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آیا خنک سازی بیش از حد می تواند باعث واکنش مهار نشدنی ) (Runawayدر راکتور شود؟

خسارات وارده در واكنش هاي مهار نشدنی
Jacksonville, Florida, 2007

Morganton, North Carolina, 2006

در سال  1996انفجاري در راكتور ) 600 (Batchگالنی (تقريباً  2/3متر مكعبی) در
كارخانه رنگ بريتانیا رخ داد .بر اساس فرآيند ،در دماي بین  30تا  40درجه سانتیگراد می
بايست مقدار بیشتري نیتروسیل سولفوريك اسید ) (NSAكه محتوي يك آمین و اسید
سولفوريك است به راكتور افزوره شود .اين واكنش گرمازا بوده و تولید حرارت می كند.
تغذيه راكتور بصورت دستی و تقريباً  5ساعت به طول می انجامید .اين فرآيند طی سالیان
متمادي عمل كرده و صدها بار بصورت  Batchمحصول را بدون مشكل تولید نموده است.
در ابتداي اضافه نمودن  ،NSAدرجه حرارت افزايش يافته و به  50درجه سانتیگراد می رسد
و به همین دلیل افزودن  NSAمتوقف می شود .سپس درجه حرارت به  25درجه سانتیگراد
كاهش يافته (بیش از اندازه سرد شده) و مجدداً افزودن  NSAاز سر گرفته می شود .هنگامی
كه افزودن  NSAاتمام يافت درجه حرارت محصول باال رفته بطوريكه با سیستم خنك كنندۀ
موجود قابل كنترل نبوده و دماي آن از حداكثر دماي قابل ثبت افزايش می يابد .به دلیل انجام
واكنش مهار نشدنی ) (Runawayفشار راكتور بیش از حد افزايش يافته و انفجار رخ می
دهد .بخش تحتانی راكتور از تكیه گاه خود جدا شده و به سمت كف ساختمان رانده می شود.
همزن راكتور نیز بر روي سقف سقوط كرده و بخش فوقانی راكتور در فاصله  150متري
( 500فوت) دورتر پیدا می شود .خوشبختانه هیچ كس آسیب نديد و میزان خسارت مستقیم
بیش از  2میلیون پوند برآورده شده است.
Reference: Partington and Waldram, IChemE Symposium Series, No. 148, pp. 81-93, 2001.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟
 مطلع باشید كه كدامیك از واكنش ها در سیستم شما
گرمازا بوده و در صورت تجمع احتمال غیر قابل كنترل
بودن دارند .برخی از اين واكنش ها مانند
پلیمرازيزاسیون ،نیتراسیون ،سولفوناسیون ،واكنش هاي
پايدار اسید و اكسیداسیون می باشد.
 آگاه باشید در بسیاري از واكنش ها نه تنها حفظ حداكثر
دما براي ايمنی الزم است بلكه رعايت حداقل دما نیز
اهمیت دارد .خنك سازي بیش از حد راكتور می تواند
باعث تجمع موادي شود كه در واكنش شركت نكرده اند
و بعداً سبب افزايش دماي غیر قابل كنترل شوند.
 از نتايج انحراف پارامترهاي مهم ايمنی مانند دما ،فشار،
میزان جريان ،تركیب يا هر پارامتر مهم ديگري در فرآيند
آگاه باشید .با پیامدهاي ناشی از انحراف اين پارامترها
در حد خیلی زياد و يا خیلی كم آشنايی داشته و در
صورت وقوع از اقدام مورد نیاز مطلع باشید.
 حتی اگر در واحدتان واكنش هاي شیمیايی نداريد باز
هم دماي پائین می تواند مشكل ساز باشد .براي مثال در
دماي پائین احتماالً مايعات يخ زده و خیلی ضخیم می
شوند و يا مواد جامد رسوب كرده و از محلول جدا می
گردند.

آیا می دانستید؟

 در اكثر واكنش هاي شیمیايی گرمازا باال رفتن درجه حرارت سبب افزايش و
پائین آمدن آن باعث كاهش سرعت واكنش می شود .اگر دماي واكنش بسیار
پائین باشد ،واكنش آهسته تر خواهد بود و احتماالً بخشی از مواد وارد
واكنش نشده و در راكتور تجمع می يابند .اگر دماي واكنش دوباره افزايش
يابد ،مواد باقیمانده وارد واكنش می شوند .در صورتی كه مواد باقیمانده به
اندازه كافی باشد ،انرژي تولید شده ممكن است از ظرفیت و توان خنك
سازي راكتور بیشتر باشد.
 در دماي باال ،ساير واكنش هاي شیمیايی مانند واكنش هاي تجزيه اي كه مهم
به نظر نمی رسند در برخی شرايط بسیار حیاتی خواهند بود .اين واكنش ها
احتماالً انرژي بیشتري تولید كرده و محصوالت گازي آنها می تواند فشار
داخلی راكتور را افزايش دهد.
 در اين حادثه ،باور بر اين است كه تقريباً  %30ماده نیتروسیل سولفوريك
اسید وارد واكنش نشده و به دلیل پائین بودن دما در راكتور تجمع يافته
است .مطالعات آزمايشگاهی و شبیه سازي هاي كامپیوتري نشان داده كه
اين مقدار مواد تجمع يافته به اندازه اي نبوده تا سبب واكنش مهار نشدنی
) (Runawayگردد .بنابراين منبع حرارت ديگري مانند نشت بخار )(Steam
به پوشش عايق راكتور ) (Jacketالزم بوده است .حتی اگر منابع حرارتی
ديگري وجود داشته ،انرژي موجود ناشی از باقیمانده نیتروسیل سولفوريك
اسید راكتور را بیشتر در معرض واكنش مهار نشدنی قرار داده است.
 حصول اطمینان از صحت و سالمت تجهیزاتی كه در آنها واكنش صورت
می گیرد بسیار مهم است زيرا نشتی ها و ساير نواقص می تواند خود باعث
بروز حادثه شده و يا به نوعی در بروز حوادث نقش داشته باشند.
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