
الثالثة:المرحلة جامعة دیالى
الكیمیاء الصناعیة:المـــــادةكلیة العلوم    

عشرحادیة ال:المحاضرةالكیمیاء                                                     علوم قسم 
عشرحادي ال:األسبوع

عبد الحق خلف حسین. م. أعداد األستاذ                                                                            م (1)

-:Reactorsالمفاعالت 
Introduction:- -:المقدمة

The chemical reactor is the heart of any chemical process. The

chemical engineers are the only people technology to understand and

handle them. While separation units are the largest components of a

chemical process. Their purpose is to purity the raw material before

they inter the chemical reactor and to purity products after they leave

the reactor. The general diagram of chemical process is:-

Types of Reactions:-

1. Single and Multiple Reactions:-

a. Single Reaction:-

.هو التفاعل الذي یتمثل بمعادلة واحدة

Consider the reaction of formation of nitric oxide from air.

NO2ON 22 

* Endothermic Reaction.

.لحصولةتفاعل ماص للحرارة ، یحتاج الى حرارة عالیة
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b. Multiple Reactions:-

Multiple reaction more than one chemical reaction and also more

than one rate equation. Consider the next reaction system:-

NO2ON 22 

22 NO2ONO2 

NO: is formed at high temperature of combustion in automobiles and

power plants, and other NO2 products are produce by subsequences

low temperature oxidation of NO in air.

2. Reversible and Irreversible Reactions:-

-:التفاعالت االنعكاسیة وغیر االنعكاسیة
a. Irreversible Reactions:- -:التفاعالت غیر االنعكاسیة

BA 

The product B: with not significantly transfer back to A and this

reaction is called irreversible, where this reaction continue in one

direction only.

وتـسمى . وهي التفاعالت التي تسیر باتجاه واحد وتستمر لحین انتهاء المـادة المتفاعلـة
-:)Series Reactions(التفاعالت المتتالیةًایضا

CBA 

b. Reversible Reactions:- -:التفاعالت االنعكاسیة

BA

الیمـین، التفاعـل بـین المـواد المتفاعلـة مـن الیـسار الـى وفي هـذه التفـاعالت عنـدما یبـدأ
فــي الوقــت نفــسه التفاعــل الخلفــي مــن الیمــین الــى الیــسار أالمــواد الناتجــة بالتفاعــل ویبــدأتبــد
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زداد ســـرعة التفاعـــل الثـــاني الـــى ان تـــصبح مـــرور الـــزمن تـــنخفض ســـرعة التفاعـــل االول وتـــبو
Equilibrium(الـــسرعتان متـــساویة حـــین ذاك تـــصل الـــى حالـــة التـــوازن  State .(مـــع ان و

تــزال التفــاعالت التــي تــصل الــى حالــة التــوازن تظهــر وكانهــا قــد توقفــت لكنهــا فــي الحقیقــة ال
االنعكاســیة هــي حالــة فحالــة التــوازن فــي التفــاعالت الكیمیائیــة.مــستمرة وفــي كــال االتجــاهین

).استاتیكي(ولیست حالة توازن ساكن ) دینامیكي(توازن حركي 

BA

ثابت التوازن K

3. Endothermic and Exothermic Reactions:-

.لنوع الطاقةًانواع التفاعالت طبقا
a. Endothermic Reactions:- -:تفاعالت ماصة للحرارة

تكون كمیة الحرارة الممتصة بحـسب هـذا النظـام مـن التفاعـل ثابتـة مـع انخفـاض درجـة 
-:ومثال على هذا التفاعل. حرارة النواتج

NO2ON 22 

Endothermic reaction-بامتصاص حرارةًمصحوبا.

عل
لتفا

ة ا
سرع ة التوازنلحا

Equilibrium State

B

A

time الزمن

K

Concentration of Products تركیز المواد الناتجة

Concentration of Reactants لمتفاعلةتركیز المواد ا
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b. Exothermic Reactions:- -:تفاعالت باعثة للحرارة

وهي كمیة الحرارة الناتجة او المتحررة من نظام التفاعـل كـالحرارة الناتجـة مـن عملیـات 
.التكسیر الحراري

Example:-

C6H14 C3H8 + C3H6 + حرارة 

Exothermic reaction-حرارةتفاعل باعث لل.

