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Cấu trúc thiết kế 

1. Lựa chọn công nghệ Gián đoạn – Liên tục 

2. Xây dựng sơ đồ cấu trúc đầu vào-đầu ra 

3. Xây dựng sơ đồ cấu trúc hoàn lưu 

4. Xây dựng hệ thống phân tách 

a) Hệ thống thu hồi hơi 

b) Hệ thống thu hồi lỏng 

5. Xây dựng hệ thống trao đổi nhiệt 
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Xây dựng cấu trúc đầu vào-đầu ra 
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Xây dựng cấu trúc hoàn lưu 

1. Cần bao nhiêu thiết bị phản ứng? 

      Có cần TB tách chất giữa các TB phản ứng? 

2. Cần bao nhiêu dòng hoàn lưu? 

3. Cần sử dụng dòng nguyên liệu thừa? Có cần 
tách sản phẩm hoặc sản phẩm phụ? 

4. TB phản ứng nên vận hành đoạn nhiệt hoặc 
gia nhiệt/làm lạnh trực tiếp? Cần chất làm 
loãng hoặt chất tải nhiệt? Nhiệt độ và áp suất 
vận hành thích hợp? 
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Xây dựng cấu trúc hoàn lưu 

5. Có cần máy nén khí? Chi phí bao nhiêu? 

6. Nên dùng mô hình TB phản ứng nào? 

7. TB phản ứng và máy nén ảnh hưởng đến chỉ 
tiêu kinh tế như thế nào? 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Số lượng TB phản ứng 

• Khi hệ phản ứng tiến hành ở điều kiện nhiệt 
độ và áp suất khác nhau 

• Khi hệ phản ứng sử dụng xúc tác khác nhau 

Acetone  Ketene + CH4 
Ketene  CO + 1/2C2H4 

 700C, 1atm 
Ketene + Acetic Acid  Acetic Anhydride 

    80 C, 1atm 

Hệ 1 

Hệ 2 
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Số lượng dòng hoàn lưu 

 

 

 

 

1. Liệt kê mọi cấu tử vào/ra mọi TB phản ứng 

2. Phân loại cấu tử theo bảng trên 

3. Sắp theo nhiệt độ sôi tăng dần và nhóm theo 
loại 
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Số lượng dòng hoàn lưu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ Quy trình HDA  Toluene 

     Component         NBP , C        Destination 

       H2                          -253           Recycle + Purge    Gas 

       CH4                        -161           Recycle + Purge    Recycle 
      Benzene                     80           Primary Product 
      Toluene                    111           Recycle                 liquid Recycle 
      Diphenyl                  255           By-product 
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Số lượng dòng hoàn lưu 

Ví dụ Quy trình HDA Toluene 

Reactor 

Compressor 

Separator 

CH4 , H2                (Purge) 

Benezene 
(PrimaryProduct) 

Diphenyl 
(By-product) 

(Feed)H2 , CH4 

(Feed) Toluene 

(Gas Recycle) 

Toluene (liq. recycle) 
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Số lượng dòng hoàn lưu 

Ví dụ 

                  Acetone  Ketene + CH4     700C 
                   Ketene  CO + 1/2C2H4      1atm  
Ketene + Acetic Acid  Acetic Anhydride    80 C, 1atm 
 

Component             NBP , C          Destination      
  CO                                  -191.5                  Fuel By-product 
  CH4                                 -161.5                             “ 
  C2H4                               -103.7                             “ 
  Ketene                           -51.6                   Unstable 
  Acetone                          56.0                    Reactant 
  Acetic Acid                     118.1                  Reactant        Recycle 

  Acetic Anhydride          139.8                  Primary Product   
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Số lượng dòng hoàn lưu 

Ví dụ 

R1 R2 Separation 

    Acetic Acid (feed) 

    Acetic Acid (recycle to R2) 

Acetone (recycle to R1) 

Acetone 
(feed) 

CO , CH4 , C2H4 
(By-product) 

Acetic Anhydride 
(primary product) 
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Nồng độ chất phản ứng-Chất sử dụng 
lượng dư 

• Nhằm dịch chuyển phân bố sản phẩm 

• Đẩy một chất tham gia phản ứng gần như 
hoàn toàn 

• Dịch chuyển cân bằng phản ứng thuận nghịch 

 

 Tỷ lệ mol các chất phản ứng trở thành biến 
số thiết kế 
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Nồng độ chất phản ứng-Chất sử dụng 
lượng dư 

