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6.2. Найбільш характерні технологічні процеси

Класифікація хіміко-технологічних процесів
Технологічні процеси у хімічній промисловості мають свою класифікацію. 

Для деяких класів хіміко-технологічних процесів первісне значення мають інші 
показники режиму, які мають найменше значення для більшості хіміко-
технологічних процесів; так наприклад, електрохімічні процеси, характерне 
напруження, густина струму, радіаційно-хімічне – застосованим рівнем радіації. 
Параметри технологічного режиму визначають принципи створення відповідних 
реакторів. Оптимальному значенню параметрів технологічного режиму відпові
дають максимальне використання апаратів і найбільша продуктивність обслуго
вуючого персоналу. Характер і значення параметрів технологічного режиму ле
жать в основі класифікації хіміко-технологічних процесів. Однак усі параметри 
технологічного режиму обумовлюють один одного. 

При вивченні загальних закономірностей хімічної технології прийнято роз
ділити процеси і відповідні до них апарати передусім за агрегатним (фазовим) 
станом взаємодіючих речовин. За цією ознакою всі системи взаємодіючих речо
вин і відповідні технологічні процеси поділяються на гомогенні (однорідні) та
гетерогенні (неоднорідні). 

Гомогенними системами називають такі системи, в яких всі реагуючі речо
вини знаходяться в одній будь-якій фазі: газовій (Г), рідкій (Р).

Гетерогенні системи включають дві або більшу кількість фаз. Можливо 
уявити собі деякі двозначні системи: газ – рідина (Г-Р), рідина – рідина (Р-Р), яка 
не змішується, рідина – тверде тіло (Р-Т). У виробничій практиці найчастіше 
зустрічаються системи Г-Р, Г-Т, Р-Т. Часто у практичному виробництві дово
диться мати справу з багатофазовими гетерогенними системами, наприклад Г-Р-
Т, Г-Т-Т, Р-Т-Т, Г-Р-Т-Т та інші.

Гетерогенні процеси більш поширені в промисловості, ніж гомогенні. 
Класифікація процесів здійснюється за найбільш важливими та характерни

ми для них параметрами.
Процеси поділяються:
1) на низькотемпературні некаталітичні.
2) високотемпературні.
3) каталітичні.
4) електрохімічні.
Кожному з цих класів технологічних процесів відповідають і свої характер

ні типи реакторів.
У гетерогенних системах розрізняють процеси: протитечійні та перехреще-

ні процеси. Такий поділ необхідний для визначення рушійної сили процесів.
Основні реактори хімічної промисловості
Основними реакторами хімічної промисловості, що використовуються, є: 

хімічні реактори, реактори безперервних операцій, реактори температурного 
режиму, реактори режиму рухомих реагентів.
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Хімічні реактори. Найчастіше реактори класифікуються за такими критерія
ми: безперервність операцій, температурний режим, режим рухомих реагентів.

Крім того, реактори також поділяються за найвищою температурою проце
су на низько- і високотемпературні; але за застосованим тиском – на апарати, які 
працюють при високому, підвищеному, нормальному, низькому (під вакуумом) 
тиску. Реактори також класифікуються за фазовим станом реагентів на апарати 
різних гетерогенних процесів.

Безперервність операції
1. Реактори періодичної дії – реагенти занурюються на початку операції, 

після деякого часу, необхідного для досягнення заданого ступеня пере
творення, апарат розвантажується. Основні параметри процесу зміню
ються з часом.

2. Реактори безперервної дії – від пуску до припинення безперервно (або 
систематичними порціями) підживлюють початкові речовини, з них 
виводяться продукти реакції.

3. Реактори напівбезперервної дії – характеризуються тим, що сировина 
надходить в апарат безперервно або певними порціями через рівні про
міжки часу, а продукти реакції розвантажуються періодично.

Температурний режим
4. Адіабатичні реактори – при спокійному (без змішування) протіканні 

потоку реагентів не мають теплообміну з навколишнім середовищем, 
тобто вони мають добру теплову ізоляцію.

5. Ізотермічні реактори – мають постійну температуру в точках реакцій
ного об’єму, тобто Тк = Тср у часі і просторі. Швидкість процесу визна
чається тільки концентрацією реагуючих компонентів.

6. Політермічні реактори – так називають реактори, в яких тепло реакції 
лише частково компенсується за рахунок відводу тепла або процесів з 
тепловим ефектом, протилежним за основним знаком.

Режим рухомих реагентів
7. Реактор ідеального витиснення характеризується тим, що реагенти пос

лідовно, шар за шаром, без змішування, безперервним потоком прохо
дять весь реакційний шлях, визначений, як правило, довжиною апарата, 
яка завжди буває значно більшою за його діаметр.

8. Реактор повного змішування характеризується тим, що частки реаген
тів (іон, молекула, зерно твердого матеріалу), які потрапляють у даний 
момент в апарат, завдяки інтенсивному змішуванню мають рівну з усі
ма частками вірогідність першими покинути його.