او الممتصة سوف تؤثر على معـدل التفاعـل وعلـى ) الناتجة(ان كمیة الحرارة المنبعثة 
.ناتج التفاعل ومكونات الناتج

4. Homogeneous and Heterogeneous Reactions:-

-:ة وغیر المتجانسةالتفاعالت المتجانس
a. Homogenous Reactions:- -:التفاعالت المتجانسة

وهــي التفــاعالت التــي تكــون فیهــا جمیــع المــواد المــشتركة فــي التفاعــل مــن طــور واحــد 
.فتسمى بالتفاعالت المتجانسة)غازات او سوائل او مواد صلبة(

b. Heterogeneous Reactions:- -:التفاعالت غیر المتجانسة

المـواد . (مـواد المـشتركة فـي التفاعـل متعـددة االطـواروهي التفاعالت التي تكون فیها ال
.فتسمى بالتفاعالت غیر المتجانسة) في طور واحدتالمتفاعلة لیس

Rate of Reaction:-

ل في تركیز احد المواد المتفاعلة او الناتجة في وحدة ــــــمقدار التغیر الحاص-:سرعة التفاعل
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متفاعلة او تكوین احـد المـواد الناتجـة او سرعة استهالك احد المواد ال. الزمن
.في وحدة الزمن

التغیر في التركیز 
= سرعة التفاعل 

t

C
R






التغیر في الزمن 

DdCcBbAa 

,Aحیث  Bهي المواد المتفاعلة وC, Dهي المواد الناتجة.
b, aالموالت المتفاعلة وعددc, d عدد الموالت الناتجـة وهـذه تمثـل ارقـام الموازنـة للمعادلـة

.الكیمیاویة للتفاعل

.الناتجةتركیز المواد المتفاعلة ویتزاید تركیز المواد) یستهلك(بمرور الزمن یتناقص .١
فــي البدایــة ویقــل بمــرور الــزمن بــسبب نقــصان فــي تركیــز المــواد ًالتفاعــل یحــصل ســریعا.٢

.المتفاعلة
.یعتمد سرعة التفاعل على التركیز ودرجة الحرارة.٣
ــــــــةًســــــــرعة التفاعــــــــل تتناســــــــب طردیــــــــا.٤ .مــــــــع حاصــــــــل ضــــــــرب تراكیــــــــز المــــــــواد المتفاعل
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-:Catalystsعدةالعوامل المسا
یمكن تعریف العوامل المساعدة بانها المـواد التـي تـسرع او تحفـز التفـاعالت الكیمیاویـة 

ـــة فـــي التفـــاعالت او الناتجـــة  ـــل المـــواد الداخل تتواجـــد العوامـــل . منهـــاالمطلوبـــة، ولكنهـــا ال تمث
قـد ئلة والمساعدة وهي في العادة مواد صلبة حیـث تعجـل مـن تفاعـل مـواد بحالـة غازیـة او سـا

وبمــرور الــزمن علــى اســتخدام العامــل المــساعد فــان فعالیتــه . تتخــذ اشــكال كرویــة او اســطوانیة
تـــنخفض بالتـــدریج وذلـــك لترســـب مـــواد علـــى الـــسطح الخـــارجي للعامـــل المـــساعد وبهـــذه الحالـــة 

.یحتاج الى اعادة تنشیط فعالیته بین فترة واخرى

-:الصفات االساسیة للعامل المساعد
ك في التفاعالت الكیمیاویـة دون ان یتـاثر حیـث یكـون مركبـات وسـطیة تـساعد علـى یشتر.١

.زیادة معدل التفاعل
ـــة وجـــود اكثـــر مـــن میكانیكیـــة .٢ یعمـــل علـــى اختیـــار المیكانیكیـــة المفـــضلة للتفاعـــل فـــي حال

ة وكـذلك یــؤثر للتفاعـل الواحــد وبـذلك یقــصر مـن زمــن التفاعـل باختیــاره لهـذه المیكانیكیــ
.نتوج على كمیة الم

وفــي حالــة التفاعــل الــذي یكــون فیــه .یتناســب معــدل التفاعــل مــع تركیــز العامــل المــساعد.٣
.ًتكون مهمة جداالعامل المساعد مادة صلبة فان مساحة العامل المساعد وتركیزه

Reversibleفـي التفاعــل المعـاكس .٤ Reaction سـوف یعجــل العامـل المــساعد التفاعــل
.ميالعكسي كتعجیله للتفاعل االما

