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1. Erreaktoreen diseinurako oinarriak

1. GAIA: ERREAKTOREEN DISEINURAKO OINARRIAK
Erreaktore kimikoa erreakzio kimikoak egiteko ekipoa da. Hainbat forma, tamaina eta
egitura izan ditzake. Instalazio edo prozesu kimikoen eta biokimikoen oinarria da, zeren
lehengaietatik abiatuz azken buruko produktu diren konposatu kimikoak han lortzen
baitira. Erreaktore kimikoak energia ekoizteko prozesuetan ere erabiltzen dira; barneerrekuntzako motorretan eta turbinetan, adibidez.
Erreaktore kimikoaren diseinua egiteko orduan, kimika-ingeniaritzaren kontzeptu ugari
erabiltzen dira. Adibidez, erreaktore barruko fluidodinamika diseinatzeko, mugimendu
kantitatearen transferentzia nola gauzatzen den aztertu behar da; erreaktore barruko eta
denboran zeharreko tenperatura-profilak kalkulatzeko, bero-transmisioa eta energiaren
iraupenaren legea aplikatu behar dira; erreaktiboen eta produktuen arteko nahastemaila diseinatzeko, masa-transferentzia aztertu behar da.
Erreaktore kimikoaren funtzio nagusiak hauek dira:
a) Erreaktiboen arteko kontaktua laguntzea (jario mota egokia bermatzea),
erreakzioa gauzatzeko erreaktiboen arteko kontaktuak ona izan behar duelako.
b) Erreaktiboen arteko kontaktu-denbora egokia eskaintzea, bihurtze-maila egokia
lortzeko.
c) Erreakzioa tenperatura, presio eta konposizio egokietan gauzatzea, erreakzioabiadura eta bihurtze-maila egokiak lortu ahal izateko.
Erreaktorea diseinatzean, erreaktore mota hautatu, ekipoaren tamaina kalkulatu, haren
konfigurazioa aukeratu eta ekipoaren jardute-baldintzak zehazten dira. Horretarako,
hainbat faktoreren eragina dagoenez, diseinuaren ardura da agertzen diren aukeren
artean hautua egitea. Erreaktore kimikoaren diseinua egiteko orduan, aldagai hauek
hartu behar dira kontuan, besteak beste:
a) Lehengaiaren purutasuna eta konposizioa. Oso diluitua badator, erreaktorearen
bolumena handia izango da, emari handiak erabili behar dituelako; oso
kontzentratua badator, erreaktore isotermikoan lan egitea zaildu egin dezake,
erreakzio-beroa handia izan baitaiteke.

-1-

Erreaktore kimikoak

1. Erreaktoreen diseinurako oinarriak

b) Prozesuaren eskala, hau da, ekoizpen-maila. Eskala txikikoa bada (kg/egun), era
ez-jarraituan lan egin dezake, eta eskala handiko ekoizpena nahi bada (t/egun),
berriz, jarraian diharduten erreaktoreak komenigarriagoak dira.
c) Katalizatzaile-beharra. Erreakzio batzuk katalizatzailerik gabe oso geldoak dira,
eta tamaina handiko ekipoak behar dituzte; beste batzuetan, produktu jakin bat
lortzeko erreakzio selektiboa izateko katalizatzaileak erabili behar dira.
Horrelakoetan, lanerako baldintza egokienak zehaztu behar dira.
d) Inerteak elikatzea. Sarri, tenperaturaren kontrola errazteko edo orekako bihurtzemaila handitzeko, inerteak sartzen dira erreaktorera.
e) Jardute modua. Jardute jarraitua ala ez-jarraitua izango den erabaki behar da.
f) Erreaktore mota. Selektibotasuna handitzeko edo ekoizpen-maila handitzeko,
hodi-formako erreaktorearen eta nahastedun erreaktorearen artean aukera egin
behar da.
g) Erreaktorearen tamaina. Lortu nahi den ekoizpenaren araberakoa da.
h) Ingurunearekin energia trukatu beharrik dagoen aztertu. Horren arabera,
erreaktore mota aukeratu daiteke.
i) Birziklapenik behar den aztertu.
j) Erreaktore-irteerako nahastea bereizteko edo arazteko ekiporik behar den
aztertu. Erreaktoreak bihurtze-maila handiagoz lan egiten badu, ondorengo
arazte-ekipoak saihets daitezke.
k) Erreakzio-sisteman material arriskutsurik dagoen aztertu, haiekin lan egiteak
baldintza bereziak eskatzen baititu.

1.1 Erreaktore kimikoen sailkapena
Erreakzio kimikoa gauzatzen den ingurune oro erreaktore kimikoa dela kontuan izanik,
mota askotakoak aurki daitezke eguneroko bizitzan. Bazkaria egiteko lapikoak, zigarretak
eta berogailu katalitikoak erreaktore kimikoak dira. Industriako erreaktore kimikoak ere
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mota, tamaina eta forma askotakoak dira. Gainera, industria-mailako erreakzioak
egiteko, hainbat erreaktore mota erabiltzen dira.
Erreaktore kimikoen sailkapena egiteko orduan, hainbat irizpide erabil daitezke. Hona
hemen irizpide batzuen araberako erreaktore kimikoen sailkapenak:

a) Erreaktorean dauden faseen arabera
Erreaktore barruan erreaktiboak eta produktuak daude aldi berean une oro. Haien
faseen arabera, erreaktore homogeneoak (nahastea fase bakarrean dagoenean) zein
heterogeneoak (nahastean bi fase edo gehiago daudenean) izan daitezke. Ohikoena,
hala ere, likido- edo gas-fasean lan egitea da, nahiz eta solido-egoerako erreakzio
batzuk egon badauden.

b) Jardutearen arabera
Irizpide honen arabera, erreaktoreak ez-jarraituak, jarraituak edo tartekoak izan
daitezke. Lehen motako erreaktoreak ekoizpen-maila txikietarako egokiak dira, eta
laborategian erabiltzen dira erreakzio kimikoen ekuazio zinetikoak lortzeko. Erreaktore
jarraituak, aldiz, ekoizpen-maila handietarako egokiak dira, eta produktuaren
uniformetasuna bermatzen dute. Tarteko erreaktoreak erreakzio finkatu batzuetarako
erabiltzen dira, eta eskala handikoak (altzairugintza) zein txikikoak (jakien ekoizpena)
izan daitezke.

c) Nahaste motaren arabera
Irizpide honen arabera, erreaktoreak tanga-erakoak edo hodi-formakoak izan daitezke.
Lehen motako erreaktorean, nahaste osoa ondo nahasita dago, horretarako
irabiatzaileak erabiltzen baitira. Hodi-formako erreaktoreetan, aldiz, ez da nahasterik
gertatzen jarioaren norabidean.

d) Bero-trukearen arabera
Erreaktore kimikoak isotermikoak dira, erreaktore osoko tenperatura konstante
mantentzen bada. Erreaktorearen hormak ingurunetik termikoki isolatuta badaude,
erreaktore adiabatikoa dela esaten da. Erreaktoreak ingurunearekin beroa trukatzen
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badu baina isotermikotasunari eutsi gabe, ez-adiabatikoa ez-isotermikoa dela esaten
da.

e) Katalizatzaileen erabileraren arabera
Erreakzio kimiko asko ezin dira gauzatu katalizatzailerik gabe baldintza normaletan,
erreakzio-abiadura oso motela baitute edo selektibotasun urria baitute.
Katalizatzailerik gabe diharduten erreaktore kimikoei erreaktore homogeneo deritze.
Aldiz, katalizatzaileak erabiltzen dituzten erreaktore kimikoak erreaktore katalitikoak
dira.

1.2 Erreaktore kimikoen oinarrizko ekuazioak
Erreaktore kimikoetan, beste sistemetan bezala, mugimendu kantitatearen, masaren eta
energiaren iraupenaren legeak betetzen dira. Ondoren, masaren eta energiaren
iraupenaren lege orokorrak azalduko dira, erreaktoreen diseinuaren muina direlako.

1.2.1 Masaren iraupenaren legea
Har dezagun V bolumeneko erreaktore osoaren zati txiki bat, dV bolumen-elementua, eta
erreaktorean erreaktiboen eta produktuen arteko nahastea dagoela (1.1 irudia). A
osagaia erreakzioan parte hartzen duen konposatu kimikoa bada (har dezagun
erreaktiboa eta osagai mugatzailea dela), masa-balantze hau dagokio:

sartu

irten
dV

V
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A-ren


 METATZE-abiadura  =


 dV bolumenean 


A-ren
A-ren
A-ren

 
 


 
 

=  SARTZE-abiadura  -  IRTETE-abiadura  ±  SORTZE/DESAGERTZE-abiadura 
 dV bolumenera   dV bolumenetik  

dV bolumenean

 
 


Matematikoki honela idatziko da, NA bihurtu gabeko A-ren molak, t denbora, FA A-ren
jario molarra, (-rA) A-ren desagertze-abiadura eta dV erreaktorearen bolumen-elementua
izanik:
dNA
= FA ,sartu − FA ,irten − ( −rA )·dV
dt

(1.1)

A osagaia erreaktiboa bada, desagertu egingo da dV bolumen-elementuan; produktua
bada, aldiz, sortu egingo da. Horregatik, desagertzen denean zeinu negatiboa (–)
erabiliko da, eta sortzen denean, berriz, zeinu positiboa (+) erabili behar da.
Adierazpen orokor hori erreaktore mota guztientzat betetzen da. Hala ere, kasu berezi
batzuk aipatuko ditugu:
i.

Erreaktore ez-jarraitua bada: Sartu = Irten = 0.

ii.

Egoera geldikorrean badihardu: Metatzea = 0.

1.2.1.1 Nahaste-erreaktore idealak
Erreaktoreko nahastea irabiatzaile batez oso ondo nahasia mantentzen bada, jo daiteke
erreaktore osoko baldintzak berdinak direla. Hau da, erreaktoreko dV bolumen-elementu
guztietan tenperatura eta kontzentrazioa berdina denez, erreakzio-abiadura ere berdina
da, eta, ondorioz, masa-balantzea erreaktore osoari (V) egin dakioke.
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V
dV

1.2 irudia. Nahaste-erreaktore ideala

1.2.1.2 Hodi-formako erreaktore idealak
Nahastea erreaktore den hodian aurrera doan heinean, konposizioa eta tenperatura
aldatu egiten dira. Horregatik, masa-balantzea egiteko orduan, erreaktoreko zati txiki bat
aukeratu behar da, dV.

V

dV

1.3 irudia. Hodi-formako erreaktore ideala

Masaren iraupenaren legea, beraz, dV bolumen-elementuari dagokion zatian egin behar
da, eta erreaktorearen bolumen osora hedatu integralaren bidez.

1.2.2 Energiaren iraupenaren legea
Ohiko erreaktore kimikoetan energiaren iraupenaren legea aztertzean, energia
mekanikoaren terminoak (zinetikoa, potentziala eta lana) baztergarriak dira termino
entalpikoen aldean. Horregatik, energia entalpikoaren iraupenaren legea erabiltzen da:
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ingurunearekin bero-trukagailuen bitartez trukatzen duen beroa kuantifikatzen du
trukatze-terminoak, eta (+) zeinua dauka berotzen denean, eta (–), hozten denean.
dV bolumen-elementuan energia hau sortzen edo xurgatzen da erreakzio kimikoagatik:

( −∆Hr )·( −rA )·dV

(1.3)

Masarekin gertatzen den moduan, kasu bereziak izan daitezke:
iii.

Erreaktore ez-jarraitua bada: Sartu = Irten = 0.

iv.

Egoera geldikorrean badihardu: Metatzea = 0.

v.

Erreaktore adiabatikoa bada: Trukatzea = 0.

1.3 Erreaktoreak diseinatzeko aldagaiak
Erreakzio kimiko bat bihurtze-maila finkatu bateraino irits dadin erreaktoreak izan behar
duen tamaina kalkulatzea da erreaktore-diseinuaren helburu nagusia, betiere elikadura,
tenperatura eta baldintza finkatu batzuetan lan eginez.
Erreaktoreak diseinatzean, ezinbestekoa da bertan egiten diren erreakzio kimikoen
ekuazio zinetikoa ezagutzea, masa- zein energia-balantzeetan agertzen baita termino
hori. Aldagai horretaz gainera, beste batzuk ere jakin behar dira erreaktorea
diseinatzeko. Ondoren azalduko dira erreaktore ez-jarraitu eta jarraituak diseinatzeko
erabiltzen diren diseinu-aldagaiak.

1.3.1 Erreaktore ez-jarraitua
Erreaktore mota honen ezaugarri nagusia da ez duela egoera geldikorrean lan egiten.
Hori dela eta, diseinuko aldagai garrantzitsuena erreakzio-denbora da. Era ez-jarraituan
diharduen erreaktore mota ohikoena nahaste-erreaktore ez-jarraitua da, eta haren
diseinua 3. gaian azaltzen da. Erreaktore horren diseinuan erabili beharreko aldagaiak 1.5
irudian agertzen dira.

-8-

Erreaktore kimikoak

Irudia

1. Erreaktoreen diseinurako oinarriak

Diseinuan erabiltzen diren aldagaiak
tR, erreakzio-denbora (denbora)
Ni, i osagaiaren molak (mol)
V, nahasteak betetzen
bolumena) (bolumena)

V
.

duen bolumena

(erreaktorearen

Ci, i osagaiaren kontzentrazioa (mol/bolumena)
Xi, i osagaiaren bihurtze-maila
T, tenperatura
(-ri), i osagaiaren erreakzio-abiadura (mol/denbora·bolumena)

1.5 irudia. Erreaktore ez-jarraitua diseinatzeko erabiltzen diren aldagaiak

Erreaktore ez-jarraituetan osagai mugatzailearen bihurtze-maila honela definitzen da,
hasierako molen (NA,0) eta une batean bihurtu gabe dauden molen (NA) arabera:

XA =

NA ,0 − NA
NA ,0

(1.4)

1.3.2 Erreaktore jarraitua
Erreaktore jarraituak egoera geldikorrean erabiltzen dira (hasierako eta amaierako aldiak
salbuespenak dira). Erreaktore jarraituen muturreko bi konfigurazioak hodi-formakoak
eta nahaste-erreaktoreak dira. Hodi-formakoen diseinua 4. gaian azalduko da, eta
nahaste-erreaktoreena 5. gaian. 1.6 irudian agertzen dira erreaktore jarraituen eskema,
eta diseinuan erabiltzeko aldagaiak.
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Irudia

Diseinuan erabiltzen diren aldagaiak
Fi, i osagaiaren emari molarra (mol/denbora)
V, nahasteak betetzen duen bolumena
(erreaktorearen bolumena) (bolumena)

V

Ci, i osagaiaren kontzentrazioa (mol/denbora)
Q0, erreaktorera sartzen den emari bolumetrikoa
(bolumena/denbora)

V

τ, denbora espaziala (denbora)
Xi, i osagaiaren bihurtze-maila
T, tenperatura
(-ri), i osagaiaren erreakzio-abiadura
(mol/denbora·bolumena)

1.6 irudia. Erreaktore jarraituak diseinatzeko erabiltzen diren aldagaiak

Erreaktore jarraituan, erreaktorera sartzen den korronteko osagai bakoitzaren emari
molarra (Fi) idatz daiteke osagaiaren kontzentrazioaren (Ci) eta sarrerako emari
bolumetriko osoaren (Q0) arabera:

Fi = C i ·Q0

(1.5)

Aipagarria da erreaktore jarraituen egoera geldikorreko jardunean ez duela zentzurik
denbora kronologikoa (t) erabiltzeak. Aldagai horren ordez, denbora espazial (τ) izeneko
aldagaia erabiltzen da.

τ=

V
Q0

(1.6)

Nahasteak betetzen duen V bolumenaren eta erreaktorera sartzen den Q0 emari
bolumetrikoaren arteko erlazioa da denbora espaziala (sarrerako T eta P baldintzetan
neurtuak). Erreaktorearen bolumen bereko elikadura tratatzeko beharko litzatekeen
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denbora da denbora espaziala. Adibidez, 30 min-ko denbora espazialak adierazten du
erreaktorearen bolumenaren adinako elikadura-bolumena tratatu dela 30 minutuan.
Erreaktore jarraituetan jarioak erabiltzen direnez, bihurtze-maila honela definitzen da:

XA =

FA ,0 − FA
FA ,0

(1.7)

1.4 Ekoizpena
Denbora-unitateko produktuaren kantitate bat lortzea edo lehengaia desagertzea izan
daiteke erreaktore kimikoen helburua. Lehenengo kasuaren adibideak (produktua
ekoizten duten prozesuak) izan daitezke azido sulfurikoa edo metanola ekoizteko
erreaktoreak. Osagai kutsagarri bat erreakzio kimikoz desagerrarazi nahi denean
(adibidez, lindanoa), helburu nagusia erreaktiboa desagertzea da. Erreaktiboak eta
produktuak erreakzioaren estekiometriaz lotuta daudenez, aurrerantzean, sortzen ari
den produktuarekiko definituko da erreaktorearen ekoizpena.

aA → rR erreakzio sinplearentzat, erreaktorean denbora-tarte batean (1 ordu, 1 egun, 1
urte…) lortu den R produktuaren kantitatea (mol edo masa) da R produktuaren ekoizpena
(PR).

