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Giri ş  
  Bəşəriyyət  öz inkişafı tarixində  indi elə bir mərhələyə çatmışdır ki, onun elmi-

texniki tərəqqisi  təbiətin milyon illər boyu  bərqərar olmuş mühüm qanunlarını əxz 

edir və qlobal miqyasda dəyişiklikl ər yaratmaq ərəfəsindədir. Təbii sərvətlərdən 

kortəbii, ehtiyatsız - qaydasız istifadə bu gün dünya miqyasında torpaq, hava və su 

kimi həyat amillərinin çatışmaması təhlükəsini yaratmaq üzrədir. Məhz təbii 

sərvətlərdən amansız istifadə olunduğu üçün onsuz da azlıq edən qida, şirin sular öz  

keyfiyyətlərini itirmi ş, çox yerdə insan üçün təhlükəli vəziyyət yaratmışdır. Odur ki, 

yeni iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz əsas üzvi və neft-

kimya sintezi məhsullarının istehsal texnologiyalarının, həmçinin istehsalın və 

qurğuların idarə olunma prinsiplərinin yaradılması mühüm məsələlərdəndir. Hal-

hazırda tullantısız yeni ekoloji təhlükəsiz istehsal sahələrinin yaradılması, uzvi 

resurslardan xammalların istismarı, onun emalı və səmərəli istifadəsi, tullantıların 

zərərsizləşdirilməsi və ya utilizə olunma üsullarının  işlənib hazırlanması başlıca 

olaraq qarşıda durur. 
           Bunları nəzərə alaraq, qeyd etmək lazımdır ki, xalq təsərrufatının üzvi 

məhsullara olan tələbatına müvafiq olaraq texniki səviyyəsinin yüksək olması ilə bir 

birindən fərqlənən onlarca yeni ekoloji təhlükəsiz texnoloji proseslərin işlənib 

hazırlanması vacibdir. Material və enerji tutumlu mütərəqqi texnologiyalar yeni 

kimyəvi reaksiyaların tətbiqi ilə xarakterizə olunmalı və istehsalın ekoloji şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına xidmət etməlidirl ər. Əsas məqsəd insan və təbiətə ziyanlı təsirlərin 

qarşısını almaqdan ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra kimyəvi  məhsullar  hal -

hazırda köhnə texnologiyalar əsasında alınır. Odur ki, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz yeni 

proseslərin işlənib hazırlanması və onların sənayedə tətbiq olunması neft - kimya 

sənayesində  texniki tərəqqinin inkişafı yolunda mühüm addımlardan biridir. 

          Beləlikl ə, əsas üzvi və neft-kimya  sənaye  sahəsi qarşısında,  aşağıdakı mühüm 

məsələlərin həlli durur: 

1. Ekoloji tələbatları pozmadan, mühum məhsullar buraxılışının artırılmasına imkan 
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yaradan tullantısız və ya az tullantılı texnologiyaların yaradılması; 

2. Xammal kimi “öz” tullantılarından və həmçinin də digər sənaye sahələrinin tullantı 

və yan məhsullarından isttifadə edən yeni istehsal sahələrinin yaradılması;  

3. Təbii bioloji sistemlər tərəfindən mənimsənilə bilən məhsulların müəyyən edilməsi; 

4. Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin müxtəlif məhsullarının, biosferə düşdükdə ətraf 

mühitə və insanlara zərərli təsir göstərməyən, buraxıla bilən miqdarının müəyyən 

edilməsi;    

5 Az enerji tutumlu və  az su tələb edən istehsal sahələrinin yaradılması. 

      Müasir kimya istehsal sahələri qarşısına qoyulan əsas tələbatlardan biri ətraf 

mühitin sənayenin zərərli tullantılarından mühafizə olunmasından ibarətdir. Bu 

məqsədlə elə texnoloji proseslər yaradılmalıdır ki, həm məqsədli məhsulun kəmiyyət 

və keyfiyyətinə qoyulan təlabat təmin olunsun, həm də xammaldan kompleks istifadə 

mexanizmi, tozlu qaz tullantılarının, çirkli suların yüksək effektivliklə təmizlənməsi 

üçün müasir üsulların tətbiqi və onlara nəzarət sistemi mövcud olsun. Digər tərəfdən 

həm aztullantılı, həm də tullantısız istehsal proseslərinin hazırlanması üçün hazırda 

ümumi prinsiplər mövcuq deyil.  Tullantısız və ya aztullantılı istehsal sahələrinin 

yaradılması bir- biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki  – ekoloji və iqtisadi, məsələni həll 

etməyə imkan yaradır. Odur ki, təbii resurslara və enerjiyə qənaət edən, yeni ekoloji 

təhlükəsiz texnologiyaların yaradılması və tətbiqi vacib məsələdir. 

    Təqdim olunan dərslikdə kimya və neft - kimya sənaye sahələrində yeni ekoloji 

təhlükəsiz və tullantısız  proseslər, onların elmi əsasları, kimyası və kinetikası, 

texnologiyası və avadanlıqları, istehsalın texniki-iqtisadi aspektləri, alınan üzvi sintez 

məhsullarının və tullantılarının istifadə sahələri haqqında qısa və ən əsas məlumatlar 

verilmiş və xalq təsərrufatı üçün əhəmiyyəti göstərilmişdir. 

  \ 
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I. Karbohidrogen xammallarının istehsalı 

Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin neft - kimya potensialı etilen və propilen kimi 

aşağı molekullu olefinlərin istehsal həcmi ilə müəyyən olunur. Aromatik 

karbohidrogenlərlə, o cümlədən də benzolla, birlikdə onlar uzvi sintez sənayesinin 

xammal mənbəyinin əsasını təşkil edirlər. Hal - hazırda dünya neft- kimya sənayesi 

miqyasında aşağı molekullu olefinləri qaz və maye halında olan karbohidrogen 

xammallarının borulu sobalarda  pirolizi yolu ilə alırlar. Borulu sobaların daima 

təkmilləsdirilməsi ilə məqsədli məhsulun ideal çıxımını əldə etmək  mümkündür. 

Digər tərəfdən soba bloku sxeminə tablaşdırıcı-buxarlandırıcı aparatın qoşulması 

piroliz məhsulları  istiliyinin utilizasiyası ilə piroqaz kompressorlarının ötürücüsündə 

istifadə olunan yüksək təzyiq buxarının generasiyası  mümkündür. Borulu  sobalarda 

aparılan piroliz proseslərinin texniki iqtisadi göstəricilərinin əhəmiyyətli dərəcədə  

təkmilləşdirilməsinə  baxmayaraq borulu sobaların bir sıra catışmayan xassələri vardır. 

Belə ki, ağır neft fraksiyalarının emalı zamanı piroliz rejiminin sərtləşməsi reaktor 

səthində istilik gərginliyinin artmasına səbəb olur ki, bu da piroliz borularının istiyə 

davamlı materialdan hazırlanmasını tələb edir. Piroliz prosesinin selektivliyinin 

artırılması və, müvafiq olaraq, etilen istehsalının texniki-iqtisadi göstəricilərinin  

qiymətləndirilməsində  əsas kriteriya hesab olunan, xammala görə sərf əmsallarının 

azaldılması əsasən heterogen katalizatorların iştirakı ilə gedən yeni piroliz 

proseslərindən istifadə etdikdə mümkündür. Borulu sobalarda aparılan  termiki piroliz 

prosesinə nəzərən katalitik piroliz prosesi nisbətən aşağı temperaturda baş verir və 

onun həyata keçirilməsi   zamanı istiyə davamlı xüsusi materialdan istifadə olunmasına 

ehtiyac   qalmır. Digər tərəfdən  yüksəktonnajlı  qurğuların eyni xammal mənbəyi 

(məsələn  benzin fraksiyası) ilə təmin olunmasında yaranan çətinlikl ər  daha  geniş 

qamma karbohidrogen xammallarından, o cümlədən də atmosfer və vakuum qazoyl 

məhsullarından istifadə edilməsinə imkan yaradan, xammala görə çevik  piroliz 

texnoloji sxemlərinin yaradılmasını vacib edir.  Bu növ xammalların qabaqcadan 

hidrozənginləşdirilməsi onlardan borulu sobalı  piroliz bloku  ilə təchiz olunan etilen 



 10

qurgularında istifadə olunmasına imkan yaradır. Açıq neft məhsulları və bütünlükdə 

neftdən qənaətlə istifadə olunması üçün ağır neft məhsullarının (mazut, qudron) təkrar 

emalı lazımdır. Neft - kimya sənayesinin xammal bazasını  genişləndirmək məqsədilə 

ağır neft qalıqlarının piroliz xammalı kimi istifadə olunması üçün pirolizin xüsusi 

texnologiyasının və reaksiya aparatlarının konstuksiyalarının işlənib hazırlanması 

vacibdir. 

 

1.1. Ağır neft xammallarının pirolizi 

Agır neft xammallarının tərkibində xeyli miqdar azotlu, kükürdlü birləşmələr, 

habelə aromatik birləşmələr və asvaltenlər vardır.Əgər benzinin tərkibində kükürdün 

miqdarı 0,01-0,07% olarsa, onda atmosfer qazoylunda onun miqdarı 1,0-1,6%, 

vakuum qazoylunda isə 3% olar. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, atmosfer və 

vakuum qazoyllarında kükürd əsasən tiofenin, azotlu birləşmələr isə piridin və 

xinolinin törəmələri şəklində olur. Benzindən atmosfer və vakuum qazoyllarına 

keçdikcə onların tərkibində olan aromatik karbohidrogenlərin miqdarı dəyişir, 

məsələn, benzinin tərkibində aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 2-9% olduğu halda 

atmosfer qazoylunda onun miqdarı 23 - 28 %, vakuum qazoylunda isə 55 - 60%-ə çatır 

ki,  bu da mühüm keyfiyyət müxtəlifliyi il ə müşayiət olunur.   Xammalın sıxlığı 

artdıqca  atmosfer və vakuum qazoyllarının tərkibində olan bi və politsiklik aromatik 

karbohidrogenlərin  miqdarı da artır  (müvafiq olaraq atmosfer qazoylunda 10-15%, 

vakuum qazoylunda 24-35%) ki, bu da onların olefin potensialını azaldaraq 

koksəmələgəlmə prosesini sürətləndirir. Benzinin əvəzinə atmosfer və vakuum 

qazoyllarından istifadə edərkən piroliz  sobalarının davamiyyət müddəti 1,5-3 dəfə 

ixtisar olunur, xammala görə sərf göstəriciləri  və pirolizin maye məhsullarının ağır 

fraksiyalarının çıxımı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Xammalın tərkibində kükürdlü 

birləşmələr qatılığının yüksək olması  və böyük miqdarda əmələ gələn çirkab sularının 

təmizlənməsi  zəruriyyəti də müəyyən çətinlikl ər yaradır.  Ağır xammallardan istifadə 

olunması zamanı piroliz prosesinin əsas göstəricilərinin pisləşməsinin səbəbi tək 
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molyar kütlənin artması deyil, həm də benzin və qazoylların kimyəvi tərkibinin bir-

birindən kəskin surətdə fərqli olmasıdır. Yüksək çıxımla məqsədli məhsulun 

alınmasına və etilen qurğularının istismar şəraitinin yaxşılaşdırılmasını təmin edən 

qazoylların hazırlanmasının perspektiv üsullarından biri katalitik hidrozənginləşdirmə 

hesab olunur. Xammalın qiymətləndirilməsində əsas kriteriyalardan biri 

avadanlıqlarda koksəmələgəlmə surətinə təsir göstərən, 200°C-dən yuxarı 

temperaturda  qaynayan maye piroliz məhsullarının çıxımıdır. Təcrübi dəlill ər göstərir 

ki, bu qiymət 15%-dən artıq olmamalıdır. Atmosfer və vakuum qazoyllarının 

tərkibində olan parafin və naftenlərin pirolizi  zamanı yüksək temperaturda qaynayan 

maye məhsulların  çıxımı xammala görə hesablandıqda  müvafiq olaraq 6,5 və 12% 

olur. Bununla əlaqədar olaraq göstərilən karbohidrogenlər piroliz xammalınln 

tərkibində əlverişli komponentlər hesab olunur, ona görə də onun tərkibində parafin və 

naftenlərin məhdudlaşdırılması məqsədəuyğun deyildir. İnden və tetralinlər piroliz 

göstəricilərini pisləşdirir. Atmosfer və vakuum qazoyllarının tərkibində olan bu 

karbohidrogenlərin pirolizi zamanı  maye məhsulların  yüksək temperaturda qaynayan 

fraksiyalarının çıxımı xammala görə hesablandıqda 30-40% təşkil edir. Ağır piroliz 

qətranlarının çıxımı yol verilən qiymətdən artıq olduğu üçün xammalın qabaqcadan 

hazırlanması mərhələsində, əsasən də atmosfer qazoylunun tərkibində olan inden və 

tetralinlər tamamilə təmizlənməlidir. Vakuum qazoylunun tərkibində fenantren və 

alkilnaftalin birləşmələrinin miqdarı da minimum olmalıdır. Piroliz prosesində  

xammal kimi istifadə olunan atmosfer və vakuum qazoyllarının tərkibinə qoyulan 

tələbat  cədvəl 1.1-də göstərilmişdir. 
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Cədvəl 1.1 

                     Atmosfer və vakuum qazoyllarının tərkibin ə qoyulan tələbat 

       Tərkibi , % ilə        Atmosfer qazoylu           Vakuum qazoylu 
Parafinlər Məhdudlaşdırılmır. Məhdudlaşdırılmır. 
Naftenlər Məhdudlaşdırılmır. Məhdudlaşdırılmır. 
Alkilbenzollar Məhdudlaşdırılmır. Məhdudlaşdırılmır. 
İndanlar, tetralinlər                           < 8,5                              < 36,0                                             
Dinaftenbenzollar                    -                 - 
Naftalinlər , naftennaftalinlər                                -             4,6 
fenantrenlər, naftenfenantrenlər                  -          < 2,4         
kükürdlu birləşmələr                                    < 0,8                                                < 1,7 

 

             Belə tərkibə malik agır neft xammallarının alınması üçün ən münasib üsul 

selektiv hidrokatalitik dearomatlaşma hesab olunur. Bu proses atmosfer qazoylunun 

tərkibində olan tetralinlərin, bitsiklik aromatik və kükürdlü birləşmələrin, vakuum 

qazoylundan isə ilk növbədə bi- və politsiklik aromatik, naftenoaromatik, həmçinin də 

kükürdlü  birləşmələrin  təmizlənməsi üçün məqbul  sayılır. Atmosfer və vakuum 

qazoyllarının   hidrodearomatlaşdırılması yüksək temperaturda qaynayan maye piroliz 

məhsullarının əmələ gəlməsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır ki, bu da soba blokunun 

və qurğunun digər texnoloji avadanlıqlarının istismar şəraitini xeyli yaxşılaşdırır. 

Vakuum qazoylunun tərkibində politsiklik karbohidrogenlər və kükürdlü birləşmələrin 

miqdarı çox  olduğuna görə onun hidrozənginləşdirilməsi atmosfer qazoyluna nəzərən 

daha dərin aparılır. HMQ -90 katalizatorunun iştirakilə, 15 MPa təzyiqdə, 370°C-də və 

0,6  san   həcmi surətində vakuum qazoylunun tərkibində olan politsiklik 

karbohidrogenlərin dərin hidrogenləşdirilməsi prosesi nəticəsində cəmi  hidrogenizatın 

tərkibində aromatik karbohidrogenlərin miqdarı 56%-dən 4-6%-ə qədər, politsiklik 

karbohidrogenlərin miqdarı isə 36,5-dən  2%-ə qədər azalmışdır. Eyni zamanda 

naftenlərin və parafinlərin qatılıgı isə artmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, pirolizin 

optimal rejimində (820°C, kontakt müddəti  0,56 san., su buxarı: xammal=0,6) 15 MPa 

təzyiq altında dərin hidrogenləşmə hirdogenizatının 340°C-dən yuxarı temperaturda 
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qaynayan fraksiyasının pirolizi zamanı etilenin və benzolun çıxımı daha çox olur. 

Beləlikl ə, atmosfer və vakuum qazoyllarının piroliz proseslərinin 

intensivləşdirilməsinin mühüm istiqamətlərindən biri onların qabaqcadan katalitik 

hazırlanmasından ibarətdir. Onda  xammalın olefin potensialı artar və etilen 

istehsalının istismar şəraitinin yaxşılaşmasına imkan yaranar. 

 

1.2. Mazutun yüksək temperaturlu pirolizi  

 Ağır neft xammallarının qazşəkilli istidaşıyıcıların iştirakı ilə  pirolizi ən 

perspektiv piroliz üsullarından hesab olunur. Qazşəkilli istidaşıyıcı kimi əsasən su 

buxarı, hidrogen, karbon 2-oksid istifadə olunur. Bu istidaşıyıcıların köməyi il ə 

piroliz prosesi yüksək temperaturda, kiçik qabaritli aparatlarda və 1-5 san. kontakt 

muddətində həyata keçirilə bilər. Qazşəkilli istidaşıyıcılarla işləyən piroliz reaktorları 

adi qarışdırıcı aparat olub,  ölçüləri və forması, habelə axınların sürəti onun  içərisində 

optimal kontakt müddətini təmin edir. İşlənib hazırlanan piroliz proseslərində 

istidaşıyıcıların  alınması və  qızdırılması üçün əsasən aşagıdakı üsullarından  istifadə 

olunur: hidrogenin oksigen mühitində yandırılması; qaz şəkilli v ə ya maye yanacağın 

oksigen mühitində yandırılması; istidaşıyıcıların kürə şəkilli doldurmalı regenerativ 

istidəyişdiricilərdə  və ya elektrik qövslü qızdırıcılarda qızdırılması.  Hər üsulun 

özünün üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri vardır, odur ki, piroliz üsulu konkret 

olefin istehsalı üçün iqtisadi cəhətdən əlverişlilik baxımından təyin olunmalıdır. Lakin 

hər hansı halda istidaşıyıcı kimi su buxarından istifadə edərkən çoxlu miqdarda çirkab 

suları yaranır ki, bu da çox bahalı təmizləmə üsulu tələb edir. Şəkil 1.1-də mazutun 

yüksəktemperaturlu piroliz prosesinin təcrubi qurgusunun texnoloji sxemi verilmişdir. 

Bu qurğuda istiyədavamlı poladdan və odadavamlı saxsıdan hazırlanmış müxtəlif 

konstruksiyalı reaksiya aparatları sınaqdan keçirilmişdir. Müxtəlif növ xammalların o 

cümlədən neft, birbaşa qovma benzini, atmosfer və vakuum qazoyllarının, həmçinin 

də mazutun və poliqudronun pirolizinə aid tədqiqat işləri aparılmışdır. Oksigen 

mühitində hidrogeni qızdırmaqla 1 soba qızdırıcısında alınan, istidaşıyıcı-su buxarının 
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tərkibində 2%-ə qədər hidrogen, azot və arqon qatışığı olur. 1 soba qızdırıcısında 

alınan  istidaşıyıcı,  konstruksiyası axının yüksək xətti surətini  və  müvafiq olaraq az 

kontakt müddətini təmin edən, 2 reaktorunun reak-siya zonasına verilir. Reaksiya 

zonasının başlanğıc sahəsində maye xammalın  isti-daşıyıcı axın ilə effektiv 

qarışmasını və aparatın stabil işini təmin edən maye xam-malın daxil edilməsi üçün 

xüsusi qovşaq yerləşdirilir. 2 reaktorundan çıxan piroliz məhsullarının tablaşdırılması  

3 tablaşdırıcı  aparatına  su vurulmaqla və reaksiya axınının temperaturunu 300-400° 

C-yə endirməklə həyata keçirilir. 3 tablaşdırıcı aparatından çıxan buxar-qaz garışığı  

qətranla suvarılan  4 skrubberinə daxil olur. 4 skrubberinin yuxarısından  çıxan 

qazşəkilli məhsullar 5 soyuducusunu keçərək  6 separatoruna daxil olur, burada qazlar  

yüngül qətrandan ayrılır və sonra  yanacaq xəttinə atılır. 4 skrubberinin aşağısından 

su-qətranlı emulsiya  7 çökdürü-cü-tutuma göndərilir ki, burada da ağır qətranın 

sudan ayrılması prosesi gedir. Yüksəktemperaturlu piroliz üçün mazut (sıxlığı 970 

kq/m3, qaynama başlanğıcı 222°C, kokslaşması 12,29%, asfaltenlərin miqdarı 6,7%, 

elementar tərkibi: C= 85,2%; H=10,34%; S=3,45%) və poliqudrondan (sıxlıgı 1050 

kq/m3; qaynama başlanğıcı  =3550C, kokslaşması 15%, asfaltenlərin miqdarı 7,48%, 

elementar tərki-bi:C=86,2%; H=9,6%; S = 3,93%) istifadə edilmişdir. Bu halda 

qazəmələgəlməsi müvafiq olaraq 63 və 70% olmuşdur. İstidaşıyıcının ballast qazlarını 

nəzərə almadıqda alınan piroqazın tərkibi cədvəl 1.2-də göstərilmi şdir. 
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Cədvəl 1.2. 

             İstidaşıyıcının ballast qazlarının nəzərə alınmaması ilə piroqazın tərkibi  

                

             Mazutun və poliqudronun pirolizi zamanı  reaktorun  çıxışında axının 

temperaturu müvafiq olaraq 940  və 920°C; istidaşıyıcıda hidrogenin qatılıgı  müvafiq 

olaraq  2 və 15,3%  olur.  

             Karbohidrogen xammallarının pirolizi yolu ilə olefinlər istehsalının  iqtisadi 

effektivliyi  alınan maye və qaz şəkilli yan  məhsulların bütövlüyündən və istifadə 

istiqamətindən əhəmiyyətli dərəcədə  asılıdır.  Pirolizin  maye məhsullarının  sulu və 

yüksək qaynama temperaturuna malik olmaları  onların sonrakı emalı  üçün daha çox 

çətinlik yaradır. Piroliz qətranını və mazutun tərkibinin spektroskopik və 

xromatoqrafik üsulla analizi göstərmişdid ki, yüksəktemperaturlu piroliz zamanı 

 

Xammallar 

Komponentlər 

 

Mazut 

 

Poliqudron 

Metan 18,85 22,94 

Etan 2,18 2,52 

Etilen 39,10 46,56 

Asetilen 7,30 6,99 

Propan 0,23 0,23 

Propilen 16,80 11,47 

Propadien 1,37 1,03 

Metilasetilen 3,54 1,38 

Cəmi butilenlər 3,20 1,49 

Divinil 7,43 5,39 

Cəmi : 100,00 

 

100,00 
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əsasən parafin və naften karbohidrogenlərinin olefinlərə çevrilməsi prosesi gedir, eyni 

zamanda alkilaromatik karbohidrogenlər isə daha çox dealkilləşmə prosesinə düçar 

olurlar. Agır neft qalıqlarının, o cumlədən də mazutun maye piroliz məhsulları  

tərkibində kükürdlü birləşmələr qatılaşırlar  ki, bu da onlardan neft koksunun və 

texniki karbonun alınması prosesini çətinləşdirir və təbii olaraq xüsusi təmizləmə 

üsullarının işlənib hazırlanmasını tələb edir. 

 

1.3. Piroliz prosesinin yan məhsullarınin  

ayrılması və təkrar emalı. 

 Müxtəlif karbohidrogen xammallarının pirolizi yolu ilə alçaq molekullu 

olefinlərin istehsalı zamanı çoxlu miqdarda qiymətli doymamış karbohidrogenlər, dien 

karbohidrogenləri, aromatik karbohidrogenlər, asetilen törəmələri alınır. 

 Bu karbohidrogenlər fraksiyalarin tərkibində  müvafiq miqdarda olur ki, 

onları da təmiz halda ayırmaqla üzvi sintez sənayesinin  xammala olan tələbatını   

təmin etmək olar. Belə karbohidrogenlərə asetilen, allen, metilasetilen, tsiklo- və 

ditsiklopentadien, benzol, naftalin və başqaları misal ola bilər. Bundan əlavə məqsədli 

məhsul dəyərinin aşağı, qatılığının yüksək olması tərkibində kükürdlü birləşmələrin az 

və digər hetero- üzvi birləşmələrin praktiki olaraq olmaması pirolizin yan 

məhsullarının təkrar emalı üçün texnoloji və iqtisadi cəhətdən yaxşı şərait yaradır.  

             Piroliz xammalından alınan məhsulların maya dəyəri (məsələn, 

tsiklopentadien, benzol) neft- kimya proseslərində alınan məhsulların maya dəyərindən 

15-25% aşağı olur. Pirolizin qaz və maye məhsullarının kompleks emal proseslərinin 

dərinləşdirilməsi bütün qaz şəkilli olefinl ər istehsalının iqtisadi effektivliyini və 

rentabelliyini yaxşılaşdırır. 
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1.3.1. Piroliz qazlarından asetilen, allen  

və metilasetilenin alınması 

        Qaz şəkilli olefinl ərin istehsalı üçün böyuk, vahid gücə malik qurğuların 

yaradılması yan məhsulların dərin, kompleks emal proseslərinin  aparılmasına imkan 

verir. Beləlikl ə, etilen və propilenlə birlikdə əmələ gələn yüngül məhsullar-asetilen, 

allen və metilasetilenin ayrılması prosesi iqtisadi baxımdan çox  məqsədəuyğun hesab 

olunur.  

        Xammal və piroliz rejimindən asılı olaraq bu məhsulların mövcud qurğularda, 

xammala görə hesablandıqda, çıxımı 1,2% olur və piroliz rejiminin dərinliyindən asılı 

olaraq artır. EP-300 qurğularında  benzinin pirolizi  yolu ilə bir ton etilenin alınması 

zamanı 20 kq asetilen (ildə 6 min ton) və həmin miqdarda da allen və metilasetilen 

alınır. Piroqazın ayrılması zamanı onun tərkibində olan asetilenin hamısı praktiki 

olaraq etan - etilen fraksiyasının tərkibinə keçir və orada asetilenin miqdarı 0,4-1,8% 

hədlərində olur. Allen və metilasetilen propan- propilen fraksiyasının ayrılması zamanı 

qatılaşdırılır və propilen ayrıldıqdan sonra propan fraksiyasının tərkibində qalır.(25%-ə 

qədər). 

             

1.3.2. Asetilenin ayrılması 

  Məlumdur ki, asetilen kimyəvi sintezlərdə və metalların qaynaq 

edilməsində istifadə edilir. Bu halda çox defisit olan kalsium karbid üsulu ilə alınan 

asetilendən istifadə olunur. Eyni zamanda qaz şəkilli olefinl ər istehsalı qurğularında 

üzvi sintezin katalitik proseslərində istifadə olunan etilenin keyfiyyətinə olan tələbat 

artdıqca piroliz zamanı alınan məhsulların tərkibindən asetilenin ayrılması vacib 

məsələ hesab olunur. Odur ki, piroliz məhsullarından ayrılan asetilen metalların emal 

prosesinə göndərilə bilər. Piroliz məhsullarından ayrılan asetilen təbii qazdan və 

kalsium karbiddən alınan asetilendən maya dəyərinin aşağı olması ilə fərqlənirlər , bu 

proses həm sərfəli həm də perspektivdir. 
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      Hər hansı tərkibə malik  asetilen -etilen qarışığı, prosesin aparılma şəraitindən asılı 

olaraq selektiv absorbsiya üsulu ilə alına bilər. Absorbent kimi aseton, asetonitril 

(CH3-CN), N-metilpirrolidon və dimetil-formamid istifadə oluna bilər, ancaq bunların 

içərisində prosesin səraitinə, selektivliyinə və həll olma dərəcəsinə görə 

dimetilformamid ən yaxşı absorbent hesab olunur. 

       Asetilenin ayrılması prosesinin texnoloji sxemi şəkil 1.2 -də verilmişdir. İlkin 

etan-etilen fraksiyası  2 MPa təzyiqlə yüksək təzyiq altında işləyən 1 absorberinə daxil 

olur.Bu absorberin yuxarı hissəsinə dimetilformamid verilir ki, o da asetilen, etan və 

etilenin bir hissəsini udur. 1 absorberinin yuxarısından asetilendən təmizlənmiş etan- 

etilen fraksiyası ayrılır və etilen qurğusunun C2 -fraksiyasının ayrılması  kalonuna  

göndərilir. 1 absorberinin kubundan doymuş dimetilformamid 4 və 5 

istidəyişdiricilərini keçərək 6 desorberində bir hissəsi qazsızlaşdırılır və 

drosselləşdirilir. Kondensləşdirilmiş etan - etilen fraksiyası  1 absorberində absorbsiya 

zamanı ayrılan istiliyin çıxarılması üçün fleqma kimi istifadə olunur. 6 desorberi 

dimetilformamiddə həll olmuş etan, etilen və asetilenin ayrılmasına xidmət edir. 

Regenerasiya olunan dimetilformamid  6-desorberinin  kubundan götürülür 4 və 5 

istidəyişdiricilərini keçərək 1 absorberinə suvarma kimi qaytarılır. 6 desorberinin 

yuxarısından asetilenlə zənginləşdirilmiş qazlar 7 soyuducusunu keçərək aşağı təzyiq 

altında işləyən   9 absorberinə verilir ki, burada da asetilenin tamamilə ayrılması 

prosesi baş verir. 9 absorberinə absorbent kimi  dimetilformamid verilir. Bu absorberin 

yuxarısından aşağı təzyiqli etan-etilen fraksiyası ayrılır və etilen qurğusundakı piroqaz 

axınına qatılır. Asetilen ilə doydurulmuş dimetilformamid  9 absorberinin kubundan 11 

və 12 istidəyişdiricilərini  keçərək 13 desorberinə daxil olur. 13 desorberinin 

yuxarısından xammal kimi asetilen çıxarılır. Regenerasiya olunmuş  dimetilformamid  

13 desorberinin kubundan götürülərək 12  və 11 istidəyişdiricilərini keçərək yenidən  9 

absorberinin yuxarı hissəsinə qaytarılır. Proses 2,2 - 0,12 MPa təzyiqdə və −170C-dən 

100°C-yə qədər temperatur hədlərində aparılır. Bu prosesdə absorbsiya rejimi  etilen 

qurğusunun  texnoloji parametrlərinə uyğun olaraq seçilir. Asetilenin bu üsulla 
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alınması prosesində çirkab suları, daimi və qaz şəkilli  tullantı alınmır. Yan məhsul 

kimi aşağı təzyiqli etan-etilen fraksiyası  yaranır  ki,  onun da tərkibində 80%-ə qədər 

etilen və 6%-ə qədər isə asetilen olur. Bu yan məhsul  da  yenidən resikl  kimi   etilen 

qurğusunun kompressoruna  göndərilir. EP-300 qurğusunda  alınan asetilen- etilen  

qarışığından  karbiddən   alınan asetilenin   əvəzinə  metalların  qaz-alovlu qaynaq 

işlərində istifadəsi iqtisadi baxımdan da çox  əlverişli hesab olunur. 

                                                                                     

1.3.3. Allen, metilasetilen və metilasetilen - allen fraksiyası 

            Piroliz prosesinin C3-fraksiyasının ən maraqlı komponentlərindən biri 

allendir (CH2 =C=CH2).  Allen (propadien) üzvi sintezin perspektiv məhsullarından 

hesab olunur  və yuksək reaksiya qabiliyyəti onun geniş sahələrdə tətbiqini təmin edir. 

Metilasetilen (CH3−C≡CH) allenin izomeri olub onun alınmasında istifadə edilə bilər. 

Piroqazın  hidrogenləşdirilməmiş propan fraksiyasından allen və metilasetilenin 

ayrılması prosesini  ekstraksiyalı və aşağıtemperaturlu rektifikasiya üsullarını kombinə 

etməklə həyata keçirirlər. Allen və metilasetilenlə yanaşı tərkibində az miqdar propan 

və propilen olan metilasetilen-allen fraksiyası özünün sərbəst istifadə sferasına 

malikdir. Metilasetilen-allen fraksiyası həm metalların qaz- alovlu qaynaq prosesində 

asetileni əvəz edə bilir, həm də bir sıra sintezlərdə, o cümlədən də metilizopropenil 

efirlərinin sintezində  istifadə olunur. 

      Metilasetilen-allen fraksiyasını etilen istehsalı qurğusunda propilen kalonunun kub 

məhsulu olan hidrogenləşdirilməmiş propan fraksiyasının ekstraksiyalı rektifikasiyasi 

ilə alırlar. Metilasetilen - allen fraksiyasinin ekstragenti kimi polyar həlledici- 

asetonitrildən istifadə olunur. Şəkil 1.3-də propilen-allen qarışığının nisbi uçuculuq 

əmsalı α-nın müxtəlif həlledicilərin qatılığından asılılığı göstərilmi şdir. 
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     Şək. 1.3.  Propilen-allen qarışığının nisbi uçuculuq  əmsalının (α) müxtəlif    

həlledicilərin qatılığından (C) asılılığı.                                         

 1-asetonitril, 2-furfurol, 3-dimetilformamid, 4 – metilpirrolidon, 5-dimetilasetamid. 

           Bu dəlill ərdən görünür ki, ancaq asetonitril aşağı qatılıqlarda belə selektivliyini 

saxlayır. Metilasetilen - allen  fraksiyasının ayrılması prosesinin texnoloji sxemi şəkil 

1.4-də göstərilmişdir. Propilen kalonunun kubundan götürülən propan fraksiyası 1 

ekstaksiyali rektifikasiya kalonunun  mərkəz hissəsinə verilir, bu kalonun yuxarı 

hissəsinə isə asetonitril daxil edilir. 1 kalonunun distillatı ilə tərkibində allen və 

metilasetilen qarışığı olan propan-propilen fraksiyası çıxarılır. 1 ekstraksiyalı 

rektifikasiya kalonunun kubundan çıxan karbohidrogenlərlə doymuş asetonitril 3 

istidəyişdiricisini keçərək  4 buxarlandırıcı kalonuna daxil olur.  4 kalonunun 

kubundan çıxan qazsızlaşdırılmış asetonitril  7 istidəyişdiricisi və 9 tutumunu keçərək 

1 kalonuna qaytarılır. 4  kalonunun distillatı olan metilasetilen-allen fraksiyası  5 

defleqmatorunu keçərək məhsul kimi 8 tutumuna yığılır. Qurğuda sirkulyasiya olunan 

asetonitril tədricən qarışıqlarla çirklənir ki, onu da 10 kalonunda adi rektifikasiya yolu 
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ilə təmizləyirlər. Prosesin işçi parametrləri: təzyiq 1-0,2 MPa, temperatur  140÷110°C. 

Bu  prosesdə yan məhsul alınmır. Propan-propilen fraksiyasını, tərkibindən allen və 

metilasetileni ayırdıqdan sonra,  ya piroliz  prosesinə qaytarırlar ya da yanacaq qazı  

kimi istifadə edirlər. Asetonitrilin regenerasiyası kalonunun kub qalığı, asetonitrilin 

qətranlaşmış məhsulu, tullantı olub vaxtaşırı olaraq yandırılmaya göndərilir. A şağı 

temperaturlu rektifikasiya yolu ilə metilasetilen-allen  fraksiyasından yüksək 

təmizlikdə alleni ayırırlar. 

        Metilasetilen-allen fraksiyasından aşağı temperaturlu rektifikasiya yolu ilə allenin 

alınması prosesi aşağıdakı 3 mərhələdən ibarətdir: 

 1) P = 0,13 MPa təzyiq  altında, Ta = −22°C , Ty = − 37°C  temperaturda  yüngül 

uçucu komponentlərin ( propan, propilen ) qovulması ; 

 2) P = 0,12 MPa təzyiq  altında, Ta =20°C , Ty = −35°C  temperaturda metilasetilen – 

propan azeotrop qarışığının qovulması; 

 3) P=0,11 MPa təzyiq altında, Ta = − 26°C, Ty = − 16°C  temperaturda qatılaşdırılmış 

allen fraksiyasının qovulması.  

             Proses zamanı allen-propan azeotrop qarışığını ayırmırlar. Proses allenin 97% 

təmizliklə alınmasına imkan yaradır, əmələ gələn kub məhsulunun tərkibində 96-98% 

metilasetilen olur. Əgər metilasetilenin  100%-li təmizliyi tələb olunarsa onda kub 

məhsulu əlavə olaraq rektifikasiya prosesinə düçar edilir, prosesin texnoloji 

parametrləri :  P = 0,112 MPa, Ta = −12°C, Ty = −24°C . 

            Metilasetilen-allen fraksiyasının ayrılması zamanı kub məhsulu kimi alınan 

metilasetileni katalitik izomerləşdirməklə allen almaq olar. Metilasetilenin katalitik 

izomerləşmə prosesi üçün effektiv katalizator modifikasiya olunmuş kalsium 

alüminatlar hesab olunur. Proses  0,1 MPa təzyiqdə, 100-130°C temperaturda və 0,7-

1,0 dəqiqə  kontakt muddətində aparılır. C3 - karbohidrogenlər qarışığından aşağı 

temperaturlu rektifikasiya üsulu ilə allenin ayrılma  prosesi əlavə enerji məsrəfləri 

tələb etmir. Bu üsulun   çoxtonnajlı EP - 300 qurğularında tətbiq olunması neft kimya 

məhsullarından kompleks istifadə məsələsinin həllinə kömək edəcəkdir.  
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1.3.4. Tsiklopentadien və ditsiklopentadienin alınması 

 
                                                                                          

                                                        

            Tsiklopentadien tərkibində qoşa ikiqat rabitəsi olan alitsiklik birləşmələr 

sinifinə aiddir. Tsiklopentadien - 1,3 və ya onun əmtəə forması olan ditsiklopentadien 

tərkiblərində olan ikiqat rabitələrin hesabına yüksək reaksiya qabiliyyətinə malik 

olduqları üçün müxtəlif sintezlərdə o cümlədən də polimer maddələrin, kauçukların, 

plastifikatorların, insektisidlərin, yüksək enerji tutumlu birləşmələrin və s. alınmasında 

istifadə oluna bilərlər. Alçaq molekullu olefinlər istehsalının sürətlə inkişafı ilə 

əlaqədar olaraq tsiklopentadien və ditsiklopentadienin istehsalı üçün də əlverişli şərait 

yaranır.  

