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-:Types of Reactorsانواع او تصنیف المفاعالت الكیمیاویة 
-:تصنف المفاعالت الكیمیاویة الى

.ًتبعا لنوع العملیة.١
.ًتبعا الى التصمیم.٢
.ًتبعا الستخدام العامل المساعد.٣

-:ًنوع المفاعالت تبعا لنوع العملیة. ١
-:وهذه المفاعالت على ثالثة انواع هي

.a-:)جباتالو(مفاعالت الطبخات . أ Batch Reactor:-
The batch reactor is a closed homogenous system, in which the

number of moles change with time only.

The general material balance equation in any reactor as:-

خارجة            مادة الداخلة مادة ال

         Material of flow in – material flow out

                            + material generated             =  material accumulated

مادة متراكمة                           مادة المتولدة 

In " Batch Reactor":-

Accumulation كمةاالمتر = Generationالمتولدة

-):Batch Reactors(ومن مواصفات المفاعالت 

.ذات نظام مغلق-:ًأوال

.النه جید الخلط وذات تركیز واحدHomogeneousمتجانس  -:ًثانیا
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.Unsteady Stateتكون التفاعالت فیها غیر مستقرة -:ًثالثا

ًن أو بــدون خــالط ویــستعمل مبــدئیا فــي حجــم تكــون هــذه المفــاعالت علــى شــكل خــزا-:ًرابعــا

حیـــث یـــتم اضـــافة . انتـــاج صـــغیر او فـــي العملیـــات التـــي تحتـــاج الـــى وجبـــات متقطعـــة

المــواد المتفاعلــة، واثنــاء ذلــك ال یغــذى المفاعــل بمــادة اضــافیة الــى ان ینتهــي التفاعــل 

.والحصول على المواد الناتجة

اعالت لغــرض اجــراء التجــارب الــضروریة فــي عــادة مــا یــستخدم هــذا النــوع مــن المفــ-:ًخامــسا

.تصمیم المفاعالت

b. Continuous Reactors:- -:المفـاعالت المـستمرة. ب

Most industrial reactors are operated in a continuous made instead

of batch because continuous reactor produce more product with

smaller equipment and required less laper and maintenance and

produce better quality control.

The continuous reactors are classified into two major types due

to mixing:-

Batch
Reactor

Reactant + product
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First:- Completely Mixed: Continuous Stirred Tank Reactor

(C.S.T.R.).

Second:- Completely Unmixed: Plug Flow Reactor (P.F.R.).

مفاعل التدفق الكتلي

( C.S.T.R) (P.F.R)

1. Completely mixed. 1. Completely unmixed.

2. The composition is uniform

every where of the reactor.

(independed on position).

2. The composition depended on
the position.

3. Sudden decrease in the

concentration of reactant.

3. Gradual decrease of

concentration.

  4.     Input
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ینخفض التركیز بصورة تدریجیة
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Material Balance:-
Accumulation = Flow in – Flow out + generation

المتراكمةالداخلة         الخارجة المتولدة        

Continuousوفــي المفــاعالت المــستمرة  Reactors یــتم ادخــال المــواد المتفاعلــة
)Tubular Reactor(وسحب النواتج بصورة مـستمرة، ولـه اشـكال الخـزان او مفاعـل انبـوبي

ولــــه تطبیقــــات كثیــــرة ومــــن اهــــم مواصــــفاته انخفــــاض الكلفــــة وكونــــه مــــصمم لتحمــــل . او بــــرج
الظروف التشغیلیة للمواد المتفاعلة من درجة حرارة وضغط ویتم اختیـار المعـدن حـسب نوعیـة 
التفاعالت والمواد المتفاعلة لیقاوم المواد المسببة للتاكل سواء كانت المواد المتفاعلة نفـسها او 

.المواد الناتجة عن التفاعل

.c-:المفاعل نصف المستمر. جـ Semi Continuous Reactor:-

وفي هذا النوع من المفاعالت یتم ادخال المواد المتفاعلة في البدایة وبعـد ذلـك تـسحب 
وبعـدها یـتم ضـخ المـواد المتفاعلـة . النواتج بـصورة مـستمرة لحـین انتهـاء كمیـة المـواد المتفاعلـة

.ة وهكذانیمرة ثا

-:للتصمیمًنوع المفاعالت تبعا. ٢
-:Tank Reactorمفاعل الخزان . أ

) Mixer(طیجهــز بخــاللــسهولة صــنعه وصــیانته، حیــثًوهــو اكثــر االنــواع اســتعماال
ویمكــن . یــساعد علــى مــزج المــواد المتفاعلــة ممــا یــؤدي الــى االســراع فــي التفــاعالت الكیمیاویــة

، او نفــس التــوالي لكــي نحــصل علــى تفاعــل كامــلاســتعمال سلــسلة مــن هــذه المفــاعالت علــى 
كمــا فــي االشــكال . م یكــافئ مفاعــل صــغیر منفــردسیمه الــى عــدة اقــسام كــل قــالمفاعــل یــتم تقــس