1.4.1 Ekoizpena erreaktore jarraituan
Erreaktore jarraituan, produktuan aberatsa den korrontea irteten da une oro
erreaktoretik. Horregatik, R-ren ekoizpen-abiadura (FR) erabiltzen da, denbora-unitateko
lortzen den ekoizpena, alegia. ∆t denbora-tarteko R-ren ekoizpena, berriz, honela
adierazten da: PR.
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Sarrera

Irteera

FA,0 (mol/t)
Q0 (l/t)

V

CA,0 (mol/l)

XA
FR (mol/l)

FR,0 (mol/t) = 0 (maiz)

V

1.7 irudia. Erreaktore jarraituko R produktuaren ekoizpen-abiadura eta ∆t tarteko ekoizpena
kalkulatzeko aldagaiak

Erreaktore jarraituan R produktuaren ekoizpen-abiadura honela kalkulatzen da:

(

)

r
r
FR mol t = FR ,0 +  ·FA ,0 · X A = FR ,0 +  ·Q0 ·C A ,0 · X A
a
a

(1.8)

∆t tarteko ekoizpena, berriz:


r
PR ( mol ) = ∆t·FR ,0 +  ·Q0 ·C A ,0 · X A 
a



(1.9)

1.4.2 Ekoizpena erreaktore ez-jarraituan
Erreaktore ez-jarraituaren jardutea ziklikoa da, hau da, kargaka dihardu. Hori dela eta,
zikloko ekoizpena (PZ,R) terminoa erabiltzen da ekoizpena adierazteko. Halaber, ∆t
denbora-tartean N ziklo gauzatu badira, tarte horretako ekoizpena Nren arabera
kalkulatuko da.
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t=0

t = tR

NA,0 (mol)

XA

NR,0 (mol)

V

CA,0 (mol/l)

NR (mol)
CR (mol/l)

CR,0 (mol/l)
1.8 irudia. Erreaktore ez-jarraituko R produktuaren zikloko ekoizpena eta ∆t tarteko ekoizpena

Zikloko R-ren ekoizpena:

(

)

r
r
PZ ,R mol ziklo = NR ,0 +  ·NA ,0 · X A = NR ,0 +  ·V ·C A ,0 · X A
a
a

(1. 10)

∆t tartean R-ren ekoizpena, N ziklo egin badira:
r
PR (mol) = NR ,0 + N· ·NA ,0 · X A
a
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2. GAIA: ERREAKTORE
LORTZEKO

EZ-JARRAITUA

EKUAZIO

ZINETIKOA

Erreakzio kimiko baten ekuazio zinetikoa saiakuntza esperimentalaren bitartez zehazten
da. Horretarako, abiadura-ekuazioak garatzen dira, eta laborategian lortutako datu
esperimentalak doitzen dituen aztertzen da. Abiadura-ekuazioak izan daitezke doiketa
enpirikoko forma potentzialekoak zein erreakzioaren mekanismoan oinarritutakoak.
Azken horiek oinarri teorikoetatik eratortzen dira. Ekuazio zinetikoa zehazteko, erreakzioordena osoa, osagai bakoitzaren ordena partziala eta konstante zinetikoa zehaztu behar
dira.
Erreakzio-sistema homogeneoetan erreaktore ez-jarraituaren erabilera hobesten da
ekuazio zinetikoak lortzeko, erreaktibo kopuru gutxirekin, eskala txikian eta
instrumentazio xehearekin lan egin daitekeelako. Erreakzio heterogeneoetan eta oso
azkarrak diren erreakzioetan jardute jarraituko erreaktoreak hobesten dira, egoera
geldikorrean lan egiten dutelako eta erreaktore ez-jarraituan ezin daitekeelako laginketa
modu egokian egin. Nolanahi ere, jario ideala (nahaste ideala zein pistoi-jarioa) eta
jardute isotermikoa nahiago izaten dira, bero-transferentziaren eta barreiatze-efektuen
eragina ahal den heinean murrizteko.
Gai honetan, erreaktore ez-jarraituan erreakzio homogeneoen ekuazio zinetikoaren
eratorpen esperimentala nola egiten den azalduko da. Horretarako, metodo deribatua
edo metodo integrala azalduko dira.
Gai honetan eta aurrerantzean erabiliko den ekuazio zinetikoak forma potentziala izango
du, eta aldagaien eraginak bereizita adieraz daitezkeela hartuko da: bata, tenperaturaren
menpeko biderkagaia (k(T)), eta bestea, kontzentrazioaren menpeko biderkagaia (f(Ci),
eta f(Xi) bihurtze-mailaren arabera):

( -rA ) = k (T )· f ( C i ) = k (T )·g ( X A )

(2.1)

Erreakzio bimolekularretan1 ezik, azalpenak errazteko, kontzentrazioaren menpekoa den
biderkagaiak soilik A erreaktiboaren mendekotasuna izango duela hartuko da; hau da,
ekuazio zinetikoak adierazpen hau izango du:

( −rA ) = k (T )·C An
1

2.5.5 eta 2.5.6 ataletan ikusiko da.
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Aldagai gisa XA erabiltzen bada, adierazpen hau lortuko litzateke, nahasteak betetzen
duen bolumena aldatzen ez bada2:

( −rA ) = k (T )·C An ,0 ·(1 − X A )

n

(2.3)

Kontzentrazioen funtzioa den biderkagaia osagai mugatzailearen bihurtze-mailaren
funtzio bihur daiteke, 2.1 taula bezalako taula estekiometriko bat erabilita. Hemendik
aurrerako garapenetan hori egingo da.
Aldiz, mekanismoetan oinarritzen diren ekuazio zinetikoak kasu askotan ezin dira
kontzentrazioaren eta tenperaturaren menpeko bi biderkagaitan banatu. Adibidez, COaren oxidazio katalitikorako eratortzen den ekuazio mekanistikoa honako hau da:

( −rCO ) =

k (T )·PCO ·PO12 2

(2.4)

1 + KCO (T )·PCO + K O2 (T )·PO12 2

Ekuazio horretan, PCO, PO2 eta T ekuazio potentzial eran idazteko banatzerik ez dagoenez,
ekuazio zinetiko harekin lan egin behar da, eta, ondorioz, erreaktoreko diseinuekuazioaren ebazpen analitikoa asko zailtzen da. Hala ere, hemen azalduko diren
metodoak berdin erabiltzen dira horrelakoetan.

2.1 Bolumen konstantedun erreaktore
kimikoen azterketa zinetikoa egiteko

ez-jarraitua

erreakzio

Bolumen-aldaketarik gabeko erreaktore ez-jarraituan, osagai mugatzailearen erreakzioabiadura, (-rA), honela idatz daiteke:

(-rA ) = -

1 dNA
1 d ( C A ·V )
1  C A ·dV + V·dC A  dC A
==- 
=
V dt
V dt
V 
dt
dt


(2.5)

Hortaz, erreakzio-abiadura jakiteko, denboran osagai mugatzailearen kontzentrazioa nola
aldatzen den jakitea nahikoa da. Denbora-tarte baten A-ren kontzentrazioa neurtzen
bada, emandako denbora baten CA vs t kurbaren malda da denbora horretan erreakzioabiadura. Erreaktore ez-jarraituan erreakzioaren jarraipena honela egin daiteke:

2

Bolumen aldakorreko sisteman CA-k eta XA-k ez dute zehazki erlazio lineala, 3.1 atalean ikusiko den bezala.
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a) Denboran zehar osagai baten kontzentrazioa neurtuz: horrek laginketa behar du,
eta, laginak ez direnez berriro erreaktorera sartzen, nahasteak bolumen-murrizte
jarraitua dauka; laginaren bolumena eta lagin kopurua txikiak badira, ordea,
baztergarritzat jo daiteke.
b) Erreakzio-nahastearen konposizioaren mendekoa den propietate fisiko bat
neurtuz: hala nola, eroankortasuna, errefrakzio-indizea, dentsitatea, eta abar.
Horietako batzuk neurtzeko ez dago laginketarik egin beharrik.
c) Erreaktoreko presio osoa neurtuz, bolumen konstantedun erreaktorean. Hori
soilik egin daiteke, erreakzioa gas-fasean gertatzen denean eta mol-aldaketa
duenean.
Halaber, A-ren kontzentrazioa XA-ren mendekoa delako, ekuazio hau erabil daiteke A-ren
dX
erreakzio-abiadura adierazteko: (-rA ) = C A ,0 · A . Orain, CA,0·XA vs t kurbaren malda da
dt
denbora horretan erreakzio-abiadura.

2.2 Presio osoaren jarraipena bolumen konstantedun erreaktore ezjarraituan
Mol-aldaketa duen gas faseko erreakzioaren ekuazio zinetiko lortzeko, bolumen
konstantedun erreaktore ez-jarraitu itxi isotermikoa erabil daiteke, sistemari presio osoa
neurtzeko gailua (manometroa) lotuta (ikusi 2.1 irudia). Horrela, manometroarekin
erreakzio-nahastearen presio osoaren jarraipena egiten da denboran zehar. Erreaktiboen
eta produktuen presio partzialak (eta, bide batez, kontzentrazioak) presio osoarekin eta
bihurtze-mailarekin lotuta daude. Ikus dezagun nola:
Har dezagun gas-fasean gertatzen den erreakzio kimiko hau, osagaiekin batera inertea
ere elikatzen dela:
aA + bB  rR + sS
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PI
t = tR
XA
Ni (mol)
P (atm)

t=0
Ni,0 (mol)
P0 (atm)

2.1 irudia. Gas-faseko erreakzioen jarraipena sistema osoko presioa jarraituz

Osagai mugatzailea A izanik (I inertea), sistema honetarako taula estekiometrikoa 2.1
taulakoa da:
2.1 taula:

aA + bB  rR + sS bezalako erreakzioaren taula estekiometrikoa

Unea
t=0
t = tR
aldaketa
t = tR
nahastea

A
NA,0
NA,0·XA
NA,0
NA,0·XA

B
NB,0
(b/a)·NA,0·XA
NB,0
(b/a)·NA,0·XA

R
NR,0

S
NS,0

I
NI,0

Guztira
N0

+(r/a)·NA,0·XA

+(s/a)·NA,0·XA

0

+(∆n/a)·NA,0·XA

NR,0
+
(r/a)·NA,0·XA

NS.0
+ (s/a)·NA,0·XA

NI,0

N0
+
(∆n/a)·NA,0·XA

Isotermikoa denez eta bolumen aldaketarik ez dagoenez, gas idealak badira:

t= 0:

t = tR:

RT
V

(2.7)

∆n
RT
·NA ,0 ·X A ·
a
V

(2.8)

P0 = N0 ·

P = P0 +

Osagai bakoitzerako berdina egin daiteke. Hemen, A-rako eta R-rako:

t = tR:

PA = PA ,0 − NA ,0 ·X A ·
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PR = PR ,0 +

t = tR:

∆n
RT
·NA ,0 ·X A ·
a
V

(2.10)

Hortaz, presio osoaren eta osagai bakoitzaren presio partzialaren adierazpenetatik:

PA = PA ,0 −

A-rako:

a
( P - P0 )
∆n
(2.11)

PR = PR ,0 +

R-rako:

r
( P - P0 )
∆n

A osagaiaren kontzentrazioa ere kalkula daiteke:

CA =

NA NA ,0 − NA ,0 ·X A NA ,0 a  N − N0 
a  N − N0 
=
=
− ·
 = C A ,0 − ·

∆n  V 
∆n  V 
V
V
V

(2.12)

Ikus daitekeen bezala, A erreaktiboaren (eta edozein osagairen) presio partziala (edo
kontzentrazioa) nahastearen presio osoa neurtuta jakin daiteke, baldin eta erreakzioaren
hasierako baldintzak (PA,0 edo CA,0 eta P0) ezagun badira.
Gas-nahastea ideala bada, presioa eta
tenperaturaren mende (y mol-frakzioa da):

C=

kontzentrazioa

P
P
∴ C i = i ∴ Pi = P·yi
RT
RT

erlazionatuta

daude,

(2. 13)

2.3 Metodo integralaren bidezko analisia
Metodo integrala erabiltzeko, lehenbizi ekuazio zinetikoaren adierazpen bat esleitu
behar da; mekanistikoa edo n. ordenako ekuazio potentzial enpiriko bat izan daiteke
(azken horren abantaila da oso integrazio errazekoa dela). Hurrengo urratsean, esleitu
den ekuazio zinetikoa integratuz, CA = f(tR) eta XA = g(tR) funtzioak lor daitezke, hots,
erreakzio-denboran bihurtu gabeko A-ren kontzentrazioaren eta bihurtze-mailaren
bilakaerak. Funtzio horiek F(CA) vs tR eta G(XA) vs tR koordenatuetan irudika daitezke
gehienetan, lerroaren malda konstante zinetikoa izanik, 2.2 irudian agertzen den bezala.
Azkenik, lortutako funtzioek laborategian lortu diren CA vs tR edo XA vs tR datu
esperimentalak doitzen dituzten aztertu behar da. Hala bada, esleitutako ekuazio
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zinetikoa egokia dela hartzen da; ez bada, beste ekuazio zinetiko batzuk esleituko dira,
prozedura errepikatuz.

(a)

(b)

F (CA )

G ( XA )

tR

tR

2.2 irudia. Metodo integralaren erabilera: (a) kontzentrazioa aldagaiarekin, (b) bihurtze-maila
aldagaiarekin. Puntuak datu esperimentalak lirateke eta lerro ez-jarraituak integratutako masabalantzetik lortzen diren adierazpenak lirateke

2.4 Metodo diferentzialaren bidezko analisia
Metodo diferentziala integratua baino zehatzagoa da, baina erabilera astunagoa da eta
kontu handiz egin beharrekoa da.
Ekuazio zinetikoan logaritmo nepertarrak hartzen badira, adierazpen hau lortzen da:
ln ( -rA ) = ln k + n·C A

(2.14)

2.14 ekuazioko lerro zuzenaren maldatik erreakzio-ordena (n) kalkulatzen da, eta
jatorriko ordenatutik lortzen da laneko tenperaturan konstante zinetikoak duen balioa.
Laborategian lortutako datu esperimentalekin, hainbat kontzentraziotarako (edo XA-rako)
maldak kalkulatzen dira, 2.3(a) eta (b) irudietan agertzen den bezala. Horrela lortutako
erreakzio-abiaduren logaritmo nepertarrak lerro zuzenera doitzen dira kontzentrazioen
logaritmo nepertarrekin (2.3(c) irudia).

CA vs tR edo XA vs tR grafikoetan maldak kalkulatzeko era bat alde zuzeneko ispilua
erabiltzea da. 2.4 irudian adierazten da ispilua nola erabiltzen den kurbako puntu
-20-
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batekiko zuta den lerroa kalkulatzeko. Puntu horretan zuta den lerroa lortutakoan, haren
malda kalkulatzen da, eta, zeinua aldatuz, kurbak puntu horretan duen malda lortuko da.

CA

(a)

malda = (-rA)

ln (-rA)

(c)

n

XA

ln k
lnCA
malda = (-rA)/CAo

(b)
tR

2.3 irudia. (a) eta (b) erreakzio-abiaduren kalkulua CA vs tR eta XA vs tR kurbetatik abiatuz, hurrenez
hurren; (c) ordenaren kalkulua

Ispiluen erabilera malda kalkulatzeko
ispilua

Puntu honetan, ispilua eta marra gorria ez dira perpendikularrak
(ispiluan marraren ez-jarraitasuna ikusten da)

Puntu honetan, ispilua eta marra gorria prependikularrak
dira (ispiluan marra jarraitua ikusten da)
90º

2.4 irudia. Alde zuzeneko ispiluen erabilera maldak kalkulatzeko
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2.5 Metodo integrala erreakzio bakar elementalean, bolumen
aldaketa gabeko sisteman

2.5.1 Lehen ordenako erreakzio itzulezin unimolekularra
Har dezagun erreakzio itzulezin hau:
aA → rR 3

(2.15)

a = 1 izanik: elementala denez, lehen ordenakoa da. Erreakzioaren ekuazio zinetikoa
honela idatz daiteke:

( -rA ) = -

dC A
= k·C A = k·C A ·(1 − X A )
dt

(2.16)

Erreaktorea A osagaiaren CA,0 kontzentrazioz betetzen da (tR = 0) denbora batez
erreakzioa gerta dadin, denbora jakin batzuetan erreaktore barruan bihurtu gabeko Aren kontzentrazioa (CA) neurtzeko. t = 0 eta t = tR tarteetan ekuazioa integratzen bada,
adierazpen hau lortzen da:

C 
ln  A ,0  = k·tR
 CA 

(2.17)

(2.17) adierazpenari ekuazio zinetiko integratu deritzo. Aldagai gisa XA hartzen bada,
ekuazio hau lortzen da:

 1 
ln 
 = k·tR
 1 − XA 

(2.18)

Hortaz, laborategian esperimentalki lortutako datuak 2.17 eta 2.18 ekuazioek doitu

C 
 1 
beharko dituzte, F(CA) = ln  A ,0  eta G(XA) = ln 
 izanik. Ohartu gaitezen
C
1
−
X
 A 

A 
jatorritik abiatzen diren lerro zuzenak direla, eta maldek erreakzioa egin den
tenperaturako konstante zinetikoa ematen dutela.

