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موازنه مواد بر مبنای اجزای شیمیایی

موازنه عنصری مواد
موازنه مواد در فرایندهای احتراق



موازنه مواد بر مبنای اجزای شیمیایی

.شوندمیمربوطیکدیگربهواکنشمعادلهاستوکیومتریضرایبتوسطمصرفوتولیدهایجمله
Nازیکیمصرفیاولیدتمقدارتعیینبا.نیستندمستقلیکدیگرازمصرفوتولیدهایجملهبنابراین

.آوردبدستواکنشمعادلهازرادیگرN-1مقادیرتوانمیجزء،





ا تغییر کند ولی مقادیر نسبی تولید یζبا وجود اینکه ممکن است مقدار . شیوه نوشتن معادله واکنش شیمیایی در پاسخ مساله و موازنه مواد تفاوتی ایجاد نمی کند
.  مصرف اجزاء همواره ثابت هستند

ζ =
𝟗−𝟏𝟖

−𝟑/𝟐
=6

9-18= −𝟑/𝟐 𝟔
-9=-9

H2برمبنای 

سیستم بسته

.  تفاده نمودالبته می توان از فرض شبیه سازی با سیستم باز و پیوسته اس

Fout :مول کل جریانهای خروجی
Fin : مول کل جریانهای ورودی

S :تعداد کل اجزاء

ی موازنه مواد برای کل جریانهای مول
در سیستم باز

.این معادله مستقل نیست
Sمعادله مستقل می توان نوشت.

.  به عنوان مجهول باشد، الزم است داده دیگری به مساله اضافه شودζچنانچه 
ζبا ( درجه تکمیل)fمثال رابطه میزان تبدیل ترکیب شونده محدودکننده، 



:واکنشی که در آن میزان تبدیل معلوم است( 1-10مثال 
و در صد مولی ترکیبات موجود در %67مطلوب است تعیین ترکیب نسبی محصول اگر میزان تبدیل ترکیب شونده محدودکننده 

:خوراک به صورت زیر باشد
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موازنه اجزاء، میزان تبدیل و 5: معادالت مستقل

لترکیب نسبی محصو



:استموردنظرتبدیلمیزانآندرکهواکنشی(مثال

%20نسبیترکیبباگازیجریانزیر،فراینددر H2S80و% CH4خالصجریانباراSO2پوند5000خروجیمحصوالتجریاندر.اندکردهترکیب
تبدیلمیزانتعییناستمطلوب.باشدمی10و3ترتیببهخروجیگازجریاندرH2SبهH2OنسبتوH2SبهSO2نسبتوداردوجودجامدگوگرد
.SO2وH2Sخوراکجریانهایشدتومحدودکنندهشوندهترکیب
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موازنه اجزاء، دو معادله در سوال، 5: معادالت مستقل



H2S/SO2

Feed Chemical Eq.

(0.2)(573)

83.3
= 1.36

2

1 H2S is L. R.

مول ورودی≠ مول خروجی 
573 + 83.3 ≠ 604.2+156.3

656.3 ≠ 760.3

P= 31.2+10.4+104.2+458 = 604.2 



(multiple reactions)فرایندهای شامل چند واکنش 

jدر واکنش iضریب استوکیومتری جزء 

امjدرجه پیشرفت واکنش 

تعداد واکنشهای شیمیایی مستقل
Eq. 1 – Eq. 2 = Eq. 3

.از سه معادله، دو معادله مستقل هستند

(N)تعداد کل مولهای خروجی از فرایند 
S :تعداد اجزاء
R :تعداد واکنشهای مستقل



دو واکنش همزمان( 3-10مثال 
میزان . ، متانول با دو برابر هوای الزم وارد راکتور شودH2Oو CH2Oبه محصوالت CH3OHفرض کنید برای تبدیل کامل 

mol)و بازده فرمالدهید بر مبنای %90تبدیل متانول  CH2O produced/mol CH3OH ) باشد، %75به صورت تئوری
.ترکیب نسبی یا آنالیز گاز خروجی از راکتور را تعیین نمایید

موازنه اجزاء، سه معادله در سوال، 6: معادالت مستقل
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ζ1?
ζ2?

𝑛𝑁2
𝐴 =

79

21
𝑛𝑂2
𝐴



:  چک جواب



.مثال سیستم بسته شامل چند واکنش را مطالعه کنید: آنالیز یک بیوراکتور: 4-10مثال 
(Element material balances)موازنه عنصری مواد 

ولید یا مصرف اگر رابطه موازنه مواد را بر مبنای عناصر بنویسیم، جمالت تولید و مصرف معادل صفر می شوند چون عناصر ت
.نمی شوند



به روش موازنه عنصری10-3و 10-1حل مثالهای 
:واکنشی که در آن میزان تبدیل معلوم است( 1-10مثال 

و در صد مولی ترکیبات موجود %67مطلوب است تعیین ترکیب نسبی محصول اگر میزان تبدیل ترکیب شونده محدودکننده 
:در خوراک به صورت زیر باشد
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موازنه عنصری، درصد تبدیل، 4: معادالت مستقل

