
 به نام خدا

 دانشکده مهندسی مکانیک

 عبدالهی دکتراستاد :                                 2ترمودینامیک  7فصل  مسائل

 ـ وجود رطوبت و نیتروژن در هوا هر کدام در فرآیند احتراق چه تاثیری دارند ؟ 1

***************** 

  دمای نقطه شبنم گازهای احتراق چیست ؟ ـ  2

***************** 

  یکسانند و عوامل موثر در احتراق ناقص را بنویسید. مولی و جرمیآیا نسبت هوا به سوخت  ـ 3

***************** 

 آنتالپی احتراق و آنتالپی تشکیل چیست ؟ و چه موقع با یکدیگر یکسانند .ـ  4

***************** 

 ) ارزش گرمایی باال ( را تعریف کنید .  HHV) ارزش گرمایی پایین ( و  LHVـ  5

***************** 

( با مقدار استوکیومتری هوا می سوزد با فرض احتراق کامل نسبت هوا ـ سوخت   𝐶𝐻4، متان )در یک فرآیند احتراق ـ  6

 را بیابید . 

***************** 

کیلو مول  2( با یک مقدار مجهول هوا می سوزد آنالیز گازهای احتراق نشان می دهد که 𝐻6 𝐶2 یک کیلو مول اتان )ـ  7

𝑜2  آزاد در محصوالت احتراق وجود دارد مطلوبست ) الف ( نسبت هوا ـ سوخت ) ب ( درصد هوای نظری   )ج ( دمای

 100kpaشبنم گازهای احتراق با فشار 

***************** 



( با مقدار استوکیومتری هوا به طور کامل می سوزد واکنش دهنده ها و محصوالت احتراق در شرایط   𝐶𝐻4متان ) ـ  8

هستند و آب موجود در محصوالت احتراق به صورت مایع است . انتقال گرما از  1atmدرجه سانتی گراد و  25مرجع 

 د جواب چه خواهد بود ؟ درصد انجام شو 55محفظه احتراق را بیابید . اگر احتراق با هوای مازاد 

***************** 

 27درجه سانتی گراد و  25درصد می سوزد دمای استیلن و هوا به ترتیب  35( با هوای مازاد 𝐻2 𝐶2) ـ گاز استیلن  9

گرما از محفظه احتراق به اطراف دفع می  75000kjدرجه سانتی گراد است . در این فرآیند به ازای هر کیلومول استیلن 

 شود . دمای محصوالت احتراق را بیابید . 

 

***************** 

درجه سانتی گراد است دمای شعله آدیاباتیک  7درصد می سوزد دمای هیدروژن و هوا  25ـ هیدروژن با هوای مازاد  05

 محصوالت احتراق را بیابید .

 

***************** 

گرم هوا می  055کیلوگرم آب است توسط  3بمب کالوریمتر ) ظرف صلب ( که حاوی گرم در یک  0ـ سوختی به جرم  00

 درجه سانتی گراد افزایش یافته است . ارزش گرمایی سوخت را بیابید .  5/0سوزد . هنگام برقراری تعادل ، دمای آب 

***************** 

 