3

Aurrerantzean, erreakzioa itzulezina denean, R produktu bakarra adieraziko da, idazkera laburtzeko. Hala
ere, sor daitezkeen produktu guztiak ere adieraz daitezke: rR + sS + ·····.
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A osagaiaren kontzentrazio-gutxitzea hau da erreakzioak irauten duen tartean:

C A = C A ,0 ·e − k·tR

(2.19)

2.5.2 Bigarren ordenako erreakzio itzulezin unimolekularra
Har dezagun erreakzio itzulezin hau:
aA → rR
bigarren ordenakoa dela A-rekiko. Erreakzioaren ekuazio zinetikoa honela idatz daiteke:

( -rA ) = -

dC A
2
= k·C A2 = k·C A2 ,0 ·(1 − X A )
dt

(2.20)

t = 0 eta t = tR tarteetan ekuazioa integratzen bada, adierazpen hauek lortzen dira CA eta
XA aldagaietarako:

1
1
−
= k·tR
C A C A ,0

(2.21)

 1   XA 

·
 = k·tR
C
1
−
X
A
,
0

A




(2.22)

Hortaz, laborategian esperimentalki lortutako datuak 2.21 eta 2.22 ekuazioek doitu
 1   XA 
1
1
−
eta G(XA) = 
·
 izanik. Ohartu gaitezen
C A C A ,0
C
1
−
X
A 
 A ,0  
jatorritik abiatzen diren lerro zuzenak direla, eta maldek erreakzioa egin den
tenperaturan konstante zinetikoa ematen dutela.
beharko dituzte, F(CA) =

A osagaiaren kontzentrazio-gutxitzea honelakoa da erreakzioak irauten duen tartean:
CA =

1
 1

+ k·tR 

 C A ,0
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2.5.3 Zero ordenako erreakzio itzulezin unimolekularra
Har dezagun erreakzio itzulezin hau:
aA → rR
zero ordenakoa dela A-rekiko. Erreakzioaren ekuazio zinetikoa honela idatz daiteke:

( -rA ) = -

dC A
=k
dt

(2.24)

Hau da, erreakzio-abiadura konstantea da, erreakzioak irauten duen tarte guztian. t = 0
eta t = tR tarteetan ekuazioa integratzen bada, adierazpen hauek lortzen dira CA eta XA
aldagaietarako:

C A ,0 − C A = k·tR

(2.25)

C A ,0 ·X A = k·tR

(2.26)

Hortaz, laborategian esperimentalki lortutako datuak 2.25 eta 2.26 ekuazioek doitu
beharko dituzte, F(CA) = C A ,0 − C A eta G(XA) = C A ,0 ·X A izanik. Ohartu gaitezen jatorritik
abiatzen diren lerro zuzenak direla eta maldek erreakzioa egin den tenperaturan
konstante zinetikoa ematen dutela.
A osagaiaren kontzentrazio-gutxitzea honelakoa da erreakzioak irauten duen tartean:

C A = C A ,0 − k·tR
2.5 irudian agertzen dira CA vs tR bilakaerak n = 0, n = 1 eta n = 2 kasuetarako, CA,0 = 2
mol/l denean. Kasu guztietan k = 0,1 balioa hartu da, dagozkion unitateekin.
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2,0

CA,0 = 2 mol/l
n=0
n=1
n=2
k = 0,1 mol/min l min-1 l/mol min

1,5

n=

1,0

2

n=

n=
1

0

0,5

0,0
0

5

10

15

20

tR (min)
2.5 irudia. CA vs tR bilakaerak n=0, n=1 eta n=2 kasuetarako, CA,0 = 2 mol/l denean

2.5.4 n. ordenako erreakzio itzulezin unimolekularra
Har dezagun erreakzio itzulezin hau:
aA → rR
n. ordenakoa dela A-rekiko. Erreakzioaren ekuazio zinetikoa honela idatz daiteke:

( -rA ) = -

dC A
n
= k·C An = k·C An ,0 ·(1 − X A )
dt

(2.27)

Ohartu gaitezen n > 0 denean, erreakzioak aurrera egin ahala, erreakzio-abiadura
moteldu egiten dela; n < 0 denean, berriz, A erreaktiboa bihurtuz doan heinean, gero eta
azkarrago bihurtzen dela. t = 0 eta t = tR tarteetan ekuazioa integratzen bada, adierazpen
hauek lortzen dira CA eta XA aldagaietarako, soilik n ≠ 1 denerako baliagarri direnak:
C A1−n − C A1−,0n 
= k·tR
( n − 1)

(2.28)

(1 − X A )1− n − 1

 = k·t
R
n −1
C A ,0 ·( n − 1 )

(2.29)
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Hortaz, laborategian esperimentalki lortutako datuak 2.28 eta 2.29 ekuazioek doitu
(1 − X A )1−n − 1
C A1−n − C A1−,0n 
 izanik. Ohartu
beharko dituzte, F(CA) =
eta G(XA) =  n −1
C A ,0 ·( n − 1 )
( n − 1)
gaitezen jatorritik abiatzen diren lerro zuzenak direla, eta maldek erreakzioa egin den
tenperaturan konstante zinetikoa ematen dutela.

2.5.5 Bigarren ordenako erreakzio itzulezin bimolekularra
Har dezagun bigarren ordenako erreakzio itzulezin bimolekularra, a = b = 1 izanik:
aA + bB → rR

(2.30)

Elementala denez, bai A-rekiko eta bai B-rekiko lehen ordenakoa da (ordena osoa, beraz,
bi da). Osagai mugatzailea A bada, ekuazio zinetikoa honela idatz daiteke, M = CB,0/CA,0
hartuz:

( −rA ) = −

dC A
= k·C A ·CB = k·C A ·C A + (C B ,0 − C A ,0 )  =
dt
= k·C A2 ,0 ·(1 − X A )( M − X A )

(2.31)

Aurrez azaldutako prozedurari jarraituz, t = 0 eta t = tR tarteetan 2.31 ekuazioa
integratzen bada adierazpen baliokide hauek lortzen dira, CA eta XA erabiltzen
direnerako:


1
C

·ln B = k·tR
 ( CB ,0 − C A ,0 )  M ⋅ C A

(2.32)



1
M − XA
= k·tR

·ln
 C A ,0 ·( M − 1 )  M·(1 − X A )

(2.33)

Hortaz, laborategian esperimentalki lortutako datuak 2.32 eta 2.33 ekuazioek doitu




1
C
1
M − XA
beharko dituzte, F(CA) = 
·ln B eta G(XA) = 
·ln



 ( CB ,0 − C A ,0 )  M ⋅ C A
 C A ,0 ·( M − 1 )  M·(1 − X A )


izanik. Ohartu gaitezen jatorritik abiatzen diren lerro zuzenak direla, eta maldek
erreakzioa egin den tenperaturan konstante zinetikoa ematen dutela.
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Ohartu gaitezen 2.32 eta 2.33 ekuazioak M ≠ 1 denerako erabil daitezkeela bakarrik, hau
da, A eta B estekiometrikoki elikatzen ez direnerako.

2.5.5.1 Kasu berezia: osagai baten soberakin-maila oso handia denean
Har dezagun bigarren ordenako erreakzio itzulezin bimolekularra, a = b = 1 izanik:
aA + bB → rR
Estekiometria kontuan izanda, erreaktiboetariko bat (har dezagun B) gehiegi elikatzen
bada, erreakzioaren ordena osoa, itxuraz, lehen ordenakoa da: C B ,0 >> C A ,0 bada,
erreakzioak irauten duen bitartean B-ren kontzentrazioa oso gutxi txikituko da, eta
horregatik C B ≈ CB ,0 dela har daiteke. Hortaz, 2.34 ekuazioa itxuraz lehen ordenakoak
bezala idatz daiteke, k’ = k·CB,0 hartuz:

( −rA ) = k·C A ·C B = k·C A ·CB ,0 = k'·C A ,0 ·(1 − X A )

(2.34)

Beraz, 2.5.1 atalean lehen ordenako erreakziorako azaldutako adierazpenak doitu
beharko lituzke datu esperimentalak.

2.5.5.2 Kasu berezia: bi osagaiak estekiometrikoki elikatzen direnean
aA + bB → rR bigarren ordenako erreakzio itzulezin bimolekularra (a = b = 1 izanik)
egingo den erreaktorean, erreakzioaren hasieran, A eta B osagaiak estekiometrikoki
elikatzen badira (kontzentrazio berdinarekin edo, nahi bada, M = 1), une oro C A = C B
erlazioa betetzen da. Beraz, erreakzioa honela adieraz daiteke: 2A → rR . Hortaz, 2.35
ekuazioa bigarren ordenakoak bezala idatz daiteke:

( −rA ) = k·C A ·C B = k·C A2 = k·C A2 ,0 ·(1 − X A )

2

(2.35)

Beraz, 2.5.2 atalean bigarren ordenako erreakziorako azaldutako adierazpenak doitu
beharko lituzke datu esperimentalak.
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2.5.6 Bigarren ordenako erreakzio itzulezina, a ≠ b izanik
Orain arte azaldutako sistemetan a = b = 1 izan da. Halako erlaziorik betetzen ez denean
(hau da, a ≠ b denean), ekuazio zinetikoa beste modu batean idatzi behar da. Har
dezagun erreakzio itzulezin hau:
aA + bB → rR
Taula estekiometrikotik lor daitezkeen A-ren eta B-ren bihurtu gabeko kontzentrazioak
honako hauek dira, M = CB,0/CA,0 hartuz:
C A = C A ,0 ·(1 − X A )

(2.36)

b 
b

C B = C A ,0 · M − ·X A  = C B ,0 − ·(C A ,0 − C A )
a 
a


(2.37)

Osagai mugatzailea A bada, ekuazio zinetikoa honela idatz daiteke:

( −rA ) = −

dC A
b


= k·C A ·C B = k·C A ·C B ,0 − ·(C A ,0 − C A )  =
dt
a


b 

= k·C A2 ,0 ·(1 − X A )  M − ·X A 
a 


(2.38)

t = 0 eta t = tR tarten 2.38 ekuazioa integratzen bada, adierazpen baliokide hauek lortzen
dira, XA erabiltzen denerako eta M ≠ b/a denerako:


 
b


  M − ·X A 
1
a

·ln 
 = k·t


 b     M·(1 − X A ) 
 C A ,0 · M −  a    





(2.39)

Hortaz, laborategian esperimentalki lortutako datuak 2.39 ekuazioak doitu beharko ditu,

 
b


  M − ·X A 
1
a
·ln 
G(XA) = 
 izanik. Ohartu gaitezen jatorritik abiatzen


 b     M·(1 − X A ) 
 C A ,0 · M −  a    




diren lerro zuzenak direla, eta maldek erreakzioa egin den tenperaturan konstante
zinetikoa ematen dutela.
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2.5.6.1 Kasu berezia: a = 1 eta b = 2
A + 2B → rR erreakzioa itzulezina bada eta bigarren ordenakoa bada (A-rekiko eta Brekiko lehen ordenakoa, hurrenez hurren), B osagaiaren bihurtze-abiadura A-renaren
bikoitza da. Ekuazio zinetikoa honela idatz daiteke:

( −rA ) = −

dC A
= k·C A ·C B = k·C A2 ,0 (1 − X A )·( M − 2 X A )
dt

(2.40)

Bertatik, ekuazio zinetiko integratu hau erator daiteke:

  M − 2XA 
1

·ln
 = k·tR
 C A ,0 ·( M − 2 )   M·(1 − X A ) 

(2.41)

2.24 ekuazioa M ≠ 2 denerako bakarrik da baliagarria.
Erreakzio hasieran M = 2 bada, C B = 2·C A izango da uneoro. Ekuazio zinetikoa, beraz,
horrela idatziko da:
−

dC A
2
= 2k·C A2 = 2k·C A2 ,0 ·(1 − X A )
dt

(2. 42)

Beraz, 2.5.5 atalean bigarren ordenako erreakziorako azaldutako adierazpenak doitu
beharko lituzke datu esperimentalak, F(CA) vs tR eta G(XA) vs tR adierazpenen malda 2·k
izanik.

2.6 Metodo integrala erreakzio anitzeko sisteman eta erreakzio
itzulgarrian
Erreakzio-sisteman erreakzio bakun bat baino gehiago gertatzen direnean, sistema
konplexua dela esaten da. Produktu bakarra edo anitz sor daitezke. Ekuazio zinetikoa
zehazteko, ezagutu behar da erreakzioan parte hartzen duten osagaiek, erreakzioak
irauten duen tartean, duten kontzentrazioen bilakaera. Atal honetan kasurik sinpleenak
aztertuko dira.
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2.6.1 Aldi bereko erreakzio itzulezinak
Aldi bereko bi erreakzio gertatzen diren erreakzio-sistemaren kasurik sinpleena da aldi
bereko lehen ordenako bi erreakzioz osatutakoa:
k1
A 
→R

(2.43)

A 
→S
k2

A erreaktiboa bi bideri jarraituz eraldatzen da: lehen erreakzioarekin R produktua sortzen
da, eta bigarrenarekin, S produktua. Horrelako sistema baten adibidea da etilenoaren
oxidazio selektiboa, etilenoaren oxidoa (hobesten den produktua) lortzekoa, CO2
(gaitzesten den produktua) ere ematen duena. Erreakzio-sistema horretan A osagaiaren
bihurtze-abiadura honako hau da:
−

dC A
= k1 ·C A + k2 ·C A = ( k1 + k2 )·C A
dt

(2.44)

Hortaz, R-ren eta S-ren sortze-abiadurak hauek dira:
dC R
dC S
= k1 ·C A eta
= k2 ·C A
dt
dt

(2.45)

Bataren abiadura bestearen abiaduraz zatitzen bada, adierazpen hau lortzen da:
dC R k1
=
dC S k2

(2.46)

Lehen ordenakoa den 2.44 ekuazioa t = 0 eta t = tR tartean integratzen bada, adierazpen
hauek lortzen dira CA eta XA aldagaietarako:

ln

C A ,0
= ( k1 + k2 )·tR
CA

 1 
ln 
 = ( k1 + k2 )·tR
 1 − XA 

(2.47)

(2.48)

Era berdinean, 2.46 ekuazioa t = 0 eta t = tR tartean integratzen bada (t = 0 denean CR,0
eta CS,0 izanik), honako hau lortzen da:
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C R − C R ,0 k1
=
C S − C S ,0 k2

(2.49)

2.47 edo 2.48 eta 2.49 ekuazioen bidez k1 eta k2 konstante zinetikoak zehaztatuko dira.
Lehenbizi, 2.47 edo 2.48 ekuazioak lehen ordenako ekuazioetara doituko dira, 2.5.1

C A ,0
 1 
eta G(XA) = ln 
 izanik: lerro zuzen
CA
 1 − XA 
horien malda k1+k2 izango da. Ondoren, datu esperimentalak 2.49 ekuaziora doituko dira,
CR vs CS lerroa irudikatuz: lerro zuzen horren malda k1/k2 da.
atalean azaldu den bezala, F(CA) = ln

C 
ln  A ,0 
 CA 

CR

 1 
ln 

 1 - XA 

Malda = k1/k2

CR,0

Malda = k1+k2

tR

CS

CS,0

2.6. irudia. Ohartu gaitezen erreaktorean ez bada R-rik eta S-rik sartzen, eskuineko irudian lerro zuzenak
jatorritik igaro behar duela

A osagaiaren kontzentrazio-gutxitzea honelakoa da erreakzioak irauten duen tartean:

C A = C A ,0 ·e −( k1 + k2 )·tR

(2.50)

R osagaiaren kontzentrazio-handitzea honelakoa da erreakzioak irauten duen bitartean:

 k 
C R = CR ,0 +  1 ·C A ,0 ·1 − e −( k1 + k2 )·tR 
 k1 + k2 

(2.51)

Masaren iraupenaren legea dela eta, S osagaiaren kontzentrazioa hau da:

C S = C A ,0 + C S ,0 + C S ,0 − C A − C R
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C

CR

CA

CS

tR
2.7 irudia. Aldi bereko bi erreakzioko sisteman erreaktiboa (A) eta produktuen (R eta S) kontzentrazioen
denbora-bilakaera

2.7 irudian agertzen da nolakoa den hiru osagaien denboran zeharreko kontzentrazioa
aldi bereko bi erreakzio gertatzen direnean, k1 > k2 denerako. Ohartu gaitezen R eta S
produktuen kontzentrazioen arteko erlazioa k1 eta k2 konstanteen araberakoa dela: k1 >
k2 bada, CR – CR,0 > CS – CS,0 izango da, eta k1 < k2 bada, CR – CR,0 < CS – CS,0. Bi konstanteak
berdinak badira, berriz, bi produktuak kantitate berean sortzen dira.
Aldi bereko N erreakzio gertatuko balira (N > 2, denak lehen ordenakoak, eta produktuen
koefiziente estekiometrikoak = 1 badira), prozedura berdina erabili beharko litzateke.
Erreakzioak irauten duen bitartean, N – 1 konposaturen kontzentrazioaren jarraipena
egin behar da, osotasunaren masa-balantzetik N. osagaiaren kontzentrazioa erator
daitekeelako:

C 0 = C A ,0 + CR ,0 + C S ,0 + ⋯ + C N ,0 = C A + C R + C S + ⋯ + C N

(2.53)

2.6.2 Ondoz ondoko erreakzio itzulezinak
Har dezagun ondoz ondoko lehen ordenako bi erreakzioren sistema:
k1
k2
A 
→ R 
→S

(2.54)

Horrelako erreakzio-sistema baten adibidea etilenoaren oxidoaren aminazioa da,
etilenamina (R) eta etilendiamina (S) ematen duena (sarri, etilentriamina ere bai).
Hiru osagaietarako erreakzio-abiadurak honako hauek dira:
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−

dC A
= k1 ·C A
dt

(2.55)

dC R
= k1 ·C A − k2 ·CR
dt

(2.56)

dC S
= k2 ·CR
dt

(2.57)