ویــستعمل هــذا النــوع علــى مــدى.المبینــة ادنــاه، مفاعــل مــستمر افقــي ومفاعــل مــستمر عمــودي
وهـذا النـوع مـن المفـاعالت مـستعمل فـي حـاالت التفاعـل . واسع من الضغوط ودرجات الحـرارة
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)Exothermic Reaction (ر الحــرارة علــى زیــادة معــدل التفاعــل بــالرغم حیــث یــساعد تحــر
.من تضاءل تركیز المواد المتفاعلة

-:Tubular Reactorالمفاعل االنبوبي . ب
مــن عــدة انابیــب علــى التــوالي، یتكــون هــذا النــوع مــن المفــاعالت مــن انبــوب منفــرد او

النــواتج مــن النهایــة االخــرى حیــث تــدخل المــواد المتفاعلــة مــن احــدى نهایــات المفاعــل وتخــرج 
حیــث یحــصل تغیــر فــي تركیــز خلــیط التفاعــل ویــتم انتقــال الحــرارة مــن والــى المفاعــل بواســطة

)Jaket( او انابیـــب مـــع غـــالف خـــارجي)Shell and Tube ( ویمكـــن تحـــشیة االنبـــوب
.بالعامل المساعد

Reactant

Product

Light

Reactant

Heavy

Product

Heavy

Reactant

Light

Product

Reactants

المواد المتفاعلة

Products

ةناتجالمواد ال
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Exothermicوفــي حــاالت التفــاعالت الباعثــة للحــرارة  Reactions یــستعمل هــذا المفاعــل
مــع مبــادل حــراري حیــث ان ارتفــاع درجــة الحــرارة نتیجــة لالنبعــاث الحــراري مــن جــراء التفاعــل 
سوف یقلل من سرعة التفاعالت لذلك یستعمل مبادل حـراري للـتخلص مـن هـذه الحـرارة وابقـاء 

ل االنبــوبي هــي ستعمل بهــا المفاعــیــان اهــم العملیــات الــصناعیة التــي . ســرعة التفاعــل مــستقرة
الـى ثنـائي NOات اكسدة احادي اوكسید النتـروجینتفاعالت التكسیر للهیدروكاربونات وعملی

. NO2اوكسید النتروجین 

-:Tower Reactorمفاعل البرج . جـ
ان التمـاس المـستمر .وهو برج اسطواني الشكل یصمم لكي یتم التقاء المـواد المتفاعلـة

والمتعاكس بین المواد المتفاعلة یؤدي الى تفاعـل هـذه المـواد وتكـوین النـواتج، ومـن امثلـة هـذه 
امتــصاص (للغــازات ) Absorption(المفــاعالت المفاعــل المــستعمل فــي عملیــة االمتــصاص 

ویــسمى هــذا المفاعــل بــرج الحــشوة ) غــاز ذائــب فــي خلــیط مــن الغــازات بواســطة ســائل مــذیب
)Packing Tower .(ومـــــن االمثلـــــة االخـــــرى لهـــــذا النـــــوع مـــــن المفـــــاعالت بـــــرج الترذیـــــذ

Reactants المواد المتفاعلة
مادة التغذیة

Products
النواتج

وسط التسخین

وسط التسخین
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)Spray Tower( او بــــرج الــــصواني ،)Plate Tower(. ویــــستعمل هــــذا المفاعــــل فــــي
.العملیات المستمرة والمتضمنة تفاعالت غیر متجانسة

-:الستخدام العامل المساعدًالمفاعالت تبعا. ٣
-:Reactors with Catalystامل المساعد المفاعالت مع الع. أ

.توجد عدة طرق رئیسیة لحمل العامل المساعد في داخل المفاعل
.Fixed bedالعامل المساعد الثابت -:ًوالأ

.Moving bedالعامل المساعد المتحرك -:ًثانیا

Fixedالعامل المساعد الثابت -:ًوالأ Bed:-
حیـث ) Reforming(عملیـات تحـسین البنـزین یستخدم هـذا النـوع مـن المفـاعالت فـي 

تستعمل سلسلة من المفـاعالت وهـي عبـارة عـن وعـاء او مجموعـة مـن الغـرف توضـع بعـضها 
.فـي حالــة عمــل والـبعض االخــر فتكــون جــاهزة للعمـل فــي حالــة اعـادة فعالیــة العامــل المــساعد

ارغ مجهـز بمـسافة بارة عـن وعـاء فـاما اجزاء المفاعل فهو یتكون من الغالف الخارجي وهو ع
،مل العامل المساعد ویحتوي على انبوب فیه رشاش لتوزیع مادة التغذیة فـي داخـل المفاعـلع

كمــا فــي بــرج الحــشوة وكــذلك یحتــوي علــى فتحــات الخــروج والــدخول التــي تــستخدم اثنــاء عملیــة 
المواد الناتجة.تجدید او تبدیل العامل المساعد