( 1a ) Một phản ứng bất thuận nghịch  Đạt chuyển hóa toàn bộ 

                C2H4 + Cl2  C2H4Cl2 
               Thừa 

             CO    + Cl2  COCl2 
               Thừa 

( 1b )Một phản ứng thuận nghịch   Dịch chuyển cân bằng 

                 Benezene + 3H2 = Cyclohexane 
                     Thừa 

( 2 ) Nhiều phản ứng song song tạo sản phẩm phụ   thay đổi tỷ 
lệ sản phẩm 

  Nếu (a2 - a1) › (b2 - b1) thì thừa FEED2  

  Nếu (a2 - a1) ‹ (b2 - b1) thì thừa FEED1 

1212

21

1

2

1

2 bb

FEED

aa

FEEDCC
k

k

r

r 
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Nồng độ chất phản ứng-Chất sử dụng 
lượng dư 

( 3 ) Nhiều phản ứng nối tiếp tạo sản phẩm phụ  Thay đổi sản phẩm 
                               CH3 

                               +  H2            +  CH4 
                                     Thừa 5:1 

                 2                                     +    H2  

( 4 ) Phản ứng song song và nối tiếp tạo sản phẩm phụ    Thay đổi 

sản phẩm 

                    CH4      +  Cl2  CH3Cl  +  HCl    Phản ứng chính 
                Thừa  10:1 
                    CH3Cl  +  Cl2  CH2Cl2+  HCl 
                    CH2Cl2+  Cl2  CHCl3  +  HCl    Phản ứng phụ 
                    CHCl3  +  Cl2  CCl4     +  HCl  

O O 

O O O 
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Nồng độ chất phản ứng-Sử dụng chất 
trơ vào phản ứng 

( 1) Một phản ứng thuận nghịch 

          FEED   =   PROD1 + PROD2 

        Cinert     Xfeed              keq = 

          FEED1 + FEED2  =  PRODUCT 

        Cinert     Xfeed1  or  Xfeed2        keq = 

 

Cp1
Cp2

 

    CF 

   CP 

CF1
CF2 
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Nồng độ chất phản ứng-Sử dụng chất 
trơ vào phản ứng 

( 2 ) Nhiều phản ứng song song tạo sản phẩm phụ  

        FEED1 + FEED2  PRODUCT 

        FEED1 + FEED2  =   BYPRODUCT 

        Cinert     Cbyproduct  

        FEED1 + FEED2  PRODUCT 

        FEED1  =    BYPROD1 + BYPROD2 

        Cinert     Cbyprod1-2   
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Nồng độ chất phản ứng-Sử dụng chất 
trơ vào phản ứng 

Có thể thêm một cấu tử mới vào quy trình để thay đổi sản phẩm, 
để dịch chuyển cân bằng hoặc để tải nhiệt. Khi đó cũng phải tách 
cấu tử khỏi quy trình và có thể tạo vấn đề về xử lý chất thải  

Ví dụ Sản xuất Ethylene 

                 C2H6 = C2H4 +H2            Hơi nước được dùng làm 

                 C2H6 + H2 = 2CH4          chất pha loãng 

 Ví dụ Sản xuất Styrene 

                 EB = styrene +H2 

         EB  benzene +C2H4          Hơi nước cũng được sử dụng 

  EB + H2  toluene + CH4 
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Nồng độ chất phản ứng-Tách sản 
phẩm khi phản ứng 

( 1 ) Một phản ứng thuận nghịch 
        Ví dụ       2SO2 + O2 = 2SO3 

 
 
 
 

( 2 ) Nhiều phản ứng nối tiếp  byproduct 

              FEED    PRODUCT 
                                 remove 

              PRODUCT = BYPRODUCT 
                remove 

. 
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Nồng độ chất phản ứng-Hoàn lưu sản 
phẩm phụ 

Nhằm dịch chuyển cân bằng và thay đổi sản 
phẩm 

 

               CH3    +    H2                 + CH4 

                              

     2                                   +  H2 
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Nhiệt độ phản ứng 

T tăng  k tăng  vận tốc phản ứng tăng 

• Phản ứng đơn lẻ thu nhiệt: T càng cao càng 
tốt 

• Phản ứng đơn lẻ tỏa nhiệt:  

– Bất thuận nghịch: T càng cao càng tốt 

– Thuận nghịch: T giảm khi độ chuyển hóa tăng 

• Hệ nhiều phản ứng: mục tiêu tối đa hóa độ 
chọn lọc 
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Nhiệt độ phản ứng 

T  400oC: Rất hạn chế sử dụng thép không rỉ 
thông dụng (Do độ bền giảm) 

