
 2از  1 صفحه

 بسمه تعالی

 برگـه سـؤاالت امتحـان

 

 

 

 

 

 

 مهندسی مواد  گروه آموزشی فنی و مهندسی  دانشکده 

  کد درس سینتیک مواد  نام درس 

 5/15 ساعت امتحان 21/11/01 تاریخ امتحان 

 دقیقه 01 مدت پاسخگویی دکتر آرمان صدقی  استاد درس 

 کارشناسی  مقطع تحصیلی سرامیک  رشته تحصیلی 
 

 

 

 

 

   

  شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی 

 

مده است.درجه وثابت سرعت واکنش را آکه در فاز گازی انجام میپذیرد داده های زیر بدست A(g)→B(g)+C(g)برای واکنش  -1

 نمره( 3)بدست آورید.
384       390      394      396       400        405       408 P total 

0          29       50       64         84        114       134 t (sec) 

 

2واکنش -2 2 2N O NO  
 بر اساس مکانیزم زیر انجام میشود:
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*با این فرض که  * TO N
C C C 

 
CTو  

 CO2وCT،CN2 و مقادیربدست آورید که تنها شامل ثوابت سرعت  نحوی به  را معادله  سرعت واکنش  مقداری ثابت باشد. 

  نمره( 4باشد.)

 واکنش زیر: -3

2A B C  
زیر از بررسی آن بدست آمده است. درجه واکنش ، ثابت سرعت ، انرژی فعال نتایج  در فاز گازی و در حجم ثابت انجام میشود و

 نمره( 3شوندگی )اکتیواسیون( و ثابت سرعت در دمای بینهایت ) فاکتورفرکانس( را برای این واکنش بدست آورید.)

 

)دما شماره آزمایش
o
C) CA0 (g mol/lit) t ½ (min) 

1 111 120/1 1/4 

2 111 1133/1 7/7 

3 111 11/1 8/9 

4 111 10/1 99/1 

0 111 170/1 31/1 

9 111 120/1 1/2 

  



 2از  2 صفحه

 نمره( 3پارامترهای سینتیکی موثر بر جوانه زنی و رشد را تحلیل کنید.) -4

درجه  2811دارای بستر نسوز منیزیتی است . منیزیت یک نسوز دیرگداز و با دمای ذوب  فوالدمذاب یک محفظه نگهداری  -0

. اسپینل نیز در فوالد تخریب میشودبا تشکیل اسپینل مذاب واکنش داده و اکسید آهن سطح طبق واکنش زیر با سانتیگراد است و 

 نمره( 4مذاب قابل حل نیست. بنظر شما برای کاهش خوردگی چه باید کرد؟)

MgO+Fe2O3Mg2FeO4 

 Cدر فاز مایع واکنش دهند و از واکنش آنها ماده جامد  Bو  Aبرای تولید یک پودر جامد نانومتری بروش رسوبی بایستی دو ماده  -9

 3بوجود آید که بر بستری رسوب کند. در این حالت بهترین نوع کاتالیزور )همگن یا غیر همگن(چیست؟ عملکرد آن چه مراحلی دارد؟)

 نمره(   