Products

            Reactants
ةمتفاعلالالمواد 
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Movingالعامل المساعد المتحرك -:ًثانیا Bed:-
Fluidized–Bedمفاعل الغرفة المائعة . ١ Reactor:-

یــــستعمل هــــذا المفاعــــل فــــي وحــــدات التكــــسیر بالعامــــل المــــساعد حیــــث توجــــد غرفتــــان 
الـــسائلة والمندفعـــة عبـــر ) المغذیـــة(احـــدهما غرفـــة المفاعـــل، حیـــث یـــتم مـــزج المـــادة المتفاعلـــة 

او ســلیكات االلمنیــوم Clayیــستعمل الصلــصال(انبــوب التغذیــة مــع العامــل المــساعد الحــار 
وتكتـــسب المـــواد المتفاعلـــة الـــى غرفـــة المفاعـــل حیـــث یـــتم التفاعـــل ) °ف١٠٥٠بدرجـــة حـــرارة 
عــن العامــل المــساعد Productفــصل النــاتج یم ثــ. مــن العامــل المــساعد الحــارحــرارة التفاعــل 

العامـل المـساعد فیـسحب مـن اسـفل غرفـة المفاعـل عبـرامـاCycloneبواسطة جهـاز فـصل 
وینقــــل بواســــطة الهــــواء الــــى غرفــــة اعــــادة النــــشاط وبواســــطة الهــــواء یــــتم حــــرق الفحــــم . صـــمام

ثاني مـن Cycloneویسحب غاز االحتراق عبر جهاز فصلالمترسب على العامل المساعد 
العامل المـساعد بعـد تنظیفـه فـي هـذه الغرفـة لحـین مزجـه مـرة ثانیـة ئغرفة اعادة النشاط ویهی

كـرر حركـة العامـل المـساعد اثنـاء التفاعـل ویكـرر اعـادة تنـشیطه بعـد كـل وت. مع مـادة التغذیـة
.تفاعل

Moving–Bedمفاعل الغرفة المتحركة . ٢ Reactor:-
-:هذا المفاعل من االجزاء التالیةیتكون 

وهي الغرفة التي یـتم بهـا عملیـة التفاعـل الكیمیـاوي حیـث یـدخل -:Reactorالمفاعل.١
لمفاعــل ویــتم مزجــه مــع المــواد المتفاعلــة وتــسحب النــواتج العامــل المــساعد مــن اعلــى ا

.من الجانب للمفاعل، اما العامل المساعد فیخرج من نهایة المفاعل
یــدخل العامــل المــساعد الــى الفــرن ویمتــزج مــع الهــواء االتــي مــن -:Furnaceالفــرن .٢

ان.الــضاغطة، حیــث یــتم حــرق الفحــم المترســب علــى العامــل المــساعد نتیجــة التفاعــل
عملیـــة التفاعـــل والحـــصول علـــى النـــواتج تحـــدث فـــي المفاعـــل امـــا الفـــرن فیـــستخدم فـــي 
حـرق الفحـم المترسـب علـى العامـل المـساعد لغـرض اعـادة نـشاطه وفعالیتـه، حیـث یـتم 
تجدیـد العامــل المــساعد بـصورة مــستمرة مــع اســتمراریة العملیـة التــشغیلیة، حیــث یتحــرك 
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ة التفاعل فیه ثـم یـسحب العامـل المـساعد الـى العامل المساعد من المفاعل، وتتم عملی
منطقــة اعــادة النــشاط ویحــرق الهــواء الفحــم المترســب علیــه ثــم یحمــل العامــل المــساعد 

ل الجاذبیـــة الـــى ضبفـــًبواســـطة اجهـــزة الرفـــع الـــى خـــزان العامـــل المـــساعد فیجـــري نـــازال
.منطقة التفاعل مرة ثانیة

-:Reactors without Catalystالعامل المساعد بدونالمفاعالت . أ
بــدون عامــل مــساعد هــي االبــراج واهمهــا بــرج الحــشوة مــن اهــم المفــاعالت المــستعملة

وبرج الطبقات والبرج الرشاش، وهذه اجهزة میكانیكیة الغـرض منهـا تـوفیر اكبـر مـساحة تمـاس 
ومــن هـــذه . واتــصال مباشــر بــین المـــواد المتفاعلــة ممــا یـــؤدي الــى عملیــة التفاعــل بـــین المــواد

-:البراجا
.برج الطبقات المستعمل في عملیات التقطیر.١
.برج الحشوة المستعمل في عملیات امتصاص الغاز.٢
. برج االستخالص المستعمل في عملیات االستخالص.٣
.Ion Exchangeالمبادل االیوني.٤

-:Ion Exchangeالمبادل االیوني 
م ازالـة االمــالح وازالــة التــصفیة للمــاء حیـث یــتتنیـة فــي عملیـاوتـستعمل المبــادالت االی

والمبـــادل االیـــوني علـــى نـــوعین مبـــادل ایـــوني ،الكاربونـــات والعـــسرة بنوعیهـــا الدائمـــة والمؤقتـــة
.ًسالب ومبادل ایوني موجب او االثنین معا