     Tsiklopentadien və ditsiklopentadieni həm sintez yolu ilə, həmçinin də koks-kimya 

və ya neft-kimya xammallarının pirolizinin maye məhsullarından ayırmaqla almaq 

olar. Tsiklopentadien və onun homoloqlarının sintetik yolla istehsalı sənayedə tətbiq 

sahəsi tapmamışdır. Sənaye miqyasında ilk dəfə tsiklopentadien və ditsiklopentadien 

koks-kimya sənayesində daş kömürün emalı zamanı alınan benzol fraksiyasından 

alınmaga başlanmışdır. Daş kömürdən alınan ditsiklopentadienin qatılıgı 96% 

olmuşdur. Lakin tədricən daş kömürün ditsiklopentadien resursu kifayət olmadı. Bu da 

ditsiklopentadienin ən zəngin potensiallı mənbəyi olan neft fraksiyalarının pirolizinin 

maye məhsullarından ditsiklopentadienin ayrılma prosesinin tədqiqinin inkişafına 

təkan verdi. Pirolizin maye məhsulları içərisində bu birləşmələr həm monomer 

(tsiklopentadien və ditsiklopentadienin ümumi miqdarının 60–80%-i) həm də dimer 

    H−CC− H 
             
   H−C    C− H    - Tsiklopentadien ,                                       -Äètñèêëîïåíòadien      

            CH2                                                  CH2 
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şəklində olur. EP -300 etilen qurğusunda tsiklopentadienin çıxarılma dərəcəsi 80–90% 

olduğu halda il ərzində 4,5-6,0 min ton ditsiklopentadien almaq olar. Piroliz 

məhsullarından alınan ditsiklopentadien və digər qiymətli monomerlər ənənəvi 

üsullarla istehsal olunan monomerlərə nəzərən daha yüksək effektivliyi il ə xarakterizə 

olunur. Məsələn, neft fraksiyalarının piroliz məhsullarından alınan C5 fraksiyasının 

emalı ilə tsiklopentadien, izopren və piperilenin ayrılması prosesində bir manatlıq  

əmtəə məhsuluna sərf olunan xərclərin iki dəfə azalmasına imkan yaranır. Piroliz 

fraksiyalarının ixtisaslı emalı etilen istehsalının iqtisadi effektivliyinin artırılması üçün 

mühüm faktor olub təbii ehtiyatların genişləndirilməsinə  və qiymətli monomerlərin 

maya dəyərinin azaldılmasına səbəb olur. Neft-kimya tsiklo- və ditsiklopentadienin 

bütün alınma üsulları monomerin dimerləşmə xassəsinə və onun C4-C6 atsiklik 

karbohidrogenləri il ə sodimerləşməsinə və əks reaksiya–alınan dimer- və sodimerlərin 

monomerləşməsinə əsaslanır ki, bu da monomerləri yaxın qaynayan yan məhsullardan 

ayırmaga imkan yaradır. Sənaye miqyasında etilen istehsalı prosesində alınan, 

tərkibində monomer olan xüsusilə hidrogenləşdirilməmiş C5 karbohidrogen 

fraksiyasından ditsiklopentadienin ayrılması üsulu geniş inkişaf etdirilmişdir. 

Pirokondensatdan ayrılan və tərkibində tsiklopentadien , izopren, piperilen və digər 

karbohidrogenlər olan C5 fraksiyası dimerləşmə reaktoruna daxil olur. Burada 

tsiklopentadien 110-135°C-yə qədər qızdırılaraq ditsiklopentadienə çevrilir, 

qatılaşdırılmış ditsiklopentadieni rektifikasiya yolu ilə ayırırlar. Tsiklopentadienin 

sodimerlərinin digər dienlər, trimerlər, polimerlər və başqa qarışıqlarla dimerləşməsi  

prosesi zamanı yaranan ditsiklopentadienin təmizlənməsi məqsədilə ditsiklopentadien 

parçalanma, sonra təkrar dimerləşmə (birinci dimerləşmədən fərqli şəraitdə) və 

rektifikasiya prosesinə uğradılır. Belə üsul xammal kimi geniş karbohidrogen 

fraksiyalarından istifadə olunmasına imkan yaradır. Təcrübə və təcrübə-sənaye 

qurğularının layihələndirilməsi zamanı optimal texnoloji rejimin hesablanması, reaktor 

tipinin seçilməsinə imkan verən riyazi model işlənib hazırlanmışdır. Bu model eyni 

zamanda baş verən üç reaksiyanı-tsiklopentadienin dimerləşməsi, siklopentadienin 
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izopren və piperilen ilə sodimerləşməsini nəzərə alır. Ditsiklopentadienin parçalanması 

tsiklopentadienin dimerləşməsindən fərqli olaraq həm termiki həm də katalitik üsulla 

həyata keçirilə bilər. Həm maye həm də buxar fazada aparıla bilən termiki parçalanma 

prosesi daha geniş yayılmışdır. Maye fazalı parçalanma prosesi çoxlu miqdarda qətran 

əmələgəlməsilə müşayiət olunur. Bunun qarşısını almaq üçün bəzən maye fazalı 

parçalanma prosesini eyni zamanda, həm istidaşıyıcı həm də durulaşdırıcı rolunu 

oynayan, yüksəktemperaturda qaynayan üzvi mayelərin mühitində aparırlar. Bundan 

başqa onun iştirakılə rektifikasiya prosesi və alınan monomerin ayrılması asan baş 

verir, məqsədli məhsulun çıxımı da artır. Ditsiklopentadienin buxar fazada 

parçalanması zamanı qətran əmələgəlməsi azalır. Bu halda prosesi eyni zamanda həm 

də istidaşıyıcı rolunu oynayan inert durulaşdırıcıların, məsələn metan və ya su 

buxarının, iştirakı ilə aparırlar. Buxar fazalı parçalanma prosesi konstruksiyasına görə 

daha mürəkkəbdir. İzoprenin ayrılması ilə C5 fraksiyasının kompleks emalı zamanı 

ekstraksiyalı rektifikasiya üsulundan istifadə olunur. Pirolizin maye məhsullarının 

müxtəlif fraksiyalarından tsiklopentadien və ditsiklopentadienin ayrılması prosesinin 

təcrübi işlənməsi zamanı aşağıdakı fraksiyalardan istifadə olunur: 

1) EP-60 etilen qurğusunun debutanizator kalonunun kub məhsulu ≥ C5 fraksiyası; 

2) Geniş karbohidrogen fraksiyasının pirolizinin maye məhsul konsentratı ≥ C6 

fraksiyası;  

3) Benzin rafinat (25%) və birbaşa qovma benzini (75%) qarışığının 

yüksəktemperaturlu pirolizi məhsullarından ayrılmış C5-C6 karbohidrogenlər 

fraksiyası; 

4) EP-60 qurğusunda pirokondensatdan ayrılan pentan kalonunun distillatı olan C5 

fraksiyası; 

5) EP-60 qurğusunda alınan pirokondensatdan ayrılan ≥ C9 fraksiyası. 

   Hal-hazırda ditsiklopentadienin sənaye istehsalı EP-300 və EP-450 etilen istehsalı 

bazasına uyğun olaraq layihələndirilir. Ditsiklopentadienin C5 karbohidrogenlər 

fraksiyasından ayrılması qurğusunun texnoloji sxemi şəkil 1.5.-də verilmişdir. C5 
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karbohidrogenlər qarışığı 1 dimerləşmə reaktoruna verilir. Burada C5 

karbohidrogenlərinin tərkibində olan tsiklodienlərin dimerləşmə prosesi gedir. 

Dimerləşmə reaktorları reaksiya zonalarının həcmi müxtəlif (20-dən 144 litrə 

qədər) olan boru-boru içərisində tipli istidəyişdirici aparatlardır. 1 dimerləşmə 

reaktorundan çıxan reaksiya məhsulları atmosfer təzyiqi altında rektifikasiya 

prosesinə düçar edilir, tsiklopentadiendən ayrılan C5 karbohidrogenləri kalonun 

yuxarısından çıxır. 2 rektifikasiya kalonunun aşağısından çıxan ditsiklopentadien 

konsentratı 3 monomerləşmə reaktoruna verilir. Monomerləşmə reaktoru 

borularının diametri 60 və 50 mm , uzunluqları isə müvafiq olaraq 1400 və 3500 

mm olan boru-boru içərisində tipli istdəyişdirici aparatdır. Monomerləşmə prosesini 

qızmış su buxarının iştirakı ilə 600° C  temperaturda aparırlar. 3 monomerləşmə 

kalonundan çıxan monomerizat 4 rektifikasiya kalonuna göndərilir. Rektifikasiya 

üçün diametri 80, 100 və 150 mm olan doldurma tipli (doldurmanın hündürlüyü 2 

metrdən 12 metrə qədər) kalondan istifadə olunur. 4 rektifikasiya kalonunun 

yuxarısından tsiklopentadien ayrılır və 5 dimerləşmə kalonuna verilir. Xammalın 

tərkibində olan tsiklopentadienin ilkin qatılığından (5– 15%) asılı olaraq onun 

dimerləşmə prosesi 120°C-dən 135°C arasında 1–3 saat müddətində həyata 

keçirilir. 4 rektifikasiya kalonunun aşağısından tsiklopentadienin dimerləri və 

sodimerləri çıxarılaraq resirkulyasiya olunur. Tsiklopentadienin selektiv 

dimerləşmə prosesi 60-100°C temperaturda və 0,8-1,3 saat müddətində aparılır. 

Ditsiklopentadien konsentratının monomerləşməsi  buxar fazada 400°C 

temperaturda, 0,1 saniyəlik kontakt müddətində, buxar:xammal nisbətinin 3−4:1 

qiyməti intervalında aparılır. Bütün proses, həm reaksiya həm də rektifikasiya 

mərhələləri fasiləsiz sxem üzrə həyata keçirilir. Ditsiklopentadiendən azad olmuş 

C5 fraksiyasının ayrılması 6 atmosfer rektifikasiya kalonunda aparılır. 6 

rektifikasiya kalonunun yuxarısında temperatur 28-40°C, aşağısında isə 85-135°C 

hədlərində saxlanılır. Qatılaşdırılmış tsiklopentadienin ayrılması zamanı isə 

kalonun yuxarısında temperatur 35÷40°C, aşağısında 80÷107°C, fleqma ədədini isə 
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0,5÷20 arasında saxlayırlar. Ditsiklopentadienin vakuum altında rektifikasiya 

prosesini P = 3÷5 kPa təzyiq altında 7 vakuum rektifikasiya kalonunda aparırlar. 

Kalonun yuxarısında temperatur 60÷80°C, aşağısında isə 90÷105°C intervalında 

saxlanılır. Ditsiklopentadieni daha yüksək təmizlikdə almaq üçün onu əlavə olaraq 

vakuum rektifikasiya prosesinə düçar edirlər. Bu halda qalıq təzyiqi 3,99-10,64 kPa 

həddində, alınan ditsiklopentadienin təmizliyi isə 99,9% olur. 

        İlk əvvəllər ditsiklopentadien əsasən yadoximikatların sintezində istifadə      

olunurdu. İstehsalın əsas aralıq məhsulu tsiklopentadienin xlorlu törəmələri, o 

cümlədən heksaxlortsiklopentadien antipirenlər kimi istifadə oluna bilər. 

           Ditsiklopentadienin sənaye miqyasında digər ənənəvi istifadə istiqaməti 

ferrosenin  [bis(η-tsiklopentadienil)dəmir] alınmasıdır. Ditsiklopentadienin VII və 

VIII qrup metalları ilə əmələ gətirdiyi birl əşmələr antidetanator vasitəsi kimi sürtgü 

yağlarına əlavə olunur və katalizator kimi də istifadə olunur. Tsiklopentadien və onun 

dimerinin yüksək reaksiya qabiliyyətinə malik olması onun gələcəkdə də  yüksək 

xassələrə malik geniş γ- sintetik maddələrin alınmasında mühüm xammal olacağına 

imkan verəcəkdir.   

 

1.4. Maye piroliz məhsullarının emalı 

             Karbohidrogen xammallarının termiki pirolizi il ə kiçik molekullu olefinlərin 

istehsalı zamanı xeyli miqdarda 28÷450°C və daha yuxarı temperatur hədlərində 

qaynayan maye məhsullar da alınır. Birbaşa qovma benzininin pirolizi ilə bir ton 

etilenin istehsalı zamanı 1,0÷1,1 ton maye məhsullar alınır. 

        Müasir etilen komplekslərində maye məhsulları yüngül qətran və ya 

pirokondensat (Τqay = 28÷200°C) və ağır qətran (Tqay = > 200°C) fraksiyalarına 

ayırırlar. Pirolizin maye məhsulları ilk növbədə aromatik karbohidrogenlər–benzol, 

toluol, ksilollar, C8-C9 alkilbenzolları, naftalin, alkilnaftalinlər, indenlər, difenil, 

asenaften, fluoren, fenantren, antrasen, stilben və onların metil törəmələri, digər 
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kondensləşmiş aromatik karbohidrogenlər qarışığından ibarətdir. Bundan başqa 

pirolizin maye məhsulları tərkibində atsiklik və alitsiklik dien karbohidrogenləri, 

(izopren, tsiklopentadien, piperilen və s.) olefinlər, vinilaromatik karbohidrogenlər 

(stirol, metilstirollar) və həm də parafin və naften qarışıqları olur. Daş kömür qətranı 

ilə yanaşı pirolizin maye məhsulları da xalq təsərrüfatında vacib hesab olunan bir çox 

γ- məhsulların – C6÷ C8 aromatik karbohidrogenlərinin, neft polimer qətranları (bitki 

yağları və kanifolun əvəzləyicisi), həlledicilər, naftalin, texniki karbon, koks və s. 

alınmasında qiymətli xammaldır. Daş kömür qətranı  ilə müqayisədə piroliz məhsulları 

çox böyük miqdarda alınır, özü də onların tərkibində arzuolunmayan heteroüzvi 

birləşmələr qarışığı xeyli az olur. Müxtəlif xammalların pirolizinin maye məhsullarının 

karbohidrogen tərkibi eyni tiplidir. Pirolizin temperaturunu artırdıqca məhsulun 

tərkibində aromatik karbohidrogenlərin, o cümlədən benzol və yüksək 

kondensləşdirilmiş aromatik birləşmələrin qatılığı artır. Nisbətən dar fraksiyalardan 

üzvi sintez sənayesi üçün qiymətli xammal olan fərdi karbohidrogenlər, məsələn 

izopren, tsiklopentadien, benzol, stirol, naftalin və s. kondensləşdirilir. Belə 

məhsulların emalının əsas istiqaməti aromatik karbohidrogenlərin – kükürddən azad 

olmuş  benzol, toluol, ksilolların və ya da ancaq benzol və həmçinin naftalin, tetralinin 

alınmasıdır. Digər istiqamət tərkibində reaksiya qabiliyyətli doymamış birləşmələr 

olan xüsusi fraksiyaların neft polimer qətranları və ya xüsusi fərdi doymamış 

birləşmələrin alınmasında xammal kimi istifadə olunmasıdır. 

     Pirokondensat və ya yüngül qətran fraksiyası hidrogenlə zənginləşdirildikdən sonra 

doymamış karbohidrogenlərin hidrogenləşmə dərəcəsindən asılı olaraq avtomobil 

benzinlərinin yüksək oktanlı stabil komponenti və ya piroliz xammalı kimi istifadə 

oluna bilər. Əsasən bi- və tritsiklo aromatik karbohidrogenlərdən ibarət olan pirolizin 

ağır qətranının orta fraksiyası texniki karbon, aviasiya yanacağı, tünd neft polimer 

qətranlarının alınması üçün xammal ola bilər. Ağır qətranın qalıq fraksiyası            

(Tqay >32O ÷360°C) koks almaq üçün yüksək keyfiyyətli xammal ola bilər. Maye 

piroliz məhsullarını emal etmək üçün seçilən üsul iqtisadi cəhətdən səmərəli və 
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məqsədəuyğun olmalıdır. Məsələn, polimerləşmə və hidrogenləşmə proseslərinin birgə 

həyata keçirilməsi eyni zamanda həm qiymətli neft-polimer qətranlarının alınmasına, 

həm hidrogen sərfinin ixtisarına (hidrogenə qənaət etməklə), həm də, polimerləşmə 

zamanı doymamış karbohidrogenlərin çox hissəsinin xammalın tərkibindən azad 

edilməsi nəticəsində, C6–C8–aromatik karbohidrogenlərinin hidrogenləşmə 

texnologiyasının sadələşməsinə səbəb olar. Pirolizin maye məhsullarının tərkibi 

onların emalının və texnoloji sxeminin çevik olmasına imkan yaradır. Hidrogenləşmə 

prosesləri üçün uzun müddətli istismar zamanı daha aktiv və selektiv olan, palladium 

və nikel əsasında hazırlanmış, ən yeni iki  katalizator növü sənaye miqyasında 

sınaqdan keçirilmişdir. Tərkibində 0,2-0,3% palladium saxlayan PSV və PK markalı 

katalizatorlar hazirlanma terxnologiyasına və öz aktivliklərinə görə mövcud sənaye 

qurğularında istifadə olunan MA-15 markalı alümo-palladium-sulfid 

katalizatorlarından xeyli üstündür. Palladium əsaslı katalizatorların müqayisəli 

xarakteristikası cədvəl 1.3-də göstərilmişdir. PSV markalı katalizator 2 modifikasiyada 

sınaqdan keçirilmişdir: PSV-S və PSV-M. Birinci halda palladium metal halında, 

ikinci halda isə sulfid formasında olur. EP-60-2 qurğusunda PSV-M markalı 

katalizatorun işləmə muddəti, regenerasiyasız və nisbətən sərt şəraitdə, hidrogenizatın 

resirkulyasiyası olmadan, 10000 saat olmuşdur. PSV-S katalizatorunun 

hidrogenləşdirici aktivliyi PSV-M katalizatoruna nəzərən daha azdır, lakin onun 

selektivliyi və kükürdlü birləşmələrə qarşı davamlılığı yüksəkdir. Alkenil aromatik 

karbohidrogenlər və indenin bu katalizator üzərində hidrogenləşmə dərəcəsi kifayət 

dərəcədə yüksəkdir. PSV-S katalizatoru sınaq zamanı bir necə min saat işləmişdir. 

Pirokondensatdan stabil avtomobil benzini almaq üçün digər PK-25 tipli katalizator da 

işlənib hazırlanmışdır. EP-300 kompleksindən gələn C5 və C9 fraksiyası ilə, 30-190°C 

temperatur həddində qaynayan pirokondensat qarışığının hidrostabilləşməsi prosesində 

PK-25 katalizatoru 8000 saatdan artıq işləmişdir.                                                                                                     
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 Cədvəl 1.3 

Palladium əsaslı katalizatorların müqayisəli xarakteristikası 

Göstəricilər MA-15 PSV-M PK-25 

Palladiumun  miqdari,    % ilə. 0,50 0,35 0,25 
Daşıyıcı γ -ΑΙ2O3 γ -ΑΙ2O3 γ-ΑΙ2O3 

Katalizator dənələrinin Pd ilə 
hopdurulma dərinliyi, mm ilə 

Bütün səth boyunca Səthdə yüksək 
qatılıqda 

0,2-0,3 

Dənələrin ölçüsü, mm ilə : 
1.diametri 
2.uzunluğu 

 
2,6-3 
3-9 

 
2,3-2,7 
3-10 

 
2,6-3,0 

3-9 
Doldurma sıxlığı, kq/m3 0,68 0,78 0,70 

Möhkəmliyi, kq/mm dənələrin 
diametrinə görə 

0,5-1,0 2,0-2,5 1,0 

Xüsusi səthi,m2/q 170-190 
 

150-190 170-200 

Möhkəmləndirmə (850°C) 
zamanı itki, % ilə 

≤ 9,0 ≤1,8-3,7 ≤ 9,0 
 

 

 

1.4.1. Pirolizin maye məhsullarından ayrılan benzol-toluol-

ksilol fraksiyasının benzola  hidrogenləşdirici emalı 

Hal-hazırda sənayedə benzol-toluol-ksilol (BTK) fraksiyasının hidrogenləşdirici 

emalının 2 variantı həyata keçirilir: 

1) qeyri-aromatik karbohidrogenlərin hidrokrekinqi və 2)alkilbenzolların 

hidrodealkilləşməsi. Bu proseslər termiki və katalitik yolla aparıla bilər. Termiki 

proses ilk dəfə, Yaponiya və Azərbaycanda, 1967-ci ildə həyata keçirilməyə 

başlanmışdı. Dünya praktikasında pirolizin maye məhsulu BTK fraksiyasının 

hidrogenləşdirici emalı ilə benzolun alınması prosesi geniş yayılmışdır. Bu halda son 

yüksəktemperaturlu mərhələ katalizatorun iştirakı ilə gedir. Prosesin fərqli xüsusiyyəti 

ondan ibarətdir ki, burada hidrogenləşdirmə ilə emal prosesi daha yüksək təzyiq 

altında, 6 –6,5 MPa və 600-640°C  temperaturda aparılır. Pirolizin maye məhsullarının 

BTK fraksiyasının benzola hidrogenləşdirici emal proseslərinin geniş istifadə olunun 2 
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variantının termiki və katalitik qovşaqlarının müəyyən üstünlükləri və çatışmayan 

cəhətləri vardır. Katalitik proseslə müqayisədə termiki prosesin əsas çatışmayan cəhəti 

ondan ibarətdir ki, termiki proses daha yüksək temperaturda (∆t=70 ÷ 80°C ) 

aparıldığına görə onun aşağıdakı mənfi nəticələri yaranır: 

1) Xeyli miqdarda (5-10%) ağır aromatik  karbohidrogenlər, əsasən difenil, həm də 

terfenillər və naftalin alınır ki, bu da prosesin benzola görə selektivliyini azaldır, 

əmtəəlik benzolun və resirkulyatın rektifikasiya üsulu sistemini mürəkkəbləşdirir; 

2) Xammalın qeyri aromatik komponentləri daha dərin (əsasən metana qədər)  

krekinqə uğradıqlarına görə hidrogen sərfinin artmasına səbəb olur; 

          Termiki emal prosesi hidrostabilləşmə, hidrokükürdsüzləşmə və yüksək 

temperaturlu hidroemal proseslərini həyata keçirdiyi üçün qurğunun qabarit ölçüləri 

böyüyür. 

    Bütün bu çatışmayan cəhətlər 2 mərhələdə həyata keçirilən (hidrotəmizləmə və 

hidrodealkilləşmə) katalitik variantda aparılan emal zamanı aradan qaldırılır.Bu halda 

məhsulların ayrılması ancaq 2 kalonda aparılır. Daha yumşaq temperatur şəraitində 

(600÷ 640°C) aparılan katalitik emal prosesində ağır məhsulların çıxımı xeyli aşağı-    

2 %-ə qədər olur. 

Qeyri aromatik karbohidrogenlərin hidrokrekinqi daha az dərinlikdə (etan və 

propana qədər), istiliyin ayrılması ilə gedir və bu zaman piroliz üçün qiymətli xammal- 

etan və propan alınır, həm də hidrogen sərfi az olur . Buna baxmayaraq katalitik emal 

prosesinin də termiki emal prosesinə nəzərən çatışmayan cəhətləri vardır : 

 1) Katalizatorun stabil aktivliyini əldə etmək üçün prosesin hər iki mərhələsi 

xeyli yüksək  təzyiqdə aparılır;        

 2) Temperatur şəraiti qeyri optimal və qeyri izotermikidir. Reaktorlarda proses 

aşagı temperaturlarda başlayır və onların hər birində koks əmələgəlməsinin və 

destruktiv   çevrilmələrin güclənməsinin qarşısını almaq üçün temperaturun artımı 30 

÷ 50°C həddində götürülməlidir.Odur ki, bu proseslər kaskadlı reaktorlarda, aralıq 

soyutma  və katalizatorun daha çox sərfi il ə aparılır ;  
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          3) Katalizator vaxtaşırı öz aktivliyini itirir və onun oksidləşdirici 

regenerasiyası tələb olunur,  həm də bu halda regenerasiyalar arasındakı dövr termiki 

emal prosesinə nəzərən xeyli azdır  ( bəzi hallarda 3-4 aya qədər azalır); 

         4) Reaktorlarda     temperatur    rejimini   tənzim   etmək  çətindir    və 

istismar zamanı    tez-tez  temperatur 950°C   və  daha   yüksəyə   qalxır ki,    bu  da   

dərin   destruksiya      reaksiyalarının güclənməsinə səbəb olur, nəticədə katalizator öz  

aktivliyini tezliklə itirir. 

                 Belə çatışmazlıqlar termiki prosesdə olmur, bu prosesdə reaksiya istiliyi 

ilkin xammalın intensiv qarışdırılaraq birinci reaktora verilməsi ilə sistemdən çıxarılır. 

Ona görə də hər iki yüksək temperaturlu reaktor blokunda temperatur rejiminin 

tənzimlənməsi xeyli dərəcədə asanlaşır. Pirolizin maye məhsullarının BTK 

fraksiyasından benzolun alınması prosesinin hər iki variantının əsas xüsusiyyətlərinin 

müqayisəsi göstərir ki, prinsip ehtibarı ilə onlar texniki-iqtisadi göstəricilərinə görə 

bir-birindən çox ciddi fərqlənmirlər. Əmtəə məhsulu kimi difenilin ayrılması zamanı 

termiki proses iqtisadi cəhətdən daha sərfəli hesab olunur. Həm termiki, həm də 

katalitik üsulların üstünlüklərini özündə birləşdirən və hər iki üsulda olan mənfi 

cəhətləri aradan götürən yeni bir üsul–termokatalitik üsul işlənib hazırlanmışdır. 

Bunun üçün yüksəktemperaturlu mərhələ 2 reaktorda həyata keçirilir. Birinci reaktorda 

proses termiki aparılır və əsasən hidrokrekinq reaksiyası baş verir, ikinci reaktorda isə 

katalizator iştirakı ilə hidrokrekinq başa çatdırılır  və hidrodealkilləşmə reaksiyasının  

lazımi münasib dərinliyi  əldə edilir. Sistemdə P ≤ 4 MPa, t ≤ 650°C həddində 

saxlanılır. Hidrodealkilləşmə prosesinə katalizator sərfi isə iki dəfə az olur. Texniki 

aromatik konsentratların termokatalitik hidrogenləşdirici emalı ilə benzolun alınması 

prosesinin texnoloji sxemi şəkil 1.6-da verilmişdir . 

Pirokondensat 1 və 2 rektifikasiya kalonlarında yüngül (≤ 70°C-də qaynayan 

fraksiya) və  ağır qalıq (≥ 150°C-də qaynayan fraksiya) fraksiyalarından ayrılaraq 3 

buxarlandırıcısına daxil olur. Bura 15 blokundan götürülərək 5 sobasında qızdırılmış 

hidrogen də verilir, hidrogen və aromatik konsentrat qarışığı birlikdə 3 



 32

buxarlandırıcısını keçərək 4 reaktoruna daxil olur. 4 reaktorunda əsasən hidrokrekinq 

prosesi gedir. Hidrokrekinqə uğramış aromatik konsentrat 4 reaktorunun aşağısından 

çıxaraq 5 sobasında təkrar qızdırılaraq 6 və 7 reaktoruna       daxil   olur. 6 reaktorunda 

əsasən termiki hidrokrekinq prosesi gedir, 7 reaktorunda isə katalizatorun iştirakı ilə 

hidrokrekinq başa çatır və hidrodealkilləşmə prosesi gedir. Reaktor blokunda təzyiq ≤4 

MPa,  temperatur rejimi isə ≤650°C həddində saxlanılır. 7 reaktorundan çıxan  

reaksiya məhsulları  8 utilizasiya qazanını və sonra da 9 soyuducusunu keçərək 10 

separatoruna daxil olur, burada kondensləşmə nəticəsində yüngül qazlar (H2,CH4,C2-

C4 karbohidrogenləri) ayrılaraq 15 hidrogenin qatılaşdırılması blokuna göndərilir. 10 

separatorundan çıxan maye reaksiya  məhsulları 11 stabilləşdirici kalona verilir, sonra 

stabilləşdirilmiş reaksiya məhsulları 12 qızdırıcısını keçərək 13 gil kontaktoruna daxil 

olur. Burada aromatik konsentratın şəffaflaşdırılması prosesi aparılır. Təmizlənmiş 

konsentrat 14 rektifikasiya kalonunda ayrılır. 14 rektifikasiya kalonunun yuxarısından 

əmtəə benzol ayrılır və anbara göndərilir, aşagısından isə aromatik konsentrat yenidən 

prosesə qaytarılır. 
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II. Karbohidrogen birl əşmələrinin istehsalı. 

Aşağı molekullu olefinlərin oliqomerl əşməsi 

Aşagı molekullu olefinlərin oliqomerlərinin sənaye  istehsalı ilk dəfə 40-cı 

ill ərdə, motor yanacaqları resurslarının  artırılması məqsədi ilə həyata keçirilməyə 

başlandı. Proses üçün oliqomerləşmənin kationlu katalizatorlarından, xammal kimi 

katalitik və termiki krekinq qazlarının C3  və C4 fraksiyasından istifadə olunur. 

Karbohidrogen xammalının pirolizi ilə güclü etilen və propilen istehsalı 

komplekslərinin yaradılması və K.Siqler tərəfindən trietilalüminium üzərində zəncirin 

uzanması reaksiyasının kəşfi, etilenin yüksəktemperaturlu oliqomerləşməsi ilə yüksək 

molekullu α - olefinlərin istehsalı prosesinin mümkünlüyünə imkan yaratdı. Düz 

quruluşlu α-olefinlər üzvi sintez sənayesinin mühüm məhsullarından biridir. Onlar 

səthi aktiv maddələr, yüksəkmolekullu doymuş spirtlər, sintetik yağ turşuları, aşağı 

temperaturda donan yağlar, surtkülərin və aşqarların istehsalı prosesində xammal kimi 

istifadə olunur. 

       Son zamanlarda tədqiqatçıların əksəriyyəti Siqler-Nattanın yeni katalitik 

sistemindən istifadə olunmaqla etilenin aşağıtemperaturlu oliqomerləşmə prosesinə 

müraciət edirlər. Aşağıtemperaturlu oliqomerləşmə prosesi daha yumşaq şəraitdə 

aparıldığına görə onun yüksəktemperaturlu oliqomerləşmə prosesinə nəzərən 

üstünlüyü çoxdur. İstehlakçının oliqomerin tərkibinə və keyfiyyətinə təlabatı yüksək 

olduğuna görə bir sıra ölkələrdə tərkibində xoşagəlməyən qarışıqlar olan qeyri stabil 

tərkibli krekinqin C3- və C4-fraksiyasının əvəzinə yüksək keyfiyyətli olefin 

xammallarından istifadə olunur. Həm də yeni kationlu katalizatorlar işlənib 

hazırlanmışdır ki, bunların da hesabına yüksək selektivliklə propilenin trimer və 

tetramerinin, etilen və propilenin sooliqomerlərinin alınması prosesini aparmaq 

mümkün olur. Metal üzvi katalizator kompleksindən effektiv istifadə olunmaqla 

propilenin oliqomerlərinin sintezi prosesi tədqiq olunmuşdur. Son zamanlarda 

propilenin oliqomerləşmə məhsulları alkilbenzolsulfonat, suksinimid, müxtəlif 
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təyinatlı yağlara qatılan alkilfenollu və digər aşqarlar, səthi aktiv maddələrin texniki 

növlərinin alınmasında xammal kimi istifadə olunmağa başlanmışdır. Bir çox 

ölkələrdə indi də propilenin oliqomerləri yanacaqlara yüksək keyfiyyətli aşqar kimi 

əlavə olunur. 

 
2.1. Etilenin yüksək temperaturlu oliqomerl əşməsi 

2.1.1.Etilenin alüminium üzvi katalizatorlar  

iştirakı il ə oliqomerləşməsi 

 Etilenin aluminium üzvi katalizatorlardan olan trietilalüminiumun (TEA) təsiri  

 ilə oliqomerləşmə reaksiyasının mexanizmi çox ətraflı öyrənilmişdir. 

          a1-C2H5 + n C2H4 → a1 ( C2H4 )nC2 H 5       ..............  (2.1) 

        Oliqomer zəncirinin böyümə reaksiyası etilen molekullarının TEA-a pilləli 

birləşməsi hesabına baş verir. Alüminium üzvi birləşmənin böyüyən molekulu 

termodestruksiya və ya zəncirin özü−özünə qırılma (2.2) və sonra da etilenlə birləşmə 

reaksiyalarına düçar ola bilər:  

            a1−H  + ( C2H4)m+1 →  a1−(C2H4)m−C2H5          .......(2.3) 

         burada,  a1 – 1/3 A1,  m = 0,1,2,3...... 

  Ali alüminium alkillərdən olefinlərin əmələ gəlməsinin digər üsulu çıxarma 

reaksiyalarına əsaslanır. 

     a1−(CH2)2−R  + (C2H4)m+1  →  a1−(C2H4)mC2H5 +  R−CH=CH2  ...........(2.4)                                   

 

(2.1)- (2.4) reaksiya tənlikləri düz quruluşlu olefinlərin alınmasına gətirib çıxarır. 

Lakin paralel olaraq ali olefinlərin AI−C rabitəsi üzrə tətbiq olunması da baş verir 

(2.5) .                                                           

                                                                      CH2 

      a1− CH2 − CH2 − R              [aI             CHR]                aI−H  +  R−CH=CH2  ...(2.2.)  

                                                            H  
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                                                                               R1                                                                                                              

   a1R  +  R1CH =CH2   → a1  CH2CH  R       ...........(2.5) 

Alınan şaxəli metal üzvi birləşmələr qeyri stabil olub asanlıqla etilen ilə 

sıxışdırılıb çıxarılır (2.6).  

                                                                                                        

                            R1                                                                                      R1    

a1  CH2 CH  R + (C2H4)m+1           a1  (C2H4)mC2H5  +  CH2=CR   ....(2.6)  

                                                                                             

        Qeyd etmək lazımdır ki, karbohidrogen mühitində trietilalüminiumun bir 

hissəsi dimer formasında (A1Et3)2, bir hissəsi isə monomer formasında olur və 

oliqomerləşmə reaksiyasında da ancaq monomer aktiv xassə göstərir. Zəncirin 

böyüməsi və qırılması reaksiyalarının aktivləşmə enerjisi (cəmi) 88 kcoul/mol–a, 

çıxarma reaksiyasında isə 136 kcoul/mol-a bərabərdir. Odur ki, etilenin TEA ilə 

reaksiyası  temperaturunu 120−130°C–dən yuxarı artırılması zamanı prosesin sürətinin 

ümumi artımı ilə çıxarma reaksiyası sürətinin də artması müşahidə olunur. 180-210°C 

temperatur intervalında zəncirin böyümə tsiklinin müddəti-  α−olefinlərinin 

çıxarılması  qısa müddətli olur . Reaksiya müddətində TEA  çoxlu sayda belə 

tsikllərin  əmələ gəlməsində iştirak edə bilər və proses həqiqi mənada katalitik bir 

proses olar. Qeyd edilənlərə müvafiq olaraq TEA–un iştirakı ilə etilendən ali 

α−olefinlərin alınması prosesinin 2 əsas texnoloji modifikasiyası mümkündür: 

- ardıcıl olaraq ali alüminiumalkillərin sintezi və sonra da onlardan ali                

α- olefinlərin  sıxışdırılıb çıxarılması   reaksiyalarini həyata keçirən iki mərhələli 

proses; 

- etilenin  yüksəktemperaturlu oliqomerləşməsi ilə aparılan birmərhələli proses. 

Etilenin TEA iştirakı ilə birmərhələli yüksəktemperaturlu oliqomerləşmə üsulu 

“Gulf Oil” (AB Ş) firmasının işləyib hazırladığı etilendən xətti quruluşlu                   

α−olefinlərin sintezinin sənaye texnologiyasına əsaslanır. Bu prosesdə alınan C4-C10 
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və C10-C18 olefin fraksiyalarında düz quruluşlu α−olefinlərin miqdarı müvafiq olaraq 

96 və 92%  olur.  

Etilenin yüksəktemperaturlu oliqomerləşmə prosesinin üstün cəhətləri: -TEA-un 

xüsusi sərfinin az olması, texnoloji sxemin sadəliyi, alınan olefinlərin keyfiyyətinin 

yüksək olması reaksiya istiliyi hesabına yüksək təzyiqli buxarın generasiyasının 

mümkünlüyünün energetik balansın əlverişli olmasına imkan yaratması və s. 

Prosesin çatışmayan cəhətləri: oliqomerləşmə reaktorunun vahid gücünün az  

olması (8-10 minton/il), çox tələb olunan C6-C18 olefin fraksiyasının çıxımının az 

olması (çevrilən etilenə görə 50-55% olur), olefinlərin əmtəə fraksiyasını çirkləndirən 

parafinlərin əmələ gəlməsi və sair. 

     “Conoko” (ABŞ) firması “Alfen” adlanan ali α-olefinlərin alınması prosesini 

işləyib hazırlamışdır. Bu proses aşagıdakı mərhələlərdən ibarətdir: alüminium, 

hidrogen və etilendən trietilalüminiumun sintezi; 100÷120°C-də və ~10 MPa təzyiq 

altında TEA-un etilen ilə  qarşılıqlı təsiri (böyümə reaksiyası); 280÷320°C 

temperaturunda, 1 MPa-dan aşağı təzyiqdə, 0,5-2 san. kontakt müddətində ali 

α−olefinlərin, əmələ gələn trialkilalüminiumdan sıxışdırılıb çıxarılması; olefinlərin 

tərkibində olan trietilalüminiumun hidrolizi. “Alfen” prosesinin əsas çatışmayan 

cəhətləri: TEA-un sərfinin böyük olması; qurğunun aparat tərtibatının çox iri olması; 

prosesin idarə edilməsinin çətinliyi v ə katalizatorun dezaktivləşmə sxeminin effektiv 

olmaması; 

        İkimərhələli üsul ilə etilendən ali α−olefinlərin alınması “Ethyl”(ABŞ) 

firması tərəfindən ilk dəfə 1970-ci ildə həyata keçirilmişdir. Bu halda C8-C18- 

fraksiyasının çıxımı 80%-dən artıq olmuşdur. Bu prosesin çatışmayan cəhəti onun 

aparat tərtibatının mürəkkəbliyi və yüksəkqatılıqlı TEA məhlullarından istifadə 

olunması ilə əlaqədar olaraq  yanğın təhlükəsinin yüksək olmasıdır. 

        Hal-hazırda alüminiumüzvi katalizatorların iştirakı ilə etilenin 

yüksəktemperaturlu oliqomerləşməsi ilə ali α-olefinlərin istehsal prosesləri işlənib 
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Modifikator  
                            
MEA 
məhlulu      

Oliqomer- 
  ləşmə 

Ayrıl-
ma   

 rektifikasiya 

Dezaktivləşmə 

  Etilen                     etilen                            yüngül olefinlər 

 Məhsullar oliqomerizat 

hazırlanmışdır. Bu halda vahid reaksiya həcmində oliqomerlərin çıxımının 

yüksəldilməsi və oliqomerləşmə aqreqatı gücünün 25-30 min ton/ilə qədər 

artırılmasına imkan yaradan  reaktor qovşağının texnoloji və aparat tərtibatının 

təkmilləşdirilməsi qabaqcadan nəzərə alınmışdır. Bundan başqa reaksiya məhsulları 

tərkibində xətti quruluşa malik olan α-olefinlərinin miqdarının artırılması, 

katalizatorun dezaktivləşmə prosesinin effektiv sxemlərinin yaradılması, prosesin 

texnologiyasının sadələşdirilməsi və proses zamanı yaranan ÷irkab sularının 

azaldılmasını təmin etmək məqsədilə katalizatora modifikasiya olunmuş əlavələr də 

qatılır. Qabaqcadan yüngül olefin fraksiyasından azad olmuş resilkulyasiya olunan 

oliqomerizatın yüksəkmolekullu fraksiyasından həlledici kimi istifadə olunmaqla 

aparılan birmərhələli oliqomerləşmənin midifikasiyalı sxemi reaksiya həcminin xüsusi 

məhsuldarlığının nəzərə çarpacaq dərəcədə artırılmasına imkan yaradır. Bu prosesdə 

olefinlərin çıxımı 500-700 kq/kq TEA, reaksiya həcminin məhsuldarlığı isə 250 kq/m3 

olur. Digər tərəfdən “modifikasiyalı“ variantda reaktorda polimer maddələrin 

alınmasına səbəb olan reaksiyalar minimuma endirildiyindən katalizator üzərində 

toplanan polimer yığıntıların miqdarı da azalır. Odur ki, katalizatorun fasiləsiz işləmə 

müddəti də artmış olur. Etilenin yüksəktemperaturlu modifikasiyalı oliqomerləşmə 

prosesinin blok-sxemi şəkil  2.1–də verilmişdir. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 2.1.  Etilenin yüksəktemperaturlu modifikasiyalı oliqomerl əşmə 
prosesinin blok sxemi. 
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Oliqomerləşmə reaktoruna verilən nisbətdə etilen, TEA və modifikator, 

reaksiyaya girməyən resirkulyasiya olunan etilen və resirkulyasiya olunan 

oliqomerizatın bir hissəsi verilir. Reaktordan çıxan oliqomerizat reaksiyaya girməyən 

etilen və “yüngül” olefinlərdən ayrılmaya göndərilir. Reaksiya kütləsinin maye fazası 

2 axına ayrılır. Bu axınlardan biri resirkulyasiya üçün  reaktora verilən təzə katalizator 

və həlledici xəttinə qaytarılır. Digər axın isə əvvəlcə TEA-un dezaktivləşmə 

sisteminə, sonra isə məhsul qarışığından tələb olunan tərkibə malik olefin 

fraksiyasının ayrılması üçün rektifikasiya prosesinə göndərilir. Etilenin 

yüksəktemperaturlu oliqomerləşmə prosesi alınan oliqomerizatın tərkibinin geniş 

interval həddində tənzim olunmasına imkan vermir, lakin reaksiya temperaturunu 

dəyişməklə oliqomerizatın tərkibində olan “yüngül” və “agır” fraksiyaların miqdarını 

xeyli dəyişmək olur. Müxtəlif üsullarla alınmış xətti quruluşlu ali α-olefinlərin izomer 

tərkibinin xüsusiyyətləri cədvəl 2.1-də verilmişdir. 