T  260oC: Sử dụng hơi nước áp suất cao (40-
50bar) tạo nhiệt độ 250-265oC 

T  40oC: dùng nước làm mát nhiệt độ 25-30oC 
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Hiệu ứng nhiệt của phản ứng 

Nhiệt tải của TB phản ứng = f(x,T,P,MR,Ffeed) 

QR = (Nhiệt phản ứng)(Nhập liệu) 

Biến thiên nhiệt độ đoạn nhiệt=TR,inTR,out 

• Nếu không thể vận hành đoạn nhiệt thì có thể 
sử dụng truyền nhiệt gián tiếp, khi đó 
Qt,max=68 106BTU/hr 

• Bổ sung dòng nóng/lạnh 

• Biến thiên nhiệt độ có thể giảm bằng cách 
– Hoàn lưu sản phẩm/sản phẩm phụ (ưu tiên) 

– Thêm cấu tử lượng thừa (HT tách thêm phức tạp) 
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Truyền nhiệt 
Vận hành đoạn nhiệt? 

Truyền nhiệt gián tiếp? 

Thông lượng  
nhiệt/Nhiệt độ cao? 
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Truyền nhiệt 
Vận hành đoạn nhiệt? 

Truyền nhiệt gián tiếp? 

Thông lượng  
nhiệt/Nhiệt độ cao? 
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Figure 2.5  Heat transfer to and from stirred tanks. 
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Figure 2.5  Heat transfer to and from stirred tanks. 
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Figure 2.5  Heat transfer to and from stirred tanks. 
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Figure 2.5  Heat transfer to and from stirred tanks. 
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Figure 2.6  Four possible arrangements for fixed-bed recators. 
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Figure 2.6  Four possible arrangements for fixed-bed reactors. 
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Figure 2.6  Four possible arrangements for fixed-bed recators. 
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Figure 2.6  Four possible arrangements for fixed-bed reactors. 
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Áp suất của TB phản ứng (1-10bar) 

Phản ứng pha khí 

• Phản ứng bất thuận nghịch: càng cao  tốt 

 P             V  

                           r  

• Phản ứng đơn thuận nghịch 

– Giảm số mol: càng cao  tốt 

– Tăng số mol: Giảm liên tục khi độ chuyển hóa 
tăng 
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Áp suất của TB phản ứng (1-10bar) 

Phản ứng pha lỏng 

• Ngăn ngừa bay hơi sản phẩm 

• Cho phép bay hơi chất lỏng sau đó ngưng tụ 
và hoàn lưu là một biện pháp loại bỏ nhiệt  

• Cho phép bay hơi một trong các cấu tử trong 
phản ứng thuận nghịch 
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Cân bằng vật chất có hoàn lưu 

Ví dụ: Quy trình HDA Toluene 

Bước 1: Tính cho tác chất giới hạn Toluene 

Bước 2: Tính cho các chất còn lại 
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reactor separator 
FT ( 1-X ) 

FT ( 1-X ) 

FT 
Mức 3 

Mức 2 

PD 
Diphenyl 

Benzene , PB 

Purge , PG RG 

FFT 

yPH 

Toluene 

H2 , CH4 

FG , yFH 

Luôn đúng cho tác chất giới hạn  
 khi thu hồi và hoàn lưu hoàn toàn 

 tác chất giới hạn 

X
F

F FT
T 

Cân bằng vật chất có hoàn lưu 

Bước 1: Tính cho tác chất giới hạn Toluene 
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Bước 2: Tính cho các chất còn lại 

 

X

F
MRRyFy FT

GPHGFH )(

molar ratio 

Biến thiết kế thêm 

G

PH

FH

PH

FT
G F

y

y

y

MR

X

F
R 

PHGH yRR 
2

)1(
4 PHGCH yRR 

Cân bằng vật chất có hoàn lưu 
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Chi phí bổ sung 

• Thiết kế máy nén và chi phí khi có hoàn lưu 
dòng khí 

• Các giới hạn về cân bằng của phản ứng 

• Thiết kế thiết bị phản ứng và chi phí 
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Hiệu quả kinh tế 

• Tại mức độ thiết kế này hiệu quả kinh tế được 
ước lượng như sau: 

EP3 = EP2  Chi phí TB phản ứng  Máy nén 

EP3: Hiệu quả kinh tế mức độ có hoàn lưu 

EP2: Hiệu quả kinh tế mức độ cấu trúc vào-ra 

EP2 = Thu nhập từ SP chính/phụ  Nguyên liệu 
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