𝒇 = 𝟎. 𝟔𝟕 =
𝟎. 𝟒 𝟏𝟎𝟎 − 𝒏𝑪𝑯𝟒

𝒐𝒖𝒕

(𝟎. 𝟒)(𝟏𝟎𝟎)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
جواب را با حل همین مثال به روش موازنه اجزای شیمیایی

.  مقایسه کنید( روش پیشرفت واکنش)



دو واکنش همزمان( 3-10مثال 
میزان . ، متانول با دو برابر هوای الزم وارد راکتور شودH2Oو CH2Oبه محصوالت CH3OHفرض کنید برای تبدیل کامل 

mol)و بازده فرمالدهید بر مبنای %90تبدیل متانول  CH2O produced/mol CH3OH ) باشد، %75به صورت تئوری
.ترکیب نسبی یا آنالیز گاز خروجی از راکتور را تعیین نمایید
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موازنه عنصری، سه معادله در سوال، 4: معادالت مستقل

𝒇 = 𝟎. 𝟗 =
𝟏 − 𝒏𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯

𝑷

𝟏

استفاده nاز (P)(y)به جای 
.کنیم راحت تر است



ابتدا )نید مقدار محصول خروجی از راکتور و آنالیز آن را به دو روش موازنه اجزای شیمیایی و موازنه عنصری محاسبه ک( تمرین
(.  درجه آزادی سیستم را بررسی کنید

F=16 kg

CH4 100%

Air 300 kg

21% O2

79% N2

CO2

H2O

O2

N2

CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O

P



جمع بندی از موازنه مواد

:حالت زیر بیان کرد6موازنه مواد را می توان در 
مول یک عنصر-6جرم یک عنصر    -5مول یک ماده شیمیایی   -4جرم یک ماده شیمیایی   -3کل مولها  -2کل جرم    -1
تجمع صفر: سیستم های پایدار-
.جمالت تولید و مصرف صفر هستند: سیستم های بدون واکنش شیمیایی-
In = Out: سیستم پایدار و بدون واکنش شیمیایی-

نوشتهعناصرمجریامولحسببرموازنهاینکهمگرگردندلحاظبایدمصرفوتولیدجمالت:شیمیاییواکنشدارایسیستم-
.شود

In = Out: ته شوداگر موازنه بر حسب کل جرم نوش: سیستم پایدار در هر دو حالت فاقد واکنش شیمیایی و دارای واکنش شیمیایی-

.رابر استیعنی در مورد سیستم پایدار حتی همراه با واکنش شیمیایی کل جرم ورودی به سیستم با کل جرم خروجی از آن ب
کهعنصرهمانرمجیامولتعدادباشیمیاییواکنششاملپایداروبازسیستمبهورودیعنصریکجرمیاعنصریکمولتعداد-
.استبرابرگرددمیخارجسیستماز



دارای واکنش شیمیایی بدون واکنش شیمیایی نوع موازنه

  کل جرم

×  کل مولها

×  جرم یک ماده شیمیایی

×  مول یک ماده شیمیایی

  جرم یک عنصر

  مول یک عنصر

(0=تجمع)در سیستم های باز و پایدار In = Outبرقراری 

:پذیردمیصورتشیوهسهبهشیمیاییواکنشهایشاملموادموازنهبهمربوطمسائلحل
ژهویبه،(استبرقرارخروجیوورودیتساویوشدهحذفموازنهازمصرفوتولیدجمالتچون)استروشترینساده:(...وC،O،H)عناصرموازنه(الف
.شودمیانجامواکنشیکازبیشتروقتی

افزارنرمتوسطمعادالتحل:(ζ)واکنشپیشرفتدرجهازاستفاده(ب
میاییشیفرایندهایدرولیشودمیاستفادههمیشهشیمیاییواکنشبدونهایسیستمبرایمورداین:(...وH2O،CO2)شیمیاییاجزایاساسبرموازنه(ج

پیچیدهاسباتمحبهنیازاول،روشدوبهنسبتبنابراین.شودلحاظاجزاءازکدامهربرایمصرفوتولیدجمالتبایدچون.بودخواهدپرزحمتآنازاستفاده
.شودمیاستفادهواکنشیکتنهاشاملسادههایسیستمبرایتنهاودارد
.شدخواهندیکسانپاسخبهمنجرروشسههر:نکته



(Degree of freedom)درجه آزادی 
موازنه عنصری-

(Extent of reaction)پیشرفت واکنش -

موازنه بر اساس مواد شیمیایی-



موازنه مواد در فرایندهای احتراق
Material Balances Involving Combustion



میمنجرSO2وH2O،CO2،COقبیلازگازهاییتولیدوانرژیشدنآزادبهکهاستاکسیژنبامادهیکواکنشاحتراق،
هوانسبیترکیبوانتمیاحتراقمسائلحلبرای.کنندمیاستفادهاکسیژنتامینمنبععنوانبههواازاحتراقفرایندهایاغلب.شود