                                                                                                                        Cədvəl 2.1. 

Хətti qurulu şlu ali αααα-olefinlərin izomer tərkibinin xüsusiyy ətləri  

        Proseslər Tərkibi, %  ilə 

 α-olefinlər 2,2-əvəzləyicili  
olefinlər 

Daxili 2 qat  
    rabitəli olefinlər                                                  

         “Gulf Oil”firması 
                      C8                                                                                                           
2,5                C10             

             C12-C14           
             C16-C18       
   “Ethyl firması”        
             C8                                                                     

  C10  
            C12-C14                                    
            C16-C18          
    Ölkəmizdə                                                          

Ö                  C8                                                                     
  C10  

            C12-C14                                                                 
            C16-C18                                                                             

                                                                                                    
        96,0 
        95,0                                                                         
        93,5                                                         
        91,5                                                                              
      
        95,4          
        94,0 
        88,0    
        52,0 
 
        96,0 
        95,0 
        91,5 
        87,5 

            
         2,5 
         3,5                  
         5,0                     
         7,0 
 
         2,0     
         2,5 
         7,5 
         30,0 
 
          2,5  
          3,5 
          7,0  
          10,5      

Dax     
        izi        
        izi 
        izi 
        0,5 
 
        2,0 
        2,5 
        4,0 
        17,0 
 
         izi 
         izi 
         izi 
         0,5 
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2.2. Ali αααα-olefinlərin izomerləşməsi və disproporsiyalaşması 

Etilenin oliqomerləşməsi prosesində tərkibində karbon atomlarının sayı 4-dən  

28-ə qədər olan α-olefinlər saxlayan məhsulların alınması və onların tərkiblərinin 

tələbatdan asılı olaraq çevik tənzim olunması mümkün olmadığından bu məhsulların 

qarşılıqlı çevrilməsi proseslərinin işlənib hazırlanmasına ehtiyac yarandı. Belə 

proseslərdən biri olefinlərin disproporsiyalaşmasına əsaslanır. Olefinlərin 

disproporsiyalaşması (metatezis, dismutasiya) nisbətən yeni bir proses olub 60-cı 

ill ərin ortalarında kəşf edilmişdir. Bu prosesdə eyni zamanda həm parçalanma, həm də 

iki ikiqat rabitənin əmələ gəlməsi baş verir: 

 

                                        R2    R3                                     R2          R3 

                                        |      |                                     |            | 
                              R1 C = C R4                  R1C          CR4 

                                                                    +                                                +                            
                               R5 C  = CR6                 R5 C          CR6                ... (2.7) 
                                                                                                                                                                                                                     
                                        R7    R8                                 R7        R8                           
                                             
                             

 Burada Ri – hidrogen, karbohidrogen qalıgı və ya funksional qrupdur. 

Disproporsiyalaşma reaksiyası çox tez bir zamanda təcrübi tətbiq sahəsi tapdı. İlk 

dəfə sənaye miqyasında disproporsiyalaşma “Triolefin” adlanan prosesdə istifadə 

olundu . “Shell”(ABŞ) firması tərəfindən etilenin oliqomerləşməsi ilə C4-C28 tərkibli 

α-olefinlərin alınması, 2 qat rabitələrin miqrasiyası ilə izomerləşmə və 

disproporsiyalaşma reaksiyaları əsasında xətti quruluşa malik olefinlərin alınması 

prosesi işlənib hazırlanmışdır. Onların əsas məqsədi C8-C18 tərkibli olefinlərin 

çıxımını artırmaqdan ibarət olmuşdur. Proses zamanı tərkibində həm xətti quruluşa 

malik α-olefinlər və həm də onların “daxili” izomerləri olan C7-C10, C11-C12 və C13-

C14 fraksiyaları da əmələ gəlir. Bu məhsullardan spirtlər (neodol, neodol-91) və 

alkilatlar əsasında detergentlər emal edilir. C4-C8 və C20-C28 olefinlərinin C8-C18 
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olefinlərinə çevrilməsi prosesini bir neçə variantlarda həyata keçirmək olar. Bunlardan 

biri heksen-1 və ya okten-1-in disproporsiyalaşması ilə daxili  2 qat rabitəsi olan desen 

və ya tetradesenin alınması prosesidir, məsələn: 

         

       CH3−(CH2)3−CH=CH2                       CH3−(CH2)3−CH                        CH2 

                                  +                                                                                  +  
        CH3−(CH2)3−CH=CH2                      CH3−(CH2)3−CH                        CH2      ...(2.8) 
 

Heksen-1-in okten-1 ilə sodisproporsionlaşması zamanı dodesen alınır. Ali 

α−olefinlərin  2 qat rabitənin daxili vəziyyətdə miqrasiyası ilə gedən ilkin 

izomerləşməsindən sonra onu etilen ilə sodisproporsionlaşma prosesinə uğratmaq  

olar. Bu reaksiya daha aşagı molekula çəkisinə malik olan α−olefinlər komplekti 

almaga imkan yaradır. Bütün bu reaksiyalar ilkin olefinlər və reaksiya məhsullarının 

disproporsionlaşması və sodisproporsionlaşması ilə gedən yan reaksiyalarla müşayiət 

olunur ki, nəticədə əsas reaksiya məhsullarının “daxili” 2– qat rabitəsi olan olefinlərlə 

durulaşması baş verir. Olefinlərin disproporsionlaşması reaksiyalarında modifikasiya 

olunmuş alümo-molibden və alümo-kobalt-molibden katalizatorları daha selektiv 

katalizator hesab olunur. Bu katalizatorlar əsasında 2 variantda effektiv sənaye 

prosesləri işlənib hazırlana bilər. 1-ci – heksenin və ya C6-C10- olefin  fraksiyasının  

disproporsionlaşması;   2-ci – C20 – C28 tərkibli “ağır” olefinlərin heksen-1-lə, ya da 

C6-C10 tərkibli α−olefinlər fraksiyası ilə disproporsionlaşması. Əgər bu proseslər 

əmələ gələn yüngül olefinlərin resirkulyasiyası ilə aparılarsa, onda məqsədli məhsulun 

çıxımı xeyli artar. Katalizator iştirakilə normal heksenin  propilen, butilen-2 və normal 

heptenlər qarışığı ilə sodisproporsionlaşması  (t=1200C, P=0,6÷1,7 MPa, kontakt 

müddəti – 4 saat,  katalizatorun qatılıgı 0,1q/ml, olefin:heksen = 1,5:1) reaksiyası 

xeyli yüksək konversiya dərəcəsilə gedir və qrup tərkibinə görə bir-birinə yaxin olan 

məhsullar əmələ gəlir. Sodisproporsionlaşma məhsullarının tərkibi cədvəl 2.2-də 

verilmişdir. 
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Cədvəl 2.2.   

Sodisproporsionlaşma məhsullarının tərkibi 

 
Xammal 

 
n-C6H12+C3H6 

 
n-C6H12+C4H8-2 

 

C6H12+ n-C5H10-1+ 
+ C5H10-2 

 
Konversiya , % ilə 46,1            35,1 59,7 

Olefinlərin miqdarı, % 
o cümlədən : 

C2 

 
 

6,0 

 
 

             0,1 

 
 

5,9 
C3 28,2            12,2 9,0 

C4 12,6 40,0 18,9 

C5 7,7 2,4 26,4 

C6 26,0 24,9 13,7 

C7 5,1 5,5 10,5 

C8 2,4 6,5 5,6 

C9 5,5 0,5 3,2 

C10 0,3 4,6 2,9 

C11 6,2 3,3 3,9 

                                                                                                                                         

 C3−C6 tərkibli olefinlər və n-heksenlər qarışığının müxtəlif katalizatorların 

iştirakilə sodisproporsiyalaşmasi prosesində C3-C6 tərkibli n-olefinlərin 

resirkulyasiyasından istifadə olunmasına imkan yaranır. Göstərilən olefinlərdən 

istifadə olunarkən ən effektiv variantlardan biri də C3-C6 tərkibli n-olefinlərin 

etilendən  ayrılması üçün absorbsiya üsulundan istifadə olunmasıdır. Ayrılan etilen 

yenidən oliqomerləşməyə qaytarılır, C3-C6 tərkibli n- olefinlər isə disproporsiyalaşma 

prosesində resirkulyasiya olunur. Heksen-1 və ya C6-C10 olefinlər fraksiyasının 

disproporsionlaşdırılması prosesinin texnoloji sxemi şəkil 2.2-də verilmişdir. 1 

xammal tutumuna təzə heksen-1 və ya C6-C10 olefinlər fraksiyası, yüngül C2-C5 

tərkibli resirkulyasiya olunan olefinlər fraksiyası və həmçinin də resirkulyat verilir. 
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Sonra 1 tutumundan olefinlər qarışığı 2 nasosu vasitəsilə götürülərək 3 

buxarlandırıcısına göndərilir. 3 buxarlandırıcısında  xammal 1200C –yə qədər 

qızdırılaraq buxarlandırılır və 4 reaktoruna daxil edilir ki, burada da 

disproporsionlaşma prosesi gedir. 4 reaktoruna 9 katalizator kompleksi  hazırlayan 

blokdan katalizator da verilir. Disproporsionlaşma prosesi 1200C də baş verir. 4 

reaktorundan çıxan reaksiya məhsulları 5-8 rektifikasiya kalonlarında müvafiq olaraq 

C2-C5, C5-C7, C7-C10, C11-C18  və >C19 olefin karbohidrogenləri fraksiyalarına 

ayrılırlar. 5-7 rektifikasiya kalonlarının yuxarı hissəsindən çıxan olefin 

karbohidrogenlərinin bir hissəsi resirkulyat kimi 1 tutumuna qaytarılır. 8 rektifikasiya 

kalonunun aşağısından çıxan >C19  olefin karbohidrogenlərinin bir hissəsi də yenidən 

prosesdə resirkulyasiya olunur. C20 –C28  və C6-C10 olefinlərinin 

disproporsionlaşdırılması proseslərinin yüngül yan məhsulların (C2-C5 olefinləri) 

resirkulyasiyası ilə birgə aparılması alınan məhsulun tərkibinin tənzimlənməsinə və 

həmçinin də oliqomerləşmə prosesində yaranan, məqsədli olmayan hər hansı α-olefin 

fraksiyasının da emalına imkan yaradır.  Bu  halda prosesin texnoloji sxeminə 

izomerləşmə reaktoru da əlavə olunur. İzomerləşmə prosesində K2CO3 ilə 

modifikasiya olunmuş Na/ γ-AI2O3 –dən ibarət olan effektiv  katalizator 

kompleksindən istifadə olunur. Bu katalizatorun köməyi il ə olefinin tərkibində olan 2 

qat rabitə öz vəziyyətini dəyişə bilir, lakin  olefin molekulunun quruluşunda isə heç 

bir dəyişiklik baş vermir. Katalizator kompleksinin bu xassəsi alınan olefinlərin 

yüksək dərəcədə xəttiliyini t əmin edir və bununla da ilkin xammalın məqsədli 

olefinlərə  tam çevrilməsinə, ali olefinlərin tullantısız, çevik istehsal texnologiyasının 

yaradılmasına imkan yaranır.    

 

2.3. Alkilaromatik karbohidrogenl ərin istehsalı 

Alkilaromatik karbohidrogenlərin istehsalı və emalı  üzvi sintez sənayesinin əsas 

tərkib hissələrindən biridir. Benzolun alkilləşmə prosesi çoxdan məlumdur. Fransız 
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kimyaçısı Şarl Fridel və onun  amerikalı əməkdaşı Ceyms Krafts 1877-ci ildə 

təsadüfən benzolun xlorpentanlarla (C5H11CI) alkilləşdirilməsi texnologiyası ilə 

rastlaşdılar. Onlar katalizator kimi metal AI-dan istifadə etmişdilər.Bu reaksiya 

onların adını aldı və indi də Fridel-Krafts reaksiyası klassik olub benzolun etilenlə 

alkilləşməsi yolu ilə etilbenzolun alınmasında əsas üsullardan hesab olunur. 

  Alkilaromatik birləşmələr kimya və kimyəvi texnologiyada polimer materiallar, 

səthi aktiv maddələr, yanacaqlara yarımməhsul kimi qatılan yüksəkoktanlı əlavələrin 

alınmasında geniş istifadə edilir. Stirol və α−metil stirol kimi qiymətli monomerlərin 

alınmasında xammal kimi istifadə olunan etilbenzol və izopropilbenzolun daha böyük 

əhəmiyyəti vardır. İzopropilbenzol həm də “kumol” metodu ilə fenol ilə asetonun 

birgə alınması prosesində yarımməhsul kimi istifadə olunur. Polialkilbenzollar 

yağlara aşqar kimi qatılır. 2-ci dünya müharibəsi zamanı izopropilbenzol yanacaqlara 

yüksəkoktanlı əlavə kimi çox geniş istifadə olunurdu. İndi də o üzvi sintezin mühüm 

məhsullarından biridir. Alkilaromatik karbohidrogenlər istehsalının durmadan 

artırılması onlar əsasında alınan məhsullara olan böyük təlabatdan irəli gəlir. 

Alkill əşdirici agent kimi təkcə olefinlərdən deyil, həm də spirtlərdən, sadə və 

mürəkkəb efirlərdən, asetilendən və alkilhalogenidlərdən istifadə oluna bilər. Əsas 

üzvi və neft-kimya sintezinin çoxsaylı prosesləri içərisində benzolun olefinlərlə 

katalitik alkilləşməsi aparıcı yerlərdən birini tutur. Ümumi istehsal olunan benzolun 

80%-i alkilbenzollarin alınmasına sərf olunur. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə 

benzolun istifadə quruluşu təxminən eynidir : benzolun 50% -i etilbenzolun, 20% - ə 

qədəri isə izopropilbenzolun istehsalına gedir.Odur ki, bu istehsal proseslərini ətraflı 

nəzərdən keçirmək vacib və maraqlıdır.   

 

2.3.1. Etilbenzol və izopropilbenzolun istehsalı. 

          Aromatik karbohidrogenlərin alkilləşməsi mürəkkəb,  çoxmərhələli  proses 

olub bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir sıra reaksiyalardan ibarətdir: alkilləşmə, 

izomerləşmə, disproporsionlaşma, perealkilləşmə, polimerləşmə və sair. Odur ki, 
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bütün yan reaksiyaları nəzərə almaqla alkilləşmə prosesinin tarazlıq halının 

hesablanması çox mürəkkəb məsələdir. 

 Alkill əşmə prosesində katalizator kimi protonlu və aprotonlu turşulardan istifadə 

olunur. Benzolun olefinlər və spirtlərlə alkilləşməsi zamanı  katalizator kimi müxtəlif 

metalların (AI, Fe, Zr, Ta, Ti, Cd, Be, Zn və sair.) hallogenidlərindən və protonlu 

turşulardan  geniş istifadə olunur. Bu halda protonlu turşuların  aktivliyi  

HF>H2SO4>H3PO4 sirası üzrə azalır. Katalizatorların aktivliyi, selektivliyi və 

stabilliyi temperatur, təzyiq, alkilləşdirici agentlərin quruluş və təbiətindən  asılıdır. 

Alkill əşmə zamanı bərk və maye şəkilli katalizatorlardan istifadə oluna bilər. Bərk 

heterogen katalizatorlardan istifadə olunması daha məqsədəuyğundur, çünki bu halda 

reaksiya məhsullarını katalizator kompleksindən asanlıqla ayırmaq olur, bununla da 

xammalın hazırlanmasına, reaksiya məhsullarının yuyulması və neytrallaşdırılmasına, 

tullantı sularının təmizlənməsi və neytrallaşdırılmasına sərf olunan xərclər də azalır. 

Digər tərəfdən də avadanlıq və aparatların korroziyası da xeyli azalır. 

         Son zamanlarda benzolun olefinlər və spirtlərlə alkilləşmə proseslərində 

katalizator kimi ümumi formulu  Mx/nAI xSiyO2(x+y)⋅zH2O (M- metal, n- oksidləşmə 

dərəcəsi, x- AI atomlarının sayı, y –Si atomlarının sayı, z – su molekullarının sayı) 

olan seolit katalizatorlarından istifadə olunur. Digər tərəfdən bu məqsədlə 

yüksəkmolekullu matris və kationogen qruplardan (əsasən SO3H, COOH, PO3H2, 

AsO3H2) təşkil olunan heteropoliturşulardan  ibarət kationdəyişmə qətranlarından 

(kationitlərdən) da istifadə cəhdləri edilir. Əksəriyyət hallarda polimer matrisa kimi 

polistiroldan istifadə olunur ki, o da sulfolaşmaya məruz qala bilir. 

         Nəhayət, alkilləşmə prosesində  ümumi formulu  MRn (R – alkil qrupu) olan 

metal üzvi katalizatorlar da istifadə edilir. Bu cür katalizatorlar adətən ağır  metalların 

duzları (məsalən, TiCI3 və TiCI4) ilə kompleks şəklində istifadə olunur. 

Trietilalüminium çox yüksək aktivliyə malik olan katalizatordur, lakin onun aktivliyi 

hava və ya nəmliklə kontaktda olduqda kəskin azalır. Beləlikl ə, alkilləşmə 

proseslərində tədqiq olunan çoxsaylı katalizatorlardan, ancaq müəyyən qismi, yüksək 
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effektivliyə malik olanları sənaye miqyasında geniş tətbiq olunurlar. Alkilləşmə 

prosesində iondəyişmə qətranları və seolitlər ən perspektiv katalizatorlar hesab 

olunurlar ki, bununla da ətraf mühitin çirklənməsilə baglı olan problemlər aradan 

qaldırılır. 

         Dünyada ən iri, etilbenzola görə vahid gücü il ərzində 742 min tona bərabər olan 

“Moncanto Lummus” (ABŞ) firmasının benzolun alkilləşdirilməsi qurğusu AICI3 

katalizatoru  əsasında işləyir. Son dövrlərdə seolit katalizatorlarının iştirakı ilə 

etilbenzolun istehsalını həyata keçirən “Mobil Badger” (ABŞ) firmasının prosesi 

geniş yayılmışdır. Hal-hazırda bu  texnologiya əsasında vahid gücü il ərzində 335 – 

465 min tona çatan etilbenzolun sintezi ilə məşğul olan bir neçə iri qurğular işləyir. 

Prosesi 370-5000C temperaturda, 1,4-2,8 MPa təzyiq altında aparırlar. Alkilləşmə 

qovşağında ən azı 2 paralel reaktor quraşdırırlar ki, onun da birini dövrü olaraq 

regenerasiyaya keçirirlər. Polialkilbenzolları yenidən alkilləşmə qovşagına qaytarırlar. 

Bu prosesdə etilenin konversiyası 100 %, etilenə görə etilbenzolun çıxımı isə ≈98% 

olur. “Mobil Badger” (ABŞ) firmasının prosesi “Moncanto Lummus” firması  ilə 

rəqabət apara bilən yeganə üsuldur. Hər iki proses eyni iqtisadi effektivliyə malikdir. 

Lakin AICI3 katalizatoru əsasında işləyən texnologiya hələ də öz aktuallığını 

itirməmişdir. Bu onunla əlaqədardır ki, AICI3  əsasında hazırlanan katalizator 

kompleksinin iştirakıilə həm alkilbenzolların izomerləşməsi və həm də 

perealkilləşməsi baş verir. Odur ki, alkilləşmə prosesinin texnologiyasını müxtəlif 

katalitik sistemlərin iştirakilə göstərəcəyik. 

  

2.3.2. Alkilləşmə prosesinin nəzəri əsasları 

         Etilbenzol və izopropilbenzol istehsalı prosesində alkilləşdirici agent kimi 

olefinlər və onların karbohidrogen fraksiyasından istifadə edirlər (əsasən etilen və 

propilen).  Əgər alkilləşdirici agent kimi olefinlərdən istifadə olunarsa, onda 

katalizator  kimi protonlu və Lyuis turşuları tətbiq edilir. Bu halda tərkiblərində olan 

iki qat rabitənin p-elektronları hesabına asanlıqla polyarlaşdıqlarına və turşularla təsiri 
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zamanı π− və ya σ− kompleksi əmələ gətirmə qabiliyyətlərinə malik olduqlarına  görə 

doymamış karbohidrogenlərə (olefinlərə) həm də  Lyuis  əsasları kimi  baxmaq olar.  

Bu komplekslər olefinlərin tərkibində olan 2 qat rabitələrin və ya aromatik 

birləşmələrin protonlarla və ya  digər müsbət yüklü hissəciklərə təsirindən yaranır.  

 

                X+              
                                  X+                             X+     

         >C=C <                   >C=C<              >C+=C<  X        ... (2.9) 
                                                                                                      
                                                                                                             

  

                                                                                             ...(2.10)       

      π-kompleks                                              σ -kompleks 

π - və σ -  komplekslərinin əmələ gəlməsi reaksiya qarışığında mövcud olan HCI və 

H2O tipli promotorlardan asılıdır, belə ki , təmiz olefinlər MX3 tərkibli susuz metal 

halogenidlərlə reaksiyaya girmirlər. 

                                                                                       

       AICI3  + HCI                 H+[AICI4 ]−                             [C3H7]+ [AICI4 ]−              ...( 2.11 ) 

                                                                                                                    

                                                                  
        AICI3 + H2O                H+ [AICI 3OH ]−                     [C3H7]+ [AICI3OH ]−  ...(2.12) 

                                                             I                                             II         

            Birinci tip komplekslər fərziyyəyə əsaslanır, lakin onun duzları kifayət qədər 

möhkəmdir. Hal-hazırda hesab edilir ki, π - və σ - komplekslər qarşılıqlı olaraq bir 

birlərinə keçmə qabiliyyətinə malikdirlər və bəzi fərziyyələrə görə σ - 

komplekslərinin yaranmasında intermediantlar mühüm rol oynayırlar. Olefinlərin 

X+      
X+X+ 

+ 
H 
X 

C3H6 

C3H6 
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protonlaşması Markovnikov qaydası üzrə gedir ki, bu da 25-29 kcoul/mol istiliyin 

udulmasına səbəb olur. 

               CH3 −CH =CH2   + H+                 CH3−C +H −CH3             ...(2.13) 

                                                   

                                                                                                               

Alkenlərin reaksiyaya girmə qabiliyyəti əmələ gələn karbokationun 

davamlılığından asılı olur və aşağıdakı sıra üzrə artır: 

                   CH2 =CH2  <  R−CH =CH2  <  R2C=CH2    

Hazırda hesab edilir ki, qatı və duru sulfat turşularında karbokationların yaşama 

müddəti o qədər böyükdür ki, aromatik birləşmə ilə σ- kompleksi əmələ gələnə qədər 

karbokationlar onlara xas olan bütün çevrilmələrə (kationun miqrasiyası, hidrid 

yerdəyişməsi, protonun ayrılması) məruz qalırlar. Katalizator kimi Lyuis turşuları 

istifadə edildikdə intermediat ion cütü olur. 

                        σ -         σ +                                     σ +                          σ - 

         R−CH =CH2  +  AICI3 →    RCHCH2 ... AICI3                     .....( 2.15 ) 

 

Bu ion cütünün kationu aromatik substrat ilə qarşılıqlı təsirdə olaraq alkilləşmə 

məhsulu əmələ gətirir. Olefinlərin protonlar və ya digər müsbət yüklü hissəciklərə 

hücum etmə sürəti doymamış karbohidrogenlərin əsaslılığından asılıdır. Fəza 

çətinliyinə səbəb olan R əvəzləyicisi olarsa, alkilləşmə prosesi daha yumşaq şəraitdə 

gedər. Məsələn, karbokationun əmələ gəlməsi benzolun  2-metilpropenlə 80-90% -li  

H2SO4, propilen və etilen ilə müvafiq olaraq 96 və 98% -li H2SO4  iştirakilə 

alkilləşməsi zamanı baş verir. Bununla belə alkilləşmə reaksiyasının mexanizmi hələ 

tam aydınlaşdırılmadığına görə bu prosesin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi aktual 

məsələ olaraq qalır. Əvvəllər, əsasən güman edilirdi ki, AICI3  + HCI katalizatorundan 

istifadə etdikdə aralıq məhsul kimi alkilhallogenidlər əmələ gəlir. 

             CH2 =CH2  + [ AICI3 +HCI ]   →   CH3 −CH2−CI  +  AICI3       ...(2.16) 

    CH3                                                 CH3                                  
           C =CH2  +   H+                    C + −CH3     ......(2.14)                

    CH3                                                 CH3     
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     Son zamanlarda digər nöqteyi nəzəriyyələr də irəli sürülür. Onlara görə 

katalizatorun olefinlərlə qarşılıqlı təsiri olefinin polyarlaşması hesabına baş verir . 

Benzolun olefinlərlə alkilləşmə prosesində aralıq kompleksin əmələ gəlməsini ümumi 

şəkildə aşağıdakı sxem üzrə göstərmək olar. 

                            

             Belə hesab edirlər ki, benzolun olefinlərlə alkilləşməsi  BF3⋅H2O  iştirakı ilə 

aparılarsa, katalizatorun  aktiv forması H+[BF3OH]− və ya H3O
+⋅[BF3OH] 

− 

komplekslərindən ibarət olur ki, onlar da olefinlərlə qarşılıqlı təsir nəticəsində 

efirəbənzər  komplekslər əmələ gətirirl ər.   

 

Müəyyən olunmuşdur ki, etilenin BF3 ilə σ- kompleks əmələ gətirməməsinə 

baxmayaraq, polyar olefinlər alkilləşmə prosesində iştirak edə bilən σ- və π- 

kompleksləri əmələ gətirmə qabiliyyətinə malikdirlər. 

     Sulfat turşusunun iştirakilə aromatik birləşmələrin olefinlərlə alkilləşməsi 

reaksiyasının mexanizmi və komplekslərin əmələ gəlməsi aşağıdakı ardıcıllıqla baş 

verir. 

 

 CnH2n  + MX3  + HY         [CnH2n+1 ]+ [MX3 Y] 
−         [             CnH2n+1]+

+ [MX3 Y]−  
 
               H       CnH2n+1                         CnH2n+1                                  CnH2n+1                              
 

             [       ][MX 3 Y] 
−                          H+[MX 3 Y] 

−                    +  HY  + MX3   

..(2.17) 

 
                            
                                                                            CH3         δ+       δ− 
       BF3⋅ H2O                 H+BF3OH−                                  C H --- BF3OH       ......( 2.18)                                            
                                                                             CH3           
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CH2 =CH2  + H2SO4  →  CH3 −CH2
+  + HSO4

− 

                           C6H6 +  HSO4
−   →  C6H5

− + H2SO4                       .........( 2.19 ) 

C6H5
− + CH3 −CH2

+  →  C6H5 −CH2CH3 

              Güclü protonlu turşuların  iştirakı ilə aromatik karbohidrogenlərin olefinlərlə 

alkilləşməsi  reaksiyasında komplekslərin əmələ gəlmə mexanizmi sadələşdirilmiş 

şəkildə aşağıdakı kimi göstərilə bilər.    

                      2 H3PO4   →   H2PO4
− +  H4PO4

+  

                    C3H6  +  H4PO4
+  →  C3H7

+  +   H3PO4                        .......( 2.20 ) 

                    C6H6 +  C3H7
+    →  C6H5 − C3H7   + H+ 

                    H2PO4
− +  H+     →    H3PO4 

Beləlikl ə alkilləşmə prosesi mürəkkəb  çoxmarşrutlu mexanizm üzrə gedir. 

Ayrı-ayrı istiqamətlərin baş verməsi katalizator, alkilləşdirici agent və həlledicilərin 

təbiətindən, komponentlərin nisbətindən və reaksiyanın aparılma şəraitindən, əmələ 

gələn komplekslərin quruluşundan və digər faktorlardan asılıdır. Buna görə də ancaq  

göstərilən şərtləri dəyişməklə  prosesi idarə etmək  mümkündür. 

      Aromatik karbohidrogenlərin alkilləşməsi prosesinin sxemini sadələşdirilmiş 

şəkildə belə göstərmək olar. 

                                                 

                                                                         
       

Aralıq məhsulun yüksək enerjiyə malik olması (buna görə də onun qatılığı yetərincə 

azdır) nəzərə alınarsa, onda stasionarlıq prinsipini tətbiq etməklə reaksiya sürətinin 

asılılıq tənliyini aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

r = d[ArR]/dτ = K1K2[ArH] [R+] [B] /( K−1 +K2[B] )    .....( 2.22 ) 

 

 
                                 K1               H      B 
  ArH     +   R+                  Ar+          

           Ar R    +   BH+   .....(2.21)        
                                 K−1              R      K2 
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   Əvvəldə qeyd edildiyi kimi alkilləşmə reaksiyasının sürəti bir çox faktorlardan 

asılıdır, bu səbəbdən də son dərəcə müxtəlif hallar mümkündür : 

1) σ-kompleksin ilkin komponentlərə parçalanması  protonun qoparılmasına 

nəzərən  xeyli yavaş gedir; onda K2[B] >> K−1 olar və  məxrəcdə olan K−1 nəzərə 

alınmaya bilər. Bu halda ( 2.22 ) tənliyi  r = K1[ArH] [R+]  şəklini alır, başqa sözlə 

reaksiya 2-ci dərəcəli olur və əsasın qatılıgı onun sürətinə təsir etmir; 

2) Əgər K−1 >> K2[B] olarsa, o vaxt   r = ( K1K2/ K−1) [ArH] [R+] [B] olur, başqa 

sözlə reaksiya 3-cü dərəcəli olur və reaksiyanın sürəti əsasın qatılıgı ilə təyin edilir; 

3) Əgər K−1≈ K2[B] >> K1  olarsa, onda reaksiyanın sürəti   (2.22) tənliyinə üyğun 

gəlir və əsasın qatılığından asılılığı qeyri xətti olur; 

4) Əgər  K1 ≈ K−1> K2[B] olarsa, onda  reaksiyanin sürəti əsasın qatılığından  və 

artıq qalan  ilkin reagentin miqdarından asılı olur . 

Alkill əşmə prosesini aparmaq üçün onun limitləşdirici mərhələsini təyin etmək 

lazımdır. Məqsədli məhsulun çıxımını azaldan və yan məhsulların alınmasına səbəb 

olan reaksiyaların baş verməsini sürətləndirən əsas səbəblərə aşağıdakıları göstərmək 

olar: 

1) İlkin xammalların təmizliyinin kifayət  dərəcədə  olmaması və tərkibində 

qatışıqların olması katalizatorun dezaktivləşməsinə səbəb olur: çətin ayrılan 

qarışıqların və azeotropların əmələ gəlməsi  və qurğunun bəzi yerlərində toplanıb 

qalması nəticəsində  məqsədli məhsulun ayrılması prosesi mürəkkəbləşir ki, bu da bir 

müddətdяn sonra prosesin getmə şəraitinin  və məhsulun   keyfiyyətinin pisləşməsilə 

nəticələnir; 

2) Katalizator kompleksi tərkibinin dəyişməsi reaksiyanın selektivliyinin azalmasına, 

bir sıra hallarda isə perealkilləşmə reaksiyasının dayanmasına səbəb olur; 

3) Polialkilaromatik birləşmələrin katalizator ilə мöhkəm komplekslər əmələ 

gətirməsi katalizatorun dezaktivləşməsinə səbəb olur; 
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4) Reaksiyanın məqsədli məhsulunun izomerləşməsi nəticəsində yan məhsullara 

çevrilməsi reaksiyanın selektivliyini aşağı salır. 

          Bu və digər səbəbləri həm katalizatorun, prosesin və reaksiyanın aparılma 

şəraitinin seçilməsində, həm də prosesin idarə olunması zamanı mütləq nəzərə almaq 

lazımdır. İndi isə yuxarıda göstərilən səbəblərin alkilləşmə prosesinə təsirini nəzərdən 

keçirək. 

Alkill əşmə prosesinə əks təsir göstərən qatışıqlara asetilen, butadien-1,3, CO, 

CO2, asetaldehid, efirlər və başqaları aid edilə bilər. Bunların hər biri məqsədli 

məhsul çıxımının azalmasına müxtəlif cür təsir edir. Məsələn, asetilen və butadien-1,3 

turş katalizatorların iştirakında polimerləşərək qətranabənzər maddələr əmələ 

gətirirl ər ki, bunun da nəticəsində katalizatorun tıxanması və dezaktivləşməsi baş 

verir. Katalizatoru həm də olefinlərdən çətin  ayrıla bilən  karbon oksidi (CO) də 

zəhərləyə bilər. Karbohidrogen qazlarının tərkibində oksigenin olması 

polialkilbenzolların çıxımının kəskin artmasına və katalizator kompleksi aktivliyinin 

nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişməsinə səbəb olur. Bu əsas reaksiyanın istiqamətini 

dəyişə bilən kation-radikallarının əmələ gəlməsi hesabına baş verir. Aldehid və efirlər 

də katalizatorun dezaktivləşməsinə və həm də polialkilbenzolların çıxımının 

artmasına səbəb olur. Beləlikl ə, ilkiн xammalın əlavə olaraq göstərilən qatışıqlardan 

təmizlənməsi zəruridir. 

       Benzolun və alkilləşdirici agentin tərkibində nəmliyin olması AICI3-un 

dönməyən dezaktivləşməsinə, yəni AI(OH)3 -ə çevrilməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən 

də ilkin xammalı dərin qurutmaya düçar etmək vacibdir. Bundan başqa, benzolu 

tiofendən və digər kükürdlü birləşmələrdən də təmizləmək lazımdır, çünki bu cür 

maddələrin olması katalizatorun aktivliyini azaltmaqla yanaşı, həm də məqsədli 

məhsulu çirkləndirən qətranabənzər maddələrin əmələ gəlməsinə imkan yaradır. 

Nəhayət, alkilatın tərkibində qatışıqların qatılığının artması həm də reagentlər 

nisbətinin dəyişməsi, temperaturun,  katalizator qatılığının və kontakt müddətinin 

artırılması, qarışdırmanın pisləşməsi nəticəsində müşahidə olunur. Düzdür, bu  
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parametrlərin təsiri müxtəlifdir. M əsələn, AICI3 iştirakı ilə benzolun  etilen və 

propilen ilə alkilləşməsi zamanı yan məhsulların çıxımı temperaturdan çox 

katalizatorun qatılığından asılıdır. Deməli, prosesi yüksək temperaturda və az miqdar 

aktiv katalizator iştirakı ilə aparmaq daha yaxşı nəticə verə bilər. Adətən, prosesi 

aparmaq üçün  optimal şərait seçilir və onu qurğunun bütün iş dövrü ərzində tələb 

olunan səviyyədə saxlayırlar. Digər tərəfdən, kompleksi əmələ gətirmək üçün ilkin 

xammalın tərkibində hidrogen xlorid iştirak etməlidir (1,0 mol AICI3-ə 0,5 mol HCI). 

Onu  xammala müvafiq miqdarda alkilxlorid əlavə etməklə əldə etmək olar. 

Alkilxlorid benzolla təsirdə olub alkilbenzol və HCI əmələ gətirir. Hidrogen xloridi 

həm də AICI3-ün bir hissəsini su ilə parçalamaqla almaq olar. 

Benzolun olefinlərlə alkilləşməsi prosesi həm buxar, həm də maye fazada aparıla 

bilər. Alkill əşmə prosesində turşu tipli katalizatorlardan istifadə olunur (AICI3, 

H2SO4, susuz HF, BF3, daşıyıcı üzərinə hopdurulmuş ortofosfat turşusu, 

alümosilikatlar, seolitlər, iondəyişmə qətranları).  Ən perspektiv katalizatorlar 

seolitlər və  iondəyişmə qətranları hesab olunur, çünki bu halda ətraf mühitin 

çirklənməsi problemi aradan qaldırılmış olur . 

   

2.3.3. Benzolun olefinlərl ə alkill əşmə prosesinin texnologiyası 

     Son illərdə “Mobil-Badger” (ABŞ) firmasının seolit  əsaslı katalizatorlarla işləyən 

alkilləşmə prosesləri  uzvi sintez sənayesində geniş yayılmışdır . Bu texnologiya 

fəaliyyət göstərən və etilbenzola görə vahid gücü il ərzində 335- 465 min ton olan bir 

neçə  iri qurğularda tətbiq olunmuşdur. Proses 370-5000C temperaturda  və 1,4− 2,8 

MPa təzyiq altında həyata keçirilir. Bu texnologiyada proses zamanı alınan 

polialkilbenzollar alkilləşmə qovşaьına qaytarılır. Etilenin konversiyası 100%, 

etilenə görə hesabladıqda etilbenzolun çıxımı ≈98 % təşkil edir. 

  Lakin bununla belə AICI3 əsasında hazırlanan katalizator kompleksinin iştirakı 

ilə aparılan alkilləşmə texnologiyası da öz aktuallığını itirməmişdir. Bu onunla 

əlaqədardır ki, AICI3 əsasında hazırlanan katalizator kompleksinin iştirakı ilə həm 



 53

alkilbenzolların izomerləşməsi  həm də dialkilbenzolların perealkilləşməsi baş verir. 

Ona görə də alkilləşmə prosesinin texnologiyasını müxtəlif katalitik sistemlərin 

istifadə olunması hallarında nəzərdən keçirəcəyik .   

 

2.3.4. AICI3 iştirakı il ə etilbenzol və izopropilbenzol istehsalı 

         Alkilləşmə prosesi üçün  ilkin xammal (benzol və olefinlər) müxtəlif 

qatışıqlardan və o cümlədən də sudan təmizlənməlidir. Əks halda  nəmliyin olması  

AICI 3−ü hidrolizə uğradaraq HCI əmələ gətirər. Həm təmizləmə həm də qurutma 

prosesləri xeyli miqdarda enerji sərfi tələb edir. Bununla bağlı olaraq daha çox ilkin 

xammalların ancaq 0,002÷0,005%-ə qədər heteroazeotrop qurudulması həyata 

keçirilir. Digər tərəfdən AICI3−ün vacib  aktivliyi ancaq katalizator kompleksinin 

əmələ gəlməsi üçün tələb olunan HCI iştirakı ilə əldə olunur. Bir qayda olaraq, 

kompleksin əmələ gəlməsi üçün alkilxloridlərdən ( məsələn, C2H5CI ) istifadə olunur. 

Susuz HCI-dan da istifadə etmək olar (əgər istehsalatda ondan varsa), lakin onun 

miqdarını reaksiya kütləsində tənzim etmək çətin olur.  

