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بذیي هٌظَر ببیذ . 1 شکل، را تَسط کشتی از رٍدخبًِ عبَر دّین 3400mبِ حجن  1خَاّین هقذاری شيهی :هسئله اول

 دّذ. جعبِ هَرد ًظر را ًشبى هی 2 شکل یک جعبِ هٌبسب )کِ قسوت ببالی آى ببز است( برای حول شي طراحی کٌین.

 
 

 : جعبه طراحی شده برای حول شن.2 شکل شن را از رودحبنه عبور دهین. m3 400خواهین : هی1 شکل

 بِ صَرت زیر است:ّبی عولیبت تخویي ّسیٌِ

  هسینه حول و نقل کشتی:

 ّسیٌِ دارد، سنت 11 ّر ببر هسیر رفت ٍ برگشتی 

 هسینه هواد الزم برای سبخت جعبه: 

  1قسوت پبییي جعبِ )بب هسبحت 2x xُ1ّبی کٌبری )بب هسبحت ( ٍ دیَار 32x x  )2
$
m

 ّسیٌِ دارد، 10

 2ّبی اًتْبیی جعبِ )بب هسبحت قسوت 32x x )2
$
m

 ّسیٌِ دارد، 20

 .ریسی ٌّذسی استفبدُ کٌیذ()از برًبهِ ببشذی عولیبت کویٌِ ابعبد جعبِ را طَری پیذا کٌیذ کِ ّسیٌِ الف.
 

جعبِ رٍی کشتی، بْتر است از تر جبیی راحتشَد کِ برای جببِهشبّذُ هی .ة

 .3 شکل، ّوبًٌذ در پبییي جعبِ در اهتذاد طَل استفبدُ شَد 2دٍ عذد راًر

$ّسیٌِ خریذ ّر راًر ّن 
m

-، بب استفبدُ از برًبهِاست. در ایي حبلت ًیس 2.5

 .ببشذی عولیبت کویٌِ ابعبد جعبِ را طَری پیذا کٌیذ کِ ّسیٌِ ریسی ٌّذسی،

 

 
: جعبه طراحی شده برای حول شن به هوراه 3 شکل 

 تر جعبه.جبیی راحتدو عدد رانر برای جببه

                                                           
1 gravel 
2 runner 
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طَری بِ را ، 4 شکلّوبًٌذ ، batchریسی ٌّذسی، بْیٌِ طراحی یک فرآیٌذ هیخَاّین بب استفبدُ از برًبهِ :هسئله دوم

فرآیٌذ حذاقل  3تَاى عولیبتیهتَسط  کِسبخت کویٌِ شَد، هشرٍط بِ آىدست آٍرین کِ ّسیٌِ 
3

50 ft
hr

 ببشذ. 

 
 .batch فرآیند: طراحی یک 4 شکل

 کٌین:پبراهترّبی طراحی زیر را تعریف هی

V :          حجن هحصَل در ّرbatch ، 3ft، 

 1,2,3it i  زهبى هَرد ًیبز برای پوپ کردى ّر     :batch شوبرُ از داخل پوپ i . 

 ببشذ.سبعت هی 11، 4 شکل، ًشبى دادُ شذُ در REACTOR ،FEED TANK ٍ ،DRYERکلی برای  4زهبى اقبهت

 بِ صَرت زیر است:ّب تخویي ّسیٌِ

 ،0.65592Vبرابر است بب  REACTORّسیٌِ طراحی 

 ،0.521200Vبرابر است بب  DRYERّسیٌِ طراحی 

 ،0.39582Vبرابر است بب  FEED TANKّسیٌِ طراحی 

برابر است بب  HEAT EXCHANGERّسیٌِ طراحی  
0.62

2210 V t، 

برابر است بب  CENTRIFUGEّسیٌِ طراحی  
0.85

3200 V t، 

برابر است بب  PUMP 1ّسیٌِ طراحی  
0.22

1370 V t، 

برابر است بب  PUMP 2ّسیٌِ طراحی  
0.40

2250 V t، 

برابر است بب  PUMP 3ّسیٌِ طراحی  
0.40

3250 V t، 

1بب تَجِ بِ اطالعبت دادُ شذُ، پبراهترّبی طراحی  2 3, , ,V t t t  را طَری بِ دست آٍریذ کِ ّسیٌِ سبخت کویٌِ شَد، هشرٍط

فرآیٌذ حذاقل  عولیبتیتَاى کِ هتَسط بِ آى
3

50 ft
hr

 ببشذ. 

                                                           
3 Required average throughput 
4 Residence time 
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 ی یک کَرُ هتبلَرشی بِ صَرت زیر است: تببع ّسیٌِ :سومهسئله 
13
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 .ببشذ یهدهب )بر حسب کلَیي(  Tطَل هشخصِ ٍ  Lکِ در آى 

 ریسی ٌّذسی بیببیذ. را بب استفبدُ از برًبهِ L  ٍTی  هیٌیون ّسیٌِ ٍ هقبدیر بْیٌِ .الف

 کٌیذ.را پیذا  L ٍ Tی  هقبدیر بْیٌِ ٍبِ تببع ّسیٌِ اضبفِ شَد، هسئلِ هعبدل را فرهَلِ  31000L اگر یک ترم اضبفی هثل ة.

 ریسی ٌّذسی دارد. ی اٍل ببشذ، ًشبى دّیذ چِ تأثیری بر حل برًبهِ اگر تببع ّسیٌِ شبهل فقط دٍ جولِ ج.

 :شَد یهبب تببع زیر هحبسبِ  یا هرحلِسِ  سبز فشردُتَسط یک  شذُ اًجبمکبر  :چهبرمهسئله 
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 .استخرٍجی آى ٍ یب ٍرٍدی هرحلِ دٍم الی آخر  2p فشبر الیي ٍرٍدی بِ هرحلِ اٍل ٍ 1pکِ طَری ِ ب 1e k k   ِک 

k  1برای فشبرّبی ٍرٍدی  .استحرارتی )ثببت(  یّب تیظرفًسبتp  4ٍ خرٍجیp  ،ریسی ٌّذسی بب استفبدُ از برًبهِهعلَم

 .کٌیذ ذایپ کٌٌذهیرا هیٌیون  Wکِ  2p  ٍ3pفشبرّبی هیبًی 

 

 