%79را N221و% O2مودنصرفنظراستدرصدیکازکمترآنهامقدارکههوادرترکیباتسایروجودازوکردفرض.
.گیریممینظردر29معادلمتوسططوربهراهوامولکولیوزنهمچنین

:احتراقفرایندهایبهمربوطاصطالحات

Flue)گازتودهیادودکشگاز(الف or stack gas):
wet)مرطوبمبناییاودودکشگازراآنهادرموجودبخارآبباهمراهاحتراقازحاصلگازهایهمه basis)نامندمی.
Orsat)خشکمبناییاارساتتجزیه(ب analysis or dry basis):

آنهادرموجودبخارآبجزبهاحتراقازحاصلگازهایهمه

مقایسه آنالیز یک گاز در مبناهای مختلف



Complete)کاملاحتراق(ج Combustion):
.گرددمیH2OوCO2،SO2تولیدبهمنجرکههیدروکربنیسوختهایکاملواکنش

Partial)ناقصیاجزئیاحتراق(د combustion):
CO2فقطآنهادرکهفرایندهاییبامقایسهدرجزئیاحتراق.CO2باهمراهCOمقداریتولیدوهیدروکربنیسوختهایاحتراق

.دهدمیواکنشاکسیژنباCOچونکندمیآزادکمتریانژیشود،میتولید
Theoretical)اضافیاکسیژنیاتئوریهوای(ه air or theoretical oxygen):

الزم(کسیژنایا)هواآنبهمواقعبعضی.شودمیفرایندواردکاملواکنشانجامبرایکهنیازمورد(اکسیژنیا)هوامقدارحداقل
(Required air or required oxygen)شودمیگفتهنیز.
Excess)اضافیاکسیژنیااضافیهوای(و air or excess oxygen):

.استالزم(هبند)کاملاحتراقجهتآنچهبرمازاد(اکسیژنیا)هوامقدارازاستعبارت
احتراقاگرحتی.گیردمیصورتشود،میتولیدCO2فقطواستکاملواکنشاینکهفرضبااضافیهوایمقدارمحاسبه:نکته

.گرددحاصلنیزCOوبودهناقص



جهت محاسبه درجه آزادی در مساله، چنانچه درصد هوای اضافی و معادله واکنش مشخص باشد، مقدار هوای ورودی همراه با 
.ی یابدبدین ترتیب یک معادله به معادالت موجود اضافه شده یا یکی از مجهوالت کاهش م. سوخت را می توان محاسبه نمود

درصد . تولید می کندkg CO 12و kg CO2 44احتراق می یابد و kg air 400با kg C3H8 20در یک آزمایش، ( مثال
هوای اضافی چقدر است؟

Excess + Required = Entering



CO2 ،10%اتان به %80. هوای اضافی می سوزد%200با ( اکسیژن%20اتان و %80)یک مخلوط اتان و اکسیژن ( مثال

.ترکیب گازهای حاصل از احتراق را بر مبنای مرطوب محاسبه کنید. نسوخته خارج می شود%10و COبه 



F

C2H6 80%

O2 20%

Air 200% excess

21% O2

79% N2

CO2

H2O

O2

N2

C2H6

CO

P?

?

? ?
?

?
?

?

?

3هوای اضافی، % 200موازنه عنصری، 4: تعداد معادالت مستقل
اطالعات در صورت مساله،

.  یکی از معادالت موازنه عنصری زائد است



ابتدا )نید مقدار محصول خروجی از راکتور و آنالیز آن را به دو روش موازنه اجزای شیمیایی و موازنه عنصری محاسبه ک( تمرین
(.  درجه آزادی سیستم را بررسی کنید

F=16 kg

CH4 100%

Air 300 kg

21% O2

79% N2

CO2

H2O

O2

N2

CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O

P

=(79/21)(O2 entering)

?

?
?
?

?

,موازنه عنصری4: تعداد معادالت مستقل

موازنه بر اساس مواد شیمیایی: روش دوم



ζ=1 ,موازنه اجزا،5: تعداد معادالت مستقل

!در محصول صفر استCH4مقدار موازنه بر اساس مواد شیمیایی   : روش دوم

ζ،5: تعداد مجهوالت

1 mol CH4≡2 mol O2

2.17 mol O2 entering

2.17-2=0.17 mol O2 excess *

*

.پاسخ را امتحان می کنیم( kg 316)با تعیین جرم کل گاز خروجی و مقایسه آن با جرم کل ورودی 

ζ=1



فرض کنید تمام متان )چند درصد از گاز خروجی را تشکیل می دهد؟ CO2هوای اضافی بسوزد، گاز %130اگر متان با ( تمرین
(.مصرف می شود

CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O

ام واکنشهایی که تماگر چند واکنش احتراق همزمان انجام شود، باید مقدار اکسیژن الزم را بر مبنای : نکته
.را محاسبه نمود و مساله را پیش بردمی شودCO2منجر به تولید 