       HCI olduqda katalizator kompleksi mərkəzləşdirilmiş qaydada  AI 

tullantılarından aşağıdakı reaksiya üzrə hazırlanır: 

                  2 AI  +  6 ArH +  HCI →  (ArH)6⋅AICI 3⋅HCI    ...       (2.23) 

Əks halda katalizator kompleksinin hazırlanmasında ilkin xammal kimi AICI3 –dən 

istifadə edirlər. AICI3 əsasında hazırlanmış katalizator kompleksinin iştirakı ilə 

benzolun etilenlə alkilləşmə prosesi maye fazada  istiliyin ayrılmasıyla gedir. AICI3 

əsasında hazırlanmış katalizator kompleksinin iştirakı ilə etilbenzolun (və ya 

izopropilbenzolun) istehsalı prosesinin texnoloji sxemi səkil 2.3 – dя verilmişdir. 

Ilki н  benzol susuzlaşdırıldıqdan sonra qurudularaq bir hissəsi katalizatoru 

hazırlayan reaktora, qalan hissəsi  işə reagent kimi 5 reaktoruna verilir. Katalizator 

kompleksi qarışdırıcı ilə təchiz olunan 1 reaktorunda hazırlanır . Bunun üçün 1 

reaktoruna benzol, AICI3, etilen xlorid və  həmçinin də polialkilbenzollar verilir. 
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Tərkibində mol nisbətləri  benzol: alkilbenzollar = (3−5):1, AICI3: aromatik 

karbohidrogenlər nisbəti 1:(2,5−3,0) olan şıxtadan hazırlanan katalizator kompleksi 

maksimal aktivliyə malik olur. Peaktor katalizator kompleksi məhlulu ilə doldurulur, 

sonra isə prosesin gedişi zamanı işləndikcə yenisi əlavə olunur. 1 reaktorunda 

hazırlanan katalizator kompleksi 2 alkilləşmə reaktoruna verilir. Reaksiya istiliyi 

soyuq xammalın verilməsi və benzolun buxarlandırılması hesabına sistemdən xaric 

edilir. Katalizator məhlulu, qurudulmuş benzol və etan-etilen (propan-propilen) 

fraksiyası 2 reaktorunun aşağı hissəsinə daxil edilir. Barbotaj olunduqdan sonra 2 

reaktorunun yuxarı hissəsindən reaksiyaya girməyən buxar-qaz qarışığı çıxarılaraq 3 

kondensatoruna göndərilir. 3 kondensatorunda ilk əvvəl 2 reaktorundan buxarlanan 

benzol kondensləşdirilir, kondensat 2 reaktoruna qaytarılır, tərkibində xeyli miqdar 

benzol (xüsusən reagent kimi duru olefin istifadə olunduqda) və HCI olan 

kondensləşməyən qazlar 6 skrubberinin aşagı hissəsinə daxil olur. 6 skrubberi benzol 

buxarlarını tutmaq üçün polialkilbenzollarla suvarılır. Benzolun polialkilbenzollardakı 

məhlulu 6 skrubberinin aşağı hissəsindən 2 reaktoruna qaytarılır, kondensləşməmiş 

qazlar HCI-u udmaq üçün su ilə suvarılan  7 skrubberinə daxil olur. Buradan HCI-un 

sulu məhlulu neytrallaşmaya, qazlar isə istiliyin utilizasiyası sisteminə göndərilir. 

Alkill əşmə məhsulları ilə katalizator məhlulu birlikdə 4 çökdürücüsünə verilir ki, 

buradan da aşağı lay (katalizator məhlulu) reaktora qaytarılır, yuxarı lay  (alkilləşmə 

məhsulları) 5 nasosu vasitəsilə 8 skrubberinin aşağı hissəsinə göndərilir. 8 və 10 

skrubberlərində alkilatın tərkibində həll olmuş hidrogen xloridin və AICI3 –un 

yuyulması prosesi həyata keçirilir. 8 skrubberi  9 nasosu ilə vurulan qələvi məhlulu ilə 

suvarılır. Resirkulyasiya olunan qələvi məhlulu axınına HCI-u neytrallaşdırmaq üçün 

lazım olan miqdarda təzə qələvi də verilir. Sonra alkilat qələvidən təmizlənmək üçün 

su ilə suvarılan  10 skrubberinin aşağı hissəsinə daxil olaraq neytral mühit yaranana 

qədər yuyulur. Qələvinin sulu məhlulu neytrallaşmaya, alkilat isə 14 qızdırıcısını 

keçərək 13 rektifikasiya kalonuna daxil olur. 13 rektifikasiya kalonunun yuxarısından  

distillat – benzolun su ilə heteroazeotropu ayrılır susuzlaşdırılır, qurudulur və yenidən  
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1 reaktoruna qaytarılır. 13rektifikasiya kalonunun kub məhsulu 14 rektifikasiya 

kalonuna verilir ki, burada da etilbenzolun ayrılması prosesi baş verir. 14 rektifikasiya 

kalonunun kub məhsulu 15 rektifikasiya kalonuna göndərilir. Burada 

polialkilbenzolları 2 fraksiyaya ayırırlar. Bu kalon vakuum altında işləyir (P = 5,3 

kPa). 15 rektifikasiya kalonunun yuxarı məhsulu 1 və 2 reaktoruna qaytarılır, aşagı 

kub qalığı (qətranlaşmış məhsullar) isə məqsədli məhsul kimi sistemdən çıxarılır. Bir 

ton monoalkilbenzolun alınmasına 5-10 kq AICI3  sərf olunduğu halda məqsədli 

məhsulun çıxımı 94 -95 % təşkil edir.  

       Nəzərdən keçirdiyimiz istehsal prosesinin ekoloji təmizliyini  yaxşılаşdırmaq 

məqsədilə burada yaranan turş və qələvili suların qarşılıqlı neytrallaşdırılmasının 

təşkil olunması məqsədəuyğundur. Bunun üçün elə şərait yaratmaq  lazımdır ki, 

qələvinin və turşunun müəyyən nisbəti saxlanılsın . Bu halda baxılan texnologiya 

daha münasib hesab oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, AICI3 məhlulu ( işlənmiş 

katalizator) neft emali və sellüloza-kağız sənayesinin tullantı sularının 

təmizlənməsində koaqulyant kimi istifadə oluna bilər. Alkill əşmə prosesində alınan 

qətran hal-hazırda yanacaq kimi istifadə olunur. Lakin bu onun ən yaxşı istifadə 

sahəsi hesab olunmur, çünki həmin  tullantıdan tikinti sənayesində daha effektiv 

istifadə oluna bilər. Bu texnologiyanin əsas çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, 

burada reaksiya istiliyinin regenerasiyası olmadığı üçün həmin istilik 3 

kondensatorunda su vasitəsilə çıxarılır . 

      “Monsanto” (ABŞ) firmasının hazırlamış oldugu maye fazalı alkilləşmə 

texnologiyası yuxarıda göstərilən çatışmayan cəhətlərin aradan qaldırılmasına imkan 

yaradır . Təklif olunmuşdur ki,  regenerasiya olunmadan az miqdarda AICI3 (1 kq 

alkilata nəzərən 2 qrama yaxın) istifadə olunsun. Maye fazalı alkilləşmə zamani 

təzyiq prosesin temperaturundan asılı olur. Belə ki, reaksiya qarışığı maye halında 

olmalıdır. Temperaturun artırılmasına baxmayaraq (müvafiq təzyiqdə 160-2000C) 

katalizatorun miqdarı az olduğundan  qətranəmələgəlmə dərəcəsi aşagıdır ki , bu da 

tullantısız istehsal prosesinin yaradılması üçün çox əhəmiyyətlidir. Lakin bu halda, 
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alkilləşmə prosesi  şəraitində polialkilbenzolların perealkilləşməsi baş vermədiyindən 

texnoloji sxemdə dealkilləşmə prosesini yerinə yetirmək üçün əlavə reaktor nəzərdə 

tutulur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, AICI3 əsasında hazırlanmış katalizator kompleksinin 

iştirakı ilə benzolun propilenlə alkilləşmə prosesi də analoji olaraq benzolun etilenlə 

alkilləşmə texnologiyası kimidir. Alkilləşdirici agent kimi propilendən başqa 

qabaqcadan nəmlikdən, karbon qazından və digər qatışıqlardan təmizlənmiş propan-

propilen fraksiyasından da istifadə etmək mümkündür.  

             İzopropilbenzol sintezi prosesinin əsas göstəriciləri: 

 

Benzol:propilen mol nisbəti                                                 2,5:1,0; 

Temperatura,0C ilə                                                               70-90; 

Təzyiq, MPa                                                                          0,1-0,5; 

Propilenin qatılığı, həcm % ilə                                             35-80; 

Bir keçiddə propilenin konversiyası, kutlə % ilə                  99;  

1 ton məhsula görə katalizator sərfi, kq ilə                           20; 

1 m3 reaktorda 1 saat ərzində propilbenzolun 

çıxımı, kq ilə                                                                          150-250  

Məhsulun tərkibi, kütlə %-i ilə : 

Benzol                                                                                     60-62 

Etilbenzol                                                                                 1-2 

Izopropilbenzol                                                                        28-33 

Polialkilbenzollar, qətranlar                                                    7-9 

        Beləlikl ə, aromatik karbohidrogenlərin maye fazalı alkilləşmə prosesləri çox 

sayda texnoloji məsələlərin həll olunmasına və sənaye miqyasında bir sıra aromatik 

karbohidrogenlərin alınmasına imkan verir. Bununla belə bu texnologiyanın bir sıra 

çatışmayan cəhətləri vardır: sənaye katalizatorları lazımi dərəcədə stabil və aktiv 

deyildir ; AICI3, H2SO4 və digər sənaye katalizatorları aparatların korroziyasına səbəb 
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olurlar və pis regenerasiya olunurlar: yan məhsulların alınması əsas reaksiyanın 

selektivliyini artırır, həm də əsas məhsul - alkilbenzolun təmizlənməsinə və əlavə 

məhsulların regenerasiyasina xərclər tələb edir; eyni zamanda çoxlu miqdarda çirkli, o 

cümlədən də turş sular alınır ki, bunların da təmizlənməsi əlavə xərclərə səbəb olur. 

Bununla əlaqədar olaraq daha səmərəli digər texnologiyaların da tapılması lazımdır. 

Göstərilən çatışmayan cəhətləri aradan qaldırmaq üçün katalizator kimi seolitlərdən 

istifadə etmək olar. 

 
2.3.5. Heterogen katalizatorların iştirakı il ə  

izopropilbenzol istehsalı 

  Hal-hazırda benzolun propilenlə alkilləşmə prosesinin fosforlu turşular, oksid 

və metalların duzları,  oksidlər, modifikasiya olunmuş BF3, amorf alümosilikatlar, 

seolitlər və kationitlər əsasında hazırlanmış  heterogen katalizatorları mövcuddur. 

Bərk katalizatorlardan istifadə, texnoloji sxemi xeyli sadələşdirir, prosesin  

avtomatlaşdırılmasına imkan verir, aparatların korroziyasının qarşısını alır, reaksiya 

məhsullarının ayrılmasını asanlaşdırır və prosesdə çirkli sular da alınmır. Belə 

katalizatorları regenerasiyaya uğradaraq  dəfələrlə istifadə etmək mümkündür . Bu 

halda biz seolitlər və kationitlər üzərində aparılan alkilləşmə texnologiyasını nəzərdən 

keçirəcəyik. Nadir torpaq elementlərindən hazırlanan “CaHY”  tipli seolit tərkibli 

katalizatorlar perspektiv hesab edilir, çünki  onların üzərində alkilləşmə reaksiyası 

şəraitində perealkilləşmə prosesi də gedə bilir. Prosesin optimallaşdırılmasi zamanı 

nəzərə almaq lazımdır ki, benzol:propilen nisbətinin artması ilə selektivlik artır . Bu 3 

səbəbdən baş verir: 

1) Benzolun yüksək qatılığında kumolun tarazlıq qatılığı böyükdür; 

2) İki alkill əşmə reaksiyasının kinetikası  benzol: propilen nisbətinin yüksək 

qiymətində də kumolun əmələ gəlmə prosesinə əlverişli şərait yaradır; 

3) Eyni bir temperaturda reaktorun girişində benzolun yüksək qatılığı reaktorun 

çıxışında temperaturun azalmasına kömək edir ki, bu da öz növbəsində perealkilləşmə 
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reaksiyasının tarazlıq sabitini yüksəldir. Bütövlükdə kumola çevrilmə selektivliyi 

93,7% olur. 

           Şəkil 2.4-də seolit katalizatorları üzərində benzolun propilenlə alkilləşməsi ilə 

izopropilbenzolun istehsalı prosesinin texnoloji sxemi göstərilmi şdir. Bu variantda 1 

reaktoru alkilator rolunu oynayır,  digər 2 reaktoru isə perealkilləşmə və katalizatorun 

regenerasiyası proseslərini həyata keçirir. Alkilləşmə prosesini maye xammalı yüksək 

sürətlə verməklə  (15−25 saat−1), benzol və propilenin mol nisbətinin (7−8 ) ÷1-ə, 

reaktorun giriş temperaturunun 210−2150C, çıxış temperaturunun isə 250−2550C-yə 

bərabər qiymətlərində aparmaq lazımdır. Alkilləşmə məhsulları izotermiki işləyən 2 

perealkilləşmə reaktoruna verilməzdən əvvəl 7 soyuducusunda 2200C-yə qədər 

soyudulur. Bu halda katalizator propilen ilə kontaktda olmadığından öz aktivliyini 

itirmir. Sonra 2 perealkilləşmə reaktorundan çıxan alkilləşmə məhsulları  8 

istidəyişdiricisində öz istiliyini ilkin xammal axınlarına verərək soyudulur və 3 

depropanizatoruna verilir. Burada ilk əvvəl propan – propilen fraksiyasının tərkibində 

olan propan ayrılır. 3 kalonunun kub məhsulu 4 rektifikasiya kalonuna göndərilir. 4 

rektifikasiya kalonunda reaksiyaya girməyən benzol ayrılaraq yenidən alkilləşmə 

prosesinə qaytarılır. 4 rektifikasiya kalonunun kub məhsulu 5 rektifikasiya kalonuna 

daxil olur ki, burada da məqsədli məhsul- kumolun ayrılma prosesi gedir. 5 kalonunda 

aralıq məhsul kimi alınan diizopropilbenzollar 1 reaktoruna qaytarılır. 5 kalonunun 

kub məhsulu kimi polialkilbenzollar çıxarılır. Bu prosesdə ilkin reagentlər əvvəlcə 

perealkilləşmə məhsullarının istiliyi hesabına 8 istidəyişdiricisində sonra isə 6 

qızdırıcısında alkilləşmə temperaturuna qədər qızdırılır .  

Qeyd etmək lazımdır ki, seolit katalizatorların iştirakı ilə alkilləşmə 

proseslərinin aparılması turş xassəli çirkli suların yaramasının qarşısını alır və 

belələklə də turş çirkli suların neytrallaşdırılması mərhələsi də kənar edilir. Lakin 

seolit katalizatorlarının iştirakı ilə alkilləşmə zamanı monoalkilbenzollarla eyni 

zamanda polialkilbenzollar da alınır, toluol və etilbenzolun alınması ilə nəticələnən 

izopropilbenzolun krekinqi, izopropilbenzolun n-propilbenzola izomerləşməsi və 
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propilenin polimerləşməsi prosesləri də gedir. Beləlikl ə, ekoloji təhlükəsiz və 

tullantısız istehsal texnologiyalarının yaradılması üçün sadaladığımız  birləşmələrin 

məqsədli məhsul kimi tətbiq sahələrinin tapılması lazımdır.    

                                             

2.3.6. Xətti qurulu şlu ali alkilbenzolların alınması 

Xətti quruluşa malik əvəzləyicisi olan ali alkilbenzollar səthi aktiv maddələrin 

alınmasında ilkin xammal hesab olunurlar. Xətti quruluşlu ali alkilbenzolların bir sıra 

politörəmələri aşagı temperaturda donan mоtor yağlarının, hidravlik mayelərin və 

konsistentli sürtkülərin əsasını təşkil edir. Alkil zəncirinin uzunlugu C12-C14 olan 

mono əvəzli xətti quruluşlu alkilbenzollar ən kütləvi sintetik yuyucu vasitələrdən olan 

alkilbenzolsulfonatların alınmasında başlıca və əsas xammallardan biridir. C14-C16 

olefinləri əsasında alınan bu cür xətti alkilbenzollar hidravlik mayelər kimi, C20-C26 

olefin karbohirrogenləri əsasında alınan xətti alkilbenzollar isə yaglara əlavə olunan 

sintetik sulfonatlı aşqarların alınmasında istifadə oluna bilər. Bu məqsədlə C10-C12 

alkil radikalı ilə  diəvəz  olunmuş xətti alkilbenzollardan da istifadə oluna bilər.  
            Xətti quruluşlu ali alkilbenzolların əksəriyyət hissəsi benzolun xlorparafinlərlə 

alkilləşməsi ilə alınır.  İstehsalatda xətti alkilbenzolların alınmasında olefinlərin bir 

sıra növləri istifadə olunur. Burada n-parafinlərin termokrekinqi və ya etilenin 

oliqomerləşməsi ilə alınan α−olefinlər və həm də n-parafinlərin dehidrogenləşməsi 

yolu ilə alınan “daxili” olefinlər də istifadə oluna bilər . 

            Benzolun   ali olefinlərlə alkilləşməsi zamanı katalizator kimi protonlu və 

aprotonlu turşulardan – sulfat turşusu, hidrogen flüorid, silisiumluvolfram turşusu, 

kationdəyişmə qətranları, amorf alümosilikatlar, seolitlər, borflüorid, alüminium 

xlorid və həmçinin də bir sıra digər birləşmələr istifadə olunur. Texnikada ən çox 

hidrogen flüorid, həmçinin də Lyuis turşuları – AICI3 və ya BF3 əsasında hazırlanmış 

katalizatorlardan istifadə olunur. Benzolun yüksək molekullu olefinlərlə alkilləşmə 

reaksiyasının mexanizmi də alçaq molekullu olefinlərlə aparılan alkilləşmə 

reaksiyasının mexanizmi kimidir. Lakim ikinci dərəcəli, əlavə  reaksiyaların 



 60

getməsinə görə çox mühüm fərqləri də mövcuddur.  Benzolun   xətti quruluşlu ali 

olefinlərlə alkilləşməsi zamanı  ilkin olefinin tərkibində olan ikiqat rabitənin 

vəziyyətindən asılı olmayaraq reaksiya məhsullarında həmişə alkilbenzolların bütün 

mümkun olan izomerləri (1-fenilalkanlardan başqa) olur. Fenilalkan izomerlərinin 

əmələ gəlməsini olefinlərin tərkibində olan ikiqat rabitənin  benzola birləşməzdən 

əvvəl miqrasiyaya ugraması və ya izomerləşmə reaksiyasının getməsi və ya da alınan 

alkilbenzolların transalkilləşməsi ilə izah etmək olar. Alkilbenzolların bu və ya digər 

izomerinin artıq olması katalizatorun növündən asılıdır. Benzolun yüksək molekullu 

olefinlərlə alkilləşməsi reaksiyasının 2 qrup katalizatorları məlumdur :  

1) olefinlərdə olan ikiqat rabitənin izomerləşməsinə səbəb olan katalizatorlar; 

2) olefinlərdə olan ikiqat rabitənin izomerləşməsinə səbəb olmayan katalizatorlar. 

Birinci qrup katalizatorlara protonlu turşular, ikinci qrup turşulara isə Lyuis turşuları 

aiddir . Belə hesab edirlər ki, əgər alkilləşmə katalizatoru kimi protonlu turşulardan 

istifadə olunarsa onda izomerləşmə prosesi öndə gedərək alkilləşmə prosesini 

üstələyir,  Lyuis turşuları iştirakı ilə alkilləşmə zamanı isə alkilbenzolların izomer 

tərkibləri onların təkrar izomerləşməsindən asılı olur. Lakin alkilbenzolların 

izomerləşmə sürətinin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən olunmuşdur ki, alkilləşmə 

reaksiyasının aparılma şəraitinə müvafiq olan şəraitdə təmiz alkilbenzolların 

izomerləşmə prosesi baş vermir. Reaksiyanın benzol mühitində aparılması zamanı da 

alkilbenzol izomerlərinin əmələ gəlməsi müşahidə olunmur. Bu onu göstərir ki, 

izomerləşməni alkil qrupunun molekulalar arası köçürülməsi ilə də izah etmək olmaz. 

Ona görə də hesab edirlər ki, həm AICI3, həm də protonlu turşuların iştirakı ilə 

olefinlərin izomerləşmə prosesi karbokationun əmələgəlmə mərhələsində baş verən 

alkilləşmə prosesini üstələyir . 

             R−CH=CH2    +   H+   →   RC+HCH3 

            RC+HCH3  → RIC+HCH2CH3  →  RIIC+H CH2CH2CH3   

            RIC+HCH2CH3  + C6H6  →   RICH(C6H5)CH2CH3   + H+    ...(2.24) 
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 Monoalkilbenzolların alınması ilə gedən benzolun ali olefinlərlə alkilləşmə reaksiyası 

ardıcıl olaraq alkil qrupunun birləşməsi (di və poliəvəzlənmiş alkilbenzolların 

alınması ilə) və həm də transalkilləşmə (alkil qrupunun molekulalar arası 

köçürülməsi) ilə müşayət olunur. 

                               K1                                           K2  
                B  +  O  → A1  ,                A1  +  O  → A2  ,    
 

                                                 K3                                                         ...(2.25) 
                          A2    +     B   →     2A1           
                                                 K−−−−3 

 Burada,  B – benzol; O – olefin; A1 – monoalkilbenzol; A2 – dialkilbenzol;                               

K1 , K2 , K3 – reaksiyanın surət sabitləridir . 

     Hal-hazırda sənayedə ali alkilbenzolların istehsalı zamanı xammal kimi propilenin 

tetramerindən, α - olefinlərdən  və normal parafinlərin dehidrogenləşdirilməsi yolu ilə 

alınan “daxili ” olefinlərdən istifadə olunur. Müxtəlif katalizatorların o cümlədən də 

AICI 3 , HF  və H2SO4 iştirakı ilə dodesilbenzolların  sintezi zamanı alınan nəticələrin 

müqayisəsi ilə müəyyən olunmuşdur ki, AICI3 iştirakı ilə reaksiya məhsulları 

tərkibində dodesilbenzollarla yanaşı alkil qrupunda karbon atomlarının sayı kiçik olan 

alkilbenzollar qarışığı  və  parafinlər da vardır. Ağır qalıq polialkilbenzollardan və 

qeyri aromatik karbohidrogenlərin izindən ibarət olur. Göstərilən yan məhsulların 

alınması ilkin olefinlərin fraqmentasiyası, disproporsionlaşması, tsiklləşməsi və 

polimerləşməsi nəticəsində baş verir. Alkill əşmə zamanı alınan əsas və əlavə 

məhsulların çıxımı əsasən ilkin komponentlərin molyar nisbətindən və reaksiyanın 

temperaturundan asılıdır. Benzol: olefin nisbətinin 3 : 1– dən  (8−10) : 1-ə qədər 

artırılması əlavə məhsulların çıxımını azaldır, həmin nisbətin sonrakı artımı isə yan 

məhsulların çıxımına təsir etmir. Alkilləşmə prosesinin optimal temperaturu 40– 500C 

olur. Bundan aşağı temperaturda reaksiyanın surəti kəskin azalmağa başlayır, yuxarı 

temperaturda isə ilkin olefinlərin fraqmentasiya sürəti artır. Proses zamanı alınan 
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polialkilbenzollar ya prosesə qaytarıla bilər ya da ayrıca olaraq benzol ilə 

transalkilləşdirilərək monoalkilbenzollara çevrilə bilər. 

         Hidrogen flüoridin iştirakı ilə benzolun dodesenlərlə alkilləşməsi zamanı 

olefinlərin fraqmentasiya reaksiyalarının payı əhəmiyyətli dərəcədə  azalır. Lakin 

benzol:olefin mol nisbətinin bərabər qiymətində polialkilbenzolların çıxımı nəzərə 

çarpacaq qədər artır, belə ki, bu katalizatorun iştirakı ilə transalkilləşmə reaksiyası baş 

vermir. Katalizator kimi 96-100%-li sulfat turşusundan istifadə olunarkən 

dodesilbenzolların ən yüksək çıxımı  və yan məhsulların isə minimal əmələ gəlməsi  

müşahidə olunur. Lakin bu halda alınan dodesilbenzol yüksək brom ədədinə malik 

olur. Sənaye miqyasında  benzolun ali olefinlərlə alkilləşmə prosesi AICI3 

katalizatorunun iştirakı ilə aparılır. Benzolun ali α-olefinlərlə alkilləşmə prosesinin 

texnoloji sxemi şəkil 2.5 – də göstərilmişdir . 

          Alkilləşmə  üçün götürülən ilkin xammallar -texniki benzol və ya digər 

aromatik karbohidrogenlər əvvəlcə dərin qurudulma prosesinə düçar edilməlidirl ər, 

belə ki, tərkibində dien karbohidrogenləri, kukurdlü birləşmələr və digər katalizator 

zəhərləri olmayan olefinlərdən istifadə olunduqda nəmliyin miqdarından asılı olaraq 

katalizator sərfi müəyyən edilir. İlkin xammalların susuzlaşdırılmasının effektiv 

üsullarından biri olefin – benzol qarışığının birlikdə (15 kalonunda) azeotrop 

qurudulmasıdır . Bunun üçün su azeotrop qarışıq şəklində benzol və ya toluol ilə 

birlikdə qovulur . Belə qurudulma zamanı suyun miqdarı 0,002÷0,005%−ə qədər 

azalır. Alkilləşmə prosesi xüsusi olaraq kaskadlı 3 qarışma reaktorlarında aparılır. 3 

reaktoruna 2 qarışdırıcısında hazırlanan katalizator kompleksi və olefin-benzol 

qarışığı verilir. Benzolun, etilenin oliqomerləşməsilə alınan, C12-C14 tərkibli  α - 

olefinlərlə alkilləşmə prosesini 50-600C temperaturda, benzol: olefin mol nisbətinin 

10 : 1−ə yaxın, katalizator kompleksinin şıxtadaki qatılığının 0,95%   qiymətində 

həyata keçirirlər. Bu şəraitdə olefinlərin konversiyası 95% , çevrilən olefinlərə görə 

alkilbenzolların çıxımı 91 mol.%, reaksiyanın davametmə müddəti isə 10 dəqiqə olur. 
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Alkilatın neytrallaşdırılması və yuyulması 3 pilləli sirkulyasiya sxemi ilə aparılır. 1-ci 

pillədə alkilat 4 qarışdırıcısında  sirkulyasiya olunan AICI3 − ün 20−25%−li sulu 

məhlulu və təzə su ilə yuyulur. Sonra alkilat 7 çökdürücüsündə AICI3 məhlulundan 

ayrılır və 5 qarışdırıcısına göndərilir. 2 − ci mərhələdə AICI3-ün qalan miqdarı 

sirkulyasiya olunan qələvi məhlulu ilə neytrallaşdırılır. Bunun üçün alkilat 5 

qarışdırıcısında sirkulyasiya olunan qələvi məhlulu ilə neytrallaşdırılaraq 8 

çökdürücüsündə qalıq AICI3 −  dən azad  edilir,  və yenidən 6 qarışdırıcısına daxil 

olur. 3-cü mərhələdə isə alkilat su ilə yuyulur. Bunun üçün 8 çökdürücüsündə AICI3 

məhlulundan tamamilə ayrılmış alkilat 6 qarışdırıcısında  su ilə qarışdırılaraq yuyulur, 

sonra 9 çökdürücüsündə sudan ayrılaraq  rektifikasiyaya göndərilir. Yuma prosesinin 

bu cür sxem üzrə aparılması çirkli suların xeyli dərəcədə azalmasına imkan yaradır və 

bərk tullantıların əmələgəlməsini də azaldır. Yuyulmuş alkilat 10 kalonunda 

rektifikasiya prosesinə uğradılır. Əvvəlcə alkilatdan yüngül parafinlər qatışığı ilə 

benzol fraksiyası qovulur. Sonra da distillatdan 12 kalonunda yüngül parafinlər 

ayrılır, bu kalonun kub məhsulu təzə benzol və olefinlərlə qarışdırılaraq 15 azeotrop 

qurutma kalonuna göndərilir. 10 rektifikasiya kalonunun kub məhsulu  14 kalonuna 

verilir ki, burada da alkilatın tərkibində olan reaksiyaya girməyən olefinlər qovularaq 

15 azeotrop qurutma kalonuna verilir. 14 rektifikasiya kalonunun kub məhsulu  

monoalkilbenzol isə ayrılaraq sonrakı emal prosesinə göndərilir. 15 kalonunun kub 

məhsulu yenidən alkilləşmə prosesinə qaytarılır və beləlikl ə proses davam etdirilir. 

Parafinlər toplandıqca sistemdən vaxtaşırı olaraq çıxarılır.  

        Benzolun xətti quruluşlu C20 − C28 tərkibli  α − olefinlərlə alkilləşməsi prosesini 

60−700C temperaturda, benzol : olefin mol nisbətinin 10 : 1−ə yaxın, katalizator 

kompleksinin şıxtadaki qatılığının 1,5%   qiymətində həyata keçirirlər. Bu şərayitdə 

ilkin olefinlərin konversiyası 85 % , çevrilən olefinlərə görə alkilbenzolların çıxımı 91 

mol.%  olur. Aşağı molekullu alkilaromatik karbohidrogenlərin ali α - olefinlər (C12-

C14 , C8-C16) fraksiyası ilə alkilləşmə prosesi 85−900C–də, olefin:aromatik 
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karbohidrogenlər nisbətinin 1:3 qiymətində aparılır. Bu halda olefinlərin konversiyası 

98% , məqsədli məhsulun çıxımı 1 kq xammala görə 840-850 qram təşkil edir . 

 

2.3.7. Maye parafinlərdən alkilbenzolların alınması 

Son  illərdə inkişaf etmiş ölkələrdə tərkibində müxtəlif t əyinatlı səthi aktiv 

maddələr kompozisiyası saxlayan mürəkkəb yuyucu vasitələr tətbiq edilir. Lakin 

onların belə müxtəlifliyin ə baxmayaraq əksəriyyət hallarda yuyucu vasitələrin 

tərkibinə alkilbenzolsulfonatlar daxil olur. Yuyucu tozların içərisində 

alkilbenzolsulfonatlar və alkilsulfatlar qarışığı çox geniş yayılmışdır. Bu cür yuyucu 

tozlar cod sulara daha az həssas olmaqla, yüksək aktivliyə malik olurlar və qiymətləri 

də daha ucuz olur. Maye yuyucu vasitələr arasında istehsalına görə birinci yerdə 

molekul çəkisi 300−ə yaxın olan xətti quruluşlu alkilbenzolsulfonatlar və onların 

molekulunda 50−65% polietilenoksid qrupu saxlayan qeyri ionogen səthi aktiv 

maddələr qarışığı ilə əmələ gətirdikləri məhlullar durur. Qab-qacaqların yuyulması 

üçün istifadə olunan maye yuyucu vasitələr sinifi mövcuddur ki, onların da 

tərkiblərinin vacib komponenti alkilbenzolsulfonatlardır. Son elmi dəlill ərin analizi 

göstərdi ki, normal parafinlərin dehidrogenləşdirilməsi yolu ilə alınan olefinlər 

əsasında alkilbenzolsulfonatların sintezi xətti quruluşlu alkilbenzolsulfonatların 

istehsalı üçün  praktiki olaraq yeganə üsul hesab olunur. Əvvəllər xətti quruluşlu 

alkilbenzolsulfonatların istehsalı üçün yaradılan qurğular (Normal parafinlərin 

xlorlaşdırılması və termokrekinqi metodu ilə) indi də  istismar olunmaqdadir. lakin 

yeni inşa olunan istehsal qurğuları olefin-parafin xammallarına əsaslanır. Avropa, 

Amerika, Asiya və Afrikanın bir sıra ölkələrində olefin−parafin qarışığı əsasında  xətti 

quruluşlu alkilbenzolsulfonatlar istehsal edən çox güclü qurgular fəaliyyət göstərirlər. 

Bu proses çox yüksək texniki göstəricilərə malik olduğuna görə bütün yeni istehsal 

sahələri onun əsasında yaradılır.  
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             Alkilbenzolsulfonatları əsasən normal parafinlər (xlor üsulu ilə) və normal 

parafinlərin termokrekinqi ilə alınan α−olefinlər əsasında istehsal edirlər. Xlorsuz 

metodla, α−olefinlər əsasında, alınan sulfanolun keyfiyyətinin aşağı olmasının əsas 

səbəbi  ilkin α−olefinlər fraksiyasının tərkibində dien-, aromatik və polien  

karbohidrogenlər qatışığının xeyli çox olmasıdır. Alkilbenzolsulfonatları Na duzları 

şəklində buraxırlar. Onun əmtəəlik forması duzunun 40%−li məhlulu olur. Xətti 

quruluşlu alkilbenzolsulfonatların  istehsalı prosesinin müxtəlif üsullarının müqayisəsi 

göstərir ki, onların xlorparafin üsulu ilə alınması zamanı xeyli miqdarda xlor lazım 

olur və tam utilizasiya oluna bilməyən yan məhsullar da yaranır. Bundan başqa 

tərkibində xlorlu birləşmələr olan tullantıların çox olması istehsal sahəsi yerləşən 

rayonun ekoloji durumuna da pis təsir göstərir. Xlorsuz üsulun üstünlüyü ondan 

ibarətdir ki, burada çox defisit olan xammal – buxar halında olan xlordan və böyük 

miqdarda xlorid turşusundan istifadə olunmur. Digər tərəfdən reaksiya mühitinin 

korroziya aktivliyi də xeyli aşağı olur.  

           C11-C14 tərkibli parafin fraksiyasının dehidrogenləşdirilməsi yolu ilə alınan 

olefinlərdən sulfanolun alınması prosesi də işlənib hazırlanmışdır. Bu üsul 

karbohidrogenlərin xlorlaşma mərhələsini aradan götürməyə imkan yaradır. Bu halda 

qiymətli karbohidrogen xammalına, köməkçi materiallara qənaət olunur, xlorid 

turşusunun çıxımının azalması hesabına tullantıların və çirkli suların miqdarı azalır. 

Lakin bu üsul da olefinlərin qatılaşdırılması prosesinin təşkilinin hədsiz çətinliyinə və 

qurğunun yüksək maya dəyərinə malik olmasına görə geniş tətbiq sahəsi tapmamışdır. 

           Ali normal parafinlərin dehidrogenləşdirilməsi  ilə alınan olefinlər əsasında  

xətti quruluşlu alkilbenzolsulfonatların yeni alınma üsulu aşağıdakı mərhələlərdən 

ibarətdir: xətti normal parafinlərin dehidrogenləşdirilməsi; dien karbohidrogenlərinin 

hidrogenləşdirilməsi; benzolun olefin−parafin qarışığı ilə alkilləşdirilməsi; benzolun 

qovulması; parafinlərin qovulması və onların resirkulyasiyası; alkilbenzolların 

sulfolaşdırılması.            
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       Xətti quruluşlu alkilbenzolsulfonatların istehsalı prosesinin 2 variantı işlənib 

hazırlanmışdır. Bu proseslər parafinlərin olefinlərə müxtəlif konversiyası ilə baş verir 

və onlarda katalizatorun işləmə müddəti də muxtəlif olur. Birinci və ikinci 

variantlarda dehidrogenləşdirmə  reaksiyalarının əsas göstəriciləri  cədvəl 2.3–də 

verilmişdir:  

                                                                                    Cədvəl 2.3. 

Parafinlərin dehidrogenləşmə reaksiyalarının əsas göstəricil əri  

Göstəricilər I variantda II variantda 
Parafinlərin konversiyası, % ilə 15,2 22,6 

Tərkibi, % ilə: 
Olefinlər 
Dienlər 

Aromatik karbohidrogenlər 
Krekinq məhsulları 

Qətranlar 

14,0 
0,4 
0,4 
0,3 
0,1 

 
20,0 
1,5 
0,7 
0,3 
0,1 

Selektivlik (olefin və dienlərə nəzərən cəmi), % ilə  
94,0 

 
95,0 

Reaktorun iş rejimi: 
Xammalın temperaturu: 0C ilə , 

girişdə 
çıxışda 

 
 

465−480 
440−480 

 
 

475−490      
450−490 

Təzyiq, Mpa 0,2−0,3 0,05−0,1 
Hidrogen : parafin mol nisbəti 8:1 8:1 

                                                                       

Ikinci variantin sənayedə tətbiq edilməsi xüsusilə aktualdır, belə ki, bu halda 

mövcud müəssisədə xlorlaşma mərhələsini (sulfanolun xlor metodu ilə alınmasında) 

dehidrogenləşmə mərhələsi ilə əvəz  etmək mümkün olur . Bu prosesdə katalizator 

kimi platinin promotorla birlikdə AI2O3 üzərinə hopdurulmasından  hazırlanan 

katalitik sistemdən istifadə olunur. Reaksiya mexanizminin tədqiqi göstərir ki, 

dehidrogenləşmə prosesində dien karbohidrogenlərinin əmələ gəlməsinin qarşısını nə 

katalitik nə də kinetik üsulların tətbiqi ilə almaq mümkün deyildir. Bununla əlaqədar 

olaraq dien karbohidrogenlərinin kəmiyyətcə olefin karbohidrogenlərinə çevrilməsinə 

imkan yaradan olefin-parafin qarışığının katalitik hidrotəmizlənməsi prosesi işlənib 
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hazırlandı. Olefin-parafin qarışığının katalitik hidrotəmizlənməsi prosesini aşağıdakı 

şəraitdə aparırlar: reaktorun girişində temperatur 60−650C, təzyiq 0,3 MPa, maye 

xammalın verilməsinin həcmi sürəti- 15,0 saat−1. 

        Xətti quruluşlu alkilbenzolsulfonatların alınma prosesinin texnoloji sxemi səkil 

2.6-da göstərilmişdir. Xammal−təzə və resirkulyasiya olunan parafinlərdən ibarət olan 

C14−C15 tərkibli normal parafinlər fraksiyasi  1 sobasında 4650С−yə qədər qızdırılaraq 

2 dehidrogenləşdirmə reaktoruna verilir. Sobaya verilməzdən əvvəl  xammal 

hidrogenlə 1:8 mol nisbətində qarışdırılır. Prosesin birinci  variantında texnoloji 

sxemdə bir dehidrogenləşmə reaktoru, ikinci variantında növbə ilə işləyən iki reaktor 

nəzərdə tutulur. Dehidrogenləşmə reaktoru kimi stasionar katalizator laylı adiabatik 

reaktorlardan istifadə edirlər. Dehidrogenləşmə prosesindən sonra reaktordan çıxan 

axın 3 utilizasiya qazanını  keçərək hidrogenin ayrılması üçün 4 separatoruna daxil 

olur. Maye məhsullar separatordan nasos vasitəsilə götürülərək 5 qızdırıcısında 

qızdırılır və krekinq zamanı əmələ gələn yüngül məhsullardan ayrılmaq üçün 6 

kalonuna verilir. Kalonun yuxarısından çıxan buxarların bir hissəsi 7 kondensator- 

soyuducusunda kondensləşdirilir v ə 8 tutumuna yığılır ki, onun da bir hissəsi suvarma 

kimi 6 kalonuna qaytarılır, digər hissəsi isə qaz şəkilli fraksiya ilə birlikdə yanacaq 

xəttinə göndərilir. 6 kalonunun kubundan çıxan dehidrogenləşmə məhsulları 

qabaqcadan hidrogenlə qarışdırılaraq  9 qızdırıcısını keçir və 10 hidrogenləşmə 

reaktoruna daxil olur. Hidrogenləşdirmə prosesini stasionar katalizator layli adiabatik 

tipli reaktorlarda həyata keçirirlər. Hidrogenləşmədən sonra reaksiya məhsulları 11 

separatoruna daxil olur, burada reaksiyaya girməyən H2 ayrılır və yanacaq xəttinə 

qovulur. 11 separatorunun aşağısından çıxan olefin-parafin qarışığı isə 12 alkilləşmə 

kalonuna verilir. Alkilləşmə prosesini 2 ardıcıl birləşdirilmiş qarışdırıcılı reaktorda 

aparırlar. Reaksiya istiliyi xammal axınları ilə akkumulyasiya olunur. Qurğu işə 

buraxılan zaman benzol 18 qızdırıcısında qızdırılır. 12 alkilatoruna verilməzdən 

qabaq olefin−parafin qarışığı ilə təzə və resikl olunan benzol qarışdırılır. 12 alkilləşmə 

reaktorundan çıxan alkilat 13 çökdürücüsündə katalizator kompleksindən ayrılır və 
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sonra alkilatın neytrallaşdırılması qovşağı 14−ə göndərilir. Yuyulma və 

neytrallaşdırma mərhələsini keçdikdən sonra alkilat  15 rektifikasiya kalonuna daxil 

edilir . 15 rektifikasiya kalonunda reaksiyaya girməyən benzol qovulur və yenidən 

alkilləşmə prosesinə qaytarılır. 16  rektifikasiya kalonunda reaksiyaya girməyən  

parafinlər fraksiyası ayrılır və dehidrogenləşdirmə prosesinə qaytarılır. 17 

rektifikasiya kalonunda alkilatın tərkibində olan monoalkilbenzollar ayrılır. 17 

rektifikasiya kalonunun yuxarı hissəsində  monoalkilbenzol, aşağı kub hissəsindən isə 

ağır alkilat ayrılır. 