Gainera,
masa
osoaren
iraupenaren
legea
betetzen
denez,
C A ,0 + CR ,0 + C S ,0 = C A + C R + C S = C 0 erlazioa betetzen da; hau da, une oro, hiru osagaien
kontzentrazioen batuketa berdina da. Horregatik, hiru osagaietatik biren denborabilakaera jakinda, hirugarrenaren denbora-bilakaera masa-balantzetik erator daiteke.
Hemen, erreaktorea A osagaiaz bakarrik bete dela hartuko da, hau da, CR,0 = CS,0 = 0.
Lehen ordenakoak direnez, t = 0 eta t = tR tartean hiru ekuazioak integratzen badira,
osagai bakoitzaren kontzentrazioaren denbora-bilakaera lortzen da:
C A = C A ,0 ·e − k1 ·tR

(2.58)

 k ·C 
C R =  1 A ,0 ·e − k1 ·tR − e − k2 ·tR 
 k 2 −k1 

(2.59)



k
k
C S = C A ,0 · 1 − 2 ·e − k1 ·tR + 1 ·e − k2 ·tR 
k2 − k1
 k2 − k1


(2.60)

Osagai bakoitzaren kontzentrazioaren denbora-bilakaeran bi konstante zinetikoen arteko
aldeak berebiziko eragina du: lehen erreakzioa bigarrena baino askoz ere azkarragoa
bada (k1 >> k2), S produktuaren kontzentrazioa oso maila txikian egongo da denbora
luzean, erreakzionatu bitartean, eta R-ren kontzentrazioa maila handikoa izango da
denbora luzez; aldiz, lehen erreakzioa bigarrena baino askoz ere motelagoa bada (k1 <<
k2), R produktuaren kontzentrazioa txikia izango da eta oso azkar desagertuko da S
emanez. Beraz, hobesten den produktua R bada, erreakzio-denboraren kontrolak
zorrotza izan behar du selektibotasun maximoa emateko. 2.8 irudian agertzen dira hiru
egoeratan kontzentrazioen denbora-bilakaerak.
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C

k1 = 1,5 min-1
k2 = 1 min-1

1,0

CA

0,8

CS

0,6

0,4

CR
0,2

0,0

C 1,0

0,0

0,5

CA

0,8

1,0

1,5

2,0

k1 = 10 min-1
k2 = 1 min-1

CS

0,6

0,4

CR

0,2

C

0,0
1,0

0,0

0,5

CA

0,8

1,0

1,5

2,0

k1 = 1 min-1
k2 = 10 min-1

CS

0,6

0,4

0,2

CR
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

→ R 
→ S lehen
2.8 irudia. Ondoz ondoko A 
kontzentrazioen bilakaera erreakzio-denboran
k1

k2

2,0

ordenako

tR

erreakzio-sisteman

osagaien

R tarteko produktuaren kontzentrazioa maximo batetik igarotzen da, eta maximo horren
balioa (CR,max) eta gertatzen den erreakzio-denbora aldatu egiten dira k1 eta k2 konstante
zinetikoen arteko erlazioarekin. Balio horiek CR=f(tR) ekuazioa deribatuz kalkula daitezke:

 1   k2 
tR ,CR ,max = 
·ln  
 k2 − k1   k1 
 k2


C R ,max




 k  k2 − k1 
= C A ,0 · 1 
 k2 
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Ohartu gaitezen adierazpen horiek ezin direla erabili k1 = k2 denean.

2.6.3 Fase homogeneoan erreakzio itzulezin katalizatua
Sistema kimiko batzuetan, erreakzioa aldi bereko bi bidetatik gerta daiteke,
katalizatugabetik eta katalizatutik, fase berean dagoen katalizatzaileari esker. Horrelako
sistema osatzen du n-butanolaren bromazioak, inguru azidoan butil bromuroa emateko
(H+ ioiek eskaintzen dute bide katalizatua).
Har dezagun aldi berean gertatzen diren bi erreakzioko sistema bat (C katalizatzailea da),
erreakzio homogeneoa lehen ordenakoa eta erreakzio katalizatua bigarren ordenakoa
izanik, elementala:
I)

k1
A 
→R

II)

k2
A + C 
→R + C

(2.63)

I) bidea ez katalizatua den heinean, II) bidea zati katalizatua da. A-ren bihurtze-abiadura
bi erreakzioen abiaduren batuketa da, eta CC denboran aldatzen ez denez:

( −rA ) =  −

dC A   dC A 
 +−
 = k1 ·C A + k2 ·C A ·CC = ( k1 + k2 ·C C )·C A
 dt I  dt II

(2.64)

A-ren bihurtze-abiadura lehen ordenako ekuazioa da, eta itxurazko konstante zinetikoak
k' = ( k1 + k2 ·CC ) balio du. Beraz, F(CA) vs tR edo G(XA) vs tR adierazpenen maldatik

C 
itxurazko konstante zinetikoa (k’) kalkula daiteke, F(CA) = ln  A ,0  eta G(XA) =
 CA 
 1 
ln 
 badira. Katalizatzailearen kontzentrazio desberdinetarako saiakuntza
 1 − XA 
errepikatuz, k’ vs CC adierazpeneko maldatik k2 eta jatorriko ordenatutik k1 kalkula
daitezke, 2.9 irudian ikusten den bezala.
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C 
ln  A ,0 
 CA 
 1 
ln 

 1 - XA 
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CC,1 > CC,2 > CC,3 > CC,4
CC,4
C

k’

C,3

CC,2

CC,1

malda  k2

k1
CC

tR

2.9 irudia. Fase homogeneoan erreakzio itzulezin katalizatuan zati ez-katalizatuaren (k1) eta zati
katalizatuaren (k2) konstante zinetikoen kalkulua. Katalizatzailearen lau kontzentraziotarako egin da
analisia

2.6.4 Erreakzio autokatalizatua
Erreakzioko produktua den osagairen batek erreakzioa katalizatzen badu, erreakzio
autokatalizatua dela esaten da. Horrelakoak dira hainbat erreakzio biokimiko, eta sistema
kimikoetan, adibidez, etil ioduroaren gas-faseko deskonposaketa erreakzioa, etilenoa eta
iodoa ematen dituena. Har dezagun horrelako erreakzio bat, R-ren ekoizpena hasteko R
elikatzea ezinbestekoa izanik:
k
A + R 
→R + R

(2.65)

Osagai bakoitzarekiko lehen ordenakoa dela hartuko da. Orduan, A-ren bihurtze-abiadura
honako hau da:
− ( rA ) = k·C A ·CR

(2. 66)

Ekuazio zinetikoaren analisia bigarren ordenako erreakzio itzulezin bimolekularren
berdina da, M = CR,0/CA,0 bada:
− ( rA ) = k·C A ·( C 0 − C A ) = k·C A2 ,0 ·(1 − X A )·( M + X A )

(2.67)

Ohartu gaitezen erreakzio-abiadurak maximoa daukala, CA = CR egiten den erreakziodenboran, hain zuzen. t = 0 eta t = tR tartean integratzen bada, XA aldagaia erabiliaz, eta
C0 = CA,0 + CR,0 hartuz:
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 1   M + XA 
 = k·tR
 ·ln 
 C 0   M·(1 − X A ) 

(2.68)

 1   M + XA 
Hortaz, G(XA) =  ·ln 
 lerro zuzenaren maldak konstante zinetikoa ematen
C
M·
1
−
X
(
)
 0 
A 
du.

2.6.5 Lehen ordenako erreakzio itzulgarri elementala
Har dezagun erreakzio itzulgarri elemental hau:


→R
A ←

k1

(2.69)

k2

hau da, lehen ordenakoa A-rekiko eta R-rekiko. Hortaz, ekuazio zinetikoa hau da, oreka
konstantea konstante zinetikoen arteko erlazioa baita, hau da, K = k1/k2 :

−

dC A
C 

= k1 ·C A − k2 ·CR = k1 · C A − R 
dt
K 


(2.70)

M = CR,0/CA,0 bada, oreka konstantea honela idatz daiteke ( X AOR A-ren orekako bihurtzemaila izanik):
OR
CROR ( M + X A )
K = OR =
CA
(1 − X AOR )

(2.71)

2.70 eta 2.71 ekuazioek adierazpen hau ematen dute:

 M·( X AOR − X A ) + ( X AOR − X A ) 
dX A
= k1 ·

dt
( M + X AOR )



(2.72)

t = 0 eta t = tR tartean integratzen bada:


X A   k1
− ln  1 − OR
=
X A   X AOR
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M = 0 bada, berriz:


XA
− ln  1 − OR
XA



 = ( k1 + k2 )·tR



XA 
Hortaz, G(XA) = − ln  1 − OR
 vs tR erlazioa lerro zuzena da, maldak
X

A 
balio duela, M ≠ 0 edo M = 0 denean, hurrenez hurren.
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 k1 
 OR  edo ( k1 + k2 )
 XA 
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3. GAIA: ERREAKTORE EZ-JARRAITU IDEALA
Erreaktore ez-jarraitua da laborategian ekuazio zinetikoak lortzeko gehien erabiltzen den
erreaktore mota. Industrian, ekoizpen txikiak egiteko erabiltzen da (industria
farmazeutikoan, adibidez), batez ere likido-faseko erreakzioak direnean. Erreaktore
honen jardutea malgua da; erreaktorean lortzen den produktua lehengaien araberakoa
denez, sasoi batetik bestera lehengai desberdina erabilita produktu desberdinak lor
daitezke. Katalizatzaile solidoa esekita behar duten erreakzioak gauzatzeko ere erabiltzen
da.

t=0
NA,0 (mol)
CA,0 (mol/l)

V

t = tR
XA
NA (mol)
NR (mol)

molak

Erreaktore ez-jarraituaren jardutean, erreakzioa gertatuko den tanga erreaktiboz
betetzen da, denbora batez erreakzioa egiten da eta bihurtze-maila batekin erreaktore
barruko nahastea husten da. Hortaz, erreaktore barruko aldagaiak denboran zehar
aldatuz doaz; hau da, egoera ezegonkorra dago. 3.1 irudian erreaktore ez-jarraituaren
eskema erakusten da aA  rR erako erreakzio kimikorako. Erreaktore ez-jarraituaren
jardute isotermikoa, adiabatikoa edo ez-isotermikoa ez-adiabatikoa izan daiteke.

NR
NA

erreakzio-denbora (tR)

3.1 irudia. Erreaktore ez-jarraitua: erreakzioak irauten duen denboran (tR) erreaktibo (A) eta produktumolen (R) aldaketa

Erreaktorea diseinatzean, emandako hasierako lehengai batzuetatik (Ni,0, Ci,0, i = 1,…,N)
abiatuaz, V bolumeneko erreaktorean bihurtze-maila (XA) jakin bat lortzeko beharrezkoa
den erreakzio-denboraren (tR) kalkulua egiten da. Erreakzio-denbora masa-balantzea
ebatziaz kalkulatzen da. Erreaktorea ideala bada, nahaste perfektuaren eredua erabiltzen
du: erreakzio-bolumen osoan (V) nahastearen konposizioa uniformea da; hau da,
erreaktore barruko bolumen-elementu orotan erreakzio-abiadura berdina da. Hala ere,
tanga barruko nahastearen konposizioa aldakorra da denboran zehar. Ohartu gaitezen
erreakzio-bolumena dela erreakzioa jasaten duen jariakinaren nahasteak betetzen
duena, ez erreaktorearen bolumena.
Erreaktore ez-jarraitu bat diseinatzeko orduan, erreaktore ideala dela jotzen da, hau da,
erreaktorean lortzen den nahastea ideala dela. Horren ondorioz, erreaktoreko bolumen-39-
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elementu guztietan baldintza berdinak daude. Hori bete dadin, ezinbestekoa da
nahastearen irabiaketa egokia izatea. Aurrerantzean, erreakzio kimikoak homogeneoak
direla hartuko da.

3.1 Erreaktorearen diseinu-ekuazioa
Demagun A osagaiarekiko n ordena partzialeko aA → rR erreakzio homogeneoa
gauzatzen dela, eta ekuazio zinetikoaren adierazpena (-rA) = k·CAn jakina dela (hau da, k
eta n ezagutzen direla).
Une batean bihurtu gabeko A-ren molak honela kalkulatzen dira:

NA = NA ,0 ·(1 − X A )

(3.1)

Adierazpen hori deribatzen bada:

dNA = −NA ,0 ·dX A

(3.2)

Ekuazio zinetikoa, CA bihurtze-mailaz ordezkatzen bada, honela idatziko da, bolumenaldaketarik gabeko nahastea bada:

( −rA ) = k·C An = k·C An,0 ·(1 − X A )

n

(3.3)

Erreaktore barruan nahasteak betetzen duen bolumena konstantea bada (adibidez,
likido-faseko erreakzioetan, edo gas-faseko erreakzioetan, mol-aldaketarik ez badago (∆n
= 0) eta presioa eta tenperatura konstanteak badira:

NA NA ,0 ·(1 - X A )
=
V
V

(3.4)

C A = C A ,0 ·(1 − X A )

(3.5)

Hau da, edozein unetan A-ren kontzentrazioaren eta bihurtze-mailaren arteko erlazioa
zuzena da. Nahasteak betetzen duen bolumena aldakorra izan daiteke, ordea. Adibidez,
gas-faseko erreakzioan mol-aldaketa badago (∆n ≠ 0 bada) edo gas-faseko erreakzioan
presio- edo tenperatura-aldaketa badago, nahasteak hasieran betetzen duen bolumena
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(V0) eta edozein unetan betetzen duena (V) desberdinak izango dira, tenperatura eta
presio konstantean lan egiten bada.
Nahastea gas ideala dela hartzen bada:

 T P 
V = V0 ·(1 + ε A · X A )· · 0 
 T0   P 

(3.6)

εA mol-aldaketaren maila izanik, dimentsiogabea:

εA =

Nosoa ,( X A =1) − Nosoa ,( X A =0)
Nosoa ,( X A =0)

(3.7)

Nosoa ,( X A =1) sistema osoko molak dira, A guztiz bihurtu denean; Nosoa ,( X A =0) sistema osoko
molak dira, erreakzioa hastean.
i.

εA < 0 denean, nahasteko molak gutxituz doaz (gas-fasean ∆n < 0 bada).

ii.

εA = 0 denean, nahasteko molek konstante diraute (likido-fasean eta gas-fasean
∆n = 0 bada).

iii.

εA > 0 denean, nahasteko molak gehituz doaz (gas-fasean ∆n > 0 bada).

Hori guztia kontuan izanik, nahasteak betetzen duen bolumena aldakorra denez, edozein
unetako A-ren kontzentrazioa hasierako kontzentrazioarekin erlazionatzean, adierazpen
hau lortzen da:

CA =

C A ,0 ·(1 − X A )  T0   P 
(1 + ε A X A )  T   P0 

(3.8)

V bolumeneko erreaktore ez-jarraituan A osagai mugatzailearen masa-balantzea egiten
bada (mol/t):
A-ren


 METATZE-abiadura  =


A-ren
A-ren
A-ren

 
 

=
-
±



 SARTZE-abiadura   IRTETE-abiadura   SORTZE/DESAGERTZE-abiadura 
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Etengabeko sarrerarik eta irteerarik ez dagoenez, A-ren sartze- eta irtete-abidurak zero
dira. Hortaz, denbora-tarte baten desagertu diren A molak (A erreaktiboa delako; R
produktua bada, sortutakoak) metatu diren A molen berdinak dira.

−

dNA
= ( −rA )·V
dt

(3.9)

Bihurtze-maila aldagaitzat aukeratzen bada eta nahastearen bolumenak jasan dezakeen
aldaketa kontuan hartzen bada, erreaktore ez-jarraitu idealaren diseinu-ekuazioa lortzen
da:
XA

tR = C A ,0 ·

∫(
0

dX A
 T P 
-rA )·(1 + ε A · X A )· · 0 
 T0   P 

(3.10)

Ohartu gaitezen diseinu-ekuazioa asko sinplifikatzen dela, bolumen-aldaketarik ez
badago (εA = 0) eta tenperatura- eta presio-aldaketarik ezean:
XA

tR = C A ,0 ·

∫
0

dX A
( -rA )

(3.11)

Orduan, aldagai gisa CA erabiltzen bada, diseinu-ekuazioa hau da:
CA

tR = −

∫
C A ,0

dC A
( -rA )

(3.12)

3.10, 3.11 eta 3.12 ekuazioetako integralak ebazteko, ekuazio zinetikoak jakina izan
behar du nahitaez; hau da, konstante zinetikoak eta erreakzio-ordenak ezagunak izan
behar dute.
Diseinu-ekuazioa analitikoki, grafikoki zein zenbakizko metodoen bitartez ebatz daiteke.
Integrala zuzenean ebatz daitekeenean hobetsiko da ebazpen analitikoa, eta, ezinezkoa
denean, ebazpen grafikoa edo zenbakizko metodoak erabiliko dira. Aurrerantzean eta
kontrakorik esaten ez den bitartean, aldagai gisa XA hartzen da.
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Grafikoki ebazteko,
G ( XA ) =

C A ,0
T  P
( -rA )·(1 + ε A · X A )· · 0 
 T0   P 

vs X A

kurba marraztuko da, eta [0 - XA] tarteko kurbaren azpiko azalerak adierazten du
erreakzioak zenbat iraun behar duen. Bolumen-aldaketarik ez balego,
C A ,0
vs X A
( -rA )
kurbarekin lan egin beharko litzateke (ikusi 3.2 irudia).
Hemendik aurrerako azalpenak sinplifikatzeko, bolumen-aldaketarik gabeko (εA = 0),
presio- eta tenperatura-aldaketarik gabeko eta

( −rA ) = k·C An

erako ekuazio zinetikoa

dagokion erreakzioa erabiliko da, aurkakoa esaten ez bada. Gainera, A osagaia bihurtu
gabe sartuko dela hartuko da (XA,0 = 0). Hala, hemendik aurrerako azalpenetan, ekuazio
zinetiko eta diseinu-ekuazio hauek erabiliko dira.

