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چه اتفاقي مي افتد اگر همزن خراب شود؟

سال  1993در كارخانه اي واقع در آلمان ،در يك راكتور منقطع ( 36 )Batchمتر مكعبي (9500
گالني) ،اوكلرونيتروبنزن ) (O-Chloronitrobemzeneبا سود سوزآور ) (Caustic Sodaمحلول
در متانول در مجاورت يكديگر قرار داده شده تا اونيتروآني سول ) (O-Nitroanisolتوليد كنند.
اين واكنش گرمازا بوده و بطور معمول افزايش سود سوزآور در مدت زماني بيش از  5ساعت و
در درجه حرارت  80درجه سانتيگراد ادامه خواهد داشت .جالب اينكه اين واكنش نياز به خنك
كردن ندارد .در واقع به جاي خنك كردن براي حفظ درجه حرارت بايد از گرم كنند هاي بخار
) (Steam Heatingاستفاده شود .پس از حادثه مشخص شد كه در هنگام اضافه شدن سود
سوزآور ،همزن خاموش بوده و مواد بدرستي با يكديگر مخلوط نشده اند( .شكل  )1سپس همزن
شروع به كار كرده و مواد را مخلوط كرده است( .شكل  )2به همين دليل درجه حرارت تا 160
درجه سانتيگراد ( 320درجه فارينهايت) افزايش يافته است .در اين درجه حرارت باال و با توجه به
ماهيت گرمازايي ،واكنش صورت مي گيرد .در نتيجه تمامي  10مترمكعب محتويات راكتور (2650
گالن) از طريق مسير كاهش فشار ) (Pressure Relief Valveبه محيط تخليه شده است.
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1
محدوده وسيعي از جمله مناطق مسكوني مجاور كارخانه آلوده شده و علي رغم عدم آسيب ديدگي افراد ،نگراني در خصوص حفظ سالمت و خطرات
بهداشتي براي ساكنان وجود داشته است .خسارات مستقيم اين حادثه در سال  1993بطور تقريبي  40ميليون مارك آلمان برآورد گرديده است( .تقريباً
معادل  38ميليون دالر آمريكا در حال حاضر).

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

آيا مي دانستيد؟

 اگر در راكتور منقطع يا پيوسته ) (Batch or Continuousهمزن خراب
شد ،قبل شروع به كار مجدد همزن درخواست كمك فني نمائيد .اطالعات
مورد نياز را جمع وري و در اختيار متخصص قرار دهيد تا تصميم مناسب
و مقتضي گرفته شود .براي مثال :چه مدت همزن خاموش بوده است ،در
اين مدت چه موادي به ظرف افزوده شده است ،تغييرات درجه حرارت و
فشار در ظرف چگونه بوده است؟
 بررسي كنيد كه خرابي همزن در ظروف و عدم انجام واكنش مورد
انتظار چه مشكالتي را باعث مي شود .نداشتن همزن مي تواند باعث
اختالف فشار و درجه حرارت زيادي بشود .ممكن است باعث يخ زدگي و
خنك شدن سطوح ،بجوش آمدن مواد در مجاورت سطوح داغ و يا ته
نشيني جامد در محلول يا  Slurryگردد .تنوع در تركيب مواد اوليۀ مورد
استفاده و عدم مخلوط شدن صحيح آنها در ظرف و انتقال آن به تجهيزات
ديگر مي تواند مشكالت ايمني و فرآيندي را در واحدهاي پائين دست
موجب شود.
 گرم كردن يا خنك كردن ظرف بدون استفاده از همزن ،احتماالً كارآيي
الزم را نداشته و اگر محتويات ظرف مخلوط نشده باشند نشانگر درجه
حرارت نادرست خواهد بود.

 در صورت عدم تماسِ موادِ شيميايي با يكديگر ،واكنش انجام
نمي شود .اگر در راكتور همزن وجود نداشته باشد ،واكنش
متوقف و يا كند شده و مواد شيميايي بدون حضور در واكنش
تجمع خواهند يافت .در واكنش هاي گرمازا اين پديده بسيار
خطرناك است .اگر مجدداً همزن را بكار بياندازيد ،مقدار زيادي
مواد تجمع يافته وجود داشته و احتماالً واكنش خيلي سريع انجام
مي شود و سيستم خنك كننده قادر به حذف سريع حرارت و
كنترل آن در راكتور نخواهد بود.
 كامالً روشن است كه مخلوط شدن مواد چند فازي مانند مايع-
جامد و يا مواد آلي با فاز آبي در ظروف بسيار اهميت دارد.
قابليت محلول شدن مواد با يكديگر نيز مهم است .در تصاوير زير
سركه بالزاميك كه كامالً محلول در آب است ،بدون همزدن به آب
اضافه شده است .سركه به حالت شناور در ته ليوان قرار گرفته و
تا زماني كه با قاشق همزده نشود محلول يكنواخت را تشكيل نمي
دهد.
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