          Olefin-parafin qarışığı əsasında alınan xətti quruluşlu alkilbenzolsulfonatların 

maya dəyərinin xlor metodu ilə alınan xətti quruluşlu alkilbenzolsulfonatların maya 

dəyəri il ə tutuşdurulması və müqayisəsi  göstərir ki, 1-ci halda 

alkilbenzolsulfonatların maya dəyəri xeyli aşağıdır. Bu onunla izah olunur ki, 

dehidrogenləşmədə xlora sərf olunan xərclər olmur, parafinlərə görə sərf əmsalı aşağı 

olur və benzolun olefinlərlə alkilləşməsi zamanı sərf olunan katalizator kompleksi 

xlorparafinlərdən istifadə olunarkən sərf olunan katalizator kompleksindən iki dəfə az 

olur. Yerdə qalan bütün sərf əmsalları göstərilən hər iki prosesdə eyni olur. 

Parafinlərin dehidrogenləşmə məhsulları−olefin-parafin qarışığı əsasında xətti 

quruluşlu alkilbenzolsulfonatların alınması üsulunun məqsədəuyğunluğu bu prosesin 

təkcə yüksək texniki−iqtisadi göstəricilərilə deyil, həm də xlorun ixtisaslı istifadə 

olunması ilə izah olunur. Xlorun ixtisaslı istifadə olunması xlorüzvi tullantıların su 

hövzələrinə və atmosferə düşməsinin qarşısını alır və  əmək şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır. 
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III. Oksigenli birl əşmələr istehsalı 

3.1. Etil və izopropil spirtl ərinin istehsalı 

  Etil və izopropil spirtləri xalq təsərrüfatında həlledici, ekstragent və 

flotoreagent  kimi çox geniş tətbiq olunur. Neft-kimya sənayesinin başlıca 

məsələlərindən biri müxtəlif sənaye sahələrini geniş çeşiddə spirt və fenollarla təmin 

etməkdən ibarətdir. Çünki bu birləşmələr əsasında bir sıra sintetik kauçuklar, liflər, 

qətranlar, plastik kütlələr, sintetik yuyucu vasitələr, tibb preperatları, vitaminlər və 

sair alınır. Etil spirti butadien istehsalında, yeyinti və tibb sənayesində, raket 

mühərriklərində yanacaq kimi  istifadə olunur. İzopropil spirtindən bir sıra mürəkkəb 

efirlərin, asetonun və başqa qiymətli maddələrin alınmasında istifadə olunur.  

           Beləlikl ə aşağımolekullu spirtlər əsas uzvi və neft kimya sintezinin çoxtonnajlı 

məhsullarından hesab olunur. Etil spirtinin dünya üzrə istehsalı 2,5 mln ton/il, 

izopropil spirtininki isə 2 mln ton/il−ə çatır. Buna görə də göstərilən spirtlərin 

alınması üçün ekoloji məhduduyyətləri nəzərə almaqla iqtisadi baxımdan daha 

qənaətli və təhlükəsiz istehsal  texnoloji sxemlərinin yaradılması böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

 

3.2. Aşağımolekullu olefinlərin sulfat tur şusu iştirakı il ə 

hidratasiya prosesinin  nəzəri əsasları 

         Aşağımolekullu olefinlərdən spirtlərin  sintezinin sənaye miqyasında 

istehsalının 2 əsas üsulu mövcuddur: sulfat turşusunun iştirakı ilə maye fazada 

hidratasiya və heterogen-katatik  (birbaşa) hidratasiya.  

       Hər iki proses zamanı reaksiyada aralıq karbokationu–elektrofil hissəciyin 

(protonun) olefinə birləşməsi məhsulu–iştirak edir . α−olefinlərə belə birləşmə həmişə 

Markovnikov qaydası ilə baş verir, ona görə də nəticədə həmişə ancaq ikili və üçlü 

spirtlər (etilenin hidratasiyası müstəsna olmaqla, bu halda birli spirt–etanol alınır) 

alınır. 
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       Məlumdur ki, protonlu turşuların gücü, daha dogrusu onların əsasları (bu halda 

olefinləri) protonlaşdırmaq qabiliyyəti, turşunun qatılığı artdıqca artır. Turşuların duru 

məhlullarında (bu halda H2SO4 –ün 80%(küt.)–dən aşağı qatılıqlarında) 

protonlaşdırıcı agent  H3
+O və ya protonun digər hidratları, məsələn H5

+O2 olur. 

Turşuların qatı məhlullarında  protonlaşdırıcı agent kimi dissosiasiya olunmamış 

formada olan H2SO4 və ya da avtoprotoliz reaksiyası nəticəsində yaranan kation 

iştirak edir. 

                     2 H2SO4             H3
+SO4  + HSO4

− ................... ( 3.1) 

 H3
+O–hidroksonium ionu olan məhlullarda turşu olefinlərin hidratasiyası 

reaksiyasının katalizatoru kimi çıxış edir : 

 

                RCH=CH2  +  H3
+O               RC+HCH3   + H2O         ........(3.2) 

                                                                          

                  RC+HCH3   + H2O                 RCH (O+H2)CH3       ...............(3.3) 

 

               RCH (O+H2)CH3 + H2O              RCH (OH)CH3   +  H3
+O    ...(3.4)  

 

 Qatılaşdırılmış turşularda, sərbəst suyun olmadığı şəraitdə, sulfat turşusu 

alkilsulfatların əmələgəlmə reaksiyasında  həm reagent həm də katalizator kimi iştirak 

edir.                                                              

       RCH=CH2   + H3
+SO4                RC+HCH3  + H2SO4                  .............(3.5) 

 

       RC+HCH3  +   HSO4
−               RCH(OSO3H)CH3                      .......... (3.6) 

 

       RC+HCH3  +  H2SO4               RCH(HO+SO3H)CH3                  ............(3.7) 

 

     RCH(HO+SO3H)CH3 + H2SO4             RCH(OSO3H)CH3 + H3
+SO4  ....(3.8) 
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 Bu halda spirt almaq üçün ayrıca olaraq alkilsulfatların hidroliz prosesini də aparmaq 

lazımdır. Çox zəif əsas olan, məsələn etilen kimi, olefinlərin H2SO4 - H2O sistemində 

hidratasiyası zamanı bu reaksiyanın vacib daxili ziddiyyətləri meydana çıxır, bu da 

ondan ibarətdir ki, etileni protonlaşdıran turşunun qatılaşdırılması nəticəsində 

karbokationa  birləşərək spirt əmələ gətirə biləcək sərbəst su praktiki olaraq olmur. 

Odur ki, birbaşa hidratasiya prosesi üçün lazım olan miqdarda su saxlayan sistemlərdə 

hidratasiya prosesi ancaq yüksək temperaturada və yüksək təzyiqdə  baş verə bilər  Bu 

cür variant heterogen turşu katalizatorlarının iştirakı ilə etilenin birbaşa hidratasiya 

prosesində həyata keçirilir. 

        Karbokationun yüksək reaksiya qabiliyyətinə malik olmasi bir sira yan 

məhsullarin da alınmasına səbəb olur. 

         

       RC+HCH3 + RCH (OH)CH3                (RCHCH3)2O
+H           ...........(3.9) 

 

  (RCHCH3)2O
+H  + H2O                     (RCHCH3)2O  +  H3

+O    ..............(3.10) 

 

 RC+HCH3  + RCH(OSO3H)CH3  + H2O             (RCHCH3)2SO4 +  H3
+O ....(3.11) 

 

                                                                                  RCH=CH2   
  RC+HCH3  + RCH = CH2           RCH(CH3)−CH2− C+HR                polimer...(3.12) 
 
Bu məhsullardan başqa az miqdarda da oksidləşmə məhsulları əmələ gəlir. Olefinlərin 

sulfat turşusunun iştirakı ilə hidratasiya prosesi dönər prosesdir və qeyd etdiyimiz 

kimi iki mərhələdə aşağıda göstərilən stexiometrik tənlik üzrə baş verir . 

 

         RCH = CH2 + H2SO4                    RCH(OSO3H)CH3                      .........(3.13)  

 

        RCH(OSO3H)CH3  + H2O                 RCH(OH)CH3  + H2SO4    .............(3.14) 
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Mono- və dialkilsulfatların əmələ gəlməsi ekzotermiki bir proses olub reaksiya 

qarışığı həcminin azalması ilə gedir (qazşəkilli olefinl ərin absorbsiyası nəticəsində) və 

buna görə də tarazlıqda olan bu proseslərin alkilsulfatların alınması istiqamətinə 

yönəldilməsi olefinin parsial təzyiqinin artmasına və temperaturun azalmasına səbəb 

olacaq. Protonlu turşuların iştirakı ilə gedən reaksiyalarda olefinlərin reaksiya 

qabiliyyəti əsasən olefinin əsaslılığından asılı olur . Etilen α−olefinlər sırasında 

əsaslılığına görə ən zəif əsas hesab olunur, belə ki, olefinin protonlaşmasının tarazlıq 

sabiti (250C) etilendən propilenə  keçdikdə 105 dəfə artır. Olefinlərin reaksiya 

qabiliyyətinin müxtəlifliyi onların 80%-li sulfat turşusunda udulma sürətinin  

qiymətlərində aydın görünür . 

      (CH3)2CH = CH2 > CH3CH2CH = CH2 > CH3CH = CH2 >  CH2 = CH2 

                 1600                       1000                         500                       1         

Bu analoji asılılıq olefinlərin polimerləşmə qabiliyyətinə də aid edilə bilər, belə ki, 

həmin ardıcıllıqda olefinlərin polimerləşmə dərəcəsi də azalır. Turşunun qatılığı və 

temperaturu artdıqca polimerin əmələgəlmə intensivliyi də artır. Bu cür yan 

məhsulların alınması təkcə məqsədli məhsul olan spirtin çıxımının aşağı düşməsinə 

deyil həm  sulfat turşusunun qatılaşdırılması zamanı onun xeyli  itkisinə, həm də SO2–

nin ayrılmasına və bununla əlaqədar olaraq ətraf mühitin də çirklənməsinə səbəb olur. 

İşlənmiş sulfat turşusunun qatılaşdırılması qaynar yanacaq qazlarının iştirakı ilə 

aparılır, bu halda turşunun tərkibində olan polimerlər H2SO4–ün parcalanması zamanı 

ayrılan oksigen ilə CO2  və H2O-ya qədər oksidləşdirilir. Polimerin hər bir−CH2− 

həlqəsinin oksidləşməsi üçün 3 atom oksigen (elə həmin qədər də H2SO4 molekulu) 

sərf olunur.  

                    H2SO4 →   H2O  +  SO2 + O          .........(3.15) 

 

                     −CH2−  + 3O   →   CO2  +  H2O    ........(3.16) 
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Polimerin bir kutlə hissəsinə turşunun itkisi:  3⋅98/14 = 21 kütlə hissəsi  (burada 98 - 

H2SO4-ün mol. kütləsi;  14– polimer həlqəsinin molekula kütləsidir). Bu halda ayrılan 

SO2 –nin miqdarı: 3⋅64/14 = 13,7 kütlə hissəsi (burada  64 - SO2–nin molekul 

kütləsidir) olur. 

           Dialkilsulfatların əmələ gəlməsi də yan proseslərə aiddir, belə ki, məqsədli 

məhsul – spirtin  alınması ilə gedən hidroliz prosesi ilə yanaşı alınan spirtin cüzi bir 

hissəsinin dialkilsulfatlarla reaksiyaya girib sadə efirlərin çıxımını artırması da 

mümkündür .  

                     R2SO4   +  2ROH → 2ROR  +   H2SO4    ............(3.17) 

    Dialkilsulfatların əmələgəlməsi turşunun qatılıgını, təzyiqini və eyni zamanda 

olefin:turşu nisbətini də artırır. Olefinlərin sulfat turşusu ilə reaksiyası heterogen bir 

proses olub qaz-maye (etilen, propilenin hemosorbsiyası) və ya maye-maye (ali  

olefinlərin hemosorbsiyası)  sistemində baş verir. Bu cür proseslər diffuziyalı və ya 

keçid rejimində (sahəsində) baş verir, udulan olefinə görə birinci dərəcəli  tənliklə 

ifadə olunur: 

                                 dG/dt = K⋅F⋅P⋅f(c)       .................(3.18) 

burada G–udulan olefinin miqdarı; t–zaman; K–diffuziya prosesinin intensivliyindən, 

deməli reagentlərin kontakt intensivliyindən (qarişma, barbotaj və s.) asılı olan əmsal; 

F–reagentlərin kontakt səthi; P–olefinin parsial təzyiqi; f(c)-sulfat turşusunun 

qatılıgından asılı olan vuruq.           

    Prosesin ikinci mərhələsi – alkilsulfatların hidrolizi də dönər prosesdir. Bu prosesin 

getməsini təmin etmək üçün su artıqlıgı və spirtin reaksiya zonasından tez çıxarılması 

vacibdir. Alkilsulfatların hidroliz prosesinə ugrama qabiliyyətinin dəyişməsi 

ardıcıllığı olefinlərin sulfat turşusu ilə reaksiyasında olduğu kimi baş verir: 

                               C2H5OSO3  <  C3H7OSO3  <  C4H9OSO3   və sair. 

  Suyun artıq götürülməsinin də həddi vardır. Suyun hədsiz çox götürülməsi işlənmiş 

sulfat turşusunun güclü durulaşmasına imkan yaradır ki, buna görə də nəticədə 
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turşunun qatılaşdırılması prosesi bahalaşır, suyun miqdarı az götürüldükdə isə 

asağıdakı xoşagəlməz əlavə proseslərin baş verməsi güclənir : 

 1) Alınan spirtlərlə həm  mono həm də dialkilsulfatlar reaksiyaya girib sadə efirlərin 

əmələgəlməsini gücləndirir; 

          ROSO2OH  +  ROH   →   ROR  +   H2SO4  .........(3.19)   

2) Alkilsulfatların monomer halında olan turşu və olefinə əks parçalanması; 

         xCnH2n+1 OSO2OH →   xH2SO4   + (CnH2n)x            .........(3.20) 

Hidroliz prosesinin tam yerinə yetirilməsi  alınan spirtin  su buxarı ilə qarışığının 

fasiləsiz olaraq sistermdən çıxarılması ilə təmin olunur. Bunu bir kalon aparatında 

birləşdirməklə  (reaksiya-qovma)  ən effektiv yerinə yetirmək olar . 

Sulfat turşusunun iştirakı ilə hidratasiyanin  birbaşa hidratasiya prosesindən əsas 

üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada qatılaşdirilmamış  olefinlərdən də istifadə 

olunması mümkündür. Belə ki, olefinlərin qatılaşdırılması böyük kapital qoyuluşu və 

istismar xərcləri tələb edir. Buna görə də ABŞ-da birbaşa hidratasiya ilə yanaşı sulfat 

turşusunun iştirakı ilə hidratasiya proseslərindən də istifadə olunur. Bununla yanaşi 

sulfat turşusunun iştirakı ilə hidratasiya proseslərinin də çatışmayan cəhətləri vardır :  

burada istifadə olunan boşqablı absorberlərin quruluşu mürəkkəb və iridir; duru 

turşunun tərkibində 30%-ə qədər polimer maddələr qalır ki, bu da qatilaşdırıcı aparata 

düşür və orada da yüksək temperatur şəraitində sulfat turşusunun oksigeni ilı 

reaksiyaya girib SO2 ayırır. SO2 – nin ayrılması həm H2SO4 –ün sərfini artırır həm də 

atmosferin çirkənməsinə səbəb olur. 

 

3.3. Aşağımolekullu olefinlərin birba şa hidratasiya 

 prosesinin nəzəri əsasları 

            Qeyd edildiyi kimi, olefinlərin heterogen-katalitik hidratasiyası turşu 

məhlullarında gedən proseslərlə çox oxşardır. 
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 1. Çoxtonnajlı sənaye qurgularında əsasən katalizator kimi istifadə olunan fosforlu- 

turş katalizatorların iştirakı ilə gedən proseslərdə olefinlərin protonlaşması nəticəsində 

katalizatorun səthində karbokation əmələ gəlir ki, bu da yüksək temperaturda su ilə 

reaksiyaya girib spirtə çevrilir. Məhlullarda olduğu kimi həm də karbokationun 

spirtlərlə təsiri sadə efirlərin, olefinlərlə təsiri isə polimerlərin əmələ gəlməsinə səbəb 

olur.  

2. Birbaşa hidratasiya prosesində olefinlərin reaksiya qabiliyyəti sulfat turşusunun 

iştirakı ilə gedən hidratasiya prosesindəki ardıcıllıqla dəyişir:  olefinlərin reaksiya 

qabiliyyəti onların  əsaslılığının artması ilə artır, məsələn, izobutilenin hidratasiyası 

propilenə nəzərən təqribən  8000 dəfə tez, propilenin hidratasiyası isə etileninkinə 

nəzərən 8000 dəfə tez baş verir. Olefinlərin polimerləşmə qabiliyyəti də həmin qayda 

ilə dəyişir. 

             Qeyd etdiyimiz kimi birbaşa hidratasiya prosesinin katalizatoru kimi yüksək 

temperatur və təzyiq şərayitində sulfat və ya ortofosfat turşularının duru (10-30%) 

məhlullarından istifadə oluna bilər. Başqa sözlə bu turşuların daha aqressiv olduğu 

mühitdən istifadə olunur. Hal-hazırda korroziyaya qarşı mübarizədə yüksək 

nailiyyətlərin əldə olunması nəticəsində bu hidratasiya üsulu sözsüz  ki, xüsusi tədqiq 

olunmağa layiqdir. 

          Bərk katalizatorlar – adətən ortofosfat turşusu və onun duzlarının alümosilikat, 

silikagel, pemza və sair. kimi daşıyıcıların üzərinə hopdurulması ilə hazırlanır; 

optofosfat turşusunun xeyli hissəsi (35% -ə qədəri) sərbəst halda olur. Posforlu-turşu 

katalizatorlarının iştirakilə hidratasiya proseslərinin çatışmayan cəhəti aparatların 

güclü korroziyaya uğraması və reaksiyanın qaz qarışığı axını ilə buxar halında olan 

turşunun aparılmasıdır. Prosesi aparmaq üçün müxtəlif əlavələrlə aktivləşdirilmiş 

metal oksidləri (məsələn, AICI3, W2O3, TiO2 və sair.) əsasında hazırlanmış uçucu 

olmayan katalizatorlardan da istifadə olunur. Ali olefinlərin hidratasiyası zamanı isə 

iondəyişmə qətranları daha effektivdir. 
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Eyni bərabər şəraitdə bərk katalizatorların iştirakı ilə aparılan proseslər maye 

katalizatorlarla aparılan proseslərə nəzərən xeyli yavaş gedir, lakin bu halda korroziya 

xeyli azalır, bəzən isə heç olmur. Temperaturu artirmaqla reaksiya sürətini artırmaq 

olar, lakin bu zaman spirtin çıxımı azalır və əlavə reaksiyaların (efirlər, polimerlər və 

sair.) çıxımı isə artmış olur. Hal-hazırda ən çox tədqiq olunan və mövcud  sənaye 

qurğularında tətbiq olunan  qaz fazada aparılan hidratasiya prosesləridir: 

           CH2 = CH2
qaz  +  H2O

qaz    →   C2H5OHqaz  , ∆H  =  −41868 kcoul/mol 

       Bu ekzotermiki proses həcmin azalması ilə gedir, odur ki, temperaturun və 

təzyiqin azalması etanolun tarazlıq çıxımının artmasına səbəb olur. Cədvəl 3.1-də 

etilen və su buxarının ekvimolyar qarışıqları üçün müxtəlif temperatur və təzyiqlərdə 

etanolun tarazlıq çıxımları göstərilmişdir. 

                                                                                                     

            Cədvəl 3.1 

            Etilen və su buxarının ekvimolyar qarışığı üçün etanolun tarazlıq çıxımı.  

Temperatura , oC Etanolun tarazlıq çıxımı , % ilə 

0,5 MPa 0,8 MPa 1,0 Mpa 1,5 MPa 

150 53,0 65,0 67,0 74,0 

200 30,5 38,7 45,0 54,0 

250 14,1 21,4 20,0 35,0 

270 - 16,3 - - 

300 6,7 10,3 12,5 18,3 

350 3,5 5,6 7,0 12,2 

 

 Atmosfer və ya ona yaxın olan təzyiqlərdə etanolun tarazlıq çıxımı bir-birinə 

çox yaxındır, məsələn, atmosfer təzyiqində və 1500C temperaturunda etanolun çıxımı 

ancaq 0,4% olur. Bu şəraitdə və fosforlu-turşu katalizatorlarının iştirakı ilə 

reaksiyanın sürəti o qədər aşağıdır ki, bu da sənaye qurğuları üçün münasib hesab 
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olunmur. Prosesin əsas texnoloji parametrlərini müəyyən etmək üçün 2 fiziki-kimyəvi 

faktora fikir vermək lazımdır. Bu hər şeydən əvvəl prosesin temperaturunu müəyyən 

etmək üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edən katalizatorun aktivliyidir. Məlumdur ki, 

hal-hazırda geniş istifadə olunan fosforlu-turşu katalizatorlarının aktivliyi yüksək 

deyil, ancaq 280 – 3000C-də onun sənaye miqyasında istifadəsi məqbul hesab oluna 

bilər . Bundan yüksək temperaturlarda isə etilenin polimerləşməsi, efirin sürətlə 

əmələgəlməsi və sair kimi əlavə reaksiyaların baş verməsi artır. Bu buxar fazada 

gedən hidratasiya prosesində digər faktor isə prosesin təzyiqini müəyyən etmək üçün 

həlledici rol oynayan, etilenə nəzərən xeyli az olan suyun uçuculuğudur. Suyun 

uçuculuğu isə eyni bərabər şəraitdə su buxarının parsial təzyiqindən asılıdır, yəni o da 

temperaturdan asılıdır. 

     Beləlikl ə,  prosesin həm  sürətini   həm də  ümumi təzyiqini, deməli etilenin 

konversiyasını və digər göstəriciləri də müəyyən etmək üçün  temperatur  mühüm 

parametr hesab olunur. 

 

3.4. Alçaq molekullu olefinlərin birba şa 

 hidratasiyasının texnologiyası 

      Etilenin birbaşa hidratasiya prosesini həyata keçirmək üçün sənaye miqyasında bir 

neçə texnoloji sxemlərdən istifadə olunur. Yeni  ekoloji təhlükəsiz etanol sintezi üçün 

təklif olunan texnoloji sxemin mövcud olan qurğulardan əsas fərqləri aşağıdakılardır: 

1.Yüksək təzyiq buxarından istifadə olunmaması, onun resikl suyu və buxar 

kondensatı ilə əvəz edilməsi; 

2. Bütün xammalın bir axında qızdırılması, qızdırılmanın son mərhələsində alovla 

qızdırılmanın tərbiq olunması;                                                                                                      

3. Reaksiya qarışıgının soyutma və neytrallaşma sxeminin dəyişməsi ilə yüksək 

potensiallı istiliyin utilizasiya olunması;        
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4. Korroziyanın aradan qaldırılması məqsədilə hermetik qoruyucu stəkana malik 

böyük həcmli hidratatorların tətbiqi; 

5. Prosesin gedişində katalizatorun fosfat turşusu ilə hopdurulması; 

6. Çox yüksək təmizlikli etilendən istifadə olunması;  

7.Sirkulyasiya olunan qazın polimerlərdən yuyulması, sirkulyasiya olunan qazda 

etilenin miqdarının  95 – 97% -ə  çatdırılması; 

8.Hidratasiya katalizatorunun diatomit daşıyıcısınin silikagel ilə əvəz olunması; 

9. Prosesi aşagı həcmi sürətlə apararaq xammalın bir keçiddə konversiyasının 

artırılması; 

10. Prosesin selektivliyinin müvafiq artımına uyğun olaraq dietilefirinin ayrılması və 

birbaşa utilizasiyası; 

11. Su-spirt məhlulundan spirti ayırdıqdan sonra suyun yenidən resiklə qaytarılması; 

12. Hidratatordan aparılmış ortofosfat turşusunun qismən resikli. 

    Alçaq molekullu olefinlərin birbaşa hidratasiya prosesinin təkmilləşdirilməsinin 

mümkün istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Etanol istehsalı üçün daha sadə texnoloji sxemlərdən istifadə olunması da 

mümkündür, məsələn, etilen axınının  qaynar su ilə suvarılan skrubberdə su buxarı ilə 

doydurulması (saturasiya qülləsi). Bu məqsədlə etilenin rektifikasiyası qurğusundan 

resirkulyasiya olunan qaynar (fuzel suyu) sudan da istifadə oluna bilər. Bu yolla 

hazırlanan qarışıqın lazım olan temperatura qədər qızdırıması alovlu qızdırılma 

sobasında həyata keçirilir. Şəkil 3.1-də  ilkin qarışığın qızdırılma və saturasiyası ilə  

etilenin birbaşa hidratasiya prosesinin texnoloji sxemi göstərilmişdir. Bu sadə sxemin 

üstün cəhətləri: 

a) texnoloji sxemdən utilizasiya qazanlarının  və bir sıra istidəyişdiricilərin 

çıxarılması ilə qurğunun sadələşdirilməsi; 

b) baha başa gələn yüksək təzyiqli qızmış su buxarından istifadə olunmaması; 

c) fuzel suyunun hidratasiya prosesində resirkulyasiya olunması ilə tullantı suyunun 

miqdarının xeyli azaldılması və s.    
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        Etilenin birbaşa hidratasiya prosesinin texnoloji sxeminin izahı: 

Təzə etilen fraksiyası 1kompressoru vasitəsilə 2 sirkulyasiya kompressorunun 

sovurma xəttinə verilərək  sirkulyasiya olunan qazlarla qarışdırılır, sonra  3 saturasiya 

kalonuna daxil olur. 3 saturasiya kalonunun yuxarısından verilən qaynar su ilə etilen 

axınının  doydurulması baş verir. Bu məqsədlə etilenin rektifikasiya qurğusundan 

resirkulyasiya olunan qaynar fuzel suyundan da istifadə oluna bilər. Sonra su ilə 

doydurulmuş etilen axını lazımi temperatura qədər qızdırılmaq üçün 4 sobasına 

verilir. 280 – 3000C temperaturlu su ilə doydurulmuş etilen 5 reaktorunun yuxarı 

hissəsinə daxil olur. 5 reaktoru kataizator layı ilə (8-10 m hündürlüyünə qədər) 

doldurulur. 5 reaktorunun  aşağı hissəsindən çıxan reaksiya məhsulları   6 

istidəyişdiricisini keçərək  7 xam etanol kondensatoruna daxil olur ki, burada da 

etanol və su buxarının kondensləşməsi  prosesi gedir. Sonra 8 yüksək təzyiq 

separatorunda qaz-maye qarışığı separasiya olunur, reaksiya məhsullarından inert 

qazlar  ayrılaraq  yenidən 2 sirkulyasiya kompressorunun  sovurma xəttinə qaytarılır.  

8 aparatından çıxan maye-qaz qarışığı 10 aşağı təzyiq separatoruna verilir ki, burada 

da kondensatda həll olan qazlar ayrılır və etilenin regenerasiyası  qurğusuna 

göndərilir. Sovrulma qazlarından ayrılaraq  xam etanol 11 tutumuna yığılır və oradan 

da 9 nasosu vasitəsilə rektifikasiya prosesinə göndərilir. 

2. Daha aktiv (daha yaxşı neytral) katalizatorların kəşf olunması və tətbiqi. ABŞ-da 

yüksək aktivliyə və selektivliyıə malik olan yeni neytral oksid katalizatorunun (ZnO 

üzərinə hopdurulmuş TiO2) iştirakı ilə, il ərzində 250 min ton etanol istehsal edən 

qurğu işə buraxılmışdır. Proses 2200C və 5,0 MPa təzyiq altında aparılır. Bu 

katalizatorun iştirakı ilə etilenin konversiyası ≈10% olur. Yeni katalizatorun tətbiqi 

qaz axınlarının sirkulyasiyasını kəskin (≈2 dəfəyə qədər) azaldır, istidəyişdirmə 

sistemlərinin daha da sadələşməsinə, ortofosfat turşusunun regenerasiyası, 

neytrallaşması və doydurulması üçün lazım olan bütün texnologiyaların aradan 

qaldırılmasına səbəb olur. Prosesin yüksək selektivliyə malik olması qurğunun 

sadələşməsinə və etanolun ayrılması üçün bir rektifikasiya kalonundan istifadə 



 80

olunmasına səbəb olur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu prosesin də çatışmayan cəhətləri 

vardır. Temperaturun aşağı salınması təzyiqin də aşağı düşməsinə səbəb olur ki, bu da 

proses üçün əlverişli faktor hesab olunmur. 

3. Alçaq molekullu olefinlərin birbaşa hidratasiya prosesinin təkmilləşdirilməsinin ən 

mühüm istiqaməti etilenin maye su ilə hidratasiya prosesinin işlənib hazırlanmasıdır. 

Bu halda 2 variantdan istifadə oluna bilər. Birinci variantda proses aşağıdakı reaksiya 

üzrə gedər: 

    C2H4
qaz  +  H2O

m  C2H5OHqaz ,    ∆H  =  - 2093,4 kcoul/mol 

        Reaksiya istiliyi çox az olduğundan konversiya demək olar ki,temperaturdan 

asılı olmur. Deməli prosesin münasib sürətini əldə etmək üçün prosesi yüksək 

temperaturda da aparmaq olar. Lakin işçi temperatur diapazonu etanol (∼2430C) və 

suyun (∼3740C) kritik temperatur qiymətləri il ə kəskin məhdudlaşır. Buna görə də 

qazşəkilli etanol və maye su ancaq dar temperatur intervalinda termodinamiki 

mövcud ola bilərlər. Suyun buxarlanmamasından ötrü təzyiq suyun kritik təzyiqindən 

yüksək olmalıdır ki, bu da t = 3740C – də 21,7 MPa olur. Etilenin kritik temperaturu 

xeyli aşağı - 9,70C olduğundan prosesin işçi temperaturunu təyin etmir. 

         Beləlikl ə, 2500C-də və 30 MPa təzyiqdə, bir keçiddə etanolun nəzəri mümkün 

çıxımı ≈ 60%, ehtimal olunan praktiki çıxımı isə ≈30-40% olur. Bundan başqa 

təzyiqin artırılması etilenin suda həllolmasını artırır ki, bu da onun sudan katalizator 

səthinə diffuziyasını artıraraq prosesi də sürətləndirər. Reaksiya istiliyinin az olmasını 

nəzərə alaraq demək olar ki, ən yüksək konversiyada belə istiliyin çıxarılması çətinlik 

törətməyəcəkdir və suyun bir hissəsinin buxarlandırılması ilə  həyata keçirilə 

biləcəkdir. Bu cur proseslərin reaktor-kalonlarda aparılması ən sadə və iqtisadi 

baxımdan da əlverişli hesab olunur. Proses Raşiq həlqələri üzərinə hopdurulmaqla 

hazırlanmış hər hansı bərk katalizator iştirakilə aparılarkən həm hidratasiya həm də 

rektifikasiya prosesləri eyni zamanda həyata keçirilir. Əsas problem yeni 

katalizatorların axtarışı zamanı yaranır. 

 İkinci variantda proses aşağıdakı reaksiya  üzrə gedər: 
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         C2H4
qaz  +  H2O

maye                   C2H5OHmaye ,  ∆H  =  -41868 kcoul/mol 

 

          Bu reaksiya çoxlu miqdarda istiliyin ayrılması ilə gedir, odur ki, temperaturun 

artırılması ilə etanolun çıxımı azalır. Lakin reaksiya həcmin azalması ilə getdiyinə  

görə yüksək temperaturun mənfi təsirini yumşaldan faktor təzyiq hesab olunur. Belə 

ki, yeganə qazşəkilli reagent olan etilenin kritik temperaturu 9,70C olduğundan və bu 

da  praktiki olaraq həmişə prosesin işçi temperaturundan aşağı olduğuna görə təzyiqin 

artırılması nəzərə çarpacaq məhdudiyyətlərə səbəb olmur.   

     Belə maye fazalı prosesin tədqiqini ZnO ilə aktivləşdirilən volfram oksidinin 

W2O3 daşıyıcı – silikagel üzərinə hopdurulması ilə  hazırlanan katalizator iştirakı ilə, 

2500C temperatur və P=30 MPa təzyiqdə axınlı reaktorlarda həyata keçirirlər. Bu cür 

reaktorun yuxarı hissəsinə etilen və su verilir, aşağı hissəsindən isə etanolun 20%-li 

məhlulu ayrılır. Proses çox aşagı məhsuldarlığı ilə xarakterizə olunur. Katalizator 

kimi neytral iondəyişmə qətranlarından istifadə olunduqda da analoji nəticələr əldə 

olunur. 

       Katalizator kimi sulfat turşusunun 1–10% -li məhlulundan istifadə olunarsa    

200– 2500C –də və   ≈ 10 MPa təzyiqdə, bir keçiddə etilenin  konversiyası 90%-ə 

çatır.     

        Beləlikl ə, bu və ya digər variantla maye fazalı prosesi yerinə yetirmək üçün  

aktiv katalizatorların (bərk və ya maye), həmçinin də anti korroziya xassəli 

materialların geniş axtarışı hal-hazırda mühüm məsələlərdən hesab olunur. Bu 

məsələlərin həlli etilenin birbaşa hidratasiya prosesinin əsaslı təkmilləşməsinə və 

buxar fazalı proseslərə xas olan bütün çatışmamazlığın aradan qaldırılmasına imkan 

verəcək. 
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3.5. Allil spirtinin alınması 

 
  Əsas üzvi və polimerlər sintezinin mühüm yarım məhsullarından biri də allil 

spirti hesab olunur. Məsələn, praktiki əhəmiyyət kəsb edən bütün sintetik xlorsuz 

qliserinin alınma üsulları allil spirtinə əsaslanır. Allil spirtini propilendən müxtəlif 

üsullarla alırlar.  Polimerlər sintezi üçün lazım olan bir sıra qiymətli monomerlərin 

istehsalında və həmçinin də lak-boyaq kompozisiyalarının hazırlanmasında allil spirti 

vacib xammallardan hesab olunur. Məsələn, allil spirtindən qlisidol, qliserinin 

monoallil efirləri, sintetik liflər istehsalı prosesində xammal kimi istifadə olunan 

allilqlisidil efiri, formalaşdırılmış məmulatlar, armaturlaşdırılmış şüşə plastiklər, 

polimer məmulatları, yeyinti məhsulları, tibb ləvazimatları, ətriyyat məmulatları və s. 

alınır. Beləlikl ə allil spirtinin əhəmiyyəti onun xalq təsərrufatının müxtəlif sahələrində 

xeyli  dərəcədə universal istifadə olunması ilə müəyyən edilir. 

       Ümumiyyətlə allil spirtini allilxloridin sabunlaşması, akroleyinin reduksiyası və 

propilen oksidinin izomerləşməci yolu ilə almaq olar. Bu alınma üsullarının ümumi 

xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, hər üç üsulun əsas xammalı propilendir, çünki həm 

allil xlorid, həm akroleyin, həm də propilen oksidi propilendən alınır. Eyni zamanda 

allil spirtinin istehsalı prosesində daha perspektiv xammal allilasetat da ola bilər. 

Allilxlorid vasit əsi ilə allil spirtinin alınması iki reaksiyaya  – propilenin 

xlorlaşmasına və allilxloridin sabunlaşmasına əsaslanır : 

             CH3−CH =CH2   + CI2             CH2 = CH−CH2CI   + HCI        ...(3.21) 

           CH2 = CH−CH2CI   + NaOH          CH2 = CH−CH2OH  + NaCI      ...(3.22) 

Bu allil spirtinin sənaye miqyasında ilk alınma üsuludur. Lakin  alınan əmtəə 

məhsulunun yüksək keyfiyyətə malik olmasına baxmayaraq bu üsul indiki zamanda 

ekoloji tələbata və texniki səviyyəsinə görə məqbul hesab oluna bilməz. İş ondadır ki, 

birinci mərhələdə istifadə olunan xlor tullantıların tərkibinə keçir ki, onların da qeyri 

ixtisaslı istifadə olunması  və ya məhv edilməsi prosesin ümumilikdə iqtisadi 

baxımdan rəqabət aparma qabiliyyətini azaldır. 
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        Allil spirtinin propilenin oksidl əşmə məhsullarından alınması üsulu daha 

perspektiv hesab olunur. Propilenin oksidləşməsi yolu ilə alınan akroleyinin 

reduksiyası ilə allil spirtinin sintez üsulu məlumdur. Akroleyin polimerləşmə 

reaksiyalarına çox meyilli olduğuna görə bu üsul geniş tətbiq sahəsi tapa bilməmişdir. 

Allil spirtinin daha perspektiv sintez üsulu – onun propilen oksidindən alınmasıdır. 

Bu üsul iki reaksiyaya əsaslanır: 

        
                                                                  

  
 
                                                                       

Birinci reaksiya oksigendən tutmuş hidroperoksid və peroksiturşular kimi bir sıra 

oksidləşdiricilərin iştirakı ilə aparıla bilər. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, 

oksidləşdiricilərin reduksiya olunmuş formasını suyun ayrılması ilə regenerasiya 

etmək olar, ya da xalq təsərrüfatında istifadə etmək olar. Bu da propilen oksidinin 

alınma üsulunu olduqca çevik və çoxvariantlı edir. 

     Propilen oksidinin qaz fazada izomerləşməsi yolu ilə allil spirtinin alınması 

litiumfosfat katalizatorunun iştirakı ilə 300−3500C temperaturda, xammalın 

verilməsinin həcmi sürətinin 1,5 saat−1 qiymətində aparılır. Bu halda propilen 

oksidinin konversiyası 60 % - dən az olmur. Onun çevrilməyə görə  selektivliyi allil 

spirtinə görə 89 %, propion aldehidinə görə 6%, asetona görə 3%, n-propanola görə 

1%, polimerlərə görə isə 1% olur. Alınan reaksiya məhsullarını rektifikasiya yolu ilə 

ayırırlar. Ayrılan propiloksidini yenidən retsiklə qaytarırlar. Katalizatorun işçi 

tsiklinin davamiyyət müddəti 250-300 saat olur. Hər işçi tsiklin sonunda 30 dəqiqəlik 

regenerasiya tsikli yerinə yetirilir, katalizatorun işləmə müddəti isə 2500 saat olur. 

