
z

راکتورهای شیمیایی
راکتور دستگاهی است که در ان واکنش های شیمیایی انجام می شود1.

راکتور های شیمیایی میتوانند در اندازه بزرگی و برای مصارف صنعتی یا در2.

.اندازه کوچک برای کاربردهای ازمایشگاهی و تحقیقاتی ساخته شوند3.

(شکل زیر)4.
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ولیه از قبیل در یك كارخانة صنایع شیمیایی، مواد خام اولیه یا همان تركیب شونده ها از تعدادی فرایندهای فیزیکی ا

.جداسازی و خالص سازی عبور می كنند تا آمادة ورود به مرحلة واكنش شیمیایی شوند

وند و در این مرحله با استفاده از یك راكتور، تغییرات شیمیایی مناسب انجام می شوند و محصول تولید می ش

ودی به دلیل انجام شدن بعضی از واكنش های ناخواسته یا وجود مقداری از مواد اولیة ور. محصول تولید می شود

یدی به راكتور كه فرصت انجام واكنش را پیدا نکرده اند و همراه محصول از راكتور خارج شده اند، محصول تول

وی آن انجام قابل فروش به بازار نیست و الزم است عملیات فیزیکی دیگری ازقبیل جداسازی و خالص سازی بر ر

مام مواد در یك فرایند شیمیایی احتمال اینکه ت. شود و سپس به عنوان محصول خالص نهایی به بازار عرضه شود

خام اولیه در راكتور مصرف نشوند؛ وجود دارد؛ لذا آن مقدار مواد اولیه كه در راكتور مصرف نشده اند می 

.جریان برگشتی می گویند,باییست به راکتور برگردانده شوند که اصطالحا به این جریان
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.راکتور به عنوان قلب فرایند شیمیایی و مهمترین وحساس ترین عملیات در کارخانه محسوب میشود 
سیمراکتور های شیمیایی براساس نوع عملیات به سه دسته راکتور های ناپیوسته،پیوسته،ونیمه پیوسته تق

.بندی می شوند

راکتور های ناپیوسته 

از دیدگاه تاریخی،راکتورها ناپیوسته از اغاز صنعت شیمیایی مورد

استفاده بوده اند و هنوز هم به صورت وسیعی در تولید مواد شیمیایی 

.در این عمل وارد راکتور میشوند. با ارزش افزوده باال استفاده می شوند

محتویات راکتور برای مدت زمان مشخص مخلوط میشوند و پس از مدت

معینی که واکنش پیشرفت کرد، محتویات داخل راکتور تخلیه میشوند؛بنابر

این در این راکتور در هنگام واکنش هبچ جرمی وارد و خارج  نمیشود

در کارخانجات پتروشیمی در راکتورهای ناپیوسته انجام میشودPVCتولید
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راکتور های پیوسته

راکتور های لوله ای▪

در صنایع شیمیایی برای فرایند های بزرگ مقیاس،▪

زیرا. معموال از راکتور های لوله ای استفاده می شود▪

چون)نگه داری سامانه راکتور های لوله ای اسان است▪

(.دارای قسمت های متحرک نیستند▪

وردر این نوع راکتور ها، مواد اولیه به طور دائم وارد راکتور میشود و پس از انجام دادن واکنش،محصول به ط▪

د مقدارو این گونه راکتور هنگامی در صنعت استفاده میشوند که هدف تولی. پیوسته از راکتور خارج می شود ▪

.ندزیادی محصول می باشد، در ضمن راکتور های پیوسته برای انجام دادن واکنش های سریع مناسب تر هست▪

.ی شوداز این راکتورها در بسیاری از صنایع شیمیایی،به خصوص صنایع نفت ،گازو پتروشیمی استفاده م▪
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:زمان اقامت در راکتور های پیوسته
در راکتور های پیوسته که به طور مدام خام به ان وارد و محصوالت از ان خارج می شوند،از 

زمان اقامت، متوسط زمانی است که یک ذره وارد . کمیتی به نام زمان اقامت استفاده میشود
.راکتور می شود و تا زمان خروج در حال انجام دادن است
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راکتور های نیمه پیوسته

ابتدا وارد راکتور می شود (A)در نوع متداول ان یکی از مواد اولیه. ان نوع راکتورها دارای انواع متنوعی هستند

به طور هم زمان وارد (AوB)در نوع دیگر، مواد اولیه.به ان اضاف می شود(B)و سپس به تدریج ماده اولیه دیگر

.از راکتور خارج نمی شود(C)راکتور می شود، ولی تا پایان واکنش هیچ محصولی
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محمدحسین سلطانی

مدرسه فوادالفنون▪

دهم صنایع شیمیایی▪