( −rA ) = k·C An = k·C An,0 ·(1 − X A )

n

(3.13)

XA

C A ,0 ·

∫
0

dX A
=t
( -rA ) R

(3.14)

Bolumen-aldaketarik balego, prozedura berdinari jarraitu beharko litzaioke 3.10
ekuazioarekin.
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C A ,0
( −rA )

azalera = tR
0

XA

XA

3.2 irudia. Erreaktore ez-jarraituaren diseinu-ekuazioaren adierazpen grafikoa

3.2 Energia-balantzea erreaktore ez-jarraituan
3.3 irudian atorradun erreaktore ez-jarraitua agertzen da, tenperatura kontrolatu ahal
izateko bero-trukea lortzeko egitura egokia (beste batzuetan, nahastean sartutako hodibihurra erabiltzen da atorraren ordez). Atorratik jariakin batek zirkulatzen du, erreaktore
barruko nahastea berotzeko edo hozteko. Erreakzioa gertatu ahala sortzen (exotermikoa
bada) edo xurgatzen (endotermikoa bada) den beroa adina trukatzen badu,
erreaktorearen jardute isotermikoa izango da; ingurumenarekin berorik ez badu
trukatzen, jardute adiabatikoa izango da, eta beroa trukatu arren isotermikotasunari
eusteko adina ez bada, jardute ez-isotermikoa ez-adiabatikoa izango da.

Bero-trukerako
jariakina

V
Atorra

Q
3.3 irudia. Atorradun erreaktore ez-jarraitua

V bolumeneko nahastearentzako energia-balantzea hau da, egoera geldikorrean eta
energiaren sartze eta irtete-abiadurak zero izanik (ikusi 3.3 irudia):
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energiaren


 METATZE-abiadura  =


energiaren
energiaren

 

= ±
±


 SORTZE/XURGATZE-abiadura   TRUKATZE-abiadura 
Nahastearen bero espezifikoa eta erreakzio-beroaren batez besteko balioak hartzen
badira, eta erreaktorearen egiturak metatzen duen beroa baztertzen bada, energiabalantzea honela eman daiteke:

(

)

m·CV ·dT = -∆Hr ·NA ,0 ·dX A ± U· A·(TING − T )·dtR
m erreaktore barruko nahastearen masa, CV
espezifikoa,

( - ∆H )
r

(3.15)

nahastearen batez besteko bero

batez besteko erreakzio beroa, U bero-trukerako koefiziente

globala, A bero-trukerako azalera, eta TING bero-trukerako erabiltzen den jariakinaren
tenperatura dira. Atorraren ordez hodi-bihurreko erreaktorea bada, bero-trukean
tenperatura-diferentziaren batez besteko logaritmikoa erabiliko da ( U· A·(TING − T )BL ·dtR ).
3.15 ekuazioan bero-trukeari dagokion zeinua positiboa da atorratik zirkulatzen duen
jariakinaren tenperatura erreaktore barruko nahastea baino handiagoa bada ( TING > T );
negatiboa, berriz, TING < T bada.

3.2.1 Jardute isotermikoa
Erreakzioak irauten duen tartean erreaktore barruko nahastearen tenperatura
konstantea bada, ekuazio zinetikoan erabili behar den konstante zinetikoa (k) ez da
aldatuko erreakzioan zehar; hortaz, k diseinu ekuazioko integraletik kanpora atera
daiteke, eta diseinu-ekuazioaren ebazpena analitikoki, grafikoki zein zenbakizko
metodoen bitartez egin daiteke.

3.2.2 Jardute adiabatikoa
Erreaktorearen jardutea adiabatikoa bada, ingurunearekin ez du bero-trukerik ( Q = 0 ).
Erreaktorea termikoki isolatuta dagoenez, nahastearen tenperatura igo egiten da,
erreakzioa exotermikoa bada, eta txikitu, berriz, endotermikoa bada.

-45-

Erreaktore kimikoak

3. Erreaktore ez-jarraitua

Erreakzioaren hasiera (tR = 0, XA = 0, T = T0) eta amaiera (tR, XA, T) artean energiabalantzea integratuz, nahastearen tenperaturaren eta bihurtze-mailaren arteko erlazioa
kalkula daiteke:

T = T0 +

( -∆H )·N
r

Ao

·X A

m·CV

(3.16)

3.16 adierazpenarekin, bihurtze-maila bat lortu denean nahastearen tenperatura kalkula
daiteke. Ebazpen-prozeduraren urratsak fluxu-diagrama honetan dituzu:
energiaArrhenius
ekuazio
X A 
→T 
→ k 
→ ( - rA )
balantzea
zinetikoa

Diseinu-ekuazioaren ebazpena grafikoa edo zenbakizko metodoen bidezkoa izango da,
ebazpen analitikoa konplexua izaten delako gehienetan. Ebazpen grafikorako,
erreaktorean lortu nahi den bihurtze maila hamar bat tarte berdinetan banatzen da (nahi
den zehaztasunaren arabera, tarte kopurua aukeratu daiteke). Adibidez, erreakzioa
amaitzean XA = 0,5 lortu nahi bada, ∆XA = 0,05 hamar tarte hartuko dira. Ondoren, tarte
bakoitzeko bihurtze-mailarekin erreakzio-nahastearen tenperatura kalkulatzen da,
energia-balantzea ebatzita. Ondoren, tarte bakoitzeko XA eta T bikoterako erreakzioabiadura kalkulatuko da, ekuazio zinetikoaren bidez (tarte bakoitzeko batez besteko
balioak ere erabil daitezke). Azkenik, CA,0/(-rA) vs XA irudikatuko da, 3.2 irudian bezala,
diseinu-ekuazioa grafikoki ebazteko.
Ohartu gaitezen erreakzioak irauten duen denboran erreakzio-abiadura aldatzen bada
(ohikoa), hori bi efekturen ondorioa dela: bata, tenperatura aldatu ahala k aldatzen
delako, eta bestea, nahastearen konposizioa (XA) aldatu ahala kontzentrazioen
eraginagatik.
Adibide gisa, azter dezagun kualitatiboki aA  rR bezalako bolumen-aldaketarik gabeko
erreakzio itzulezin exotermiko bat. Har dezagun ekuazio zinetikoa 3.13 ekuaziokoa dela,

g(XA) = C An,0 ·(1 − X A ) izanik. n > 0 bada, erreakzioa gertatu ahala g(XA) txikitu eta k
n

handitu egiten direlako, erreakzio-abiadurak maximo bat dauka. n < 0 bada, erreakzioa
gertatu ahala bai g(XA) eta bai k handitzen direlako, erreakzio-abiadura gorakorra da
denborarekin. Erreakzio endotermikoan, berriz, n > 0 bada, erreakzio-abiadura
beherakorra da denborarekin, eta n < 0 bada, erreakzio-abiadurak minimo bat dauka.
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3.2.3 Jardute ez-isotermikoa ez-adiabatikoa
3.3 irudiko erreaktorean bero-trukea gertatzen bada, baina erreakzioan sortu edo
xurgatu den beroa adinakoa ez bada, erreaktorearen jardutea ez-isotermikoa ezadiabatikoa da. Atorradun erreaktorea izan gabe, erreaktorearen kanpo-gainazala
termikoki gaizki isolatuta badago, ingurunearekin bero-trukea gertatzen da, bero-galera
moduan. Egoera hau ohikoa da, erreaktore barruko tenperatura handia bada.
Jardute era horretan, erreaktore barruko nahastearen tenperatura kalkulatzeko energiaeta masa-balantzeak (diseinu-ekuazioa) aldi berean ebatzi behar dira. Hori gehikuntza
finituen metodoa erabiliz egin daiteke, ondoren azaltzen den iterazio-ebazpenaz.
Masa- eta energia-balantzeak gehikuntza finitu gisa idazten badira, ekuazio hauek lortzen
dira:

( −r )·V·∆t
A

(

R

= N A ,0 ·∆X A

(3.17)

)

m·CV ·∆T = -∆Hr ·NA ,0 ·∆X A ± U· A·(TING − T )·∆tR
Ekuazio

zinetikoa

( −rA ) = k·g ( X A )

formakoa

bada,

(3.18)

konstante

zinetikoaren

eta

tenperaturaren arteko erlazioa Arrhenius-en adierazpenak emandakoa da.
Ebazpenerako prozedura hau da: lehenbizi, lortu nahi den bihurtze-maila hamar bat tarte
berdinetan banatuko da (zehaztasun handiagoa nahi izanez gero, tarte kopurua handitu
egingo da). Adibidez, XA = 0,5 lortu nahi bada, tarte bakoitza ∆XA = 0,5/10 = 0,05ekoa
aukeratuko da. Lehen tarteko ∆XA lortzeko behar duen erreakzio-denbora (∆tR)
aukeratzen da. Tarte horretan energia-balantzea ebatziz (3.18 ekuazioa) tarte horretako
tenperatura-gehikuntza (∆T) kalkulatzen da. Ondoren, tarte horretako batez besteko
tenperaturarekin ( T ) eta bihurtze-mailarekin ( X A ) tarte horretako batez besteko
erreakzio-abiadura kalkulatzen da ekuazio zinetikoaren bidez ( ( −rA ) = g ( X A ,T ) ). Hurrengo
urratsean diseinu-ekuazioa (masa-balantzea) ebazten da

(3.18 ekuazioa), aurreko

urratseko ∆XA eta ( −rA ) balioak erabilita, ∆tKALK zehaztuz. ∆tKALK eta aurretik aukeratutako

∆tR berdinak badira, tarte horretako baldintzak

( )

X A , T , −rA

eta ∆tR dira, eta hurrengo

tartea ebatziko litzateke. Desberdinak badira, ∆tKALK balioa aukeratu behar da energiabalantzea ebazteko, eta prozesua errepikatu egiten da, aukeratzen den denbora-tartea
eta kalkulatzen den denbora-tartea berdindu arte. Iterazio-prozesua nahiko
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konbergentea da, eta gehienetan ez dira hiru ziklo baino gehiago behar tarte bakoitza
zehazteko.

 ∆X

tartea finkatu

A,N −1

tartearen
sarrera

X A,N −1,irt
TN −1,irt

X A,N −1,sar
TN −1,sar

 ∆t
T
X
T

R ,N −1

∆X A,N
hurrengo tartea

N-1,sar

A,N −1

N −1




tartearen
irteera

aukeratu
(∆XA lortzeko behar den denbora-tartea)
energia −


→ ∆TN −1
balantzea


ekuazio
 →
( −rA,N −1 )
zinetikoa


∆X A,N −1 
masa −

→ ∆tR ,N −1,kalk
 
balantzea
( −rA,N −1 )
?

∆tR ,N −1 = ∆tR ,N −1,kalk

BAI

EZ

3.4 irudia. Erreaktore ez-jarraituan, jardute ez-isotermiko ez-adiabatikoa ebazteko prozedura

3.3 Erreaktore ez-jarraituaren jardutea
Erreaktore ez-jarraituaren jardutea ziklikoa da. Prozesua hastean, erreaktorea lehengaiz
betetzen da, eta erreakzioa egiteko baldintza egokiak lortu arte (tenperatura, irabiatzemaila eta presio egokia lortu arte) aldi bat pasatzen da erreakzioa hasi gabe. Behin
erreakzioa egiteko baldintza egokiak lortuta, erreakzioa hasten da, eta, dirauen bitartean,
erreaktiboa desagertuz eta produktua sortuz doaz. Denbora-tarte horretan, erreaktore
barruko nahastea produktuan aberastuz doa. Nahi den bihurtze-maila lortzen denean,
erreakzioa eten egiten da, eta barruko nahastea husten da; hala, bigarren zikloa hasteko
prest dago.
Prozesu zikliko horretan, denbora-tarte batean produktua ekoizten ari den bitartean
(erreakzio-denboran, tR), beste denbora-tarte batean ez dago ekoizpenik (erreaktorea
betetzeko garaian, husteko garaian, baldintzak egokitzeko garaian, eta abar) (ikusi 3.5
-48-

Erreaktore kimikoak

3. Erreaktore ez-jarraitua

irudia). Erreakziorik gertatzen ez den denbora horien batura denbora hila da (tH), eta
prozesuaren ekonomian eta etekin osoan eragin handia du. Denbora kronologikoak bi
denbora horiek bereizi behar ditu:
t = tR + tH

(3.19)

aA  rR

NR (mol)

t=0
NA,0
NR,0

V

t = tR
XA
NA
NR = NR,0 + (r/a)NA,0XA

zikloa

tH

tR

t (denbora)

3.5 irudia. Erreaktore ez-jarraituaren jardutea

Erreakzio-denboran R produktuaren molen bilakaera bihurtze-mailaren bilakaeraren
araberakoa da; ekuazio zinetikoaren araberakoa da, beraz.

3.4 Erreakzio-denboraren optimizazioa
Zenbat eta erreakzio-denbora luzeagoarekin jardun erreaktore ez-jarraituan, orduan eta
produktu gehiago lortzen da ziklo bakoitzean, bihurtze-maila handiagoa lortzen delako;
bestalde, ziklo bakoitzaren denbora luzatzen denez, ziklo gutxiago egin daitezke egunean.
Beraz, erreaktore horiek lan egiteko denbora optimoa dute. Erreaktoreen
funtzionamendua optimizatzeko hainbat irizpide har daitezke, besteak beste
produktuaren batez besteko ekoizpen-abiadura maximoa lortzea, produktu-aleko kostua
minimoa izatea eta zikloko irabazia maximoa izatea. Irizpide bakoitzarekin erreakziodenbora optimo bana (tR*) kalkulatzen da.
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Demagun aA → rR erreakzioa gauzatzen dela erreaktore ez-jarraitu isotermikoan.
Erreaktorean, R produktuaren batez besteko ekoizpen-abiadura hau da:

(

)

NR
rR mol denbora =
( tR + tH )

(3.20)

3.4.1.1 Produktuaren batez besteko ekoizpen-abiadura maximoa lortzen duen
erreakzio-denboraren kalkulua
Batez besteko ekoizpen-abiadura maximoa izan dadin, tR aldagaiarekiko deribatuak zero
izan behar du:

drR
=
dtR

dNR
·( tR + tH ) - NR
dtR

( t R + tH )

2

=0

(3.21)

Hortaz, nahikoa da baldintza hau betetzea:

dNR
NR
=
dtR ( tR + tH )

(3.22)

3.4.1.2 Produktu unitateko kostua minimoa lortzen duen erreakzio-denboraren
kalkulua
R produktuaren ekoizpen-kostuak (K) hiru batugai ditu: kostu finkoak (C0), denbora
hilaren mendeko kostuak (C1) eta jardute-kostuak (C2). Kostu finkoak ekoizpen-mailaren
mendekotasun gabekoa dira: aseguruak, instalazioen amortizazio-kostuak, langileen
soldatak, eta abar. Denbora hilaren mendeko kostuak erreaktorearen hustearekin,
garbitzearekin eta prestatzearekin lotuta daudenak dira. Jardute-kostuak ekoizten den
produktu kantitatearen mendekoak dira, hala nola, erreaktiboen kostua, elektrizitatekostuak, erreaktorearen berotze- edo hozte-kostuak, eta abar.

K ( € ) = c0 + c1tH + c2tR
Produktu-aleko kostua hau da:
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(

)

c +c t +c t
K` € molR = 0 1 H 2 R
N

(3.24)

R

Produktu-aleko kostu minimoa lortzen duen erreakzio-denboran, tR aldagaiarekiko
deribatuak zero izan behar du. Hori eginez, baldintza hau bete beharko du:

dNR
=
dt

NR
c t +c 
tR +  1 H 2 
 c0 

(3.25)

3.22 eta 3.25 ekuazioetan adierazten diren baldintzen interpretazio grafikoa 3.6 irudian
egiten da. Erreaktorean denborarekiko zenbat mol R dauden adierazten duen kurba
erreakzio-ordenaren araberakoa da.