Şəkil 3.2-də propilen oksidindən allil spirtinin alınması prosesinin əsas texnoloji 

CH2 = CH− CH3   + [O]                CH2    CH−CH3   ...(3.23) 
                                                            
                                                            O      
            
CH2  CH−CH3                   CH2 = CH− CH2OH           ...(3.24) 
                
       O                                                      
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qovşağı və axınları göstərimişdir. Təzə və qayıdan propilen oksidi 1 izomerləşmə 

reaktoruna  daxil olur. İzomerləşmə reaktoru litiumfosfat katalizatoru ilə doldurulur 

və izomerləşmə prosesi 300-3500C –də aparılır. Reaksiya məhsulları 1 reaktorunun 

aşağısından çıxaraq ardıcıl olaraq 2,3,4 rektifikasiya kalonlarını keçərək əvvəlcə 

propilenoksidindən, sonra yüngül qaynayan qatışıqlardan, daha sonra isə allil 

spirtindən ayrılır. 

 

3.6. Allil spirtinin propilend ən allilasetatın köməyi il ə alınması 

Qeyd etmək lazımdır ki, propilenin oksidləşdirici asetooksilləşməsi ilə allilasetat 

alınır ki, ondan da allil spirtinin alınması aşağıdakı reaksiyalar üzrə baş verir: 

 CH2 = CH−CH3  + CH3COOH  + 0,5 O2            CH2 = CH−CH2OCOCH3 +H2O 

                                                                                                          ... (3.25) 

  CH2 = CH−CH2OCOCH3  +  H2O               CH2 = CH−CH2OH  +   CH3COOH 

                                                                                                          ...(3.26) 

İkinci çevrilməni həm allilasetatın  sabunlaşması həm də alkaqoliz  yolu iə də 

almaq olar. Lakin bu variantların heç birindən istifadə olunmur, çünki, bunlardan biri 

stexiometrik qələvi sərfi il ə, digəri  sirkə turşusunun hər hansı bir mürəkkəb efirinin 

istehsalı ilə baglıdır. Hidroliz reaksiyasından istifadə olunmasının üstünlükləri vardır. 

Belə ki, hidroliz prosesində əmələ gələn sirkə turşusunu allilasetat sintezində təkrar 

emal etməklə  və birinci mərhələdə ayrılan suyun allilasetatın hidrolizi prosesində 

istifadə olunması ilə  tullantısız istehsal prosesini yaratmaq mümkündür. 

       Allilasetatın hidroliz prosesini maye fazada dənəvar KU-2FPP tipli turş formalı 

kationitlə doldurulmuş  ideal qarışmalı reaktorlar kaskadında həyata keçirirlər. Proses 

85-950C –də allilasetat:su = 1:(3–5) nisbətində və 0,75–1,5 saat−1 həcmi sürətində 

gedir. Bu halda 100 % selektivlikdə allilasetatın konversiyası 70% -ə çatır. 

Katalizatorun işləmə müddəti 4000saat olur. Alınan reaksiya məhsullarını rektifkasiya 

üsulu ilə ayırırlar. Şəkil 3.3-də allilasetat vasitəsilə allil spirtinin alınması prosesinin 
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texnoloji sxemi verilmişdir. Təzə və qayıdan allilasetat və su 1 hidroliz reaktoruna 

daxil olur. Hidroliz məhsulları 1 reaktorundan 2 rektifikasiya kalonuna verilir. Burada 

hidroliz məhsullarından reaksiyaya daxil olmayan sirkə turşusu ayrılaraq  7 

rektifikasiya kalonuna göndərilir. 7 rektifikasiya kalonunda sirkə turşusu ayrılır və su 

yenidən 1 hidroliz kalonuna qaytarılır. Sonra 3 kalonunda hidroliz məhsullarının 

tərkibindən reaksiyaya girməyən allilasetat ayrılaraq 4 faza ayırıcısını keçir və 

yenidən hidroliz prosesinə qaytarılır. 3 kalonundan çıxan hidroliz məhsulları 5 

kalonunda qələvi məhlulu ilə neytrallaşdırılır. 5 kalonunun yuxarısından xam allil 

spirti çıxır. 6 kalonunda allil spirtinin mütləqləşdirilməsi prosesi gedir və kalonun 

yuxarısından mütləqləşdirilmi ş allil spirti qovulur. 6 kalonunun kub qalığı isə qətranlı 

maddələrdən ibarət olur.  

     Allilasetatın hidroliz reaksiyasının kinetikasının tədqiqi göstərir ki, bu dönər 

reaksiyanın sürəti katalizatora və hər bir reagentə görə birinci dərəcəli tənliklə təsvir 

olunur. Aktivləşmə enerjisi 45,0 kcoul/mol –dur və temperatur artdıqca tarazlıq sağa 

tərəf  yönəlir. Allil spirtinin alınmasının fasiləsiz işləyən reaksiya- rektifikasiya 

proseslərini birgə tətbiq etməyə əsaslanan yeni bir variantı işlənib hazırlanmışdır. Bu 

halda xammalın konversiyası suyun  molyar artıqlığı 1,5 olduqda  99% -ə çatır ki, bu 

da prosesin texniki iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşmasına səbəb olur. 

          Propilenoksidindən və allilasetatdan alınan əmtəə məhsulunu keyfiyyətinə görə 

fərqləndirirlər.  Allil spirtinin propilenoksidindən alınması zamanı əksər hallarda 

propanol-1–in bir sıra xoşagəlməyən qatışıqları da əmələ gəlir ki, bu da məqsədli 

məhsulun ayrılmasına  enerji sərfini xeyli artırır. Odur ki, kiçik miqyaslı istehsal 

proseslərində xammal kimi propilenoksidindən, orta və iri miqyaslı proseslərdə  isə 

xammal kimi allilasetatdan istifadə olunması iqtisadi cəhətdən daha əlverişli hesab 

oluna bilər. 
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3.7. İzopropilbenzoldan fenol və asetonun  istehsalı 

Hal hazırda fenolun müxtəlif alınma üsullarından istifadə edirlər: 

1.Toluolun katalitik oksidləşməsi; 

2. Benzolun birbaşa oksidləşməsi: 

3. Kumol metodu ilə fenolun alınması; 

4. Tsikloheksanın oksidləşməsilə tsikloheksanonun alınması, onun da 

dehidrogenləşməsilə fenolun alınması; 

5. Xlorbenzol metodu ilə fenolun alınması; 

6.  Benzolun oksidləşdirici xlorlaşması ilə (Raşiq metodu) fenolun alınması; 

7. Sulfonat üsulu ilə fenolun alınması. 

        Göstərilən üsullardan sənaye miqyasında ancaq dördündən istifadə olunur ki, 

bunlar da toluolun katalitik oksidləşməsi, benzolun birbaşa oksidləşməsi, Raşiq və 

kumol üsullarına əsaslanır. Ümumi istehsal olunan fenolun 90% - dən çoxu kumol 

üsulu ilə alınır. Bu üsulun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada eyni zamanda digər bir 

qiymətli məhsul olan aseton da alınır. Kumol metodu ilə fenol və asetonun birgə 

alınması 7 mərhələdən ibarətdir: benzolun alkilləşməsi; izopropilbenzolun 

oksidləşməsi; hidroperoksidin ayrılması; hidroperoksidin parçalanması; 

hidroperoksidin neytrallaşdırılması; fenolun ayrılması; asetonun ayrılması. 

 

3.7.1 Prosesin nəzəri əsasları 

Izopropilbenzolun oksidləşmə reaksiyası: 

   C6H5(CH3)2CH      C6H5(CH3)2COOH           ................(3.27)   

mürəkkəb zəncirvari mexanizm üzrə, zəncirin şaxələnməsilə baş verir. 

Izopropilbenzolun oksidləşmə reaksiyasında hidroperoksidə görə 100%-li selektivlik 

əldə etmək mümkün deyil. Belə ki, əsas reaksiya ilə paralel olaraq 

dimetilfenilkarbinol, asetofenon, qarışqa turşusu, cüzi dərəcədə dikumilperoksid tipli 

peroksid məhsulları da əmələ gəlir. 
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       Hal-hazırda istehsalat şəraitində  izopropilbenzolun oksidləşmə mərhələsinin 

hidroperoksidə görə selektivliyi 91-95 mol.%  təşkil edir. Bu cür selektivlik reaktorun 

konstruktiv tərtibatı ilə reaksiya kütləsində  hidroperoksidin optimal qatılığından (15-

25%), optimal temperaturdan (100-1200C) və daha aktiv katalizatorlardan istifadə 

olunmaqla təmin olunur. 

       Oksidləşmə prosesini müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə həm maye həm də 

buxar fazada aparmaq olar. Maye fazada, 1000C  (100-120 0C) temperaturdan yuxarı 

temperaturda aparılan oksidləşmə proseslərində katalizator kimi daha geniş Mn və Co 

rezinatları və naftenatlarından istifadə edirlər. İnisiatorlardan da istifadə olunur. 

Məsələn şixtaya 2,5-3,5% miqdarında əlavə olunan hidroperoksidin özü də inisiator 

kimi istifadə oluna bilir. Əmələ gələn izopropilbenzol hidroperoksidinin bir hissəsi 

termiki parçalanmaya məruz qalır. Temperatur artdıqca hidroperoksidin parçalanma 

sürəti də artır. İzopropilbenzol hidroperoksidinin əsas parçalanma məhsulları 

dimetilfenilkarbinol ,asetofenon və metil spirtindən ibarətdir.  

              C6H5(CH3)2COOH      C6H5(CH3)2COH            .............(3.28) 

            C6H5(CH3)2COOH      C6H5COCH3  +  CH3OH   ...........(3.29) 

             Əmələ gələn metanol formaldehid və qarışqa turşusuna oksidləşir ki, bunlar 

da izopropilbenzolun oksidləşmə prosesində ingibitor rolunu oynayırlar. Qeyd 

olunduğu kimi hidroperoksidin çıxımına temperatur və oksidləşmə müddəti təsir edir. 

Belə ki, temperaturun həddən artıq aşağı salınması reaksiya sürətini azaldır, məsələn 

bir saat müddətində t = 1200C–də hidroperoksidin çıxımı 8-10%, t = 1000C –də isə 2-

3 kütlə% olmuşdur. Reaksiya kütləsində hidroperoksidin kütlə faizi 18 və daha 

yüksək olduqda onun parçalanması başlayır. Yüksək temperaturlarda hidroperoksidin 

parçalanması partlayışla müşahidə olunur. Peroksidin optimal qatılığında belə 

oksidatın tərkibində 0,5-dən 5%-ə qədər  parçalanma məhsulları olur. Oksidləşmə 

prosesinə qələvi mühiti (pH = 7,5) əlverişli şərait yaradır, belə ki, oksidləşmə 

prosesində əmələ gələn turşular- ingibitorlar neytrallaşdırılır. 
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     Beləlikl ə oksidləşmə prosesini 1200C-1300C-də, P =0,5-1 MPa təzyiq altında,    

pH=8,5-10,5 qiymətlərində həyata keçirirlər. Bu cür şəraitdə oksidatın tərkibində 

hidroperoksidin son miqdarı 25% olur. İzopropilbenzolun oksidləşmə prosesini həyata 

keçirmək üçün aşağıdakı reaktorlardan istifadə olunur: kalon tipli; qarışdırıcı 

quruluşlu (reaktorlar kaskadından); və erlift tipli reaktorlar. 

 

3.7.2. İzopropilbenzol hidroperoksidinin parçalanması 

    Texniki izopropilbenzol hidroperoksidini sulfat turşusunun iştirakı ilə parçalanma 

prosesinə düçar edirlər. Bu zaman fenol və asetonla yanaşı həm də yan məhsullar- α-

metilstirol, kumol-fenol, α-metilstirolun dimerləri və qətranlar əmələ gəlir.  

                                                 H2SO4 

           C6H5(CH3)2COOH                         C6H5OH  +  CH3COCH3   ...........(3.30) 

 

Texniki izopropilbenzol hidroperoksidinin tərkibində olan dimetilfenilkarbinol  yan 

məhsulların 80–85% -nin alınmasına imkan yaradır. Asetofenon oksidləşmə şəraitində 

praktiki olaraq digər məhsullara çevrilmirlər, eyni zamanda 30-40% 

dimetilfenilkarbinol isə α-metilstirola çevrilir ki, o da əmtəə məhsulu kimi və ya da 

izopropilbenzolla birlikdə karbohidrogen fraksiyasi şəklində ayrılır. 

 Hidroperoksidin parçalanma mexanizmi aşağıdakı sxem üzrə baş verir. 

1.) Oksonium ionunun əmələ gəlməsi və onun dehidratasiyası: 

        

     CH3                                           CH3                             CH3   

C6H5−C− OOH   +  H+              C6H5−C− OOH2          C6H5−C− O+    + H2O ..(3.31)                 

     CH3                                           CH3                              CH3              

                                                                 

2.)Əmələ gələn ionun  fenil qrupunun oksigen atomuna miqrasiyası ilə qruplaşması: 
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                      CH3                        CH3     

           C6H5−C− O+                     C6H5−O−C+                                          .........(3.32) 

                      CH3                      CH3   

 

2.) Karbonium ionunun hidroperoksid molekulası ilə qarşılıqlı təsiri: 

          

           CH3                                 CH3                                                                CH3                                 CH3 

C6H5−+C         +     C6H5−C− OOH                  C6H5−O−C −OH  +  C6H5−C−O+ 

            CH3                      CH3                                         CH3                     CH3          

 

 

                                                                                  C6H5−OH   +  CH3−CO− CH3        

                                                                                                                   .........(3.33) 

Hidroperoksidin parçalanmasını sulfat turşusunun asetondakı məhlulunun 

iştirakı ilə həyata keçirirlər. Fenol və asetonun maksimal çıxımı sulfat turşusunun 

qatılığı hidroperoksid kütləsinə görə 0,07-0,1%  olduqda əldə olunur. Zəif turşuların 

(metafosfat, oksalat və ş.) iştirakı ilə parçalanma daha yüksək temperaturda (100-

1200C) baş verir ki, bu zaman da fenol və asetonun çıxımı aşağı olur. Məqsədli 

məhsulun çıxımı da temperaturdan asılıdır. Belə ki, parçalanma temperaturunu 500C- 

dən 800C-yə qədər artırdıqda asetonun çıxımı 98-99%-dən 89%-ə qədər (≈10%  təşkil 

edir), fenolun çıxımı isə 98% -dən 80-82% -ə qədər azalır. Bununla bərabər aşağı 

temperaturlarda (≈30 0C) prosesin davamiyyəti kəskin artır və reaksiya kütləsində 

parçalanmayan hidroperoksid də qalır. Odur ki, hidroperoksidin parçalanması 

reaksiyasının optimal temperaturu 50-600C hesab olunur. Parçalanmaya daha çox 

durulaşdırılmış hidroperoksid verirlər ki, partlayış təhlükəsini aradan qaldırmaq 

məqsədilə parçalanmaya durulaşdırılmış hidroperoksid verirlər . Hidroperoksidin 

parçalanma prosesini aparmaq məqsədilə təkmilləşdirilmiş izotermiki reaktorlardan 

istifadə olunması məqsədəuyğun hesab olunur. Bu cür reaktorlarda istilik artıq 
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asetonun buxarlanması yolu ilə sistemden çıxarılır. Belə reaktorlarda fenol və 

asetonun çıxımı 98% -ə çatır. 

 

3.7.3. İzopropilbenzoldan fenol və asetonun birgə  

alınması texnologiyası 

         Kumol metodu ilə fenolla asetonun birgə alınması prosesinin texnoloji sxemi 

şəkil 3.4–də göstərilmişdir. 7 qarışdırıcısında təzə və qayıdan izopropilbenzol  

izopropilbenzol hidroperoksidi (şıxta kütləsinin 6% -i) ilə  qarışdırılır. Alınan şıxta 6 

nasosu vasitəsilə 3 istidəyişdiricisinə verilir, burada  oksidatın temperaturu hesabına 

1100C –yə qədər qızdırılır və sonra   2 oksidləşdirici kalonunun yuxarı hissəsinə daxil 

edilir. 2 oksidləşdirici kalonunun aşağı hissəsinə isə qabaqcadan  1100C –yə qədər 

qızdırılmış hava vurulur. Sxemdə içərisi boş, istiliyi çıxarmaq üçün ilanvarı borularla 

təchiz olunmuş oksidləşdirici kalon göstərilmi şdir. Oksidləşdirici kalon kimi həm də 

daha effektiv olan boşqablı kalondan istifadə oluna bilər. Bu halda oksidat kalonun 

yuxarı hissəsindən xaric edilir. İşlənmiş hava izopropilbenzol buxarları, turşu və digər 

qatışıqlarla  birlikdə əvvəlcə 3 istidəyişdiricisini və 4  kondensatorunu sonra isə 5 

çökdürücü- neytralizatorunu keçir. 5 çökdürücü- neytralizatorunda turşular soda və ya 

qələvi məhlulu ilə neytrallaşdırılır. İşlənmiş hava sistemdən çıxarılır,turşulardan azad 

olmuş izopropilbenzol qatışıqlarla birlikdə 7 qarışdırıcısına qaytarılr. 5 çökdürücü- 

neytralizatorundan ayrılan duzlar da sistemdən çıxarılaraq  utilizasiyaya göndərilir.  

       Oksidat 2 oksidləşdirici kalonunun aşağısından çıxaraq 3 istidəyişdiricidə 

şixtanın hesabına 600C –yə qədər soyudularaq 8 izopropilbenzol hidroperoksidinin 

qatılaşdırılması kalonuna verilir. Hidroperoksid yüksək temperaturlarda partlayışla tez 

parçalandığına görə qatılaşdırılma prosesi dərin vakuum altında həyata keçirilir 

(kalonun kubunda qalıq təzyiqi 0,79 kPa). Odur ki, kalonun kubunda temperatur 

1100C -dən artıq olmamalıdir. 8 kalonunun distillatı (turşu və karbohidrogen qarışıgı 

ilə izopropilbenzol) 5 neytrallaşdırıcısına, kub məhsulu isə (qatılaşdırılmış  
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izopropilbenzol  hidroperoksidi) 10 reaktoruna daxil olur. Buraya həm də asetonla 

sulfat turşusu da verilir. Təhlukəsiz iş şəraitini yaratmaq üçün qatılaşdırma prosesini 

iki rektifikasiya kalonunda aparırlar. Bu halda proses təhlükəsiz rejimdə gedir və daha 

dərin vakuumdan istifadə olunmağa ehtiyac qalmır. Belə variant fenol, aseton və 

propilen oksidinin birgə alınması prosesində daha məqsədəuyğun hesab olunur. Belə 

ki, epoksidləşmə prosesinə  duru (30 – 35%) hidroperoksid göndərilə bilər, 2- ci 

kalonun distillatında hidroperoksidin qatılığı isə 35- 45% təşkil edir. Parçalanmanı 

600C  temperaturda aparırlar. Bu halda istilik asetonun buxarlandırılması ilə 

sistemdən çıxarılir. Aseton buxarları 11 kondensatorunda kondensləşdirilir, aseton isə 

reaktora qaytarılır. Parçalanma məhsullarında sulfat turşusu qaldığına görə onu 

ayrılmaya göndərməzdən əvvəl içərisi AH-1 markalı anionitlə doldurulmuş 12 

skrubberində turşudan təmizləyirlər. Parçalanma məhsullarını ayırmaq üçün bir neçə 

variant təklif oluna bilər. Şəkil 3.4 – də göstərilən sxemdə 1-ci kalonda 5,3 kPa-a 

yaxın qalıq təzyiqində parçalanma məhsullarının aseton və fenol fraksiyalarına 

ayrılması prosesi baş verir. Bu onunla əlaqədardır ki, həmin fraksiyalar sonra müxtəlif 

təzyiqlərdə ayrılırlar. 13 rektifikasiya kalonunda distillat kimi aseton, α- metilstirol və 

digər asan uçucu qarışıqlar ayrılır. 13 rektifikasiya kalonunun distillatı 14 

rektifikasiya kalonuna daxil olur, burada  atmosfer təzyiqi altında distillat kimi aseton 

qovulur. Bu kalonun kub məhsulu, α- metilstirol fraksiyası isə, α- metilstirol və digər 

məhsulların ayrılması üçün sonrakı rektifikasiya prosesinə göndərilir(sxemdə 

göstərilməyib). 13 kalonunun kub məhsulu 15  rektifikasiya kalonuna verilir ki, 

burada da bütün uçucu maddələrin qətrandan ayrılması  prosesi həyata keçirilir. Bu və 

sonrakı kalonlar 9,5-13,3 kPa qalıq təzyiqi altında işləyirlər. 15 rektifikasiya 

kalonunun distillatı 16  rektifikasiya kalonuna göndərilir ki, burada da fenoldan 

karbohidrogenlərin ayrılması baş verir. 17 kalonunda isə məhsul fenol distillat halında 

qətrandan ayrılır. 

    Beləlikl ə, izopropilbenzoldan fenol və asetonun birgə alınması düzünə və əksinə 

rabitələri olan mürəkkəb sistemdən ibarətdir. Bu sxemdə əsas retsikl izopropilbenzola 
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görə təşkil olunmuşdur. Bu bir tərəfdən  partlayış təhlükəli olduğuna görə oksidləşmə 

kalonuna verilən  izopropilbenzol hidroperoksidinin qatılıgınin 30%-dən artıq 

olmaması ilə əlaqədardır. Odur ki, 70% izopropilbenzol retsikldə olur. Bu retsiklin bir 

hissəsi  işlənmiş hava ilə aparılan izopropilbenzolun kondensasiya yolu ilə tutularaq 

yenidən kalona qaytarılması, digər hissəsi isə izopropilbenzol hidroperoksidinin 

qatılaşdırılması zamanı ayrılan izopropilbenzolun  reaktora verilməsi ilə əldə olunur. 

          Tərkibində aseton olan digər retsikl parçalanma reaktorunda istiliyin ayrılması 

ilə əlaqədardır. Buxarlandırılan aseton kondensləşdirilərək reaktora qaytarılır. Retsikl 

xeyli miqdar enerji sərfi tələb edir. Onun miqdarını azaltmaq üçün lazım olan əsas 

şərtlər: 

1) Daha qatı hidroperoksid almaq üçün şəraitin yaradılması (başqa sözlə 

izopropilbenzolun konversiyasının artırılması) ; 

2) 10 reaktorunda istiliyin çıxarılması üçün digər üsullardan istifadə olunması 

(məsələn, reaktorun daxilində quraşdırılmış boruların içərisinə oksidləşmə kalonuna 

göndərilən havanın verilməsilə).                  

           Enerji sərfini azaltmaq məqsədilə ayrılma texnoloji sxemində üç ədəd 

rektifikasiya kalonu əvəzinə iki ədəd rektifikasiya kalonundan istifadə etmək olar. 

Birinci rektifikasiya kalonunda karbohidrogenlər, ikincisində isə məhsul fenol 

qətrandan ayrılar. Bu halda fenolun buxarlandırılması və kondensləşdirilməsi iki dəfə 

əvəzinə ancaq bir dəfə həyata keçiriləcəkdir (baxılan texnoloji sxemdə fenolun 

buxarlandırılması və kondensləşdirilməsi iki dəfə baş verir). 

     Ekoloji cəhətdən kumol metodu ilə fenol və asetonun birgə istehsalı prosesində 

aşagıdakı məsələlər meydana çıxır:  

1)İşlənmiş havanın təmizlənməsi; 

2)Duzların utilizasiyası; 

3)Rektifikasiya zamanı əmələ gələn qətranların utilizasiyası; 

4)Işlənmiş sulfat turşusu və anionitin utilizasiyası.  

        Bütün göstərilən  məsələlərin həyata keçirilməsi  mümkündür. 
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3.7.4. İzopropilbenzoldan propilen oksidi,  

aseton və fenolun birgə alınması 

Hal-hazırda propilen oksidinin ən effektiv alınma üsulu propilenin 

hidroperoksid birləşmələri il ə epoksidləşdirilməsindən ibarətdir. Bu üsulla “Oxirance” 

(ABŞ) firması il ərzində 1,1 mln ton propilen oksidi istehsal edir ki, bu da onun bütün 

dünyadakı istehsalının 30% -ini təşkil edir. Lakin propilen oksidinə olan tələbatın 

artması ilə əlaqədar olaraq son illərdə propilen oksidi, aseton və fenolun birgə 

alınması texnologiyası işlənib hazırlanır. Bu halda bir texnoloji proses gedişində bir 

neçə məqsədli məhsulun alınması reallaşdırılır. Bu üsulda izopropilbenzol 

hidroperoksidinin bir hissəsi parçalanaraq fenol və asetonun alınmasına sərf olunur, 

digər qalan hissəsi isə propilenin epoksidləşdirilməsi prosesinə gedir.  

 

                              O2                                   + CH2=CHCH3 

C6H5(CH3)2CH           C6H5(CH3)2COOH                            C6H5(CH3)2CHO+ CH2−CHCH3  ...(3.34)          
                                                                                                               O  

Fenol, aseton və propilenoksidinin belə birləşdirilmiş istehsal üsulunun yaradılması 

iki əsas problemin həll olunması hesabına mümkün olmuşdur. 

     Birincisi, molibdenil propandiolatın (azot tərkibli birl əşmələr, spirtlər) 

elektrodonor liqandları ilə modifikasiya olunmuş yeni katalitik sistemlər təqdim 

olunmuşdur. İzopropilbenzol hidroperoksidinin epoksidləşdirilməsi prosesinin şəraiti : 

temperatura – 115-1200C; propilen : izopropilbenzol hidroperoksidi  mol nisbəti 5:1;  

molubden katalizatorunun qatılığı  bir mol hidroperoksidə görə  ≈6⋅10−4 mol;  

promotorun qatılığı 1 mol katalizatora görə 2 mol ; propanol-2 –nin qatılıgı 10%  

(küt.);  prosesin davamiyyət vaxtı -90 dəqiqə. Propilen oksidinin sərf olunan 

izopropilbenzol hidroperoksidinə görə əmələgəlmə selektivliyi  88-90%(mol.), 

propilenə görə hesablandıqda isə >98% (mol.). Bu halda izopropilbenzol 

hidroperoksidinin konversiyası 99,5%-ə çatır. Promotor və  propanol-2 olmadıqda 
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izopropilbenzol hidroperoksidi ilə propilenin epoksidləşdirilməsi prosesinin 

göstəriciləri pisləşir. 

      İkincisi, fenol, aseton və propilen oksidinin birgə alınması üsulunda epoksidləşmə 

prosesinin yan məhsullarının (dimetilfenilkarbinol və asetofenon) hidrogenləşdirilərək  

izopropilbenzol və etilbenzola çevrilməsilə  tam emal olunması mümkündür. Bu halda 

izopropilbenzol kumol metodu ilə fenol, aseton və propilen oksidinin, etilbenzol isə 

stirol və propilen oksidinin istehsalı prosesinə göndərilir.  

         Qeyd etmək lazımdır ki, izopropilbenzolun hidroperoksidə oksidləşməsi 

etilbenzol və izobutanın oksidləşməsinə nəzərən xeyli asan baş verir. Bu prosesdə 

izopropilbenzol oksigen daşıyıcısı kimi istifadə olunur və həm də az sərf olunur. Belə 

ki, burada  dimetilfenilkarbinolun hidrogenləşdirilməsi ilə izorpopilbenzolun alınması 

üçün xüsusi mərhələsi də nəzərdə tutulur. Odur ki, fenol, aseton və propilen oksidinin 

kumol metodu ilə birgə istehsalı iri həcmdə mümkündür .  

         Göstərilən texnologiya üzrə fenol , aseton və propilen oksidinin birgə alınması 2 

əsas kimyəvi prosesi özündə birləşdirir: izopropilbenzolun oksidləşməsi və 

izopropilbenzol hidroperoksidinin parçalanaraq 99% məqsədli məhsula çevrilməsi. 

Prosesin yüksək effektivliyi təkcə kimyəvi reaksiyaların optimal parametrlərinin 

(temperatur, təzyiq, mühitin turşulugu) seçilməsi ilə deyil, həm də katalizator və 

inisiatorlardan istifadə edilməklə təmin olunur. İstehsal prosesində alkilləşmə 

prosesləri il ə alınan, çox əlverişli və həm də nisbətən ucuz xammal– 

izopropilbenzoldan istifadə olunur. Propilen oksidinin kumol metodu ilə alınması 

xammala görə aseton və fenolun birgə alınması prosesinə çox yaxındır və onunla 

ümumi bir texnoloji sxemə malikdir. Odur ki, propilen oksidi və asetonun birgə 

istehsalı prosesinin yaradılması həm fenolun alınması prosesinin selektivliyini yan 

məhsulların – dimetilfenilkarbinol və asetofenonun emalı ilə artırmağa, həm də hər iki 

istehsal prosesində kapital qoyuluşunun benzolun alkilləşməsi və izopropilbenzolun 

oksidləşməsi mərhələlərinin birgə aparılması hesabına aşağı salınmasına imkan 

verəcəkdir.   
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3.8. Parafinlərin oksidl əşməsi yolu ilə sintetik 

 ali yağ tur şularının alınması 

         Mono ali yağ turşuları səthi aktiv maddələrin alınması üçün qiymətli xammal 

hesab olunur. Bundan başqa sintetik yağ turşuları sabun istehsalında ,yuyucu 

vasitələr, motor yağları, korroziyaya qarşı ingibtorlar, konservantlar və digər başqa 

məhsulların alınmasında da geniş istifadə olunur. Ali yağ turşuları (AYT) 

molekulunda 6-dan 24-ə qədər karbon atomu olan təbii və ya sintetik mənşəli, alifatik 

sıra karbon turşularının qarışığının texniki adıdır. Təbii AYT yağlarda və piylərdə 

qliseridlər şəklində , mumda yüksəkmolekullu spirtlərin efiri şəklində olur. Ali yag 

turşuları – zəncirində tək və cüt sayda karbon atomu olan, normal və izoquruluşlu 

doymuş monokarbon turşularının qarışığıdır. Sintetik yağ turşuları adı altında texniki 

məhsullar təyinatından asılı olaraq müxtəlif t ərkibli fraksiyalar halında buraxılır. C5-

C6, C7-C9, C9-C10  və C10-C13 fraksiyaları yağvari mayelər olub 200-dən 2840C –yə 

qədər temperaturda qaynayırlar. C10-C16  və C13-C16 fraksiyaları sürtküyə oxşar 

məhsullar olub 270- dən 3150C –yə qədər temperatur intervalında qaynayırlar ( 2 kPA 

təzyiqdə ). C17-C20 fraksiyası yumşalma temperaturu 60-750C  olan bərk maddədir. 

Ali yağ turşuları sudan yüngül və onda həll olmayan maddələrdir. Onlar qələvilərdə 

həll olaraq uyğun duzlar (sabun) əmələ gətirirl ər ki,  bu duzlar mineral turşularla 

asanlıqla parçalanaraq hidrolizə uğrayırlar. Bütövlükdə turşuların buxarları cəminin 

buraxıla bilən qatılığı 5 mq/m3 –dir. Yağ (sintetik) turşularının istehsalının sənaye 

üsulları olduqca müxtəlifdir. Onlar həm təbii xammallardan, həm də neft və qaz emalı 

məhsullarından alına bilərlər. Onlardan ən əsasları aşağıdakılardır: 

1. Bitki və heyvan yağlarınin hidrolizi ilə; 

2. Ali alkanların oksidləşməsilə.  

            Tərkibində karbon atomlarının sayı 16, 18, və 20 olan karbon turşularının əsas 

hissəsini bitki və heyvan yağlarının hidrolizi yolu ilə alırlar. Paltar sabunu və qiymətli 

C12- C14 spirtlər fraksiyasının istehsalı prosesinin başlıca xammalı  olan, tərkibində  
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karbon atomlarının sayı 12–14-ə çatan turşular kokoslu qozların yağlarından və palma 

nüvə yağlarından  alınır. Bizim ölkəmizin iqlim şəraiti böyük həcmdə 

yüksəkməhsuldarlığa malik soya və palma sahələrinin becərilməsinə imkan vermir. 

Buna görə də iri tonnajlı sintetik yağ turşularının istehsalı vacib məsələlərdən hesab 

olunur. İstehsalatda ən çox miqyasda istifadə olunan sintetik yağ turşuları fraksiyası: 

C5-C6 – konsistent sürtküləri, polivinilxlorid plastifikatorları; C5-C9 – sürtkü yağları; 

C7-C9 –dialkilftalatlar-plastik kütlələr plastifikatorunun alınmasında xammal olan 

spirtlər; C10-C13- lak və boyalar; C10-C16- əl-üz  sabunu, spirtlər, sintetik kauçuklar; 

C17-C20- paltar sabunu, aminlər, sintetik yuyucu vasitələr, rezin-texniki məmulatlar; 

C21-C25- rezin-texniki məmulatlar, dərilərin piylənməsi üçün preparatlar; kub qalığı – 

tökmə bərkidicilər. 

      Sintetik yağ turşuları əsasən parafinlərin oksidləşməsi yolu ilə alınır. Bu üsulla 

sintetik yağ turşularının alınması prosesinin üstün cəhətləri : prosesin yüksək təzyiq 

və partlayış törədən qazlardan istifadə olunmadan aparıldığına görə nisbətən sadə 

olması; xammalın - maye və bərk neft parafinlərinin, katalizator və reagentlərin  ucuz 

və əlverişli olması; çatışmayan cəhətləri: xeyli miqdarda çirklənmiş qaz 

tullantılarının, çirkab sularının əmələ gəlməsi və turşunun keyfiyyətinin yüksək 

olması. 

        Alkanların oksidləşməsi həm ali yağ turşularının, həm də ali yağ spirtlərinin 

ümumi alınma üsuludur. Alkanların oksidləşməsi prosesi maye fazada, oksigenli 

oksidləşdirici qaz ilə,zəncirvari mexanizm üzrə gedir. Proses R⋅⋅⋅⋅, R−C•, R−C−O• və 

                                                                                                             O        O 

R−C−COO• radikallarının əmələ gəlməsi və çevrilməsi yolu ilə gedir. Molekulyar  

    O 

oksigen atomu karbohidrogen molekuluna təsir edərək hidroperoksid birləşməsi 

əmələ gətirir ki, o da sonradan ikinci çevrilmə proseslərində iştirak edir. Normal 

parafinlərin oksidləşmə prosesinin əsas məhsullarının əmələgəlmə mexanizmi və 

katalizatorun təsiri tamamilə aydınlaşdırılmamışdır. Manqan katalizatorunun iştirakı 
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ilə normal parafinlərin oksidləşmə prosesinin əsas məhsullarının əmələgəlmə sxemi 

sadələşdirilmiş formada aşağıdakı kimi göstərilə bilər: 

 

                                     O2, kat.                  RH 
                           RH                    ROO•                 ROOH   
                                                         

 
                                                                                                                   …   (3.35) 

   R1COOH              R1COR                ROOH                ROH                      RCOOR1 

                                                                       O2 

Ali yag turşuları C18-C44 tərkibli parafinlərin maye fazada, manqan birləşmələri 

əsasında hazırlanmış katalizatorların iştirakı ilə oksidləşməsindən alınır. Belə hesab 

edirlər ki, manqan oksidləşmə katalizatoru, oksidləşmənin başlanğıc mərhələsində 

manqanın oksidləşmə dərəcəsinin 2+-dən 3+və 4+ -ə və 4+-dən 3+və 2+ -yə qədər 

dəyişməsi hesabına radikal zəncir reaksiyasınin inisiatoru , həm də aralıq məhsulların 

turşu və efirin alınması istiqamətində oksidləşdirici çevrilmə proseslərinin 

tənzimləyicisi rolunu oynayır.  

      Oksidləşmə katalizatoru kimi sintetik yağ turşularının manqan və natrium(və ya 

kalium) duzlarının qarışığından istifadə olunur. Mn:Na(K) = 1 : (1−10) nisbəti 

oksidləşməyə verilən kütlənin tərkibində manqanın qatılığından asılı olaraq  0,03 − 

0,15 % təşkil edir. Manqan duzlarını, MnO2 -ni qızdırmaqla sintetik yağ turşularında 

və ya tərkibində sintetik yağ turşuları olan məhsulda həll etməklə  hazırlayırlar. 

Sintetik yağ turşularını NaOH məhlulu ilə neytrallaşdırmaqla isə natrium duzları 

alınır. 

   Parafinlərin oksidləşmə prosesi katalizatorsuz 150 -1700C temperatur intervalında 

aparılır, lakin bu halda aşağı keyfiyyətli turşular alınır. Kalium permanqanatın, bir 

sıra manqan duzlarının, manqan peroksidinin və ya oksidatdan manqanın 

regenerasiyası zamanı ayrılan qarışığın sulu məhlulu halında hazırlanan və parafinə 

əlavə olunan  katalizatorun iştirakı ilə proses daha selektiv gedir. Göstərilən maddələr 

 -R• -O•OH 

 
R1COOH 
 
  -H2O 

O2 
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parafində həll olmurlar, odur ki, homogen katalizatorun əmələ gəlməsini (ali yağ 

turşularının manqan duzları) başa çatdırmaq üçün, əvvəlcə (2 saat muddətində) 

prosesin temperaturunu 125-1300C həddində saxlayırlar, sonra isə temperaturu 105-

1100C –yə qədər azaldırlar. Oksidləşməni adi atmosfer təzyiqində aparırlar. Qeyd 

etmək lazımdır ki, katalizatorun tərkibində NaOH (xüsusən də KOH) olduqda onun 

aktivliyi artır. Mn2+:K+≅1:1 nisbəti optimal hesab olunur. Parafinin oksidləşmə 

dərinliyinin eyni qiyməti ( 30-35%) 800C –də 110 saata, 1000C –də 38 saata 1100C –

də 24 saata əldə olunur. Temperatur artdıqca reaksiyanın diffuziya sahəsinə keçməsi 

mümkündür ki, bu halda da reaktorun hidrodinamiki rejimi böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Beləlikl ə, proses diffuziya və ya keçid rejimində baş verərkən həddən artıq 

oksidləşmiş birləşmələrin miqdarı artır və müvafiq olaraq məqsədli məhsulun 

keyfiyyəti aşağı düşür. Bütün bu dəlill əri nəzərə alaraq demək olar ki, parafinin 

oksidləşmə məhsulu ali yağ turşuları fraksiyası olub onun çıxımı və tərkibi prosesin 

təyinatından və şəraitindən asılı olur. Belə ki, tərkibində karbon atomlarının sayı 30 – 

a bərabər olan parafinlərin oksidləşməsi zamanı ali yağ turşularının çıxımı aşağıdakı 

kimi olur (%) : 

C1-C4 fraksiyası – 5-10%; C5-C6 fraksiyası – 3-5%; C7-C9 fraksiyası – 8-10% ; C10-

C16 fraksiyası – 25-28%; C17-C20 fraksiyası – 15-20%; C20 –dən yuxarı fraksiyası - 20-

25% ; Ali yağ turşularının bütün fraksiyalarının ümumi çıxımı orta hesabla 80 % olur. 

Bərk parafinlərin oksidləşməsi prosesinin  texnoloji sxemi şəkil 3.5-də göstərilmişdir. 

