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هاي تواند هزينهشود. طراحي دقيق رآکتور ميدر يك واحد صنعتي، رآکتور بعنوان قلب واحد شيميايي محسوب مي

هاي هاي مشابه در مهندسي واکنشجا که تفاوت مهندسي شيمي با ساير رشتهجداسازي بعدي را کاهش دهد. از آن

رو ي کارشناسي هدف آشنايي با مباني طراحي رآکتور بود. از اينرد. در دورهشيميايي است، اين درس اهميت بسزايي دا

ي کارشناسي ارشد طراحي گرفت. در دورهغالبا طراحي رآکتورهاي ايده آل، همدما و همگن مورد بررسي قرار مي

              آل، غير همدما و غير همگن )چند فازي( مورد بررسي قرار خواهد گرفت.رآکتورهاي غير ايده

  هدف كلي :

 ها براي رآکتورهاي داراي شرايط متفاوتآموزش مباني طراحي رآکتور، توسعه معادالت و حل آن

  اهداف مفهومي:   

 هاي چند فازيمفهوم جريان غير ايده آل، اثر دما و فشار و سيستمدن دانشجويان با وآشنا نم 

 اهداف مهارتي :

 هاي متفاوت واکنشيرآکتور در سيستم طراحيهاي مختلف آشنايي با روش

 اهداف نگرشي :

 داراي نگرشي فني و علمي گردد. آل(طراحي رآکتورهاي چند فازي واقعي )غير ايدهدر مورد دانشجو مي بايد 

 مواد آموزشي:

هاي مرتبط، نرم افزار و محتوي مطروح در کالس درسکتاب  

 

     به نام خدا                               



 محتوای درس

 هفته موضوع محتویات موضوع
 1  1مروري بر طراحي رآکتور تك فازي  هاي حجم ثابت و حجم متغييررآکتور ايده آل ناپيوسته هم دما، معادالت عملكرد، سيستمطراحي 

 2 2مروري بر طراحي رآکتور تك فازي  ، رآکتورهاي ناپايدارهم دما، معادالت عملكرد CSTRطراحي رآکتور ايده آل 

 3 3مروري بر طراحي رآکتور تك فازي  رآکتورهاي ناپايداردالت عملكرد، هم دما، معا PFRطراحي رآکتور ايده آل 

 4 هاي همگنسينتيك واکنش هاي مختلفها با درجههاي ديفرانسيل و انتگرال، واکنشروش

هاي مختلف، محاسبه ضريب ثابت تعادل واکنش، جدول محاسبه گرماي واکنش در سيستم

 استكيومتري
 مروري بر ترموديناميك 

5 

 6 1 طراحي رآکتور غير همدما ، وابستگي سرعت به دما PFRو  CSTRبيالن انرژي در رآکتورهاي ناپيوسته، 

 7 2طراحي رآکتور غير همدما   هاي گرماده و گرماگيرمسير بهينه دمايي در شرايط و رآکتورهاي مختلف، واکنش

 8 2حي رآکتور غير همدما طرا  هاي چندگانهآثار گرمايي در رآکتورها، اثر فشار، واکنش

 9 1طراحي رآکتورهاي غير ايده آل  توزيع زمان اقامت در رآکتورها، زمان اقامت متوسط، پراکندگي و مفاهيم   

 11 2طراحي رآکتورهاي غير ايده آل  هاي سري(، مدل پراکندگي بدون واکنش و با واکنش شيميايي، تانكRTDتوزيع زمان اقامت ) مدل
 11 3طراحي رآکتورهاي غير ايده آل  ها،درجه جدايش سيال، مدل  ط در رآکتورها، زمان اختال

 12 1طراحي رآکتورهاي چند فازي  هاي چند فازيهاي انتقال جرم در سامانهتئوري
 13 2طراحي رآکتورهاي چند فازي  هاي چند فازي سينتيك واکنش

 14 3طراحي رآکتورهاي چند فازي  تقال جرم، مدلسازيهاي انطراحي رآکتورهاي ناهمگن کاتاليستي، مقاومت
در کاتاليزورهاي جامد با اشكال  (Effectiveness factorضرائب تيلي و وگنر، عامل موثر )

 هندسي مختلف

 15 1طراحي رآکتورهاي ناهمگن 

 16 2طراحي رآکتورهاي ناهمگن انتقال حرارت و انتقال جرم در کاتاليزورهاي جامد متخلخل

 ابع درسمن

 

Levenspiel, O. Chemical Reaction Engineering. 3rd ed. New York, NY: Wiley, 1999. ISBN: 9780471254249. 

Fogler, H. S. Elements of Chemical Reaction Engineering. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall PTR, 2006. 

ISBN: 9780130473943 
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نمره درصد  ردیف عنوان 

15 (2) امتحان ميان ترم   1 

13  2 امتحان پايان ترم 

12  3 فعاليت کالسي )تمرين و کوئيز( 

 4 ( اختياريTerm paperپروژه )  15



 وظایف دانشجویان :

 ردیف شرح وظایف

 1 حضور به موقع در کالس 

 2 .جلسه موجب محروميت از امتحان خواهد بود 3غيبت بيش از 

 3 ارائه صحيح و استاندارد پروژه درسي 

 

  

 