بالعامـــل (فــي بعــض التفــاعالت یكــون العامــل المــساعد احــد النــواتج وتــسمى هــذه الحالــة .٥
.بها التفاعلأیجب ان تبقى كمیة صغیرة من الناتج لكي یبد) المساعد الذاتي
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العامــل المــساعد یزیــد مــن ســرعة -
) ل الى حالة التـوازنالوصو(التفاعل 

ــــة المــــواد  ــــى كمی ــــؤثر عل فقــــط وال ی
.المتفاعلة
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Types ofانواع العوامل المساعدة  Catalysts:-
1. Homogeneous Catalyst:- -:العامل المساعد المتجانس
حیـــث یوجـــد العامــــل المـــساعد بـــنفس الحالــــة الموجـــودة بهـــا المــــواد المتفاعلـــة والناتجــــة 

الكبریـت الـى ثالـث اوكـسید مثل عملیـة اكـسدة ثـاني اوكـسید . كالحالة الغازیة او الحالة السائلة
.، حیث العامل المساعد هو اوكسید النتروجینالكبریت

3

NO

22 SOO
2

1
SO 

1. Heterogeneous Catalyst:- -:المتجانسغیر العامل المساعد 
فــي هــذه الحالــة یكــون العامــل المــساعد بحالــة مختلفــة عــن المــواد المتفاعلــة او المــواد 

-:حیث تتضمن هذه العملیة،الناتجة
والـــى داخـــل مـــسامات انتـــشار المـــواد المتفاعلـــة علـــى الـــسطح الخـــارجي للعامـــل المـــساعد. أ

.العامل المساعد
.المواد المتفاعلة من قبل السطح الخارجي للعامل المساعدAdsorptionامتصاص.  ب
.تفاعل المواد المتفاعلة الممتصة لتكوین النواتج. جـ
.انتشار النواتج من المسامات ومن السطح الخارجي وانفصالها عن العامل المساعد. د

Catalystساعدمسامیة العامل الم Porosity:-
یستعمل العامل المساعد في معظـم العملیـات الـصناعیة ذات المـسامیة الن وجـود هـذه 

ة الـسطحیة ممـا یزیـد مـن معـدل التفاعـل الكیمیـاوي، الن مـساحات حالمسامات تزیـد مـن المـسا
.االلتقاء بین العامل المساعد والمواد المتفاعلة تكون اكبر

-:علیها مسامیة العامل المساعدومن النقاط التي تؤثر
.Permeabilityالنفاذیة للمواد المتفاعلة.١
.Diffusivityانتشاریة المواد المتفاعلة.٢
.Thermal Conductivityالتوصیل الحراري .٣
.Mechanical Strengthالقوة المیكانیكیة .٤
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ان اهمیــــة مــــسامیة العامــــل المـــــساعد تبــــدو واضــــحة فـــــي تفــــاعالت العامــــل المـــــساعد
حیــث تجــري هــذه التفــاعالت علــى ســطح العامــل المــساعد بواســطة عملیــة االمتــزاز ،الــصلب

AdsorptionواالنتـــشارDiffusionان معـــدل التفاعـــل یعتمـــد علـــى . خـــالل المـــسامات
.المساحة السطحیة للعامل المساعد

-:تسمم العامل المساعد
فض فعالیـــة هـــذه العوامـــل اثنـــاء العملیـــات التـــشغیلیة التـــي تـــستخدم فیهـــا العوامـــل تـــنخ

یة على بعض الـشوائب التـي ذبصورة تدریجیة نتیجة الظروف التشغیلیة او الحتواء المادة المغ
تترسب على سطح العامل المساعد او تتفاعـل معـه وتحـل محـل احـدى مكوناتـه او تـسبب فـي 

ن تـاثیر ه الظاهرة من خالل مواصفات نـواتج التفاعـل او مـذتغیر شكل بلوراته ویستدل على ه
فروقــات درجــات حــرارة الــدخول والخــروج الــى المفــاعالت او بارتفــاع فــرق الــضغط بــین نقطــة 

.دخول وخروج المادة الى المفاعل
وتسمم العامل المـساعد علـى نـوعین، تـسمم وقتـي یمكـن معالجتـه واعـادة نـشاط العامـل 

