معرفی کتاب

اصول و مبانی استخراج با حالل
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جدا کردن کرج جرمن قل شرن هربيد ورحال نا تراج اق رما ياپرذکد ککر ا
راشهای قهم جداسا ی نر آ قاکشگا ا نر صلعت ق واهد .اکال راش تبسر
اتحانکه وحالالملل آکبپاک تب کع قاکع -قاکع يامگذاری هرد اسرت اقرا ا لر
اس خدا وا تاج ياقحد ق هبن ،لفظ که نر اکال ک را يحرم اسر فان هرد
است .اس خدا وا تاج ودای ناقله اسحع ا کارودنها تبسعه نان هد اسرت
( )1ودای قطالعه تعانج کمپلکس قعدي ا آل  ،ودای نرک عمحق سرحل حج ا
تعانج قحلبج کا ودای تبسعه راشهای جداسا ی اي خاو ( )2ودای جداسرا ی
نر هحم تجمکه ( )3ودای فدآکلدهای جداسا ی نر قشحاس صلع

نر صرلاکع

قعدي  ،آل  ،ناراک ا کسرت هرحمحاک ( )4وردای آقراکپ پسرمايد صرلع .
اس خدا وا تاج وه علربا اسراس راشهرای تجمکرهای يظحرد کداقراتبگداف
قاکع -قاکع ا الک دانهای کب اي خاو وه کار ق ران.
کارودنهای ق عدن اس خدا وا تاج اکال قبضبع را ودای نايشرجبکا هرحم ا
قهلدس هحم پداهمحت يمبن است .تعدانی ا نايشگا ها نراس اکره ای را
ودای اس خدا وا تاج ارائه ق يماکلد ،نرتال که ودخ نکگرد اکرال قبضربع را
وهعلبا کج وخپ جمئ نر نراس جاقعتد نر يظد ق گحديرد .آ قراکپهرا نر
قشحاس يحمه صلع

ود رای اسر خدا ورا تراج نر نراس قهلدسر هرحم

قعمبج ق واهلد .وه علت اسعت اکال قبضبع ،آقب ش نر چلحال نراس ا لر
حد کاف وبن ا کاف ال کج ک را رضراکتوخرپ وردای اسر فان نايشرجبکا
قشکن ق

واهد.

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 16 - No. 92 (2017

99

معرفی کتاب

فناوری بستر سيال در فرآوری مواد

مؤلفان :سی .کی .گوپتا ،دی سایتامورشی
مترجمان :احد قائمی ،محمد حسن خانی
شمارگان 6555 :نسخه
تاریخ اتنشار6939 :
قیمت 055/555 :ریال
ناشر :پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
تجم کانی ا قشاالت علم ا فل نر قحله سحاجسرا ی قل شرد هرد  ،کره
يشا ا تبجه ا عاقه فدااا وه اکرال قحلره نارن .رهر ه قهلدسر هرحم ورا
اس فان ا اکال فداکلد وه اهداف خارق العان ای نست کاف ه است .همچلحال اکال
فلااری قبی نر ساکد ره هها يحرم تثیحدگرذاری قاورن تربجه را هرداع کردن
است ،ا نر اکال قحله واکس

گامهای اکه ای ودای فدااری قبان ودناه ه هبن.

هم اکلب اکال فلااری جای خبن را نر ودخ ا فداکلدها تثبحت کردن اسرت ا
پ ايسحن کانی ودای کارودن نر تعدانی ا فداکلدهای قبجبن ا آکلد نارن.
قطال

نر هپ فصرن سرا قا کاف ره اسرت .فصرن ااج وره اصربج قشردقات

فصن پلجم قشخصه های طدات راک برهرای وسر د سرحاج را وحرا قر کلرد.