N R=f(t R)

NR

∆t

0

tR*

denbora

3.6 irudia. Erreaktibo ez-jarraituan erreakzio-denbora optimoaren kalkulu grafikoa

Lehenbizi, erreakzio-denboran NR-ren bilakaera marrazten da. Gero, denbora-ardatzaren
balio negatiboan ∆t finkatzen da: tH balioa, produktuaren batez besteko ekoizpenc t +c
abiadura maximoa lortu nahi bada, eta 1 H 2 , produktu-aleko kostu minimoa lortu
c0
nahi bada. Puntu horretatik abiatuz, NR = f(tR) lerroaren ukitzailea den lerro zuzena
marrazten da, eta ukitzen duen denborak erreakzio-denbora optimoaren (tR*) balioa
ematen du.
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3.4.1.3 Zikloko irabazi maximoa lortzen duen erreakzio-denboraren kalkulua
Har dezagun si dela konposatu bakoitzaren salneurria mol bakoitzeko. Erreaktore barruko
nahastean gertatzen den kapitalizazio-gehikuntza (Z) honela idatz daiteke:
C

Z=

∑ s ·α ·N
i

iA

C

A ,0

∑ s ·α

·X A = NA ,0 ·X A ·

i =1

i

iA

(3.26)

i =1

αiA da konposatu bakoitzaren koefiziente estekiometrikoaren eta A osagai
mugatzailearen koefiziente estekiometrikoaren arteko zatiketa (erreaktiboentzat zeinu
negatiboa dauka, eta produktuentzako zeinu positiboa).
Jardute-kostuak (K) dira denbora-hilaren mendekoen (C1) eta erreakzio-denboraren
mendekoen (C2) batuketa:

K = c1 ·tH + c2 ·tR
Hortaz, jardutean zikloko irabazi gordina (zergak kontuan hartu gabe) IG =

(3.27)

Z −K
da. Hori
t ziklo

lortzen duen erreakzio-denbora optimoa kalkulatzeko tR aldagaiarekiko deribatuak zero
izan beharko du. Eragiketak eginez baldintza hau bete behar da:

dZ
Z −K
−Z=
dtR
t ziklo

(3.28)

3.28 ekuazioan adierazten den baldintzaren interpretazio grafikoa 3.7 irudian egiten da.
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Z

0
tR*

denbora

tH
K

tR**

3.7 irudia. Erreaktibo ez-jarraituan zikloko irabazia maximoa egiten duen erreakzio-denbora optimoaren
kalkulu grafikoa

Lehenbizi, kostuen eta kapitalizazio-gehikuntzaren lerroak irudikatzen dira jardutedenborarekin. Ohartu gaitezen bi lerroek, t = tH denean, elkar mozten dutela. Jatorritik
abiatuz Z lerroarekiko ukitzailea den lerro zuzena marrazten da, eta ukitzen duen
denborak zikloaren iraupen optimoa ematen du (handik, erreakzio-denbora optimoaren
(tR*) balioa kalkulatzen da). Z kurbaren maximoa egiten duen jardute-denbora (tR**) ere
kalkula daiteke.
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4. GAIA: HODI-FORMAKO ERREAKTORE JARRAITUA
Erreaktore jarraituak ekoizpen handietarako erabiltzen dira industrian, amoniakoaren
edo azido sulfurikoaren ekoizpenean, adibidez. Erreaktore horietan erreaktiboak
etengabe elikatzen dira, eta, erreaktiboen bihurtze-maila bat lortu ondoren, produktuen
eta bihurtu gabeko erreaktiboen nahastea etengabe irteten da erreaktoretik, jardute
jarraituan.
Hodi-formako erreaktore idealean, erreaktore den hoditik doan nahasteak erreakzioa
jasaten du, jarioaren norabidean aurrera egin ahala. Erreaktore hori, batez ere gas-faseko
erreakzioak gauzatzeko erabiltzen bada ere, erreakzio katalitikoak gauzatzeko ere
erabiltzen da, hodi barruan ohantze finkoan katalizatzailea jarriz.

konposizio-aldaketa

FA,0
Q
XA,0
T0

a

b

Ta, XA,a, (-rA)a

produktua

Kontzent.
Tenp.

Tb, XA,b, (-rA)b

FA
Q
XA
T

erreaktiboa
exotermikoa
endotermik

oa

4.1 irudia. Hodi-formako erreaktore jarraitu ideala: pistoi-jarioaren eredua, eta kontzentrazioaren eta
erreaktore adiabatikoaren barneko tenperatura-profilak jarioaren norabidean zehar

Hodi-formako erreaktore idealaren jario-eredua pistoi-jarioa da (Plug Flow Reactor, PFR).
Horren arabera, jariakin zati guztiek (4.1 irudiko a eta b jariakin zati meheak, adibidez)
batez besteko abiadura lineal berdina daukate jarioaren norabidean. Ondorioz, jariakin
zatiak ez dira elkarrekin nahasten, eta zati guztiek denbora berdina behar dute
erreaktore den hodia zeharkatzeko; hau da, egoitza-denbora berdina daukate. Gainera,
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pistoi-jarioan zati mehe bakoitzean nahaste perfektua lortzen da. Hau da, zati mehe
osoan jariakin nahastearen aldagai fisiko eta kimikoak homogeneoak dira, tenperaturari,
konposizioari eta abarri dagokienez. 4.1 irudian duzue hodi-formako erreaktore
jarraituaren irudia, eta jarioaren norabidean agertzen diren kontzentrazio- eta
tenperatura-profilak. Hodi-formako erreaktore batek pistoi-jarioa bete dezan jariakin zati
guztiek noranzko berdina izan beharko dute, zatien arteko nahastea saihesteko.
Benetako erreaktoreek, ordea, pistoi-jarioaren ereduarekiko desbideratzeak dituzte.
Desbideratze horien artean, hauek dira ohikoenak (ikusi 4.2 irudia):

pistoi-jarioa

benetakoa

T

(-rA)

v

r

r

4.2 irudia. Hodi-formako erreaktore jarraituan agertzen diren desbideratzeak

- Abiadura-gradiente erradiala: kontuan hartu behar da, jariakinaren likatasuna eta
paretek eragindako marruskadura-indarrak direla medio, jariakinaren abiadura
lineal maximoa ardatzetik doan jariakin-elementuarena dela, eta hormetatik
hurbilago doan jariakin-elementuaren abiadura lineala txikiagoa dela. Desbideratze
hori are nabarmenagoa da jarioa laminarra denean.
- Tenperatura-gradiente erradiala: erreaktoreko hormen inguruetako jariakinelementuen tenperatura hormako tenperaturatik gertuago dago.
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Bi desbideratze horien erruz, zati bakoitzean ez dago benetako uniformetasunik, eta
erreakzio-abiaduraren profila garatzen da erradioarekin (kontuan hartu behar da
konstante zinetikoa tenperaturarekin aldatzen dela, Arrhenius-en legearen arabera).
Bestalde, ardatzean zehar konposizio-aldaketa dagoenez (hodiaren sarrerako zatian
erreaktiboa kontzentratua dago, eta irteeratik gertuko zatian kontzentrazio txikia du),
barreiatze molekularra sortzen da, jarioaren noranzkoan nahastea emanez.
Hemen azalduko den hodi-formako erreaktorea idealtzat hartuko da. Gainera, erreakzio
homogeneoak gauzatzeko erabiliko da; hau da, (-rA) = k·CAn·CBm· ··· erako ekuazio
zinetikoa duten erreakzio kimikoak gauzatzeko erabiliko da.

4.1 Erreaktorearen diseinu-ekuazioa
Har dezagun egoera geldikorreko jardute bat 4.3 irudiko hodi-formako erreaktore
kimikoan. dV bolumeneko zati mehean A osagai mugatzailearekiko masa-balantzea
egingo da:
FA,0
Q
XA,0
T0

FA
Q
XA
T

dV

dV
FA

FA + dFA

4.3 irudia. Hodi-formako erreaktore idealeko masa-balantzea

A-ren


 SARTZE-abiadura  =


 dV bolumenean 


A-ren
A-ren

 


 

=  IRTETE-abiadura  +  DESAGERTZE-abiadura 
 dV bolumenetik   dV bolumenean 
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FA = FA + dFA + ( −rA )·dV ; − dFA = ( −rA )·dV

(4.1)

Erreaktore jarraituko bihurtze-mailaren definizioa erabilita, erreaktoreko edozein
gunetan bihurtu gabeko A-ren emari molarra honela idatz daiteke, XA bihurtze-maila
lortu badu:

FA = FA ,0 − FA ,0 ·X A

(4.2)

4.2 ekuazioa deribatuz ekuazio hau lortzen da:

−dFA = FA ,0 ·dX A

(4.3)

Azken adierazpen hori masa-balantzean (4.1 ekuazioan) ordezkatu eta erreaktore osoan
integratzen bada ([V = 0, XA,0] eta [V = V, XA] muturren artean), hodi-formako
erreaktorearen diseinu-ekuazioa lortuko da (τ = V/Q0 denbora espaziala izanik):
XA

V = FA ,0 ·

∫
X A ,0

dX A
( -rA )

(4.4)

XA

V
= τ = C A ,0 ·
Q0

∫
X A ,0

dX A
( -rA )

(4.5)

Ohartu gaitezen 4.4 eta 4.5 ekuazioetan erabili behar den ekuazio zinetikoa A-ren
bihurtze-mailaren funtzioan idatzi behar dela ( ( −rA ) = k·g ( X A ) eran). Gas-faseko
erreakzioan presio-, tenperatura- edo mol-aldaketarik badago nahastearen bolumena
aldatu egin daitekeenez, CA honela idatzi beharko da bihurtze-mailaren funtzioan:

CA =

C A ,0 (1 − X A )  P   T0 
(1 + ε A X A )  P0  T 

(4.6)

Diseinu-ekuaziotik erreaktorearen bolumena (V) kalkulatu ondoren, diseinuaren
hurrengo urratsa erreaktorearen luzera (L) kalkulatzea da. Luzera eta bolumenaren
arteko erlazioa hodiaren S sekzioaren araberakoa da 4.7 ekuazioak adierazten duen
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bezala. S-k (edo hodiaren barne-diametroak, d-k) nahiko txikia izan behar du, pistoijariotik gehiegi aldentzen ez dela ziurtatzeko.

V = S ⋅L =

π d2
4

⋅L

(4.7)

Erreaktorea katalitikoa bada, A osagai mugatzailearen erreakzio-abiadura, denbora eta

dF 

katalizatzaile masa-unitateko bihurtzen den erreaktibo kantitatea bezala  ( −rA ) = A 
dW 

definitzen denez, diseinu-ekuazioa honela idatz daiteke:
XA

W = FA ,0 ·

∫
X A ,0

dX A
( -rA )

(4.8)

4.4 irudian agertzen da katalizatzailea ohantze finkoan duen hodi-formako erreaktore
katalitikoaren eskema. Kasu horretan, erreaktorearen bolumenaren ordez katalizatzailemasa (W) hartzen da diseinu-aldagaitzat.

FA,0
Q0
XA,0
T0

W

FA
Q
XA
T

4.4 irudia. Katalizatzailea ohantze finkoan duen hodi-formako erreaktore katalitikoa

4.5 eta 4.8 ekuazioek, hurrenez hurren, erreakzio bat bihurtze-maila finkatu bateraino
gauzatzeko erreaktoreak behar duen bolumenaren eta katalizatzaile-masaren berri
ematen dute.
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C A ,0
( −rA )

azalera = τ
XA
4.5 irudia. Hodi-formako erreaktorearen diseinu-ekuazioaren ebazpen grafikoa

Diseinu-ekuazioa analitikoki zein grafikoki ebatz daiteke. Horretarako, ekuazio
zinetikoaren adierazpena jakin behar da. 4.5 irudian agertzen da diseinu-ekuazioaren
C
ebazpen grafikoa, A ,0 vs XA kurbaren azpiko azalera (ilundutakoa) alegia.
( -rA )

4.2 Energia-balantzea hodi-formako erreaktorean
Beste edozein erreaktorek bezala, hodi-formako erreaktoreak hiru jardute modu ditu:
isotermikoa, adiabatikoa eta ez-adiabatiko ez-isotermikoa. 4.6 irudian agertzen da
atorradun hodi-formako erreaktorea, bero-trukea emateko egitura egokia. Atorratik
jariakin batek zirkulatzen du, erreaktore barruko nahastea berotzeko edo hozteko.
Erreakzioa gertatu ahala sortzen (exotermikoa) edo xurgatzen (endotermikoa) den beroa
adina trukatzen badu, erreaktorea isotermikoa izango da; ingurumenarekin berorik ez
badu trukatzen, erreaktorea adiabatikoa izango da, eta beroa trukatu arren
isotermikotasunari eusteko adina ez bada, erreaktorea ez-isotermiko ez-adiabatikoa dela
esaten da.
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Bero-trukerako
jariakina

atorra

±Q

erreaktorea

4.6 irudia. Atorradun hodi-formako erreaktorea

Banan-banan, jardute modu bakoitzean erreaktorearen diseinurako jarraituko diren
urratsak hauek dira:
a) Jardute isotermikoan: isotermikoki diharduen erreaktore idealean erreaktore
osoan zehar tenperatura uniformea denez, ekuazio zinetikoko konstante zinetikoa
(k) integraletik kanpora atera daiteke, eta ebazpen analitikoa zein grafikoa egin
daiteke.
b) Jardute adiabatikoan: erreaktorea termikoki isolatuta dagoenez (Q = 0), erreakzio
beroak erreakzio-nahastearen tenperatura aldatuko du. Erreakzio exotermiko
batean tenperatura gorakorra izango da erreaktorean zehar; endotermikoa bada,
aldiz, beherakorra. Erreaktoreko zati txiki bakoitzeko tenperatura jakiteko,
energia-balantzea egin behar da.
c) Jardute ez-isotermikoa ez-adiabatikoan: erreaktore barruko nahasteak energia
(beroa) trukatzen du ingurunearekin (atorratik zirkulatzen duen jariakinarekin),
baina trukatzen den beroa eta erreakzioak askatu edo xurgatu duen beroa
desberdinak dira. Hortaz, erreaktore barruko tenperatura aldatu egiten da
erreaktoreko posizioarekin. Erreaktoreko zati txiki bakoitzeko tenperatura
jakiteko, energia-balantzea egin behar da.

Har dezagun 4.7 irudiko hodi-formako erreaktoreko dV bolumen zati txiki bat, egoera
geldikorrean. dV-n energia-balantzea honela idatz daiteke, 1.2.2 atalean ikusi den bezala:
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0=
 Energiaren 
=  SARTZE-abiadura 
 dV bolumenera 



Energiaren

  Energiaren 
 Energiaren  
SORTZE/XURGATZE   TRUKATZE 
-  IRTETE-abiadura  ± 
±



-abiadura
-abiadura 
 dV bolumenetik  

  dV bolumenean   dV bolumenean 

 


( −∆H )·F

C

i =1

P ,i n

·dX A

C

∑ ( F ·C ) ·T
i

A ,0

r

dV

∑ ( F ·C )

n

i

i =1

P ,i n +1

·Tn +1

dQ
4.7 irudia. Hodi-formako erreaktore idealeko energia-balantzea

Erreaktore barruko nahastea osatzen duen osagai bakoitzaren batez besteko bero
espezifikoa hartzen bada ( C P ,i ) eta tenperatura-tarte osorako erreakzio-beroaren batez
besteko balioa ( -∆Hr ) bada, hau da energia-balantzea:

∑ ( F ·C )·dT = ( −∆H )·F
C

i

P ,i

r

A ,0

·dX A

(4.9)

i =1

C

∑(F C
i

·

P ,i

) terminoa energiaren irtete- eta sartze-abiaduren emaitza da.

i =1

Bero-trukea, atorrako jariakinaren (TING) eta erreaktore barruko nahastearen (T) artekoa
da, eta honela idatz daiteke:

dQ = U·A·(TING − T )

(4.10)

U bero-trukerako koefiziente globala eta A bero-trukerako azalera izanik. Hortaz, energiabalantzea honela idatz daiteke:
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∑ ( F ·C )·dT = ( −∆H )·F
C

i

P ,i

r

A ,0

i =1

·dX A + U·A·(TING − T )

(4.11)

4.2.1 Jardute adiabatikoa
Erreaktorea termikoki isolatuta badago, 4.6 irudiko atorradun erreaktoreak ez luke
ingurunearekin berorik trukatuko (Q = 0).
Energia-balantzea (T0, XA,0) (erreaktorearen sarrera) eta (T, XA) tartean integratuz, XA
lortzen den zati txikiko tenperatura kalkulatzen da:

(

)

XA

T = T0 + -∆Hr ·FA ,0 ·

∫
X A ,0

dX A
C

∑(

Fi ·C P ,i

(4.12)

)

i =1

Hemendik aurrerako prozedura honako da:
energia −
Arrhenius
ekuazio
X A 

→T 

→ k 
→ ( −rA )
balantzea
zinetikoa

Diseinu-ekuazioa grafikoki edo zenbakizko kalkuluaren bitartez ebatzi behar da. Zati txiki
bakoitzeko bihurtze-maila energia-balantzean sartu eta bihurtze-maila hori daukan
erreaktore-zatiko tenperatura kalkulatzen da. Erreaktore ez-jarraitu adiabatikoa bezala
ebazten da. (ikusi 3.2.2 atala)

4.2.2 Jardute ez-isotermiko ez-adiabatikoa
Hala diharduen erreaktoreak ingurunearekin beroa trukatzen duen arren, bero hori ez da
isotermikotasuna bermatzeko adinakoa. Horregatik, energia-balantzean trukatzeterminoa kontuan hartu behar da. Ekuazio zinetikoa jakinez gero, masa- eta energiabalantzea ebazteko gehikuntza finituen metodoa erabili behar da.
4.11 ekuazioa dV-az zatitu eta gehikuntza finitu gisa idazten bada, honako hau lortzen da:
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∆T
=
∆V

( −∆H )·F
r

A ,0

·

∆X A
+ U·a·(TING − T )
∆V

∑ ( F ·C )
C

i

(4.13)

P ,i

i =1

a da hodi bolumeneko bero-trukerarako azalera (A); hodia zilindrikoa bada (ohikoena), a
= 4/d da, d hodiaren diametroa izanik.
Masa-balantzea gehikuntza finitu gisa idazten bada:

F
∆V
= A ,0
∆X A ( −rA )

(4.14)

4.13 eta 4.14 ekuazioak eta ekuazio-zinetikoa aldi berean ebatzi behar dira. Kalkulurako
jarraituko den prozedurak iterazio-metodoa erabiltzen du, eskema honetan agertzen den
bezala:

 ∆X

tartea finkatu

A,N −1

tartearen
sarrera

X A,N −1,irt
TN −1,irt

X A,N −1,sar
TN −1,sar

 ∆V
T
X
T

N −1

∆X A,N
hurrengo tartea

aukeratu
(∆XA lortzeko behar den bolumen gehikuntza)

N-1,sar
A,N −1

N −1




tartearen
irteera

energia −


→ ∆TN −1
balantzea


ekuazio
 →
( −rA,N −1 )
zinetikoa


∆X A,N −1 
masa −

→ ∆VN −1,kalk
 
balantzea
( −rA,N −1 )
?