ب فـي فقـدان سبتـالمساعد بطـرق خاصـة حـسب الحاجـة، وتـسمم دائمـي غیـر قابـل للمعالجـة، ی
فـي بعــض االحیــان ویتطلـب هــذا تبدیلــه ًقابلیـة العامــل المـساعد بنــسبة او بــاخرى او حتـى كلیــا

وكمثـال علـى هـذه الحالـة تـسمم العامـل المـساعد البالتینـي المـستخدم فـي .بعامل مساعد جدید
تحـــسین البنـــزین وهـــو یمثـــل مـــن اهـــم العوامـــل المـــساعدة المـــستخدمة فـــي الـــصناعات النفطیـــة، 

.بین ادناه حاالت التسمم التي یمكن حدوثها له والمواد التي تسبب ذلكون
-:وهي على نوعینًوتعتبر هذه الحالة االكثر شیوعا-:حالة التسمم الوقتي.١

وهـو یحــصل نتیجـة لترسـب الكــاربون المتكـون اثنـاء التفــاعالت او -:التـسمم الكـاربوني-أ
ي انابیــب االفــران او ترســب بعــض اثنــاء تعــرض المــادة الــى درجــات الحــرارة العالیــة فــ

المتكونــة اثنــاء التفــاعالت والتــي تعطــي مــساحات ) Gums(المركبــات الهیدروكاربونیــة 
. خاصــیة النفاذیــةمــن م بــسد مــساماته وبــذلك تقلــل ومــن ســطح العامــل المــساعد او تقــ

ًویمكـــن معالجـــة هـــذه الحالـــة واعـــادة نـــشاط العامـــل المـــساعد بحـــرق الكـــاربون تـــدریجیا
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شـــدید بالـــسیطرة علـــى كمیـــات االوكـــسجین الداخلـــة الـــى المفاعـــل اثنـــاء عملیـــة وبـــبطء 
.الحرق

ل المركبـات وسبب هذا النوع من التسمم للعامل المساعد هـو دخـو-:التسمم الكبریتي-ب
تـــــشغیلي او نـــــضوح فــــي احـــــد اجهـــــزة التبــــادل الحـــــراري الـــــى الكبریتیــــة عـــــن طریـــــق خطــــأ

الحالة بقطـع المـادة المغذیـة ویمكن معالجة هذه.دالمفاعالت الحاویة على العامل المساع
عـــــن المفـــــاعالت وتـــــدویر الهیـــــدروجین فـــــي درجـــــات حـــــرارة اعلـــــى مـــــن درجـــــات التفاعـــــل 

H2Sساعة، یتحول خاللها الكبریت الى غـاز كبریتیـد الهیـدروجین ) ١٢(لمدة ) °م٥٢٠(

.ًلیتم التخلص منه الحقا
-:حالة التسمم الدائمي.٢

ــ علــى ًابــغال(ة نتیجــة لتــسرب احــد الفلــزات الثقیلــة مــع المــادة المغذیــة تحــدث هــذه الحال
ومن اهم هـذه الى المفاعالت الحاویة على العامل المساعد)شكل مركب فلزي هایدروكربوني

ــــزات  ــــك، النحــــاس، الحدیــــد(الفل ــــز یعتبــــر مــــن ). الرصــــاص، الزن كمــــا ان الــــزرنیخ وهــــو ال فل
وهذه العناصر اما ان تحـل محـل . مل المساعد البالتینيالعناصر المسببة للتسمم الدائمي للعا

احـــــــــــــــد مكوناتـــــــــــــــه للعامـــــــــــــــل المـــــــــــــــساعد او تتحـــــــــــــــد معـــــــــــــــه لتكـــــــــــــــوین مركبـــــــــــــــات معقـــــــــــــــدة
)Complex Compounds ( وهـــذه المركبـــات ال تـــؤدي الغـــرض الـــذي مـــن اجلـــه یـــستخدم

.العامل المساعد االصلي
رجــة حــرارة العامــل المــساعد الــى درجــات ًكمــا یجــدر التنویــه هنــا ایــضا الــى ان ارتفــاع د

ًحــرارة اعلــى مــن المــسموح بهــا تــصمیمیا یــؤدي الــى حــدوث تغیــرات كبیــرة فــي البنــاء البلــوري 
.ًللعامل المساعد وبالتالي الى تلفه مما یتطلب تبدیله ایضا


