE≈0

Q=0

ΔH=0

.باشد، مقدار تغییر انرژی جنبشی عدد کوچکی خواهد شدft/s 7اگر باالی لوله سرعت 
ΔKE=1/2m(Vout

2-Vin
2)
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