∆VN −1 = ∆VN −1,kalk

BAI

EZ

4.8 irudia. Hodi-formako erreaktore jarraituan, jardute ez-isotermiko ez-adiabatikoa ebazteko prozedura
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Kalkulurako prozedura da erreaktore ez-jarraituaren jardute ez-isotermiko ez-adiabatikoa
ebazteko baliatzen dena; han, erreakzio-denbora tartea (∆tR) aukeratzen zen, eta hemen
erreaktorearen bolumen-gehikuntza (∆V) aukeratzen da.

4.3 Hodi-formako erreaktore sortak
Maiz, erreaktore bakarrarekin lan egin ordez, erreaktore sortekin lan egiten da, bai
ekoizpena handitzeko, bai bihurtze-maila handitzeko. Erreaktoreak seriean (ondoz ondo)
zein paraleloan koka daitezke, 4.9 eta 4.10 irudietan ikusten den bezala.
Seriean kokatutako erreaktore sortan, (N-1). erreaktoreko irteerako bihurtze-mailaz
elikatzen da N. erreaktorea. Hala diharduen sisteman, irteeran lortzen den bihurtze-maila
azkeneko erreaktorean lortutakoa da.

Hodi-formako erreaktorearen diseinu-ekuazioaren arabera,

C A ,0
vs XA kurbaren azpiko
(-rA )

azalerak erreaktorearen denbora espaziala ematen du; hau da, bolumenaren berri
ematen du. 4.9 iruditik erator daitekeenez, XA,N bihurtze-maila lortzeko, seriean


kokatutako N erreaktorez osatutako sistemaren denbora espazial osoa 



N

∑
i =1

Vi 
,
Q


N

∑

Vi bolumeneko erreaktore bakarraren denbora espazialaren berdina da, sortako

i =1

erreaktore guztiek tenperatura berdinean, isotermikoki badihardute:
N

VOsoa =

∑
∑τ

Vi

(4.15)

i

(4.16)

i =1
N

τ OSOA =

i =1

Erreaktoreak paraleloan kokatzen badira, sisteman ekoizpen maximoa lortzen da,
erreaktore guztietan bihurtze-maila berdina lortzen denean, hau da, guztiek denbora
espazial berdina dutenean. Bihurtu beharreko elikadura N korrontetan banatzen da, eta
korronte bakoitzak dagokion erreaktorea elikatzen du:
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N

QOSOA = Q1 + Q2 + ⋯ + QN =

∑

Qi

(4.17)

i =1

V  V 
V 
  =   =⋯ =  
 Q 1  Q 2
 Q N
Q

Q

Q

1

Q

XA,1

XA2

Q

N

···

2

XA,0

(4.18)

XA,N-1

XA,N

Q

Q

BALIOKIDEA
XA,0

XA,N

C A ,0
( −rA )

c

d
a
XA,0

···

τ2

τ1
XA,1

XA,2

τ3

b
XA,N-1 XA,N

4.9 irudia. Seriean (ondoz ondo) kokatutako hodi-formako erreaktore sorta
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XA

Q

XA

C A ,0
( −rA )

XA

···

c

QN

N

XA,0

d

XA

a
XA,0

Q
XA,0

BALIOKIDEA

Q

τ1= τ2= ··· = τN

b
XA,N

XA

XA

4.10 irudia. Paraleloan kokatutako hodi-formako erreaktore sorta

Seriean eta paraleloan kokatutako hodi-formako erreaktore sorten diseinu-ekuazioaren
ebazpen grafikoa egiten da 4.9 eta 4.10 irudietan, hurrenez hurren. Konparatzeko, sorta
bakoitzaren baliokidea den erreaktorea azaltzen da. Seriean kokatutako erreaktore
sortan, erreaktore bakoitzean bihurtze-maila bat lortzen da, hurrengo erreaktorean
handitzen dena. Azken erreaktorean lortzen den bihurtze-maila da sorta osoan
lortutakoa. Seriean kokatutako N erreaktore sortaren baliokidea den erreaktore batek,
abcd azalerako denbora espaziala beharko luke, bihurtze-maila berdina lortu nahi bada.
Paraleloan kokatutako erreaktore sortan, erreaktore guztietan bihurtze-maila berdina
lortzen da, sorta osoan lortzen dena, alegia. Sortaren baliokidea den erreaktoreak abcd
azalerako denbora espaziala beharko luke, sortako edozein erreaktoreren berdina.
Sortako erreaktoreen jardute isotermikoan bakoitzak tenperatura desberdinean lan
egingo balu, tenperatura bakoitzerako ekuazio zinetiko bat erabili beharko litzateke.
Erreaktoreen jardutea ez bada isotermikoa, erreaktore bakoitzerako energia balantzea
C
eginez A ,0 vs XA kurba bat lortu eta erabili beharko litzateke.
( −rA )
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4.4 Hodi-formako birziklapendun erreaktorea
Maiz, erreaktorean ez da bihurtze-maila osoa (edo, erreakzioa itzulgarria bada, orekako
bihurtze-maila) lortzen. Horrelakoetan, erreaktore-irteeran bihurtu gabeko lehengaia
birziklatu egin daiteke, prozesuaren eraginkortasuna handitzeko. Birziklatze-korrontea
izan daiteke erreaktore irteerako korrontearen zati bat edo bereizgailu baten
erreaktiboetan kontzentratutako korrontea, 4.11 irudian agertzen den bezala.
FA ,1 = FA∗,1 ·(1 − X A ,1 )
FA∗,1 : Q1 : X A ,1 : C A ,1

(a)

elikadura

Q2 = ( R + 1)·Q4
X A ,2

1

FA ,0
Q0
C A ,0
X A ,0 = 0

Korronte-zatiketa

produktua

2

4

Birziklatze-korrontea

Q3 = R·Q4
3
X A ,2
FA∗,3 = R·FA∗,4 = R·FA ,0

(b)

elikadura

FA ,0
Q0
C A ,0
X A ,0 = 0

FA ,1
X A ,1

FA ,2
X A ,2

1

2
Birziklatze-korrontea

F = FA ,0
FA ,4 = FA ,4 ·(1 − X A ,2 )
Q4 : X A ,2

produktua

bereizgailua

4

∗
A ,4

3

FA ,2
X A ,2

4.11 irudia. Hodi-formako erreaktorea birziklazioarekin: bereizgailurik gabe (a irudia) eta
bereizgailuarekin (b irudia)

Lehenengo kasuan (4.11a irudia), erreaktoretik irteten den korrontearen zati bat
birziklatzen da; bigarren kasuan (4.11b irudia), aldiz, erreaktiboetan aberastua den
korrontea birziklatzen da. Ohartu gaitezen 3 eta 4 korronteek konposizio berdina dutela
lehen kasuan, baina ez bigarrenean. Birzirklapen-erlazioa (R) da birziklatzen den
korronteko emariaren eta produktu gisa kanporatzen den korronteko emarien arteko
erlazioa, R = Q3/Q4, alegia. Erlazio hori zero eta infinituren artean finka daiteke: zero
denean, hodi-formako erreaktorea izango litzateke, eta infinitua denean, nahaste
perfektuzko erreaktorea.
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4.4.1 Bereizgailurik gabeko hodi-formako birziklaziodun erreaktorea
Horrelako konfigurazioa lagungarri da nahasterako erreaktorean. Birziklapen-erlazioa
infinitua bada, produkturik kanporatzen ez duen nahaste perfektuzko erreaktore
jarraitua izango litzateke. Horrelako egiturak erreakzio autokatalitikoak egiteko, hainbat
erreakziotan selektibotasuna handitzeko edo erreakzioko efektu termikoak arintzeko
(isotermikotasuna lortzeko) erabiltzen dira; erreakzio biokimikoak egiteko ere erabiltzen
dira (erreakzio entzimatikoak egiteko, adibidez).
Erreaktore honen diseinu-ekuazioa honako hau da, nahastearen dentsitatea aldatzen ez
bada:
X

A ,2
V
dX A
=
∗
∫
FA ,1 X A ,1 ( −rA )

(4.19)

FA*,1 da erreaktorea elikatzen duen bihurtu gabeko A-ren emari molarra. Korrontezatiketan eta korronte-batuketan masa-balantzeak egitean, erlazio hau lor daiteke:

 R 
X A ,1 = 
· X A ,2
1+R 

(4.20)

4.20 adierazpena 4.19 ekuazioan ordezkatzen bada, diseinu-ekuazioaren adierazpen
erabilgarria lortzen da:
X A ,2

V
= ( R + 1 )·
FA ,0

∫

 R 

· X A ,2
 1+ R 

dX A
( −rA )

(4.21)

Ohartu gaitezen, R = 0 denean, birziklapenik gabeko hodi-formako erreaktorea dela; R =
∞ denean, berriz, nahaste perfektuzko erreaktore jarraitua da. 4.21 ekuazioaren ebazpen
grafikoa 4.12 irudian ematen da, hurbilketazko metodoen bitartez kalkulatuta.

V
1
≈ ( X A ,2 − X A ,0 )·
FA ,0
−rA

( )
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1
vs XA lerroaren azpiko azalerak hodi-formako
( −rA )

XA,1 eta XA,2 bihurtze-mailen artean

erreaktorearen denbora espaziala ematen du, birziklapenik izango ez balu. Horri
birziklapenaren eragina gehitu behar zaio. XA,2 - XA,0 oinarriko eta XA,1 eta XA,2 bihurtzemailetan erreakzio-abiaduraren aurkakoak hartzen dituen balioen batez besteko
altuerako lauki zuzenak ematen du hodi-formako erreaktore horren denbora espaziala.
1
Ohartu gaitezen R = 0 denean lauki zuzenaren azalera
vs XA lerroaren azpiko
( −rA )
azaleraren berdina dela eta, R = ∞ denean, lauki zuzenaren altuera XA,2-ri dagokiona dela,
hau da, nahaste perfektuzko erreaktoreari dagokiona.

1
( −rA )

V
FA ,0
batez besteko altuera

X A ,0 = 0

integrala

 R 
 1+R ·



X A ,2

X A ,2

R

XA

1
R+1

4.12 irudia. Bereizgailurik gabeko hodi-formako birziklaziodun erreaktorearen ebazpen grafikoa

4.4.2 Hodi-formako birziklaziodun erreaktorea bereizgailuarekin
Bereizgailua ideala bada, bihurtu gabeko erreaktibo guztia bereizteko gai da. Hortaz,
4.11b irudiko 3 korrontean dagoen erreaktiboen emari molarra 2 korrontean dagoenaren
berdina da. Bereizgailuan eta korronte-batuketan dagozkion masa-balantzeak eginda,
honako hau lortzen da:
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X A ,1 = X A ,2 · X A ,0

(4.23)

Hemendik aurrerakoa 4.5 ekuazioa ebaztea da, integralaren beheko muga XA,0 izan ordez
XA,1 dela.
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5. GAIA:
NAHASTE
JARRAITUA

PERFEKTUZKO

ERREAKTORE

Nahaste perfektuzko erreaktore jarraitua (Continuously Stirred Tank Reactor, CSTR)
irabiatutako tanga bat da, eta, erreaktorearen itxura dela eta, tanga erako erreaktore
jarraitu ere baderitzo. Irabiaketaren helburua erreaktore barruko bolumen guztia
erreakziorako erabiltzea da, hau da, erreaktoreko eremu osoan erreaktibo eta
produktuak guztiz nahasita mantentzea: horren ondorioz, erreakzio-nahastea baldintza
homogeneoan dago —irteerako korronteko egoera berdinean, alegia—. Baldintza edo
hipotesi horri nahaste ideal edo perfektuaren eredu deritzo. 5.1 irudian agertzen dira
erreaktore honen elikadurako eta irteerako korronteen ezaugarriak.

Fi,0
Ci,0
Q0
T0
XA,0
T

Fi
Ci
Q
T
XA

5.1 irudia. Nahaste perfektuzko erreaktore jarraituko elikadurako eta irteerako korronteen ezaugarriak

Oro har, oso likatsuak diren nahaste likidoentzat izan ezik, nahaste perfektua edo ideala
erraz lor daiteke. Horretarako, elikatu den jariakin zatia erreaktore guztira banatzeko
denborak jariakinren egoitza-denbora baino askoz ere laburragoa izan behar du.
Idealtasunetik desbideratzeko arrazoi nagusiak hauek dira: saihesbideak (lehentasuna
daukaten bideak) eta nahasterik gabeko eremu hilak sortzea (ikusi 5.2 irudia).
Nahaste idealeko tangan, jariakin zatien barne-birziklapenak gertatzen dira. Horren
ondorioz, egoitza-denboren banaketa zabala izaten da: jariakin zati batzuk denbora
laburra irauten dute erreaktorean (bihurtze-maila baxuarekin irteten dira, beraz), baina
beste batzuk irteterakoan berriro erreaktore barrura dira bultzatuak (irabiaketak) eta
denbora luzean irauten dute erreaktore barruan (bihurtze-maila handiarekin irteten dira,
beraz).
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Nahaste idealeko erreaktore hauetan diluzio-efektua gertatzen da: elikatzen den jariakin
zatia erreaktore barrura sartzean nahaste osoan (bolumen handiagoan) diluitzen denez,
erreaktiboen kontzentrazioa bat-batean txikitzen da, erreaktorera sartu bezain laster.

(a)

(b)

5.2 irudia. Nahaste perfektuzko erreaktore jarraituko desbideratze nagusiak: (a) saihesbideak; (b) eremu
hilak

Erreaktore hauek batez ere likido-faseko erreakzioak egiteko erabiltzen dira, eta,
bereziki, aplikazio hauetarako:
a) Abiadura moteleko erreakzioak egiteko.
b) Tenperatura zehazki kontrolatu behar diren erreakzioak egiteko (adibidez,
polimerizazioak).
c) Fase anitzeko erreakzioak egiteko edo katalizatzailea esekiduran eduki behar
duten erreakzioak egiteko (adibidez, olioaren hidrogenazioa).
d) Mekanismo konplexuko edo erreakzio anitzeko erreakzio-sistemen ekuazio
zinetikoak lortzeko.
e) Lehiakorrak
diren
erreakzio-sistemetan,
nahi
den
produktuarekiko
selektibotasuna lehengaien kontzentrazio baxuetarako handitzen denean.
f) Gas-faseko erreakzioak egiteko, oso azkarrak diren erreakzioak egiteko eta berotruke handia behar duten erreakzioak egiteko.
Industria-mailan, ordea, ez dira erabilienak, hodi-formako erreaktoreak eraginkorragoak
baitira.
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Jo dezagun erreakzio kimiko honetan 5.1 irudiko erreaktorean egiten dela, non osagai
mugatzailea A baita.
aA + bB + ···  rR + sS + ···
Fi, eta Ci dira, hurrenez hurren (inerteak barne), konposatu kimiko bakoitzaren jario
molarra eta kontzentrazioa; Q da emari bolumetrikoa; T, tenperatura da; XA da A
osagaiaren bihurtze-maila. 0 azpi-indizeak erreaktorea elikatzen duen korrontekoa dela
esan nahi du. Aurretik bihurtu gabeko elikadura bada, XA,0 = 0 da. Erreaktore-irteeran,
konposatu kimiko bakoitzaren jario molarra (Fi) honela idatz daiteke, estekiometria
kontuan hartuta.
Erreaktiboa den konposatu batentzat:

γ 
Fi = Fi ,0 −  i ·FA ,0 · X A
γA 

(5.1)

Produktua den konposatu batentzat:

γ 
Fi = Fi ,0 +  i ·FA ,0 · X A
γA 

(5.2)

γi eta γA izanik i eta A konposatuen koefiziente estekiometrikoak.