Təzə parafin və ayrılma mərhələsindən qaytarılan məhsul 1:2 nisbətində,  həmçinin də 

katalizator 1 aparatında qarışdırılır. 1 qarışdırıcısında əmələ gələn qarışıq dövrü 

işləyən 2 oksidləşmə kalonuna verilir. Bu kalon alüminiumdan və ya xüsusi poladdan 

hazırlanır və reaksiya istiliyini çıxarmaq üçün çıxış soyuducusuna, havanı vermək 

üçün paylayıcı quruluşa malik olur. Kalonun aşağı hissəsinə paylaşdırıcı quruluş 

vasitəsilə  1200C –yə qədər qızdırılmış hava da verilir. Kalonun yuxarısından çıxan 

qazlar tərkibində olan aşağı molekullu turşulardan ayrılmaq üçün 3  kalonunda su ilə 

yuyulur, sonra 4 sobasında sona qədər yandırılaraq tərkibində olan qarışıqlardan 
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təmizlənərək atmosfrə atılır. 2 oksidləşmə kalonundan çıxan oksidat  soyudulur, 5 

çökdürücüsündə katalizator şlamından ayrılır və sonra 6 skrubberinə verilir. 

Katalizator şlamı isə regenerasiyaya göndərilir. 6 skrubberində oksidatdan suda həll 

olan C1-C4- turşuları ayrılır. Turşuların məhlulu kalonun aşağı hissəsindən etilasetat 

ilə absorbsiyaya və sonrakı ayrılmaya göndərilir. Suda həll olan turşulardan ayrılan 

oksidat 7 və 8 sabunlaşdırıcılarına daxil olur. Burada  ali yağ turşuları ,mürəkkəb 

efirlər və laktonlar  neytrallaşdırılır. Neytrallaşma natrium karbonat və NaOH 

vasitəsilə həyata keçirilir: 

              2RCOOH  +  Na2CO3                   2RCOONa  + CO2  +  H2O     …(3.36) 

              RCOOR1    + NaOH                      RCOONa     + R1OH              …(3.37) 

 Çətin hidroliz olunan maddələrin sabunlaşması 9 istidəyişdiricisində  və 10 

avtoklavında 1800C-də və 2 MPa təzyiq altında başa çatır. 10 avtoklavından 

reaksiyaya girməmiş parafinlər 1 qarışdırıcısına qaytarılır,ali yağ turşularının 

məhlulları 11 borulu sobasına verilir və burada 3200C-yə qədər qızdırılır,  və 12 

drossel ventilinin köməyi il ə atmosfer təzyiqinə qədər drosselləşdirilir və 13 

separatoruna verilir. Bu halda sabundan sabunlaşmamış üzvi  faza ayrılaraq 9 

istidəyişdiricisinə  göndərilir. 9 istidəyişdiricisində buxarların kondensasiyasından 

sonra kondensat 14 separatorunda su və üzvi hissəyə ayrılır. Üzvi hissə oksidləşməyə 

qaytarılır və ya  spirtlərin ayrılmasına göndərilir. Əridilmiş sabun, 40% -li məhlul 

alınana qədər 15 hidroliz kalonunda, su ilə durulaşdırılır və 16 hidroliz aparatında 

sulfat turşusu ilə işlənir. Ayrılan sərbəst ali yağ turşuları 17 skrubberində natrium 

sulfatdan yuyulur və 1 rektifikasiya kalonuna verilir. Rektifikasiya prosesində 

yuxarıda qeyd olunan AYT fraksiyaları ayrılır.Sərf olunan parafinə görə ali yağ 

turşusunun çıxımı 76-82% olur. 
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3.8.1 Sintetik yag turşularının istehsal prosesində  

yaranan yan məhsullar və  onlardan istifadə 

 
  Parafin karbohidrogenlərinin oksigenin və Mn – Na tərkibli katalizatorların 

iştirakı ilə  maye fazada oksidləşdirilməsi ilə sintetik yag turşularının istehsalı 

prosesində məqsədli məhsulla yanaşı tərkibində üzvi və qeyri üzvi turşular və onların 

duzları, spirtlər, aldehidlər, ketonlar, natrium sulfat, kalsium duzları, manqan, dəmir 

və üzvi sintezin digər məhsulları olan xeyli miqdar çirkab suları və kub qalığı da 

yaranır. Bununla əlaqədar olaraq sintetik yag turşularının istehsalı prosesində yaranan 

yan məhsulların və çirkab sularının emalı, onların tərkibindən  çirkləndirici 

komponentlərin ayrılması və istifadə olunması üçün yeni texnoloji proseslərin 

yaradılması vacib məsələ hesab olunur. 

       Tur ş çirkab suları parafinin oksidləşməsi , işlənmiş havanın soyudulması və 

yuyulması mərhələsində yaranır. Turş çirkab sularının tərkibində 15%-ə qədər kiçik 

molekullu C1-C4- turşuları olur. Turş su axınında onların tərkibi kütlə faizi ilə 

aşağıdakı kimidir: qarışqa turşusu – 5,48% ; sirkə turşusu – 5,04%; propion turşusu – 

2,40% ; yağ turşusu – 1,98%.   

         Turş çirkab sularının tərkibində kiçik molekullu C1-C4- turşuları ilə yanaşı az 

miqdarda yüksək molekullu karbon turşuları, efir və karbonil xarakterli birləşmələr, 

neytral üzvi məhsullar da olur. Turş çirkab sularının (turşu ədədi 140-150 mq KOH/q 

olan) miqdarı bir ton ilkin parafinə görə 430-450 kq təşkil edir. Turş çirkab sularının 

destruktiv təmizləmə metodları (bioloji və termiki oksidləşmə, əlektrokimyəvi 

təmizlənmə) turş sularda olan üzvi birləşmələrin parçalanmasına əsaslanır. Bu 

metodların ümumi çatışmayan cəhəti qiymətli kiçik molekullu turşuların itkisidir. Ona 

görə də son zamanlarda turş çirkab sularının regenerativ təmizləmə metodları – duzlu, 

ekstraksiyalı, azeotrop rektifikasiya  və s. geniş yayılmışdır. Bu üsullar kiçik 

molekullu turşuların və onların törəmələrinin çıxarılması ilə əlaqədardır.   
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 C1-C4- turşularının ammonium duzları azotlu gübrə kimi istifadə oluna bilər. 

Turş suların amonyakla neytrallaşdırılmasından alınan su kondensatından neftlərin 

susuzlaşdırılması və duzsuzlaşdırılması zamanı deemulqator kimi istifadə olunlası 

zamanı da müsbət nəticələr əldə olunmuşdur. Su kondensatından qırmızı kərpicin 

alınmasında, istilik energetik aqreqatlarının yuyulmasında, həmçinin də sintetik 

solidolun qatılaşdırıcısının kiçik molekullu əsası kimi də istifadə oluna bilər. Kiçik 

molekullu C1-C4- turşuları yemlərin istehsalı prosesində də istifadə olunur. Kiçik 

molekullu C1-C4- turşuları konsentratının tərkibində qatışıqların çoxlu miqdarda 

olması onlardan geniş miqyasda istifadə etməyə imkan vermir. 

           Sulfatlı çirkab suları tərkibində üzvı birləşmələr qatışığı ilə birlikdə 8-12% 

natrium sulfat olan məhlullardır. Bu çirkab suların tərkibində olan üzvi qatışıqlar 

əsasən C1-C6- tərkibli turşular və C4-C11- tərkibli dikarbon turşularından ibarətdir. 

Sulfatlı çirkab sularının istifadə dərəcəsi 20% -dən azdır. Bu cür suların utilizasiyası 

sellüloza-kağız, şüşə, kimya, toxuculuq, dərman preparatlarının istehsalı və digər 

sənaye sahələrində istifadə olunan natrium sulfatın ayrılmasından ibarətdir. Bunun 

üçün ən yaxşı variant çirkab suyunun əvvəlcə üzvi və metal qarışıqlarından 

təmizlənməsi və sonra da buxarlandırılması hesab olunur. Bu halda  natrium sulfat  

98%  təmizliklə alınır və həm də keyfiyyətli hesab olunur. 

        Sintetik yag turşularının istehsalı prosesində xeyli miqdarda laktonlar alınır ki, 

onlar da əsasən çirkab sularında yığılırlar. Laktonlar oksiturşuların natrium duzları -  

beton plastifikatorlarının alınmasında ilkin xammal kimi istifadə oluna bilər. 

Oksiturşuların natrium duzu məhlulunun (tərkibi : i-C5-C20 tərkibli sntetik yag turşusu 

fraksiyası – 25-38%; lakton və efirlər – 0,5-1,2%; karbohidrogenlər – 12-17%; su)  

beton qarışığına əlavə olunması onun plastikliyini xeyli artırır. 

        Sintetik yag turşularının isrehsalı prosesində əsas məhsullardan biri də əsasən C20 

və daha yüksək turşu fraksiyalarının distilləsi zamanı əmələ gələn  kub  qalıgından 

(çıxım 30%) ibarətdir. Kub qalıgı tökmə bərkidicilər istehsalında geniş istifadə sahəsi 

tapmışdır. Onun təsirini müəyyən etmək üçün kub qalıgı qətranlı və qətransız 
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komponentlərə ayırmışlar ki, ondan da öz növbəsində  sabunlaşan və sabunlaşmayan 

məhsullar almışlar. Kub qalıgının turşu ədədinin azalması onun əsasında alınan 

bərkidicinin möhkəmliyinin artmasına səbəb olmuşdur. Bu əsasən kub qalıgında 

qətranlı birləşmələrin artıq olması ilə əlaqıdardır. Əksinə, kub qalıgının tərkibində 

qətransız birləşmələrin artıq olması onun turşu ədədinin azalmasına səbəb olur ki, bu 

da onun əsasında alınan bərkidicinin möhkəmliyi azaldır. Sabunlaşan maddələrdən 

alınan bərkidicilərin möhkəmliyi qətranlı və qətransız birləşmələrdən təşkil olunan 

bərkidicilərin möhkəmliyindəm aşagı olur. 

       Turşu ədədi 70-100 mq KOH/q olan kub qalıgından yol tikintisi üçün bitum 

emulsiyalarının hazırlanmasında emulqator kimi istifadə olunur. C18-C23 tərkibli 

sintetik yağ turşuları fraksiyası  sürtkü materiallarının alınmasında istifadə olunur. 

C18-C23 tərkibli kub qalığı yüksəkparafinli neftlərin depressatorunun istehsalı 

prosesində tətbiq olunan ali yag spirtlərinin alınmasında istifadə oluna bilər. Kub 

turşuları əsasında alınan ali yağ spirtlərinə olan tələblər aşağıda göstərilmişdir:  

Funksional ədədi, mq KOH/qr: turşu – 0,3 ; efir – 2,0; hidroksil 150 -165; karbonil – 

1,0; yod ədədi, qr I2/100 qr. – 1,0-2,0; spirtlərin tərkibi küt.% -i ilə : C18 – tərkibli 

sintetik yağ spirtləri -  10%; C18 – 65%;  

          Kub qalıgından alınan  C20-C25 tərkibli sintetik yag turşularının vinil efirlərinin 

sintezi də mümkün olmuşdur. Kub qalıgının ayrılması metanol və ya aseton vasitəsilə, 

300C temperaturda, kub qalığı : həlledici nisbətinin 1:4 qiymətində, ekstraksiya yolu 

ilə həyata keçirirlər. Bu halda alınan birləşmə orta distillatlı karbohidrogen 

yanacaqlarında qoruyucu aşqar kimi istifadə oluna bilər.  
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IV. Sintez qaz və onun əsasında məhsul istehsalı 
 

4.1. Sintez qaz istehsal 
  

Neft xammalları resurslarının məhdud olması alternativ xammallardan istifadə 

etməklə əsas üzvi sintez proseslərinin işlənib hazırlanmasını stimullaşdırır. Alternativ 

xammal növlərinə  təbii qaz və daş kömür misal ola bilər. Kömürdən, daha doğrusu 

kömürün tərkibində olan karbondan çoxtonnajlı kimya istehsalında istifadə etmək 

üçün onu kimyəvi aktiv və texnoloji rahat birləşmələrə çevirmək lazımdır. Hidrogen 

və CO qarışıgı belə xassələrə malikdir. Bir sıra neft kimya məhsullarının alınmasında 

istifadə olunan CO və H2 – nin müxtəlif nisbətlərdə olan qarışığına sintez qaz deyilir. 

Kömürün qazlaşdırılması onun su buxarı və oksigenlə qarşılıqlı təsiri ilə həyata 

keçirilir. Bu halda sintez qazın tərkibində CO:H2 – nin mol nisbəti 1:1 -ə kimi olur. 

Təbii qaz (və ya onun əsas hissəsini təşkil edən, metan) kimyəvi proseslərdə bilavasitə 

istifadə oluna bilər, lakin, o da, tərkibində CO:H2 – nin mol nisbəti 1:3- ə bərabər olan 

sintez qaza çevrilə bilər. Bunun üçün  metan və su buxarı  nikel katalizatoru 

içərisindən buraxılmaqla   konversiya prosesinə uğradılır. Sintez qazın üçüncü 

mənbəyi ağır neft qalıqlarıdır ki, onların da natamam oksidləşməsi zamanı  sintez qaz  

alına bilər. Əvvəllər  sintez qazı yüksək temperaturda qızdırılmış kömür içərisindən 

su buxarı buraxmaqla alırdılar. Sonralar karbohidrogenlərin konversiyası üsulu 

üstünlük təşkil etməyə başladı. Karbohidrogenlərin konversiyası həm katalitik, həm 

də termiki yolla aparıla bilər. Karbohidrogenlərin katalitik konversiyası AI2O3  

üzərində olan nikel katalizatorunun iştirakı ilə karbohidrogenlərin su buxarıyla 

qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. 

            CH4   +   H2O                CO   + 3 H2          −∆H0
298 = 206 kCoul/mol   ...(4.1) 

Metanın konversiya dərəcəsini artırmaq üçün proses 800-9000C –də və su buxarının 

artıqlığı şəraitində aparılır. Su buxarı və metanın həcm nisbətləri təxminən 4:1 

həddində götürülür.  Metanın konversiyası zamanı alınan qaz qarışığında H2 : CO– ya 

həcm nisbəti 3:1 həddindədir. Lakin üzvi sintez üçün istifadə edilən sintez qazda H2 : 
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CO nisbəti 1:1 –dən (2,0÷2,3):1 həddində olmalıdır. Odur ki, bu nisbəti almaq üçün 

konversiya xammalı kimi ya maye karbohidrogenlər ğötürülür, ya da konversiya 

zamanı su buxarına CO2 əlavə olunur ki, o da karbohidrogeni konversiya edir : 

          −CH2 −  +   H2O               CO   +   2 H2                                                ...(4.2) 

            CH4   +    CO2                 2 CO   +  2 H2 ,        −∆H0
298 = 247 kCoul/mol  ...(4.3) 

Karbohidrogenlərin konversiyası yüksək endotermiki olduğundan prosesi heterogen 

katalizatorla doldurulmuş borulu sobalarda aparırlar. Bu prosesin əsas çatışmayan 

cəhəti yüksək temperatura davamlı materialdan hazırlanmış borulardan istifadə 

olunması və sobanın faydalı iş əmsalının az olmasıdır. Odur ki, konversiya prosesi 

üçün daha perspektiv üsul yaradılmışdır. Bu halda endotermik konversiya reaksiyası 

ilə yanaşı konvertora az miqdarda  oksigen verməklə karbohidrogenlərin bir 

hissəsinin ekzotermik yanma prosesini də həyata keçirirlər.  Bu üsul metanın parsial 

(qismən) oksidləşməsinə əsaslanır. Burada parsial oksidləşmə aparılır, ona görə də 

prosesə verilən oksigenin miqdarı məhdud  götürülür. 

                     CH4  + 1/2 O2                 CO   + 2 H2                        .............(4.4) 

Müəyyən olunmuşdur ki, konversiyaya CH4 və O2 1,0:0,55 həcm nisbətində 

verilməlidir ki, partlayış təhlükəsi baş verməsin. Bu proses oksidləşdirici və ya 

avtotermiki konversiya  da adlanır və geniş yayılmışdır. Konvertorun gövdəsi 

odadavamlı kərpiclə hörülmüşdür və soyuducu su köynəyinə  malikdir. Konvertorun 

yuxarı hissəsində olan qarışdırıcıya CH4 + H2O və O2 + H2O qarışıqları verilir. 

Metanın yanması konversiyaya nəzərən təxminən 10 dəfə sürətlə getdiyindən 

katalizatorun yuxarı qatlarında temperatur surətlə maksimuma (1100-12000C) çatır. 

Sobanın çıxışında temperatur 800-9000C –yə qədər düşür. Parsial oksidləşmə 

metodundan adətən yüngül karbohidrogenlər və təbii qaz ehtiyatları olmadıqda, daha 

ağır xammal növlərinin (naftadan tutmuş qalıq yanacaq fraksiyasina qədər) 

konversiyası zamanı istifadə edirlər. Bu  üsulda yüksək temperatura davamlı borulara 

ehtiyac olmur və reaktorun konstruksiyası da sadə olur.   
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         Yüksək təzyiq altında metanın oksidləşdirici konversiyası ilə sintez qazın 

istehsalı prosesinin texnoloji sxemi şəkil 4.1- də göstərilmişdir. Konversiya olunacaq 

metanın tərkibində kükürdlü birləşmələr olmamalıdır. Odur ki, tərkibində kükürdlü 

birləşmələr olan metan götürülərsə, o  əvvəlcə təmizlənməlidir. Təmizlənmiş metan 1 

kompressoru vasitəsilə 2-3 MPa təzyiqə qədər sıxılaraq, lazımi miqdarda su buxarı və 

CO2 ilə qarışdırılır, 2 istidəyişdiricisində qismən soyudulmuş konvertor qazı ilə 4000C 

–yə qədər qızdırılır və 6 konvertorunun qarışdırıcısına daxil olur. Qarışdırıcıya 

əvvəlcədən hazırlanmış eyni həcmdə oksigen və su buxarından ibarət olan qarışıq da 

verilir. Konvertor köynəkdə qaynayan kondensat vasitəsilə soyudulur. Bu halda 2-3 

MPa təzyiqli buxar əmələ gəlir ki, o da 5 buxar toplayıcısında ayrılır. 6 

konvertorundan çıxan reaksiya məhsulları 4 istidəyişdiricisində qismən, sonra da 

müvafiq olaraq 2 və 3 istidəyişdiricilərində  soyudularaq  7 skrubberinə daxil olur. 

Reaksiya məhsullarının istiliyi hesabına 4 utilizasiya qazanında yüksək təzyiqli buxar 

hasil olunur, 2 istidəyişdiricisində  su buxarı və CO2 qarışığı 3 istidəyişdiricisində isə 

su kondensatı qızdırılır. Qazın sona qədər soyudulması,8 soyuducusunda dövr edən su 

vasitəsilə, 7 skrubberində aparılır. Bu mərhələdə alınan sintez qaz CO və H2 nisbətinə 

olan tələbatdan asılı olaraq (həcm % -i ilə) :15-45%  CO, 40-75% H2 , 8-15% CO2 , 

0,5% CH4 və hər biri 0,5-1% N2 və Ar qarışığından ibarət olur. Konvertor qazlarını 

CO2 –dən təmizləmək üçün təzyiq altında su ilə absorbsiya, monoetanolaminin və ya 

kalium karbonatın sulu məhlulları ilə xemosorbsiya aparılır. Qızdırılma və təzyiqin 

azaldılması hesabına əks çevrilmələr gedir və CO2 ayrılır, məhlul isə regenerasiya 

olunur: 

 CH2OHCH2NH2   +   CO2                CH2OHCH2NH2 ⋅ CO2                 ...(4.5) 

      K2CO3   +  CO2   +   H2O                2 KHCO3                                  ...(4.6) 

Konversiya olunmuş qaz 9 absorberinə daxil olur və orada CO2 udulur və 

təmizlənmiş qaz sonrakı ayrılma prosesinə göndərilir. Doymuş absorbent 10 

istidəyişdiricisində regenerasiya olunmuş məhlul ilə qızdırılır və 11 desorberinə 

verilir. Desorberin aşağısından regenerasiya olunmuş absorbent 10 
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istidəyişdiricisini keçməklə yenidən 9 absorberinə qaytarılır. 11 desorberinin 

yuxarısından çıxan CO2 uyğun təzyiqə qədər sıxılır və yenidən konversiya 

prosesinə qaytarılır.Bir ton təmizlənmiş sintez qaz almaq üçün 0,35-0,40 m3 təbii 

qaz, 0,2 m3 texniki oksigen və istifadə olunan təzyiqdən və əlavə olunan CO2 – dən 

asılı olaraq 0,2 – dən 0,8 kq –a qədər su buxarı sərf olunur. 

 

4.2. Sintez qaz əsasında gedən proseslər 

  Sintez qaz əsasında bir çox texnoloji proseslər işlənib hazırlanmış və sənaye 

miqyasında tətbiq olunmuşdur. Sintez qaz metanol və butanolların oksosintez yolu ilə 

istehsalında çox geniş istifadə olunur. Digər tərəfdən, sintez qazın tərkibindən ayrılan 

hidrogen amonyak istehsalı prosesində istifadə olunur.  

           Sintez qaz əsasında neftin benzin, kerosin və qazoyl fraksiyalarını əvəz edə 

biləcək doymuş karbohidrogenlər almaq olar (Fişer-Tropş sintezi). CO və H2 –nin 

metal nikel iştirakı ilə, 200-2500C temperaturda, təzyiq altında  katalizi nəticəsində 

metanın əmələgəlməsi yaxşı məlumdur.  

                              CO  + 3 H2                 CH4    +   H2O                             ...(4.7) 

Metanlaşma prosesi, kömürdən məişət qazının alınması üçün çox maraqlıdır. 

1925-ci ildə Fişer və Tropş atmosfer təzyiqində dəmir tərkibli katalizatorların iştirakı 

ilə, CO- nun katalitik hidrogenləşməsi sahəsində tədqiqat işləri aparmış, sintez 

məhsulu kimi müxtəlif karbohidrogenlərdən ibarət olan qarışıq almışlar. Sintez 

məhsulunun tərkibində metandan başlayaraq bərk parafinlərə qədər alkanlar 

olmuşdur. Fişer-Tropş reaksiyasının ümumi tənliyi aşağıdakı kimidir. 

                  2n CO  +  (n + 1) H2                  CnH2n + 2  +  n CO2                     ... (4.8) 

Sonralar məlum oldu ki, bu proses üçün dəmir katalizatorundan daha aktiv olan kobalt 

katalizatoru mövcuddur. Hazırda bu üsulla karbohidrogenlər istehsalı geniş 

yayılmamışdır, bu üsulla karbohidrogenlər istehsal edən yeganə ölkə Cənubi Afrika 

Respublikasıdır, çünki bu ölkə ucuz kömür ehtiyatları ilə zəngindir. 
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Kimyəvi məhsulların alınması üçün digər alternativ xammal növlərindən biri də sintez 

qaz əsasında alınan metanol ola bilər. İstehsal olunan metanolun böyük bir hissəsi 

formaldehidin alınmasına sərf olunur. Eyni zamanda, “Monsanto” (ABŞ) firması 

tərəfindən təklif olunan, metanolun karbonilləşməsi yolu ilə sirkə turşusunun alınması 

prosesi sənaye miqyasında tətbiq olunmuşdur.  

CH3OH   +  CO                  CH3COOH                .... (4.9) 

Sirkə turşusunun bu üsulla istehsalı onun digər alınma usullarını müvəffəqiyyətlə 

sıxışdırıb çıxarır. ABŞ-nın “Mobil” firması tərəfindən, seolitlərə əsaslanan 

metanoldan yüksəkoktanlı benzinlərin və alçaq molekullu olefinlərin istehsalı prosesi 

işlənib hazırlanmışdır. 

     Üzvi sintez proseslərində alternativ xammalların tətbiqi sahəsində tədqiqatlar 

kompleksində şərti olaraq etilenə qənaət texnologiyalarının yaradılması xüsusi qeyd 

oluna bilər. Bu istiqamət etilendən polimer materiallar istehsalında, etilendən alınan 

etanol, asetaldehid, etilenqlikol və s. kimi məhsulların sintezində isə birkarbonlu 

xammaldan istifadə olunmasına imkan verir. Alternativ xammallarının  çoxlu sayda 

istifadə istiqamətlərindən sənaye miqyasında tez tətbiq olunan, sintez qaz əsasında 

aşagı molekullu olefinlərin, asetaldehidin,etanol və paraformun karbonilləşdirilməsi 

ilə metilalın alınması çox maraqlıdır.CO və H2–nin katalitik çevrilməsi çox 

müxtəlifdir. Onlardan iki ən mühüm olanı: karbohidrogenlərin, o cümlədən olefinlərin 

sintezi və spirtlərin, xüsusən də metanolun alınması proseslərini nəzərdən keçirəcəyik. 

 

4.3. Sintez qaz əsasında alçaq molekullu olefinlərin alınması 

Ədəbiyyat dəlill ərindən görünür ki, C2-C4 tərkibli olefinlərin CO və H2-dən 

alınması prosesində ən effektiv katalizator, tərkibində kobalt və manqan olan ,K2O ilə 

promotorlaşdırılmış dəmir katalizatoru hesab olunur. Alçaq molekullu olefinlərin 

sintezi, yüksək təzyiqdə, stasionar katalizator layı olan, axınlı qurğuda həyata 

keçirilir. Sintez qaz komponentlərinin öz aralarında karbon monooksidinin 
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hidrogenləşməsi ilə olefin karbohidrogenlərinin alınması reaksiyası aşağıdakı kimi 

gedir: 

                       nCO  +  2n H2                     CnH2n  + n H2O                    ... (4.10) 

Sintez qaz əsasında aşağı molekullu olefinlərin istehsalı prosesinin texnoloji sxemi 

şəkil 4.2-də göstərilmişdir. İlkin qaz qarışığı (təzyiqi 1,0-1,5 MPa olan) resirkulyasiya 

olunan CO və H2  ilə qarışdırılaraq 2 reaktoruna verilir. Sxemdə stasionar katalizator 

laylı aralıq istilik çıxarma qurğusu ilə təchiz olunmuş reaktordan istifadə olunur. 

Reaktordan çıxan sintez məhsulları 3800C temperatur ilə 3 buxar generatoruna daxil 

olur, 2000C –yə qədər soyudulur, 4 istidəyişdiricisini keçərək 5 rektifikasiya kalonuna 

daxil olur. 3 tablaşdırıcı-buxarlandırıcı aparatda təzyiqi 1,0 MPa olan su buxarı hasil 

olunur. 5 rektifikasiya kalonunda reaksiya məhsullarının tərkibində olan prosesin yan 

məhsulları ayrılır, qaz şəkilli məhsullar isə 6 absorberində CO2 –dən absorbsiya 

olunur. 7 desorberində CO2 desorbsiya olunaraq ayrılır, absorbent yenidən 6 

absorberinə qaytarılır. 6 absorberindən çıxan qazlar    CO–dan tamamilə təmizlənmək 

üçün 9 absorberinə daxil olur, burada qazların tərkibində olan CO monoetanolamin 

məhlulunda tamamilə absorbsiya olunur. Tamamilə təmizlənmiş qazlar 11 

demetanizatoruna verilir ki, burada da  təmizlənmiş reaksiya məhsullarından H2+CH4 

fraksiyası ayrılır və 12 metan-hidrogen fraksiyasının ayrılması blokuna göndərilir. 

Sonra H2 + CH4 fraksiyasından ayrılmış reaksiya qazları qaz ayırma blokuna daxil 

olur ki, burada da alınan C2-C7 parafin fraksiyası C5-C7 – olefin karbohidrogenləri il ə 

birgə termiki piroliz prosesinə düçar edilmək üçün 15 borulu sobasına verilir. Borulu 

sobadan çıxan piroqaz 15 buxarlandırıcı- tablaşdırıcı aparatda 8400C –dən 4000C –yə 

qədər soyudulur ki, bunun da hesabına təzyiqi 4 – 13 MPa olan buxar generasiya 

olunur. 15 buxarlandırıcı-tablaşdırıcı aparatdan çıxan piroqaz 14 rektifikasiya 

kalonunda pirolizin maye məhsullarından ayrılaraq 1 nasosu vasitəsilə bir hissəsi 

suvarma kimi 5 rektifikasiya kalonuna, digər hissəsi isə 6 absorberinə verilir. 14 

rektifikasiya kalonundan çıxan pirolizin maye məhsullarının bir hissəsi 4 

istidəyişdiricisini keçərək yenidən 16 borulu sobaya qaytarılır. Hesablamalar göstərir 
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ki, sintez qaz əsasında alınan etilen və propilenin maya dəyəri neft məhsullarından 

alınana nəzərən 2,0-2,5 dəfə yüksəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, maya dəyərin 75-

80%-i xammalın payına düşür. Bu üsulla kiçik molekullu olefin karbohidrogenlərinin 

istehsalı neft xammalından uzaq, lakin kömür ehtiyatı çox olan rayonlarda rentabelli 

hesab oluna bilər.    

 

4.4. Sintez qaz əsasında metanolun alınması 

Metanol uzvi sintezin mühüm məhsullarından biridir. O bir çox (formaldehid, 

dimetiltereftalat, metilmetakrilat, metilamin, sirkə turşusu, karbamidli qətranlar və ş.) 

məhsulların alınmasında yarımməhsul və həlledici kimi  geniş tətbiq sahəsi tapmışdır. 

Metanol istehsalının ümumi həcminin 40-50% -i formaldehid istehsalına sərf olunur. 

Bundan başqa, son zamanlar metanol xammal kimi zülalların mikrobioloji sintezində, 

enerji mənbəyi kimi, həm də motor yanacaqlarının komponenti – effektiv 

antidetonator- metiltret- butil efirinin sintezində geniş istifadə olunmağa başlanmışdır. 

         Metanolu çox zaman oduncaq spirti də adlandırırlar. Bu onunla əlaqədardır ki,  

sənaye miqyasında metanolu  ilk  dəfə  təzə mişarlanmış bərk növ oduncağın quru 

distilləsindən  almışlar. Oduncağı hava daxil olmadan 2600C temperatura qədər 

qızdırdıqda o parçalanaraq oduncaq kömürü və uçucu fraksiya əmələ gətirir. Uçucu 

fraksiyanın tərkibində digər birləşmələrlə yanaşı metanol da olur. Elə buradan da 

“oduncaq spirti“ adı yaranmışdır. 

        Uzun müddət metanola tələbat strukturu stabil olmuşdur . Ümumi metanolun 

50% formaldehid, 10%-i həlledici kimi və dimetiltereftalat, 30%- i də digər məhsullar 

sintezinə sərf olunmuşdur. Metanolun illik stabil artımı 7-12% təşkil edir. Son 

zamanlarda metanolun əhəmiyyəti xeyli artmışdır. Məlum olmuşdur ki, o 

energetikanın,ekologiyanın bir çox aktual və kəskin problemlərinin həllinə kömək edə 

bilər. Metanol universal enerji daşıyıcısı olmaqla motor yanacaqları və  yüksəkoktanlı 

əlavələrin alınmasında xammal və komponent kimi,zülalların mikrobioloji sintezində 

karbon mənbəyi kimi istifadə oluna bilər. Həm də metanolun sintezi sənayenin və 
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həyat fəaliyyəti tullantılarının səmərəli utilizasiya olunmasına imkan yaradır . Hal-

hazırda metanol istehsal edən qurğuların əksəriyyəti (70%-i) ən effektiv xammal 

hesab olunan təbii qaza əsaslanır. Hələlik təcrübə göstərir ki,o metanol istehsalı üçün 

ən effektiv xammaldır. Hal-hazırda metanolun ən çox hissəsi CO və H2 –dən 

alındığına görə biz də bu üsulu nəzərdən keçirəcəyik. Metanolun bütün sənaye 

sintezləri aşağıdakı sadə reaksiya üzrə baş verir : 

            CO   +  2H2               CH3OH ,    −∆H0
298 = 90,84 kcoul/mol               ...(4.11) 

  Bu reaksiyalar prosesin aparılma şəraitinə və istifadə olunan katalizator növlərinə  

görə fərqlənirlər. Proses dönər olduğundan, reaksiyanı spirtin alınması istiqamətinə 

yönəltmək üçün temperaturun azaldılması və təzyiqin isə artırılması lazımdır. Bundan 

başqa metanol  aşağıdakı ekzotermik reaksiya üzrə də alına bilər.  

          CO2   +   3H2                 CH3OH   + H2O ,   −∆H0
298 = 49,57 kcoul/mol  ...(4.12) 

 
5,0-30,0 MPa təzyiqlərdə temperaturun 200-4000C interval həddində artması ilə  

metanolun tarazlıq qatılığı və müvafiq olaraq CO – nun  konversiya dərəcəsi azalır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, oksid katalizatorlarının iştirakı ilə metanol ancaq CO2 və H2 

–dən alınır.Karbon dioksidi ya ilkin qaz qarışığının tərkibində ola bilər,  və ya da 

karbon oksidi ilə su buxarının konversiyasından alına bilər. Odur ki, iki reaksiya gedə 

bilər:  

  1.)   CO – nun konversiyası:  CO   +  H2O             CO2   +  H2                    ...(4.13) 

   2.)  Metanolun sintezi :        CO2   +   3H2                 CH3OH   + H2O ,     ...(4.14) 

Burada ikinci mərhələdə alınan su birinci mərhələdə sərf olunur, ona ğörə də 

metanolun CO və H2 –dən sintezi zəncirvari reaksiyalar kimi tsiklik baş verir.  Odur 

ki, müxtəlif t ərkibli CO, CO2 və H2 –dən ibarət olan qaz qarışığı metanol istehsalında 

xammal kimi istifadə oluna bilər. Metanol sintezi zamanı əsas reaksiyalarla yanaşı 

əlavə reaksiyalar da gedir: 

      CO  +  3H2                    CH4   +  H2O   ,  −∆H0
298 = 209 kcoul /mol    ...(4.15)    

      2CO  +  2H2                    CH4   +  CO2  ,  −∆H0
298 = 252 kcoul /mol  ...(4.16)      
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      CO  +  H2                       CH2O              ,  −∆H0
298 = 209 kcoul /mol  ...(4.17)   

Digər tərəfdən əmələ gələn metanol aşağıdakı çevrilmələrə də məruz qala bilər : 

     2CH3OH                      CH3−O−CH3  +  H2O                                   ...(4.18) 

    2CH3OH  +  nCO   + 2n H2              CH3−(CH2)n−OH  +  H2O        ...(4.19) 

      CH3OH   +  H2                    CH4  +  H2O                                         ...(4.20) 

Sintez zamanı əmələ gələn əlavə məhsullar xemosorbsiya mərhələsinə və metanolun 

əmələ gəlməsi kinetikasına bütövlükdə mənfi təsir edir. Xam metanolun tərkibində 

əsas qatışıq efir və su, ümumilikdə isə onun tərkibində 50–yə yaxın , müxtəlif 

siniflərə aid olan ,oksigenli üzvi birləşmə olur. Adətən, mikroqatışıqların ümumi 

miqdarı  1,0 % -ə yaxın olur ki, onun da əsas hissəsi C2-C6 tərkibli spirtlərdən ibarət 

olur. 

          Bir neçə səbəbdən metanolun sintez-qazdan istehsal qurğuları adətən amonyak 

istehsal edən qurğulara yaxın yerlərdə inşa edilir ya da onlarla birləşdirilir. Bu istehsal 

sahələrinin texnologiyaları və avadanlıqları oxşardır və metanol istehsalında , 

amonyak sintezində Qaber prosesində əmələ gələn, CO2 – dən istifadə etmək 

mümkündür. Bu halda CO2 –ni nikel katalizatorunun iştirakilə metan və su buxarı ilə 

reaksiyaya daxil edirlər ki, bunun da nəticəsində əlavə CO  və H2 əmələ gəlir. Sonra 

da  CO  və H2 öz aralarında reaksiyaya girərək metanol əmələ gətirirl ər.  Metan 

əsasında sintez-qaz və metanolun istehsalı prosesi ümumi halda aşağıdakı tənliklərlə 

ifadə oluna bilər: 

          3 CH4  + 2 H2O  +   CO2                4 CO   +  8 H2                        ...(4.21) 

                                                                    Sintez – qaz 

              CO   +    2 H2                      CH3OH                                        ...(4.22) 

                                                          Metanol 

        Bu şəraitdə az həcm tutan maddənin alınması istiqaməti üstünlük təşkil edir. 

Sintez qazın  metanola emalı üçün ilk zavod 1924-cü ildə Almaniyada BASF konserni 

tərəfindən inşa edilmişdir.  Proses çox yüksək təzyiqdə (200–350 atm) mis- sink 

katalizatorunun iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. Sonralar yeni katalizatorların işlənib 
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tapılması təzyiqin aşağı salınmasına imkan yaratdı ki, bu da kapital qoyuluşu və 

istismar xərclərinin xeyli azaldılmasına səbəb oldu. Hal-hazırda belə qurğuların 90%-

ində, prosesi daha aşağı temperatur və təzyiqlərdə (5 -10 MPa ) aparmağa imkan 

verən,  çox sayda effektiv katalizatorlar tətbiq olunur. Onlara mis - sink- xrom və mis 

– sink – alüminium  əsaslı katalizatorlar aiddir. Məsələn, tərkibində 71,0% CuO, 25,8 

% ZnO və 3,2 % Cr2O3 olan, daha aktiv katalizatorun iştirakı ilə prosesi 3-4 MPa 

təzyiq altında və aşagı temperaturada (200-2500C) aparmaq mümkündür. Belə 

prosesin bir sıra üstünlükləri vardır. Adətən xam metanolda metanolun qatılığı 99,6-

99,8 % - ə çatır(yüksək təzyiqlərdə 93-95 ,5 – dən artıq olmur). 

Sintez qazın metanola emalı prosesinin əsas mərhələləri  aşağıdakılardan ibarətdir : 

1) Təbii qazın su buxarı və CO2 –nin iştirakı ilə konversiyası, bunun da nəticəsində 

CO : H2 = 1:2 nisbətinin əldə olunması; 

2) Konvertorda katalitik sintez. 

3) Rektifikasiya yolu ilə təmizlənmə. 

Metanol istehsalı ilə məşğul olan mövcud qurgular ilkin xammal və katalizatorun  

tərkibinə və həm də reaksiya istiliyindən istifadə mexanizminə görə fərqlənirlər. Son 

zamanlarda aşağı temperaturlu katalizatorların iştirakı ilə aşağı təzyiqlərdə (5-10 

MPa) aparılan metanol istehsalı texnologiyaları geniş yayılmışdır.  

