
 :1398-99نیمسال اول  – واکنشگاهطرح درس 

 فعالیت تکمیلی دانشجو فعالیت کالسی موضوع تاریخ  جلسه

تعیین تاریخ میانترم، تعیین بارم بندی و  ارزیابی کالس، بیان سرفصل یکشنبه 24/06/98 1

شیوه ارزیابی، آشنایی با سطح دانشجویان 

 )رشته گرایش کارشناسی(

شیمی دانشجو باید مطالب 

صنعتی کارشناسی را مرور 

 نماید.

مقدمه ای از اهمیت واکنشگاه در صنعت و  سه شنبه 26/06/98 2

 آشنایی با اصطالحات

تعریف راکتور، ترسیم بالک دیاگرام واحد 

صنعتی، تغلیظ مواد، بیالن جرم، ماده کنترل 

کننده، تجمع، انواع دبی و نحوه محاسبه آن، 

 انواع راکتور،

 

معادله سرعت، استوکیومتری، مولکوالریته،  سینتیک واکنش یکشنبه 31/06/98 3

 مرتبه واکنش، ثابت سرعت، انرژی فعالیت، 

 مرور مباحث شیمی فیزیک

های بنیادی و پیچیده، مواد واسط، واکنش ادامه سینتیک واکنش سه شنبه 02/07/98 4
 تعیین مکانیزیم، 

 مرور مباحث شیمی فیزیک

بررسی پارامترهای مهم در طراحی راکتور بچ  ای )بچ(فرمول طراحی راکتور پیمانه یکشنبه 07/07/98 5

 و محاسبه زمان ماند 

بررسی تغییرات سرعت واکنش 

در راکتور با گذشت زمان و با 

 تغییر غلظت

بررسی پارامترهای مهم در طراحی راکتور  Mixedیا  CSTRفرمول طراحی راکتور  سه شنبه 09/07/98 6

CSTR  ،و محاسبه زمان ماند 

بررسی تغییرات سرعت واکنش 

در راکتور با گذشت زمان و با 

 تغییر غلظت

تغغیرات غلظت در دو نوع راکتور معرفی شده  های تعادلی )برگشت پذیر(بررسی واکنش یکشنبه 14/07/98 7

 برای واکنش های تعادلی

 

تغییرات غلظت برای واکنشهای چند بررسی  طراحی راکتورهای پالگ سه شنبه 16/07/98 8

 تایی

 حل تمرین مربوطه

بررسی اثر ضریب انبساط حجمی در طراحی  ضریب انبساط حجمی یکشنبه 21/07/98 9

 راکتور

 

بررسی نحوه چیدمان راکتور براساس نوع و  اتصال چند راکتور به یکدیگر سه شنبه 23/07/98 10

 حجم

 

 Mixedاتصال موازی راکتورهای  تصال چند راکتور به یکدیگرادامه مبحث ا یکشنبه 28/07/98 11

 اتصال سری راکتورهای پالگ

 اتصال موازی راکتورهای پالگ

مرور مباحث اصول محاسبات 

 شیمی صنعتی

 مرور همه مباحث جلسات قبل حل چند نمونه طراحی براساس مباحث قبل هابهینه کردن طراحی سه شنبه 30/07/98 12

ل اهلل ص حضرت محمدتعطیل رسمی )رحلت  یکشنبه 05/08/98 13

 (علی و آله

  

   تعطیل رسمی )شهادت امام رضا علیه السالم( سه شنبه 07/08/98 14

   های اتوکاتالیزوریواکنشکوئیز، یکشنبه 12/08/98 15

 مباحث جلسات قبلمرور همه  حل چند نمونه طراحی براساس مباحث قبل هابهینه کردن طراحی سه شنبه 14/08/98 16

بیان مزیت این راکتورها، نحوه نامگذاری و  راکتورهای برگشتی  یکشنبه 19/08/98 17

مشخصات جریان، نسبت جریان برگشتی، 

 معادله عملکرد راکتور برگشتی

 



های موازی در یک راکتور )بررسی با واکنش طراحی یک راکتور با چند واکنش  سه شنبه 21/08/98 18

 مرتبه واکنش(توجه به 

 

حل چند نمونه مسئله با توجه به مباحث  های منفردطراحی راکتور با واکنش یکشنبه 26/08/98 19

 میانترم

 حل تمرین مربوطه

   برگزاری میانترم سه شنبه 28/08/98 20

راهکارهای طراحی راکتور برای افزایش  گزینش پذیری محصوالت یکشنبه 03/09/98 21

 محصول مطلوبگزینش پذیری 

 گزینش پذیری محصوالت

تعریف اصطالح تشکیل در صنعت و نحوه  تشکیل آنی و تشکیل کلی سه شنبه 05/09/98 22

محاسبه آن، بررسی نمودار تغییرات تشکیل 

 با غلظت، 

 

های افزایش روش بررسی های سری )متوالی(بررسی راکتور با واکنش های چندگانهطراحی راکتور با واکنش یکشنبه 10/09/98 23

 برخورد مؤثر در راکتور

بررسی نمودار تغییرات غلظت نسبی اجزا  اثر درجه تبدیل بر غلظت نسبی سه شنبه 12/09/98 24

 برحسب درجه تبدیل

 

بررسی تغییرات غلظت ماده واسط در  های متوالیماده میانی در واکنش یکشنبه 17/09/98 25

 راکتورهای متفاوت

 

متوالی  –های سری بررسی مجموعه واکنش های مختلططراحی راکتور با واکنش سه شنبه 19/09/98 26

 معروف به ترکیبی یا مختلط

 

آشنایی با اثر تعداد میکروارگانیزیم بر سرعت  های تخمیری و پلیمریزاسیونواکنش یکشنبه 24/09/98 27

واکنش، بررسی نمودار درصد پلیمریزاسیون 

تغییرات در دو نوع برحسب تعداد مونومر و 
 راکتور

 

های تعادلی، اثر کوئیز، درصد تبدیل واکنش سه شنبه 26/09/98 28

 دما بر واکنش

های افزایش درجه تبدیل، رفتار ایزوترمال راه

 و یا آدیاباتیک راکتور

 های مربوطهحل تمرین

  راکتورتعیین رابطه و خط عملکرد  تعادلی-های گرمازاواکنش یکشنبه 01/10/98 29

 تعیین رابطه و خط عملکرد راکتور رابطه موازنه انرژی -فرآیندهای ادیاباتیک  سه شنبه 03/10/98  30

طراحی چند راکتور پالگ سری برای واکنش 

 تعادلی -گرمازا 

 

بررسی تغییرات سرعت، درجه تبدیل و  اثر فشار در طراحی راکتور، یکشنبه 08/10/98 31

 غلظت با تغییر فشار

 

  حل مسئله از کلیه مباحث رفع اشکال سه شنبه 10/10/98 32

 