سحاجسا ی پدناخ ه است .اکال فصن وا قشدقهای ا سحس مهای ذر سحاج آ ا

پحپوحل ا اي خا صححح پاراق دهای وحداي قخ لف قايلد سدعت عملحرات ،

ق هبن ا وا تبصحف پاراق دهای اساس قدوبط اناقره قر کاورد .ايرباع قخ لرف

يسبت اوعان ،افت فشار وح هد است .جلبههای قدج سا ی وس دهای سرحاج

سحاجسا ی قثن گا  -جاقد ،قاکع -جاقد ،ا سحاجسا ی سه فا ی قربرن وحر

گا ی ا قشاکسه کاراک قدجهرای قخ لرف همچلرحال نر اکرال فصرن گلجايرد

قدار ق گحدن .همچلحال جلبههرای عمربق اي شراج تردارت ا جردم ا يربات

هد است.

اي هاک وس دهای سحاج وح

ق هبن .اکرال فصرن قشردقات نر ااقرع قداترن

فصن هشم پحشدفتهای اخحد نر کارودنهای سحاجسا ی نر نيحرای قهلدسر

فصبج وعدی را پاکهگذاری ق کلد.

قدر را پبهپ ق نهد .راشهای قخ لف جدکد سحاجسا ی قايلد وسر دهای

فصن نام وه کارودنهای سحاجسا ی نر اس خدا ا فدآاری کراي هرا ،فلرمات ا

سحاج تثبحت هد وا يحدای قغلاطحسر ا وسر دهای سرحاج کبپرهنار تبصرحف

قبان اخ صاص کاف ه است .کارودنهای سحاجسرا ی نر خشرج کردن  ،تشربکه

هد است .نر تدان يحم ا وس دهای سحاج ا قبات جدکد ارائه هد است.

کدن  ،آهج سا ی ،کلسحلاسحب  ،هالبژ نار کردن ا کلداسرحب اي خراو نر

خصبصحات اساس سلبجهای سحاج الک دان ا پ ايسرحنهرای کرارودنی آ نر

اکال فصن ارائه هد است.

اس خدا فلمات وه راش الک دکک نر اکال فصن وره طربر ودجسر ه وحرا هرد

فصررن سرربم اهمحررت سررحاجسررا ی نر چدخرره سرربخت را تبصررحف ق ر کلررد.

است .کاراک وس دهای سحاج نر کستفدآکلردها وره طربر جداگايره نر وخرپ

تبضههاک قايلد فداهبئ  ،اس خدا اارايحبم ا آقان سا ی سربخت هسر های

پاکاي اکال فصن پبهپ نان هد است.

را وا عطف وه اي خا ا کارودن راش سحاجسا ی نر ورد قر گحردن .يشرپ قهرم
سحاجسا ی وه طبر کل نر چدخه سبخت هس های ا وه اکه نر فدااری قربان
هس های آارن هد است.
فصن چهارم نر قبرن قفاهحم جدکد وسر دهای سرحاج پاسرماک ا وسر دهای
سحاج الک ردا تدقراج قر واهرد .اکرال راک برهرای وسر دهای سرحاج همردا ورا
قشخصههای رف اری ا کارودنهاکشرا نر فداکلرد فلمکراری نقرا وراال تبصرحف
هد ايد.
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هدف ا اکرال ک را ارائره قشدقرهای ورد راک برهرای قردرت ،چدخره سربخت
هسرر های ا اوررمار تحلحلرر قدوبطرره ورردای طحررف گسرر دن ای ا قهلدسررا ،
نايشجبکا قهلدس  ،اساتحد ا قدوحا  ،را ياقهيگرارا علرم ا صرلعت ا عمربم
عاقه قلدا ق واهد .قهلدس هس های نرودگحديد تمام ره ههای قهلدسر
وه کرار رف ره نر طداتر  ،تهحره نايرپ فلر  ،سراخت ا عملحرات راک برهرای
هس های ،يحداگا های هس های ،تثسحسات چدخه سبخت هس های ا نريهاکرت
آالکه نائ ا تعطحن کردن تثسحسرات نر اي هرای عمرد فعالحرت قفحرد آ هرا
ق واهد .اکال ک ا کلحه قبارن ذکد هد را نر سه وخپ ودرس ق کلد.


راک برهای قدرت هس های



تثسحسات ا فدآکلدهای چدخه سبخت هس های



کارودنهای تحلحل ا قهلدس
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