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 -1اکتان (
0/12% ،

) با هوای خشک سوزانده میشود .آنالیز حجمی محصوالت بر پایه خشک به صورت 9/22%
7/01% ،

و 88/22%

است .مطلوب است؛

 نسبت هوا به سوخت درصد هوای تئوری و اضافی مورد استفاده -2اکتان گازی (

) در دمای  22°Cبه صورت پایا با  80%هوای اضافی در دمای  ،22°Cفشار یک اتمسفر و

رطوبت نسبی  10%سوزانده میشود .فرض کنید احتراق کامل و گازهای تولیدی محفظهی احتراق را دمای 100K
ترک میکنند .انتقال حرارت این فرآیند را بر واحد جرم اکتان محاسبه کنید.
 -3برای تامین هوای گرم خانه ،یک مشعل گازی راندمان باال پروپان گازی (

) را با راندمان  91%میسوزاند.

سوخت و  240%هوای تئوری در دمای  22°Cو فشار  200 KPaوارد محفظه احتراق میشوند و احتراق به صورت
کامل صورت می گیرد .چون این مشعل راندمان باالیی دارد ،گازهای تولید شده قبل از ترک مشعل تا دمای 22°C
در فشار  200 kPaخنک میشوند .برای نگهداری خانه در دمای مطلوب نرخ انتقال حرارت  82120kJ/hاز مشعل
مورد نیاز است .حجم آب چگالیده شده از گازهای تولیدی را در هر روز تعیین کنید.
 -4گاز استیلن (

) در طی یک فرآیند پایا با  20%هوای اضافی به صورت کامل سوزانده میشود .سوخت و

هوا بطور جداگانه در دمای  22°Cو فشار یک اتمسفر وارد محفظهی احتراق میشوند .حرارت به محیط اطراف در
دمای  22°Cبا نرخ

 800000 kJ/kmoleهدر میرود .محصوالت احتراق محفظهی احتراق را در فشار یک

اتمسفر ترک میکنند .مطلوب است؛
 دمای محصوالت تغییر آنتروپی کل به ازا هر کیلومول استیلن اکسرژی نابود شده در طی فرآیند -5احتراق یک سوخت معموال در مواقعی که حجم ثابت نگه داشته میشود ،افزایش فشار و در مواقعی که فشار
ثابت نگه داشته میشود ،افزایش حجم را نتیجه می دهد که دلیل آن افزایش تعداد مول و دما است .افزایش فشار و
حجم هنگامی ماکزیمم است که احتراق کامل باشد و به صورت آدیاباتیک با مقدار هوای تئوری انجام شود.
احتراق گاز متان (

) با مقدار هوای استوکیومتری در محفظه احتراق  0/8لیتری را در نظر بگیرید .در

ابتدا مخلوط در دمای  22°Cو فشار  98 kPaاست .مطلوب است؛
 ماکزیمم فشاری که در محفظهی احتراق رخ میدهد اگر محفظه در حجم ثابت نگه داشته شود، -ماکزیمم حجم محفظهی احتراق اگر احتراق درفشار ثابت رخ دهد.