Промислові реактори працюють у режимі часткового або локального змі
шування реагентів з продуктами реакції, тобто реальний реактор займає деякі 
проміжні положення між реакторами повного змішування та ідеального витис
нення. Такі реактори описуються так званою дифузною моделлю.

Дифузна модель – математично описується рівняннями, в яких враховано 
зміну концентрації не тільки внаслідок хімічного перетворення (як при ідеально
му витисненні), але і внаслідок деяких перемішувань реагентів та продуктів реа
кції за рахунок молекулярної або турбулентної дифузії. Дифузійна модель може
бути описана моделлю ідеального витиснення з введенням члена, який враховує 
ефективну дифузію у потоці.
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Як приклад розглянемо декілька хімічних технологічних процесів з вироб
ництва неорганічних та органічних речовин.

Виробництво неорганічних речовин. Перекис водню.
Електрохімічне виробництво

Перекис водню широко застосовують у вигляді окисника палива в реактивних 
двигунах, у хімічній промисловості для відбілювання тканин та хутра, у медицині 
та харчовій промисловості – як дезінфікуючий засіб. У промисловості використо
вується 3 % та 30 % розчини Н2О2, а також концентровані розчини (65-86 %).

Перекис водню може проявляти як окисні, так і відновлюючі властивості. 

Як окисник перекис водню реагує за реакцією

Нормальний потенціал цієї реакції дорівнює + 1,776 В. 

Як відновник реагує за реакцією

Нормальний потенціал дорівнює + 0,67 В. 

У кислому середовищі виявлені окисні властивості перекису водню, у луж
ному – відновлюючі. У відповідності з подвійною природою Н2О2, він може бу
ти вироблений як на аноді, так і на катоді.

Катодне виробництво перекису водню зводиться до відновлення кисню за 
реакцією:

У зв’язку з дуже низькою розчинністю кисню в електроліті (1 % розчині 
Н2SO4) електроліз змушені вести при низьких густинах струму. При цьому прак
тично отримують 0,7-0,8 % розчини перекису водню, а вихід за струмом дорів
нює 50-70 %. Такі розчини можуть бути використані безпосередньо на місці для 
відбілювання. Для поліпшення розчинності кисню застосовують високий тиск. 
Так, при 10 МПа на золотому амальгамованому катоді вдається зробити 2-3 % 
розчин перекису водню, при цьому вихід за струмом близько 90 %.

Анодне виробництво перекису водню здійснюється через надсірчану кисло
ту. Безпосереднє утворення перекису водню на аноді за реакцією

важко забезпечити у зв’язку з нестабільністю перекису водню у лужному сере
довищі.

Н2О2 + 2е        2ОН.

Н2О2 – 2е        О22Н+.

О2 + 2О++2е       Н2О2.

2ОН- – 2е       Н2О2
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Надсірчана кислота (Н2S2O8) має будову:

та є похідною від перекису водню,

Тому при гідролізі надсірчаної кислоти утворюється перекис водню:

Утворення надсірчаної кислоти проходить при електролізі водних розчинів 
сірчаної кислоти на гладкому платиновому аноді за реакцією

У зв’язку з тим, що на аноді виділяється водень, весь процес можна показа
ти так:

Тому цей процес супроводжується побічними реакціями, для обмеження 
яких необхідно також, як при електролізі розчину хлориду натрію, визначати 
катодний простір осі анодною діафрагмою.

Виробництво аміаку (NH3)

NH3 – безколірний газ із різким характерним запахом, вдвічі легший за по
вітря, легко зріджується (температура кипіння – 33,4 °С). Аміак дуже добре роз
чиняється у воді (при 20 °С в 1 об’ємі води розчиняється 700 об’ємів аміаку). 
Розчин аміаку у воді називають аміачною водою, або нашатирним спиртом. При 
взаємодії аміаку з водою утворюється гідроокис амонію (NH4OH-) – слабка осно
ва, котра існує лише у водних розчинах. З кислотами аміак (А) дає відповідні 
солі амонію. При дії аміаку на солі деяких металів утворюються комплексні спо
луки – аміакати. Лужні та лужноземельні елементи реагують з аміаком, утворю
ючи в залежності від умов нітриди або аміди металів. На каталітичному окислен
ні аміаку (до окислів азоту) грунтується один з методів виробництва азотної кис
лоти. У природі аміак утворюється в процесі розкладання (гниття) азотоутворе
них органічних речовин. Основний промисловий метод утворення аміаку – син
тез його в присутності каталізаторів при високій температурі та високому тиску 
з азоту, повітря та водню. Аміак використовується для отримання азотної кисло

О – SO3H
|
O – SO3H

О – Н
|
О – Н

Н2S2O8 + 2H2O       2H2SO4 + H2O2.

2SO4
2- – 2e       S2O3

2.

2Н2SO4           H2S2O8 + H2.
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ти та її солей, гідроокису амонію і солей амонію, сечовини, соди за аміачним 
способом та ін. Аміак застосовується в органічному синтезі як холодоагент, для 
азотування сталі, у медицині (нашатирний спирт). Азот утворює з воднем декіль
ка сполук, з яких найважливішою є аміак. 

