
محاسبه دبی حجمی نظری  در فرمول   2Aاز   منظور135 ی صفحه 4پودمان   یازدهم سال فرایند کنترل کتاب: سوال

 ؟ سیال به وسیله ی ونتوری متر چیست
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  ؟یا قطر صفحه ی اریفیس مد نظر است  اریفیس   132صفحه  4سوال : کتاب کنترل فرایند سال یازدهم پودمان 

 در محاسبه ی سطح مقطع اریفیس  قطر منفذ در نظر گرفته می شود.جواب:

 

 تصویر در چرا دیفرانسیلی مانومتر نظرتون به 135و 134صفحه  4سوال: کتاب کنترل فرایند سال یازدهم پودمان 

 دست؟ پایین یعنی ورودی قسمت در راست سمت تصویر در که صورتی در شده متصل باالدست بخش به چپ سمت

می  متصل هست ونتوری ورودی که باالدستی بخش به  مانومتر یک سر( 20 شماره)چپ سمت  شکل در جواب :

 اشکالک ی نظرم به(  21شکل) راست سمت شکل در ولی است.  درست کامال و گلوگاه به  مانونتر سر یک و باشد

 سرک ی و شده وصل یجخرو یا دستی پایین بخش به ان سر یک مانومتر اینکه وددار مانومتر نصب قسمت در علمی

 دستی پایین بخش از تر کوتاه دستی باال یا ونتوری ورودی اتدازه کنیبد نگاهراگ ونتوری ساختار لحاط از گلوگاه به ان

 است.  درستاین  و هست دستی پایین از کمتر باالدستی قسمت طول ونتوری خود شکل در دقت با است خروجی و

 که سرمانومتر راگ. گلوگاه به مانومتر سر ک ی ود باش وصل  ورودی یا و دستی  باال سمتق به  مانومتر سرک ی باید و

 محل شود متصل  است پمپ ز بعدا که وردی یا باالدستی تمقس به و شود داشته بر است وصل ونتوری خروجی به

 ممکنه صنعت در ها شنیده طبق و نظرم به و شود می رفع اشکال و شود می چپ سمت شکل مثل  ترممانو اتصال

 محل اجاین در کهد باش  درست گلوگاه و دیوور به مانومتر اتصال اینکه مهم.  ببندن هم عمودی دالیلی به رو ونتوری

 در خوشبختانه واست. مشخص است کمتر وردی طول که ونتوری شکل ظاهر از ونتوری ورودی و ددار اشکال اتصال

 ونتوری ورودی و است خروجی یا دستی پایین از تر کوتاه وردی یا دستی باال بخش که ه شد رعایت نکته این  شکل

 سرک ی پس شده باالدستی بخش وارد پمپ خروجی بینید می  شکل در که شودهمینطور می تامین پمپ خروحی از

  به  مانومتر راحت کنیبم رسم  تر پایین را مانومتر اگر شکل رسم در  شده می متصل دستی باال بخش به باید مانومتر

 ( د.دار اشکال 21 شکل در  مانومتر اتصال محل خالصه) ود.میش وصل باالدستی بخش



 چیست؟  شده پر بستر از منظور ونگهداری سرویس کتاب  1۶2 ص خشک کننده خنک  برج شکل سوال:در 

 

 

 

 

  (Packed bed) :بستر آکنده

شود که در آن از مواد خاصی به عنوان پرکن یا آکنه استفاده ها یا دیگر تجهیزاتی گفته میبه مخازن، لولهجواب: 

همچنین ممکن است از مواد  در فرایند است. فازها هدف اصلی استفاده از این مواد افزایش سطح تماس شده است.

هایی نیز به صورت آکنه در فرایند استفاده شود.از بسترهای آکنده در دستگاه کاتالیزورها یا کربن فعال جاذبی چون

 شوداستفاده میرآکتورهای شیمیایی و برج تقطیر چون

 نامیده آکنه با الپرکن که دارد وجود حرارت انتقال واسطه تاور کولینگ هر :درونFillحرارت انتقال های واسطه

 را حرارت انتقال سطح و کنند تبدیل تر ریز ذرات به را آب قطرات که است این فقط قطعات این ظیفهو میشود.

 شده ساخته پالستیک یا چوب از بیشتر شود. انجام سادگی به ورودی هوای و آب بین حرارت انتقال تا دهند افزایش

 جرم انتقال و حرارت انتقال باالی های نسبت برای هوا و تماس سطح هم تا شوند انتخاب ریطو باید ها آکنه . اند

 خوردگی برابر در و سبک ، محکم باید ها آکنه باشند. داشته هوا جریان مقابل در کمتری مقاومت هم و باشند مناسب

 فیلمی و ترشحی : از اند عبارت شود می استفاده کن خنک دربرج که آکنه نوع دو باشند. مقوام شدن خراب و
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 قطره صورت به پخش و ها تیغه با برخورد اثر بر آب ها آکنه نوع این :درpacking splashترشحی کننده پر

 سنگین وزن و بوده پیوسته همواره آب قطرات که آنجایی از . نماید می وسیعی سطح ایجاد نتیجه در که آمده در قطره

  گردد. گسیخته هم از دائمی جریان اثر در است ممکن بندی دسته نوع اینو دارند

 هاای از پرکننمونه

 

 بوجود ها تیغه روی در آن جریان اثر در آب از وسیع سطح ها آکنه نوع این :درPacking Film  فیلمی پرکننده

  کرد. ایجاد وسیعی سطح چنین توان می گوناگونی طرق به و آید می