5.1 Erreaktorearen diseinu-ekuazioa
Erreaktorearen diseinurako masa-balantzea ebatzi beharko da. Egoera geldikorrean
diharduen erreaktorean, A osagai mugatzailearen masa-balantzea erreaktorearen
bolumen osorako (V) honela adieraz daiteke:

A-ren


 SARTZE-abiadura  =


A-ren
A-ren

 

=
+


 IRTETE-abiadura   DESAGERTZE-abiadura 
Masa-balantzeko batugai bakoitza denbora-unitateko definituta dago. Matematikoki
honela defini daitezke:
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Denbora-unitateko erreaktorea elikatzen duten A-ren molak:

FA ,0 ·(1 - X A ,0 )

(5. 3)

Denbora-unitateko erreaktoretik bihurtu gabe irteten diren A-ren molak:

FA ,0 ·(1 − X A ,irt )

(5. 4)

Denbora-unitateko erreaktorean bihurtzen diren A-ren molak:

( −rΑ )irt ·V

(5. 5)

Erreaktore hauetan eskuarki likido-faseko erreakzioak gauzatzen dira. Horregatik,
elikatzen den nahastearen bolumen-aldaketa baztergarria dela jo daiteke, tenperaturadiferentzia handirik ez bada gertatzen. Bolumen-aldaketarik ez duen erreakzio baten
kasurako, Q0 = Q egiaztatzen da; hau da, sarrerako eta irteerako emari bolumetrikoak
berdinak dira. Masa-balantze orokorra 5.6 ekuazioaren bidez adieraz daiteke:

(

)

FAo (1 − X A ,0 ) = FAo 1 − X A irt + ( −rΑ )irt V

(5.6)

Beste era honetan ere idatz daiteke:

(

X A irt − X A ,0
V
V
=
=
FAo Q0 ·C A ,0
( −rΑ )irt

)

(5.7)

V/Q0 = τ denbora espaziala da, hau da, erreaktorearen bolumen bereko elikadura
prozesatzeko behar den denbora.
Beraz, nahaste perfektuzko erreaktore jarraituaren diseinu-ekuazioa hau da:

τ=

(

V C A ,0 · X A irt − X Asar
=
Q0
( −rA )irt

)

(5. 8)

Adierazpen horrek erakusten duzein izan behar den bihurtze-maila bat izateko
erreaktorearen bolumena edo elikatu behar den emaria. Ohartu gaitezen ekuazioa
erabiltzeko ekuazio zinetikoa ezagutu behar dela —(-rA)-ren gain A-ren bihurtze-mailak
eta tenperaturak duten eragina—. Erreaktorea isotermoa bada, erreakzio-tenperatura
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horretarako konstante zinetikoa ezagututa, erreakzio-abiadura konstantea da, irteerako
egoerari dagokiona alegia (irteerako tenperaturari eta konposizioei dagokiona).
Nahasteak betetzen duen bolumena elikadurako eta irteerako egoeran berdina dela
jotzen bada, likido-egoeran gertatzen den bezala, diseinu-ekuazioa 5.9 ekuazioaren bidez
adieraz daiteke. Aldagai gisa bihurtu gabeko A-ren kontzentrazioa erabiltzen da.

τ=

(

C A ,0 − C A irt
V
=
Q0
( −rA )irt

)

(5.9)

Diseinu-ekuazioaren azalpen grafikoa 5.3 irudian ematen da. Diseinu-aldagai gisa
erreaktibo mugatzailearen bihurtze-maila erabiltzen bada, emandako XA bat lortzeko
erreaktorearen denbora espaziala irudiko lauki zuzenaren azalera izango da, (XA,irt - XA,0)
C A ,0
altuera duena (5.3 (a) irudia). Aldiz, diseinurako aldagai gisa
oinarria eta
( −rA )irt
kontzentrazioa erabiltzen bada, CA,0 elikatzen den erreaktorearen irteera-korrontean
bihurtu gabeko erreaktibo mugatzailearen kontzentrazioa CA izateko, erreaktorearen
1
denbora espaziala (CA,0 - CA,irt) oinarria eta
altuerako lauki zuzenaren azalera da
( −rA )irt
(5.3 (b) irudia). Aldiz, hodi-formako erreaktorearen denbora espaziala ilundutako azalera
izango litzateke.

(a)

(b)

1
( − rA )

CA,0

( − rA )

XA,sar

XA,irt

XA

CA,irt

CA,0

CA

5.3 irudia. Diseinu-ekuazioaren adierazpen grafikoa ordena positiboko erreakzio batentzako. (a) aldagai
gisa bihurtze-maila erabilita; (b) aldagai gisa kontzentrazioa erabilita

Nahaste perfektuzko erreaktore jarraituaren masa-balantzea (-rA) vs. CA edo (-rA) vs XA
grafikoak erabilita ere egin daiteke, eta diseinurako beste modu bana ematen dute.
CA erabilita:
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Q0 ·C A ,0 = Q0 ·C A + ( −rA )irt ·V

(5. 10)

Q0
Q
·C A ,0 − 0 ·C A ,irt
V
V

(5. 11)

( −rA )irt =
XA erabilita:

Q0 ·C A ,0 ·(1 − X A ,0 ) = Q0 ·C A ·(1 − X A ,irt ) + ( −rA )irt ·V

( −rA )irt =

(5. 12)

FA ,0
F
· X A ,irt − A ,0 · X A ,0
V
V

(5. 13)

Ohartu gaitezen 5.10-5.13 ekuazioak A erreaktiboarentzako masa-balantzeak direla eta,
ebazteko, ekuazio zinetikoa jakin behar dela, ( −rA ) = f (T , C A ) edo ( −rA ) = g(T , X A ) eran.

zin

et
ik

(a)
ek
u

az
io

(-rA)

oa

Horrela, bi ekuazioak lerro zuzenak dira (-rA) vs CA eta (-rA) vs XA grafikoetan, hurrenez
hurren, maldak (-Q/V) eta (FA,0/V) izanik. 5.4 irudian adierazten dira diseinu ekuazioak (rA) vs CA edo (-rA) vs XA grafikoetan.

-Q
/V
CA

(-rA)

ek
u

az

io

zin

CA,0

CA

(b)
et
ik

oa

V
F A,0/
XA,0

XA

XA

5.4 irudia. Diseinu ekuazioaren adierazpen grafikoa ordena positiboko erreakzio baterako. (a) aldagai
gisa kontzentrazioa erabilita; (b) aldagai gisa bihurtze-maila erabilita
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5.2 Energia-balantzea nahaste perfektuzko erreaktorean
Erreaktore mota hauen jardutea isotermikoa, adiabatikoa edo ez-adiabatiko
ez-isotermikoa izan daiteke. Erreaktore isotermikoa da orain arte aipatu eta landu dena.
Erreaktoreak
adiabatikoki
edo
ez-adiabatikoki
ez-isotermikoki
badihardu,
energia-balantzea ebatzi behar da erreaktore barruko tenperatura jakin ahal izateko.

5.2.1 Jardute adiabatikoa
Erreaktorea termikoki isolatuta badago ingurunetik, erreakzio-nahasteak sor edo xurga
dezakeen beroa nahasteak berak metatuko du. Erreaktore barruko nahastearen
tenperatura elikadurako nahastearena baino handiagoa izango da, erreakzioa
exotermikoa bada, eta txikiagoa, endotermikoa bada.
Erreaktore barruan nahastearen tenperatura energia balantzetik kalkula daiteke.
Konstante zinetikoa tenperaturarekin nola aldatzen den jakiten bada (Arrhenius-en
ekuazioa), erreaktoreak lan egiten duen egoeran ekuazio zinetikoa jakingo da.
Ingurunearekin trukatzen duen energia zero dela jakinik, egoera geldikorrean dagoen
erreaktorean energia-balantzea honela adieraz daiteke, termino bakoitza energia
denbora-unitateko eran egonik:

 Energiaren

 SORTZE-abiadura  =


Energiaren
 Energiaren   Energiaren  

=
+
±



 IRTETE-abiadura   SARTZE-abiadura   TRUKATZE-abiadura 
Termino bakoitza honelakoa da:
Denbora-unitateko erreaktorean sortzen den energia:

( −∆Hr )·( −rA )irt ·V

(5. 14)

Denbora-unitateko erreaktorea elikatzen duen energia:

∑ F ·C
i

p ,i

·T0

SARTU
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Denbora-unitateko erreaktoretik irteten den energia:

∑ F ·C
i

p ,i

·T

(5. 16)

IRTEN

i, konposatu oro izanik (i = 1, …, N).
Beraz, energia-balantzea honela gelditzen da:

( −∆Hr )·( −rA )irt ·V = ∑ Fi ·C p ,i ·T − ∑ Fi ·C p ,i ·T0
IRTEN

(5. 17)

SARTU

CP bero espezifikoa; T erreaktore barruko tenperatura, T0 elikaduraren tenperatura, eta
∆Hr erreakzio-beroa izanik.
Erreakzio-beroa eta konposatu guztien bero espezifikoak asko ez badira aldatzen T0 eta T
tartean, eta nahaste-entalpiak baztergarriak badira (gehienetan), energia-balantzea
honela berridatz daiteke:

(

)

Q0 ·CP (T − T0 ) = −∆Hr ·FA ,0 ·( X A ,irt − X A ,0 )

(

(5. 18)

)

C P eta −∆Hr nahastearen batez besteko bero espezifikoa eta erreakzio-beroa izanik,
hurrenez hurren. 5.19 ekuazioak erreaktore barruko nahastearen tenperatura ematen
du:

T = T0 +

( −∆H ) F
r

A ,o

·X A ,irt

Q0 ·CP

(5. 19)

Erreaktoreak lan egiten duen bihurtze-mailan (XA,irt) nahastearen tenperatura (T)
kalkulatzen da 5.19 ekuazioaren bidez, elikaduraren tenperatura T0 bada. Beraz, ekuazio
zinetikoan erabili beharreko konstante zinetikoa (k) adierazpen horrekin kalkulatutako
tenperaturari dagokiona izango da. Ohartu gaitezen egindako esleipenekin,
tenperaturaren eta bihurtze-mailaren arteko erlazioa lineala dela.

5.2.2 Jardute ez-isotermikoa ez-adiabatikoa
Horrela diharduen erreaktorean egindako energia-balantzeak termino berri bat izango
du, ingurunearekin trukatutako energiarena, alegia. Termino hori positiboa da, erreakzio-80-
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nahastea berotzen denean (berotze-sistemadun erreaktorea) eta negatiboa erreakzionahastea hozten denean (hozte-sistemadun erreaktorea).
Denbora-unitateko erreakzio-nahasteak eta inguruneak trukatzen duten energia honela
adieraz daiteke:
U· A·(T − Ting )

(5. 20)

U bero-transmisiorako koefizientea, A bero-trukerako azalera eta Ting inguruneko
tenperatura izanik.
Hozte-sistemadun erreaktorean, erreakzio-nahastea eta ingurunearekin trukatutako
energia kontuan hartzen bada:

(

)

Q0 ·CP ·(T − T0 ) = −∆Hr ·FA ,0 ·( X A ,irt − X A ,0 ) − U· A·(T − Ting )

5.3 Nahaste
perfektuzko
desabantailak

erreaktorearen

(5. 21)

abantaila

eta

Nahaste perfektuzko erreaktoreak bi abantaila nagusi ditu hodi-formako erreaktorearen
aldean:
a) Tenperatura konstante eta uniformean lan egiten du (nahastea egokia bada).
Erreakzio-abiadurak edo hautakortasunak tenperaturaren eragin handia
dutenean gomendagarria da nahaste perfektuzko erreaktorea erabiltzea.
b) Denbora espazial handiak lor daitezke kostu handirik gabe. Hodi-formako
erreaktorean denbora espazial handiak lortzeko oso luzera handiko erreaktoreak
edo paraleloan kokatutako hodi sortak erabili behar dira.
Nahaste perfektuzko erreaktoreak lau desabantaila nagusi ditu hodi-formako
erreaktorearen aldean:
a) Fase likidoko erreakzioak egiteko erabil daiteke.
b) Azalera/bolumena erlazioa txikia da. Atorra bidezko bero-trukerako azalera
erreaktorearen tamainak mugatzen du. Hodi biribilkatuen erabilera
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komenigarriagoa da, baina nahaste perfektuaren hipotesitik aldendu egiten da
jarioa.
c) Bihurtze-maila berdinerako nahaste perfektuzko erreaktoreak tamaina handiagoa
behar du, ordena positiboko erreakzioa denean (ohikoena).
d) Ustiapen-kostuak hodi-formakoarenak baino handiagoak dira, irabiaketa behar
baitute.

5.4 Nahaste perfektuzko erreaktore sortak
Nahaste perfektuzko erreaktore sortak seriean edo paraleloan kokatuta egon daitezke,
5.5 eta 5.6 irudietan agertzen den bezala.

FA,0
XA,0
T0

C A ,0
( −rA )

1

FA,1 2
XA,1
T1

FA,2
XA,2
T2

···

FA,N-1 N
XA,N-1
TN-1

dN:N-1

cN:N-1

aN:N-1

bN:N-1

d2:1
a2:1

c2:1
b2:1

τ1
XA,0

FA,N
XA,N
TN

τ2
XA,1

···
XA,2

τN
XA,N

XA

5.5 irudia. Seriean eraikitako erreaktore sorta eta diseinu-ekuazioaren ebazpen grafikoa
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Q1 1

FA,0
XA,0
T0

Q2

2

C A ,0
( −rA )

XA

τ1= τ2= ···=τ
τN

···
QN

N

XA,0

XA

XA

5.6 irudia. Paraleloan eraikitako erreaktore sorta eta diseinu-ekuazioaren ebazpen grafikoa

5.4.1 Nahaste perfektuzko erreaktore sorta seriean
Emandako bihurtze-maila bat lortzeko, erreaktore handi bat erabili ordez, txikiagoak
diren erreaktore txikiz osatutako sortak erabiltzen badira, bolumen osoa apaldu egiten
da. Adibidez, 5.5 irudian XA,2 lortzeko bi erreaktore erabiliko balira, V1 eta V2 bolumenak
izango lituzkete (irudian τ1 eta τ2 azalerak ematen dituzte). Bihurtze-maila berdina
erreaktore bakarrean lortu nahi bada, azalera (τ) handiagoa beharko luke, τ1-ren eta τ2ren batuketari marra etenez irudikatutako azalera (a2:1b2:1c2:1d2:1) gehitu beharko
litzaioke. Hau da, bi erreaktore erabiltzean marra etenez irudikatutako azalerak ematen
duen denbora espaziala (eta, beraz, bolumena) aurrezten da.
Argi ikusten den bezala, zenbat eta erreaktore gehiago erabili, orduan eta aurrezpen
handiagoa lortuko da. N-1 erreaktore erabili ordez, N erabiltzean ere, aN:N-1bN:N-1cN:N-1dN:N-1
marra etenez irudikatutako azalera aurrezten da. Limitean, oso bolumen txikiko infinitu
erreaktorez osatutako sorta erabiliko balitz, lauki zuzen guztien azalera osoa kurbaren
azpiko azalerarekin bat letorke, hau da, hodi-formako erreaktorearekin bat letorke.
Beraz, ikuspegi matematiko batetik, hodi-formako erreaktorea seriean kokatutako
bolumen oso txikiko nahaste perfektuzko erreaktore sortaren baliokidea da.
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N. erreaktoreko elikadura N-1. erreaktoreko irteera izanik, erreaktore bakoitzaren
diseinu-ekuazioa 5.22 ekuazioak emanda dator:

τ N = C A ,0 ·

(X

A ,N

- X A ,N -1 )

(5.22)

( -rA )N

Sortako lehen erreaktorearen diseinu-ekuazioa τ 1 = C A ,0 ·

(X

A ,1

- X A ,0 )

( -rA )1

da, eta bihurtu

gabeko elikadura bada, XA,0 = 0 hartzen da.
5.5 irudian bezalako erreaktore sortan lehen ordenako erreakzioa gertatzen denean ((-rA)
= k·CAn erako ekuazio zinetikoarekin), N. erreaktorean masa-balantzea egiten bada, 5.23
ekuazioa lortzen da:
C A ,N =

C A ,0
N

∏ (1 + k ·τ )
i

(5.23)

i

i =1

Erreaktore guztiek tenperatura berdinean badihardute eta guztien bolumena berdina
bada:

C A ,N =

C A ,0

(1 + ki ·τ i )

N

(5.24)

Adierazpen horretatik bihurtze-maila finko bat lortzeko beharrezkoa den erreaktore
kopurua (N) lor daiteke, konstante zinetikoa eta denbora espaziala jakinak izanik:
C 
ln  A ,0 
 C A ,N 
N=
ln (1 + ki ·τ i )

(5.25)

Halaber, N erreaktoreko sortan bihurtze-maila finkoa lortzeko erreaktore bakoitzaren
denbora espaziala (tamainaren berri ematen duena) kalkula daiteke:

1  C A ,0
−1
ki  C A ,N


τ i = · N
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Era berean, (-rA) vs CA edo (-rA) vs XA grafikoak erabil daitezke masa-balantzea ebazteko,
5.7(a) eta 5.7(b) irudietan egiten den eran. Erreaktore guztiak isotermoak badira eta
tenperatura berean badihardute, erreaktore bakoitzean (-Q/Vi) edo (FA,0/Vi) maldako
lerro zuzenak izango dituzte, CA edo XA erabiltzen direnean, hurrenez hurren. Erreaktore
guztiak tamaina berekoak balira, masa-balantzeetako lerro zuzenak paraleloak izango
lirateke. Erreaktoreek tenperatura desberdinetan lan egiten badute, tenperatura
bakoitzerako dagokion ekuazio zinetikoa erabili behar da.

( −rA )

(a)

zine
zio
a
u
Ek

tiko

 Q
− 
 V 1

 Q
− 
 V 2

C A ,1

C A ,2

C A ,0

CA

(b)

Ek

( −rA )

a

z
ua
z
io
tik
ine
oa

 FA ,0 
 V 

1

X A ,0

 FA ,0 
 V 

2

X A ,1

 FA ,0 
 V 

3

X A ,2

X A ,3

XA

5.7 irudia. Seriean kokatutako nahaste perfektuzko erreaktore sortaren ebazpen grafikoa, (a) (-rA) vs CA
grafikoan; (b) (-rA) vs XA diagraman
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5.4.2 Nahaste perfektuzko erreaktore sorta paraleloan
Hodi-formako erreaktoreak bezala, erreaktore hauek ere paraleloan koka daitezke,
ekoizpen osoa maximizatzeko asmoz, batez ere. Honelako sistemetan, ekoizpena
maximoa da erreaktore guztietan bihurtze-maila berdina lortzen denean, hau da,
erreaktore guztiek denbora espazial bera dutenean (ikus 5.6 eskuineko irudian kurbaren
azpiko azalerak berdinak direla erreaktore guztietarako).

QOSOA = Q1 + Q2 + ⋯ + QN

(5.27)

V  V 
V 
  =   = ⋯ 
 Q 1  Q 2
 Q N

(5.28)
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