Структурна формула аміаку (NH3):

У лабораторних умовах аміак виробляють слабким нагріванням суміші хло
риду амонію з гашеним вапном:

Аміак, що утворився, висумішують негашеним вапном (СаО), але не хлори
дом кальцію або концентрованою сірчаною кислотою, з якими він вступає в хі
мічну взаємодію.

Основним промисловим способом утворення аміаку є синтез його з азоту і 
водню. Реакція екзотермічна і зворотна: 

Вона протікає тільки в присутності каталізатора – металевого заліза з домі
шкою оксиду амонію та оксиду калію.

Початкові продукти виробляють: азот – з рідкого повітря, водень – конверсій
ним способом або з води. Теорія синтезу аміаку з простих речовин складна. Тут 
тільки вказують оптимальні умови процесу, що грунтуються на принципі Ле-
Шательє. Оскільки ця реакція екзотермічна, то зниження температури зміщуватиме 
рівновагу в бік утворення аміаку. Однак при низьких температурах швидкість усіх 
реакцій мала. Тому синтез аміаку проходить при 450-500 °С і в присутності каталі
затора. У зв’язку з тим, що каталізатор прискорює пряму та зворотну реакцію одна
ково, а підвищення температури зміщує рівновагу ліворуч, то ці умови невигідні 
для промислового виробництва. Тобто, за принципами Ле-Шательє, для протидії 
цьому впливу підвищення температури необхідно використовувати високий тиск. 
Тиск завжди застосовують такий, який витримує матеріал апаратури, – до 100 МПа. 
Негативно впливають на швидкість утворення суміші: сірководень, оксид вуглецю 
(II), вода та інші сполуки. Вони знижують активність каталізаторів. Тому азотовод
неву суміш піддають ретельному очищенню, особливо від сірчаних з’єднань.

Однак і за цих умов тільки частина азотоводневої суміші перетворюється в 
аміак. Для більш повного використання початкових речовин утворений аміак 
зріджують під впливом низьких температур, а нереагуючу частину азотоводне
вої суміші вдруге направляють до реактора. 

Технологічний процес, при якому нереагуючі речовини відділяються від 
продуктів реакції і знову повертаються в реакційний апарат для повного викори
стання, називається циркуляційним. Завдяки такій циркуляції використання азо
товодневої суміші вдається довести до 95 %.

H – N – H
|

H 

2NH4Cl + Ca (OH)2 = CaCl2 + 2NH3 + ↑2H2O.

N2 + 3H2           2NH3 + 92,4 КДж.
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Виробництво органічних речовин. Виробництво мила

Милами звуть лужні сполуки натрієвих і калієвих солей жирних, смоляних, 
нафтенових кислот, що мають у ланцюгу 10-20 атомів вуглецю. Такі солі мають 
характерні властивості, які обумовлюють їх миючу дію: вони добре розчиняють
ся у воді, їх водні розчини мають піноутворюючі, емульгуючі та змочувальні 
властивості, можливість утримання забруднюючих часток у миючому розчині.

Варіння мила – це основна технологічна ланка. Вона грунтується на реакці
ях омилення нейтрального жиру розчинами лугів (NaOH, KOH) і нейтралізації 
жирних, смоляних та нафтенових кислот кальцинованою содою або поташем:

Cировиною для варіння є жири, луги та жирозамінники. Залежно від засто
сування мила, а також від сортності роблять рецептуру жирової суміші. В рецеп
туру жирової суміші входять і жирозамінники – синтетичні жирні кислоти, а 
також каніфоль – складна суміш смоляних кислот. Нафтенові кислоти застосову
ють для варки технічного мила м’якої консистенції. Омилення жирових сумішей 
розчинами лугів призводить до прямого методу: варіння мильного клею, охоло
дженням якого отримують клейове мило; і непрямим методом: обробка мильно
го клею електролітами (висолюванням) та відділенням мильного ядра з послідо
вним охолодженням та наданням милу товарного вигляду. Варіння мила на ос
нові жирних кислот – розщеплених та систематичних – проводять за допомогою 
кальцинованої соди. Це так зване карбонатне омилення економічно доцільніше, 
оскільки використовується дешева сировина.

Знижена концентрація лугу призводить до утворення нерозчинного у воді 
кислого мила:

Мило у водних розчинах може гідролізуватися з утворенням великого лугу:

який негативно впливає на кольоровість вовняних, шовкових та багатьох синте
тичних тканин.

Мило не може застосовуватися у кислих середовищах, бо воно розпадаєть
ся з виділенням жирних кислот:

СН2ОСОR
|
ОНОСОR + 3NaOH       3R – COONa + C3H5(OH)3

|                                     мило                 гліцерин
CH2OCOR
2R – COOH + Na2CO3            2RCOONa + CO2 + H2O

R – COONa + R – COO      R – COONa R – COOH.

R – COONa + H2O      R – COOH + NaOH,

R – COONa + H2SO4         R – COOH + Na2 SO4.

Розділ 6. ХІМІЧНА ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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