Sintez qaz əsasında aşağı təzyiqdə metanol istehsalı prosesinin texnoloji sxemi 

şəkil 4.3.-də göstərilmi şdir. İlkin qaz katalitik zəhərlərdən (kükürd, xlor və s.) əsaslı 

surətdə təmizlənməlidir. Bunun üçün ilkin qaz  hidrogenlə zənginləşdirilmiş qazla 

qarışdırılaraq  1 kompressoru vasitəsilə karbonil birləşmələrindən və yağlardan 

təmizlənmək üçün 2 filtrinə verilir. Sonra təmizlənmiş  qaz qarışığı 11 kompressoru 

vasitəsi ilə 10 reaktorunun yuxarı hissəsinə verilir. Qaz qarışığının müəyyən bir 

hissəsi əvvəlcə 8 və 7 istidəyişdiricilərini keşərək reaksiya məhsullarının istiliyi 

hesabına qismən, sonra da 9 elektrik qızdırıcısında 2500C–yə qədər qızdırılaraq 10 

reaktoruna daxil edilir. Reaksiya məhsulları 8 və 7 istidəyişdiricilərini keçərək  120-

1400C –yə qədər, 5 və 6 soyuducularını keçərək 30-400C –yə qədər soyudulur. 
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Soyudulmuş buxar-qaz qarışığının tərkibində olan komponentlərin bir qismi 

kondensləşir. Sonra buxar qaz qarışığı 3 separatoruna daxil olur ki, burada da 

mayenin əsas hissəsi qazlardan ayrılır. 3  separatorundan çıxan kondensat 4 

tutumunda toplanır ki, buradan da həll olan qazlar ayrılır.  3 kondensatorundan ayrilan 

qazlar yenidən 11 kompressoru ilə 10 reaktoruna qaytarılır. 4 toplayıcı- tutumununun 

aşağı hissəsindən xam etanol rektifikasiya prosesinə göndərilir. Bu prosesin 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada ilkin qaz qarışığının katalizator zəhərlərindən 

dərin təmizlənməsi  vacib və zəruridir. Bu texnologiya çox yığcam olmaqla  yüksək 

effektivliyə malikdir.Təsirdə olan komponentlər nisbətinin tənzimlənməsi sintez-

qazın tərkibinə lazımi miqdarda hidrogenlə zənginləşdirilmiş qazın əlavə olunması ilə 

əldə olunur. Bu texnologiyanı qabaqcadan katalizator zəhərlərindən təmizlənmiş təbii 

qazlardan metanolun istehsalı prosesində də istifadə etmək olar. 

           Metanolun istehsalı prosesində əlverişli və ucuz xammal olan sintez-qaz 

yüksək effektivliyə malikdir (metanolun çıxımı 85-87%). Reaksiyanın istilik 

effektinin yüksək olması və termodinamiki məhdudiyyətlər bir keçiddə yüksək 

konversiya əldə etməyə imkan vermir. Bir keçiddə CO – nun təcrübi konversiyası 

15-20% təşkil edir. Amma fasiləsiz proseslərdə ilkin komponentlərin 

resirkulyasiyası hesabına ümumi konversiyanın artırılmasını təmin etmək olur. 
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V. Kükürdlü v ə azotlu birləşmələr istehsalı 

Üzvi sintez sənayesində kükürdlü və azotlu birləşmələrin xüsusi yeri vardır. 

Bunlara səthi aktiv maddələrin sənaye assortimentlərini, yanacaq və yaglara qatılan 

aşqarların böyük sinfini, çoxsaylı dərman və bioloji aktiv maddələri, plastik kütlələr 

istehsalı üçün lazım olan əsas xammalları göstərmək olar. Səthi aktiv maddələrin 

dünya miqyaslı istehsal və istehlak olunmasında  kükürdlü birləşmələr – anionlu 

(alkilsulfatlar, alkilsulfonatlar, alkikbenzolsulfonatlar, olefinsulfonatlar) və onların 

oksietilləşmiş törəmələri (sulfoetoksilatlar) aparıcı rol oynayır. Birli, ikili, üçlü 

alifatik aminlər, dördlü ammonium əsasları, alkilaminoamidlər, alkilimidazolinlər, 

aminturşular və alkilbetainlərdən ibarət  azotlu birləşmələr kationlu və amfolit səthi 

aktiv maddələr assortimentini müəyyən edir. Molekulunda eyni zamanda azotlu və 

kükürdlü quruluş fraqmenti saxlayan aşqarlar yagların ekstremal şəraitdə yüksək 

davamlılığını təmin edir. 

Bu qrupdan olan bir sıra birləşmələr, məsələn,sulfonlar, təbii səthi aktiv neft 

sulfonatları birbaşa neft xammallarından alınır. Bu məhsullara olan tələbatı ödəmək 

üçün onların effektiv ayrılma üsullarının işlənib hazırlanması lazımdır. Yağlara aşqar 

kimi əlavə olunan sintetik səthi aktiv maddələri neft kimya sintezi məhsulları əsasında 

alırlar. Bunun üçün mövcud qurğuların təkmilləşdirilməsi və onların istehsalı  üçün 

yeni ekoloji təhlükəsiz proseslərin və çevik texnoloji sxemlərin yaradılması vacibdir. 

 

5.1. Kükürdlü birl əşmələr və tiofenlərin alınması 

        Tiofen və onun homoloqları özünün yüksək reaksiya qabiliyyətinə görə ən 

müxtəlif, məsələn həm alifatik həm də atsiklik birləşmələrin alınması üçün 

potensial xammal mənbəyi ola bilər. Bu kükürdlü birləşmələr antiseptik və 

antigelment xassəli sefalotin, tividin kimi dərman maddələri, insektisidlər, 

fungisidlər və herbisidlər, seçici adsorbentlər, antioksidantlar və kauçukun 

vulkanlaşdırılması üçün surətləndiriciərin alınmasında istifadə oluna bilər. Tiofen 

sırasının aminosulfidlərindən ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı potensial qoruyucu 
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vasitə kimi istifadə etmək olar. Benzol istehsalında əmtəə məhsulları keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsinin analitik təcrübələrində yüksək təmizlikli (99,75–dən yuxarı) 

tiofendən istifadə olunur. 2-metil tiofen kənd təsərrüfatında qoyun yununun 

uzadılması üçün stimulyator, farmakologiya və  baytarlıqda ekzoparazitlərə qarşı 

mübarizədə dərman preparatları kimi istifadə olunur. Tiofen və 2-metiltiofen 

rəngsiz, şəffaf və ya açıq sarı rəngli su ilə qarışmayan efirlər, spirtlər, benzol və 

digər karbohidrogenlərlə qarışa bilən, xüsusi iyə malik mayedirlər. Tiofen və 2-

metiltiofenin fiziki-kimyəvi xassələri cədvəl 5.1-də verilmişdir.  

                                                                                                     Cədvəl 5.1 

Tiofen və 2-metiltiofenin fiziki-kimy əvi xassələri 

                                   

Tiofenin ən səmərəli alınma üsulu C4-C5 karbohidrogenlərinin, xüsusən dien 

karbohidrogenləri–divinil və piperilenin, hidrogen sulfid ilə tsiklləşməsinə 

əsaslanır. Bu prosesdə səmərəli katalizator kimi I və III qrup elementlərinin 

oksidləri il ə promotorlaşdırılmış alüminium və xrom oksidlərindən (AI2O3 və  

Cr2O3) istifadə olunur. Bu prosesin səmərəliliyi h əm də ondan ibarətdir ki ,burada 

neft-qaz emalı, kimya, metallurgiya və sellüloz-kağız sənayesində tullantı kimi 

yaranan hidrogen sufiddən istifadə olunur.  C4-C5 karbohidrogenləri və H2S –dən 

tiofenin əmələgəlmə reaksiyası aşağıdakı tənlik üzrə baş verir.  

Göstəricilər Tiofen 2- metiltiofen 

 

Sıxlığı, d4
20 1,0617−1,0644 1,0194 

Ərimə temperaturu,0C ilə 

Qaynama temperaturu , 0C ilə 

(−37,1) ÷(−38,3) 

84,12 

(−63,5) ÷(−65,0) 

112,5 
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Katalizator üzərində əsas reaksiya ilə yanaşı krekinq, disproporsionlaşma, 

kondensləşmə və polimerləşmə reaksiyaları da baş verir ki, bunun da nəticəsində 

xeyli miqdarda yan məhsullar və koks əmələ gəlir. İzopren istehsalı prosesində yan 

məhsul kimi alınan piperilendən metiltiofenin sintezi prosesinin optimal parametrləri: 

reaksiya temperaturu 360-5100C , karbohidrogen : H2S –in molyar nisbəti 1:(3÷4), 

katalizator üzərinə verilən karbohidrogenlərin kütlə sürəti 0,3−0,7 saat−1, reaksiyanın 

davam etmə müddəti  0,3−0,5 saat, prosesin tiofenə görə selektivliyi 45–55%, 

katalizator üzərində toplanan koksun ilkin xammala görə çıxımı isə 1,6%  təşkil edir. 

Katalizatorun başlanğıc aktivliyi 38−40% olduğu halda, 8−10 regenerasiyadan sonra 

katalizatorun aktivliyi  20−22% -ə qədər azalır. C4−C5 karbohidrogenləri və H2S – dən 

tiofenin alınması prosesinin texnoloji sxemi şəkil 5.1–də göstərilmişdir. 

Karbohidrogenlər (divinil və ya piperilen) əvvəlcə 2 istidəyişdirici və 3 sobasında 

qızdırılaraq buxarlandırılır və sonra 4 reaktorunun yuxarı hissəsinə daxil olur. 4 

reaktoruna həm də qurudulmuş və 3 sobasının borularında 480-5000C yə qədər 

qızdırılmış hidrogen sulfid də verilir. Karbohidrogenlər və H2S bilavasitə 4 

reaktorunun inert doldurmaları üzərində qarışdırılır və katalizatorun hərəkətsiz layına 

daxil olur. 4 reaktoru, borularının daxili diametri 50 mm-dən çox olmayan, 

ekzotermiki reaksiya istiliyinin yetərincə çıxarılmasını təmin edən borulu aparatdır. 4 

reaktorundan çıxan reaksiya məhsulları 5 istidəyişdiricisində soyudularaq 

 
                                                                  Kat. 
             CH2 = CH−CH = CH2  +  H2S                            +   2 H2       ........   (5.1) 

                                                                               S    
 
                                                                          Kat. 
            CH3 −CH = CH−CH = CH2  +  H2S                          +   2 H2........   (5.2) 

                                                                                       S   CH3 
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kondensləşdirilir. 5 istidəyişdiricisindən çıxan maye-buxar qarışığı 6 separatoruna 

verilir. 6 separatorunda kondensləşdirilmi ş reaksiyanın maye məhsulları qələvi il ə 

yuyulmaq üçün dövrü olaraq 7 tutumuna axıdılır, qaz axını isə 8 soyuducusunda, 

soyuducu agentlərin hesabına mənfi 250C –yə qədər soyudulur. Kondensləşdirilməmiş 

məhsullar öz axını ilə 6 separatoruna axıdılır, kondensləşməyən qazlar isə qalıq H2S 

ilə birlikdə monoetanolaminlə təmizlənmə prosesinə ya da yandırılmaq üçün fakelə 

göndərilir. 

         7 tutumunda su ilə neytral reaksiyaya qədər yuyulmuş katalizat 9,10,11 

kalonlarından ibarət olan rektifikasiya qovşağına verilir. 9 kalonunda qalıq divinil və 

ya piperilendən qazsızlaşdırma və reaksiyanın yüngül məhsullarının qovulması 

prosesi həyata keçirilir. 10 rektifikasiya kalonunun yuxarısından məqsədli məhsul – 

tiofen , aşağı hissəsindən isə kub qalığı ayrılır. Kub qalığı yandırılmaya göndərilir. 

Yüksək təmizlikdə tiofenlər almaq üçün 10 kalonunun yuxarısından çıxan tiofen 

fraksiyası əlavə olaraq 11 yüksək effektivlikli rotorlu kalonda ayrılır.  11 rektifikasiya 

kalonunun yuxarısından tiofenlər (tiofen və 2-metiltiofen ) yüksək təmizliklə (99,7% - 

dən çox) ayrılırlar, kub məhsulu isə resirkulyant kimi 10 kalonuna qaytarılır. 

 2-metiltiofen müxtəlif iqlim zonalarında yaşayan qoyunlarda yunlarının boy artımı 

stimulyatoru kimi sınaqdan keçirilmişdir. 

 

5.2. Neft xammalları əsasında sulfonlar konsentratının alınması 

Neft xammallarından  alınan sulfonlar konsentratından istifadə  olunması 

onların yüksək bioloji aktivliyi il ə əlaqədardır. Müəyyən olunmuşdur ki, neft 

xammallarından alınan sulfonlar güclü askarisid təsirə malik olduqlarına görə 

onlardan iri buynuzlu heyvanlarda və dovşanlarda baş verə bilən psoroptoz 

xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur. Neft sulfonları  az toksiki xassəyə 

malikdirlər və  100%  uzun müddətli hürkütmə təsiri göstərirlər. Neft xammalları 

əsasında alınan sulfonlar inəklər, atlar və ceyranların mozalan və həşəratlardan 

mühafizə olunmasında geniş istifadə olunur. Neft sulfonlarının alınmasında ilkin 
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xammal kimi 265-3600C temperatur hədlərində qaynayan yüksək kükürdlü neft 

fraksiyalarından istifadə olunur. Əmtəə sulfonların ilkin xammala görə çıxımı 6,2-7,4 

% təşkil edir. 

       Neft xammallarından sulfon konsentratlarının  alınması iki üsulla həyata keçirilir. 

Birinci üsulda neft fraksiyalarının tərkibində olan kükürdlü üzvi birləşmələr 

oksidləşdirilir, sonra isə oksidləşmə məhsullarını mayeli ekstraksiya yolu ilə ayırırlar. 

İkinci üsulda sulfidli birləşmələr oksidləşdirilərək sulfoksidlərə, sonra isə sulfoksid 

konsentratları oksidləşdirilərək sulfonlara çevrilirlər. Bu üsulda oksidləşmə prosesi iki 

mərhələli(sulfidlərin sulfoksidlərə və sulfoksidlərin sulfonlara oksidləşdirilməsi) 

aparıldığına görə çox çətin olan, oksidatın tərkibindən sulfonların ayrılması mərhələsi 

daha sadə və yaxşı işlənib hazırlanmış sulfoksidlərin ayrılması mərhələsi ilə  əvəz 

edildiyinə görə daha faydalı və qənaətli hesab olunur. Şəkil 5.2.-də bu üsulla neft 

xammallarından sulfon konsentratlarının alınma prosesinin texnoloji sxemi 

göstərilmi şdir. 6 reaktoru poladdan hazırlanmış, içərisi emal örtüyü ilə örtülmüş, 

qızdırıcı köynəklə təchiz olunan və üç oksidləşdirici seksiyadan ibarət olan silindrik 

aparatdır. Seksiyalar arası fəzada deşikli tor şəkilli boşqablar quraşdırılmışdır. 

Reaktorun yuxarı hissəsində 7 separasiya zonası vardır. Hidrogen peroksid və sulfat 

turşusu 1 tutumunda, sirkə turşusu ilə sulfoksidlər isə 4 tutumunda qarışdırılır. Sonra 

həmin qarışıqlar müvafiq olaraq 3 və 5 nasosları vasitəsilə 6 reaktorunun aşağı 

hissəsinə göndərilir. 6 reaktoruna eyni zamanda reagentləri köpük-emulsiya halına 

çevirmək üçün hava da verilir. Köpüklənmiş reaksiya qarışığı ilkin xammalın verilmə 

dərəcəsindən asılı olaraq 6 reaktorunun aşağı seksiyasından ardıcıl olaraq orta və 

yuxarı seksiyalarının sökülməyən tor şəkilli boşqablarından keçir  ki, bu da  reaktorun 

tam çıxarma, oksidləşdirici seksiyanın isə qarışığın intensiv turbulizasiyası hesabına 

tam qarışma rejimində  işləməsini təmin edir. 6 reaktorundan çıxan reaksiya qarışığı 9 

soyuducusunda 400C-yə qədər soyudularaq 10 çökdürücü-ayırıcısına axıdılır. 10 

çökdürücüsünə həm də 8 soyuducusundan kondensat da axıdılır. 10 aparatında 

fazaların ayrılması prosesi baş verir ki, buradan da fasiləsiz olaraq su fazası 11 
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tutumuna, sulfonlar konsentratı isə 12 tutumuna axıdılır. Su fazası 11 tutumunda 

neytrallaşdırılır və qurğudan kənarlaşdırılır. Bu halda xammal kimi yüksək təmizlikli 

sulfoksidlərdən istifadə olunduğuna görə  alınan sulfonlar konsentratının əlavə 

təmizlənmə prosesinə düçar edilməsinə də ehtiyac qalmır və onları hazır məhsul kimi 

istifadə olunmağa göndərirlər. 

                       

                                  5.3. Azotlu birləşmələr 

5.3.1. Akrilonitril v ə metakrilonitril istehsalı 

Nitrill əri sianid turşusunun törəmələri hesab etmək olar. HCN molekulunda 

hidrogen atomunun üzvi qrup ilə əvəz olunmasından nitrillər alına bilər. HCN 

molekulunda hidrogen atomunun vinil qrupu ilə əvəz olunmasından akrilonitril əmələ 

gəlir. Akrilonitrili akroleindən alırlar, akrilatlar isə akrilonitrilin törəməsidir. Lakin 

akrilatları akrilonitrilin törəməsi olan akril turşusundan da almaq olar. Beləlikl ə akril 

sözü çox böyük qohum birləşmələrinin kökünü ifadə edir. Bu birləşmələr arasındakı 

qarşılıqlı əlaqənin onların quruluşlarındakı oxşarlıq ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

   

 

 

Akrilatları asetilen, propilen, akrilonitril  və akril turşusundan alırlar. Akril turşusu 

propilendən və ya akrilonitrildən, akrilonitril isə propilendən alına bilər. Bununla 

yanaşı akrilonitril bir sıra faydalı məhsulların, məsələn, polimerlərin  və ya 

adiponitrilin (neylon-66–nın alınmasına lazım olur) alınmasında istifadə olunur. 

Karbohidrogenlər yüksək temperaturda amonyakla reaksiyaya girib nitrillər əmələ 

gətirirl ər: 

           RCH3    +  NH3   →RCN   + 3 H2                                              ...(5.3) 

Bundan başqa, nitrillər iminlərin dehidrogenləşdirilməsi aralıq mərhələsini keçməklə 

aldehidlər və amonyakdan da alına bilər. 

       RCHO    +   NH3                     RCH = NH                       RCN        ...(5.4) 

CH2 = CH – CN  ;   CH2 = CH – C – OH ;        CH2 = CH – C – OR    

                                                     O                                        O 

 -H20 -H2 
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Bu proseslərin oksidləşmə prosesi ilə birgə aparılması karbohidrogenlərin 

oksidləşdirici ammonolizi prosesinin yaradılmasına imkan verir:  

RCH3    +  NH3 1,5O2    →     RCN   + 3 H2O                    ...(5.5) 

Bu proses ilk dəfə Andrussov tərəfindən 30-cu illərdə metan əsasında işlənib 

hazırlanmışdır. Sonralar, 50-60-cı illərdə, isə olefinlər və metilbenzollar əsasında 

nitrill ərin alınması prosesi geniş tətbiq olunmağa başlandı. 

 Sənaye miqyasında  akrilonitril ilk dəfə   etilen oksidi və sianid turşusundan 

alınmışdır: 

Sonra akrilonitril asetilen və HCN  turşusundan alınmağa  başlandı: 

CH ≡ CH    + HCN    →    CH2 = CHCN                                          ...(5.7) 
 
İndi daha ucuz xammal–propilendən istifadə olunmaqla , propilenin oksidləşdirici 

ammonolizi prosesi işlənib hazırlandı ki, bununla da əlaqədar olaraq yuxarıda 

göstərilən hər iki üsul köhnəlmiş hesab olundu. 

        Akrilonitril - qaynama temperaturu 77,30C olan, suda məhdud həll olan(200C – 

də 7,3%) və onunla, tərkibində 12,5% su olan və 70,70C –də qaynayan, azeotrop 

qarışıq əmələ gətirən mayedir.Akrilonitril hava ilə 3,0 – 17,0% (həcm) hədlərində 

partlayış təhlükəli qarışıq əmələ gətirir. Akrilonitril əsasən  sintertik lif – 

poliakrilonitrilin (nitron), vinilxlorid (vinon N) və metakrilatlarla (akrilon)  

sopolimerlərin, plastik kütlələrin (stirolla sopolimerlər), sintetik kauçukların 

(butadienlə sopolimerlər) və s. alınmasında monomer kimi istifadə olunur. 

           Akrilonitrilin propilendən alınma reaksiyası aşağıdakı kimi gedir: 

     CH2 = CH−CH3  + NH3   +  1,5 O2                  CH2 =CHCN  + 3H2O   ...(5.8) 
 

Propilenin oksidləşdirici ammonoliz prosesinin katalizatorları propilenin 

akroleinə oksidləşmə prosesinin katalizatorları kimidir. İlkin katalizator bismut 

    CH2 = CH2    + HCN                HOCH2 − CH2 −CN               CH2 = CHCN 
           O                                                                         − H2O                         ...(5.6) 
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molibdata əsaslanırdı (Bi2O3:MoO3  = 1:2), sonralar ona promotor – fosfor pentoksidi 

əlavə etdilər (vismut-fosfor-molibden katalizatorları). Həm də vismutun vanadium-

molibdatları, stibium- uran oksid və digər katalizatorlar yaxşı nəticələr vermişdir. 

Bundan başqa Co,Ni,Fe,As,W,Te və digər metal  oksidlərinin və nadir  torpaq 

elementlərinin əlavə olunması ilə hazırlanan daha çoxkomponentli katalizatorlar da 

mövcuddur. Bu katalizatorlar təmiz halda və ya SiO2, AI2O3 və kizelqur üzərinə 

hopdurmaqla hazırlanır. 

            Propilenin oksidləşdirici ammonolizinin yan məhsulları HCN, CH3CN, az 

miqdarda HCHO və CH3CHO–dən (propilenin oksidləşdirici destruksiyası 

nəticəsində əmələ gələn) və həmçinin də CO2–dən ibarət olur. Müəyyən olunmuşdur 

ki, propilenin ammonolizi zamanı ən çox ehtimal olunan çevrilmələrin sxemi 

aşağıdakı kimidir: 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Beləlikl ə, CO2 əsasən propilenin  və qarışığın bütün komponentlərinin 

oksidləşməsi zamanı əmələ gəlir. Propilen və aldehidlərdən fərqli olaraq nitrillərin 

tam oksidləşməsi reaksiya şəraitində sürətlə getmir, odur ki, selektivlik konversiya 

dərəcəsindən az asılı olur. Propilenin oksidləşdirici ammonolizi  prosesini 

psevdoqaynar katalizator laylı aparatlarda aparırlar. Bu da reaksiya temperaturunun 

yaxşı tənzimlənməsinə, ilkin qarışığın partlayış təhlükəsi məhdudiyyətinin aradan 

 
                                                                  CH2 = CH−CHO     
                                                                        + NH3 
 
                                                                     CH2 = CHCN     
                                    + O2 
CH2 = CH−CH3                                                                           CO2 
 
                                                          CH3 CN   +   HCN 
                                                                             
                                                                + NH3         + NH3 

 
                                                         CH3−CHO  +   HCHO                  ..(5.9) 
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qaldırılmasına imkan yaradir və ilkin qarışığın su buxarı ilə durulaşdırılmasına 

ehdiyac qalmır. Oksidləşmə prosesini havanın iştirakı ilə, C3H6:NH3:O2  həcm 

nisbətini 1: (0,9÷1,1): (1,8÷2,4) hədlərində saxlamaqla aparırlar. Əsas odur ki, 

ðeaktordan çıxan qarışığın tərkibində amonyak olsun, əks halda aldehid və CO2 – nin 

çıxımı artır. Oksigenin artiq götürülmüş hissəsi propilen və amonyakla birlikdə 

mühitin oksidləşmə- reduksiya xassəsini təmin edir ki, bu da katalizatorun aktivliyinin 

və selektivliyinin artmasına imkan yaradır.  

Müxtəlif qurğularda və katalizatorlarda oksidləşdirici ammonoliz prosesləri          

370–5000C–də  və 0,2-1,4 MPa təzyiq hədlərində, çox zaman isə 420–4700C–də və 

0,2 MPa təzyiq altında aparılır.  Propilenin konversiya dərəcəsinin 80% (son yeni 

prosesdə isə hətta 95%) olmasını təmin edən kontakt müddəti ≈6 saniyə təşkil edir. 

Bu halda propilen fraksiyasının tərkibində 5 – 40% -ə qədər propan ola bilər ki, bu da 

onun maya dəyərinin aşağı  düşməsinə Imkan yaradır. Göstərilən şəraitdə akrilonitrilə 

görə prosesin selektivliyi 80-85% olur. Həm də yan məhsul kimi alınan sianid turşusu 

və asetonitril də əmtəəlik məhsul kimi buraxılır ki, bu da akrilonitrilin maya dəyərinin 

aşağı düşməsinə səbəb olur. Müxtəlif qurğularda HCN və asetonitrilin çıxımı bir ton 

akrilonitrilə ğörə müvafiq olaraq 50–200 və 25– 100 kq hədlərində olur. Akrilonitrilin 

alınmasının müasir istehsal qurğularında su buxarının alınması ilə istiliyin effektiv 

utilizə sistemləri həyata keçirilir ki, bu da qurğunun özünün tələbatını tamamilə 

ödəmiş olur. Akrilonitrilin müasir alınma qurğularından biri şəkil 5.3-də 

göstərilmi şdir. Maye amonyak və propilen fraksiyası 1 və 2 aparatında etilen qlikolun 

sulu qarışığı ilə buxarlandırılır. Bu halda qarışıq aşağı temperatura qədər soyudulur, 

onun soyuqluğu utilizasiya olunur (o cümlədən sianid turşusunun kondensləşməsinə). 

Qazşəkilli amonyak, propilen fraksiyası və hava yuxarıda göstərilən nisbətlə 

psevdoqaynar katalizator laylı 3 reaktoruna daxil olur. Reaktor qaynar su kondensatı 

vasitəsilə soyudulur. Reaksiya istiliyi hesabına yüksək təzyiqli  buxar generasiya 

olunur ki, o da hava turbokompressoru ötürücüsünün işə salınmasında, 

kompressordan çıxan işlənmiş buxar isə məhsulların ayrıması mərhələsində istifadə 
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olunur. Reaktordan çıxan qaynar qazlar 4 utilizasiya qazanini keçir ki, burada da orta 

təzyiqli buxar generasiya olunur. Qismən soyudulmuş reaksiya qazları ən əvvəl 5 

absorberində, tərkibində sulfat turşusu olan sirkulyasiya olunan ammonium sulfat 

məhlulu ilə, amonyakdan təmizlənir. 5 absorberində işlənmiş ammonium sulfat 

məhlulunu buxarlandırıb kristallaşdırırlar və istehsal olunan hər bir ton akrilonitrilə 

görə ≈400 kq  (NH4)2SO4 alırlar. Sonra 6 absorberində qazların tərkibində olan 

akrilonitril, sianid turşusu və asetonitril su ilə udulur, çıxan qazlar isə tərkibindən asılı 

olaraq ya atmosferə atılır ya da su buxarının alınması üçün sobada yandırılır. 6 

absorberinin aşağısından çıxan reaksiya məhsulları qarışığı  istidəyişdiricisində dövr 

edən su ilə qızdırılır və qaynadıcısı və defleqmatoru olan buxarlandırıcı kalona verilir. 

Burada sianid turşusu, akrilonitril və asetonitril sudan ayrılır. Suyu 8 istidəyişdiricisi 

və 7 soyuducusu vasitəsilə yenidən 6 absorberinə qaytarırlar. Reaksiya məhsulları 

qarışığını ayrılma prosesinə göndərirlər. Adətən, ilk növbədə  defleqmator və 

qaynadıcı  ilə təchiz olunan 10 rektifikasiya kalonunda, yüksək toksikoloji xassəyə 

malik olan HCN–in atmosferə düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə, azacıq vakuum 

altında, qarışığın tərkibindən daha uçucu olan sianid turşusu qovulub ayrılır. 10 

rektifikasiya kalonunun kubundan çıxan reaksiya məhsulları 11 rektifikasiya kalonuna 

daxil olur. 11 rektifikasiya kalonunun yuxarı hissəsindən su ilə birlikdə üçüncü 

komponent kimi akrilonitrilin daha uçucu azeotrop qarışığı qovulur, kalonun kubunda  

isə asetonitrilin daha az uçucu  birləşmələrlə (formaldehid və asetaldehidin HCN ilə 

təsirindən əmələ gələn  müvafiq sianhidrinlər) qarışığının sulu məhlulu qalır. Sonra 

bu məhluldan asetonitril ayrılır (sxemdə göstərilməyib). 11rektifikasiya kalonunun 

yuxarısından çıxan distillat 12 separatorunda su və üzvi hissəyə ayrılır. Su hissəsi 

yenidən 11 rektifikasiya kalonuna qaytarılır. Akrilonitrilin sulu məhlulu qaynadıcı, 

defleqmator  ilə təchiz olunan 13 kalonunda azeotrop qurudulma prosesinə düçar 

edilir və 14 separatorunda su və akrilonitril laylarına ayrılır, su layinin tərkibində həll 

olmuş halda akrilonitril olduğu üçün o yenidən 11 kalonuna qaytarılır, akrilonitril layı 

isə 13 kalonunun suvarılmasına xidmət edir. Quru akrilonitril 13 kalonunun kubunda 
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toplanır və lazım olan təmizliyin əldə olunması üçün yenidən 15 rektifikasiya 

kalonunda qovulur. Burada distillat halında lazımi təmizlikdə akrilonitril alınır. 

Məhsulların ayrılma mərhələsində akrilonitrilin polimerləşməsinin qarşısını almaq 

məqsədilə qarışığa ingibitor əlavə olunur.  

       Akrilonitrilə analoji olaraq izobutilen , amonyak və havadan metakrilonitril 

aşağıdakı sxem üzrə alına bilər. 

        (CH3)2C = CH2  + NH3   +  1,5O2              CH2 = C − CN    + 3H2O    ...(5.10) 

                                                                                      CH3                                                                                  

               Akrilonitril və metakrilonitril  üzvi sintez sənayesinin perspektiv 

yarımməhsullarından hesab olunurlar. Metakrilonitrilin yüksək reaksiya qabiliyyətinə 

malik olması onun ən müxtəlif məhsulların alınmasında istifadə olunmasına imkan 

yaradır. Metakrilonitrildən somonomer kimi istifadə olunması plastik kütlələrin, 

elastomerlərin örtüklərin, sellülozanın, akril liflərinin və digər polimer materiallarının 

texniki xassələrini yaxşılaşdırır. Metakrilonitrilin əsasında, digər üsullarla alınması 

çətinlik törədən , şaxtaya davamlı nitril kauçukları, modifikasiyalı üzvi şüşələr, yağlar 

üçün aşqarlar, sopolimer materialları, metilkəhrəba, kroton, metakril turşuları və 

onların törəmələrinin digər qiymətli üzvi birləşmələri, metakrilonitrilin amin 

törəmələri və s. alınır.  

        Hal-hazırda metakril monomerləri əsasında alınan polimer materiallarının yeni 

istifadə istiqamətləri aydınlaşdırılmışdır: vidiodisklərin, iri televiziya ekranlarının, 

elekrton hesablama maşınları displeyləri üçün örtüklərin, korroziyaya davamlı 

“polimer betonlari”nın və s. hazırlanması. 

       Sənayedə metakril monomerləri ilk dəfə asetonsianhidrindən alınmışdır. Lakin 

asetonsianhidrinin baha olması və həm də onun alınması üçün lazım olan ilkin 

xammal(aseton və sianid turşusu) ehtiyatlarının məhdud olması bu üsulun geniş 

miqyasda tətbiqinə mane oldu. Sonralar propilenin oksidləşdirici ammonolizi ilə 

akrilonitrilin alınması zamanı yan məhsul kimi alınan ucuz sianid turşusunun əmələ 

gəlməsilə metakril monomerlərinin istehsal həcmi də xeyli artdı. Son dövrlərdə uzvi 
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şüşə - polimetilmetakrilatin istehsalı 8-10 dəfə artmışdır. Hal-hazırda metakril 

monomerlərinin istehsal texnologiyası xeyli təzələnmişdir. Asetonsianhidrin üsulu ilə 

yanaşı etilen, propilen, izobutilen və izobutan əsasında metakril monomerlərinin 

alınmasının 4 istehsal texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. Birinci üsul etilenin 

karbonilləşmə və ya hidroformilləşmə proseslərinin, alınan C3  karbonil birləşməsinin 

formaldehidlə və ya ona ekvivalent olan birləşmə ilə, kondensləşmə reaksiyası ilə 

kombinasiya olunmasına əsaslanır. İkinci üsul propilenin (və ya allil birləşməsinin) 

karbonilləşməsi, sonra da əmələ gələn izoyağ turşusu və ya onun efirinin 

oksidləşdirici dehidrogenləşdirilmə prosesinə düçar edilməsindən ibarətdir. 

          İzobutilenə əsaslanan texnologiya, C4 fraksiyasından izobutilenin ayrılması, 

izobutilenin üçlü butanola hidratasiyası, üçlü butanolun  ikipilləli oksidləşdirilməsi ilə 

əvvəlcə metakroleinin və sonra da metaktil turşusunun alınması proseslərindən 

ibarətdir. Bu üsuldan əsasən Yapon firmaları istifadə edirdi, lakin hal-hazırda 

“Acaxu” firması üçlü butanolun amonyak iştirakı ilə oksidləşməsindən 

metakrilonitril, metakrilonitrilin metakril turşusunun amidinə hidratasiyası  və onun 

da efirləşməsi yolu ilə metakrilatların alınması proseslərini həyata keçirirlər. 

    İzobutana əsaslanan texnologiya, su buxarının iştirakı ilə butanın 

dehidrogenləşdirilməsi,  izobutilenin metakroleinə sonra da metakril turşusuna  və 

metakrilatlara oksidləşməsi proseslərindən ibarətdir. 

       Hal-hazırda oksidləşdirici ammonoliz prosesi üçün yüksək selektivliyi ilə 

fərqlənən modifikasiya olunmuş vismut-molibden-volfram tərkibli katalizatorlar 

işlənib hazırlanmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki, bu cür katalizatorlar stabil göstəricilərlə 

1000 saat ərzində  regenerasiya olunmadan işləyə bilir. Bu halda izobutilenin 

konversiyası 95%, metakrilonitrilə görə selektivlik isə 70-75%  həddində (mol) qalır. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, sənaye sınaq qurğusunda 

4600C temperaturda və şərti kontakt müddətinin  6 saniyə olduğu halda, bir keçiddə 

izobutilenin konversiyası 95% olmuşdur. Reaksiyaya girən izobutilenə nəzərən 

hesablandıqda məhsulların çıxımı aşağıdakı kimi olur: metakrilonitril – 65-70 %; 
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asetonitril – 15-10% ; sianid turşusu – 10–8%; CO2 – 8–10%; aldehid və başqaları 

2%-ə qədər.  

       İzobutilenin oksidləşdirici ammonolizi prosesi məhsullarının ayrılma və 

təmizlənmə sistemi metakrilonitrilin 99,5%  təmizlikdə alınmasını təmin edir, 

həmçinin də sianid turşusu  və asetonitril konsentratlarının ayrılmasını nəzərdə tutur.   

 
5.3.2.  Metakrilatlar 

Metakrilatlar akrilatların yaxın qohumlarına aiddir. Bu sinifin ən əsas 

nümayəndəsi metilmetakrilat hesab olunur. Bu birləşmənin əsas xüsusiyyəti- 

polimerləşərək şəffaf və ya yarışəffaf plastika əmələ gətirməsindən ibarətdir. 

                      O 

      CH2 =C− C −OCH3    - metilmetakrilat 
                                                                                           
                CH3 

 
  Uzun müddət metilmetakrilat köhnə - sianhidrin üsulu ilə  alınırdı. Aseton 

MaOH –ın sulu məhlulunun iştirakı ilə 40–650C–də hidrogen sianidrinlə reaksiyaya 

girib asetonsianhidrin əmələ gətirir: 

 

                O                                                        OH 

     CH3 − C − CH3   +   HCN    → CH3 − C − CH3   asetonsianhidrin                                                         

                                                                           CN                                           ...(5.11) 

Asetonsianhidrinin  98%-li sulfat turşusu və metil spirti ilə hidrolizindən 

metilmetakrilat alınır. 

 

               OH                                                                 O 

      CH −C − CH3    + H2SO4    →      CH2 = C − C −NH3
+ H SO4

−   
     
              CN                                                           CH3                                     ...(5.12)                        

                                                                   Metakrilamid sulfat    
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                        O 

      CH2 = C − C −NH3
+ H SO4

−   +  CH3OH            CH2 = C − COOCH3  + NH4HSO4 

                CH3                                                                      CH3                      ...(5.13) 

 

Bu reaksiya 950C –də iki mərhələdə baş verir. Təmizlənmədən sonra məhsulun 

ümumi çıxımı 80 – 85% təşkil edir.  

Metilmetakrilatın  alınma üsullarından biri etilenin CO ilə reaksiyasına, digəri 

isə üçlübutil spirtinin çevrilməsinə əsaslanır. Sonuncu üsul daha perspektiv hesab 

olunur. Bu üsul ikimərhələdə həyata keçirilir: əvvəlcə üçlü butil spirtinin katalitik 

oksidləşməsindən metakril turşusu, sonra da metakril turşusu ilə metanolun 

efirləşməsi nəticəsində metilmetakrilat alınır. 

 

5.4. N – alkilləşmə reaksiyası ilə aminlərin sintezi. 
 Amonyakın və ya aminlərin azot atomuna görə alkilləşmə reaksiyalarında 

alkilləşdirici agent kimi ən çox xlortörəmələrindən və spirtlərdən istifadə edirlər. 

Digər alkilləşmə reaksiyalarından fərqli olaraq  N- alkilləşmə prosesində alkilləşdirici 

agent kimi  olefinlərdən  istifadə olunarsa onda məhsulun əsas hissəsi nitrillərdən 

ibarət olur, aminlərin miqdarı isə az olur.  

 

5.4.1. Aminlərin xlorlu tör əmələrdən alınması 

 Xlorlu törəmələrin qaz halında amonyak və aminlərlə reaksiyası çox kiçik istilik 

effekti ilə müşayət olunur və termodinamiki hesablamalar da bu reaksiyanın dönər 

olduğunu göstərir. Maye fazada proses duzun alınması ilə getdiyindən 

                          RCI  +  NH3   −→   RNH2⋅HCI    .......... (5.14) 

reaksiya praktiki dönməyən olur və onun istilik effekti   

                           −∆ H298
0  =  (84÷105) kcoul/mol olur. 
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     Alifatik xlortörəmələri amonyak və aminlərlə katalizatorun iştirakı olmadan 

reaksiyaya girirlər həm də reaksiyanın sürəti adətən ikinci tərtibli tənliklə ifadə 

olunur: 

                                    R = k⋅[RCI]⋅[NH3]             .................(5.15) 

Mexanizminə görə bu reaksiyalar əvvəlki rabitənin sinxron parçalanması ilə yenisinin 

əmələ gəlməsi ilə gedən tipik nükleofil əvəzetmə reaksiyalarına aiddirlər: 

 Amonyakın və aminlərin reaksiya qabiliyyəti aşağıdakı sıra üzrə dəyişir: 

              Alk2NH  ≈  AlkNH2  >  NH3   >   ArNH2   ...............(5.16) 

 Bir sıra məlumatlara əsasən birli alifatik aminlər xlortörəmələri il ə amonyaka nəzərən 

10 dəfə, amonyak isə anilinə nəzərən iki dəfə sürətlə reaksiyaya girirlər, lakin bu 

nisbət temperaturdan və xlortörəmələrinin quruluşundan da asılıdır. 

 Amonyak və ya aminlərlə təsiri zamanı xlortörəmələrinin reaksiya qabiliyyəti 

adi qaydada dəyişir ( ArCH2CI >  AlkCI  >  ArCI ). Odur ki, xlorbenzol ilə reaksiyanı 

katalizatorun iştirakı ilə aparmaq daha sərfəlidir. Bu halda daha yaxşı katalizator 

ammonyak kompleksi formasında bir valentli  mis duzları Cu2CI2 hesab olunur. 

Onların təsiri xlorbenzolla kompleks birləşmələrin əmələ gəlməsi ilə izah olunur ki, 

bu zaman C-CI rabitəsi xeyli zəifl əyir və amonyakın təsiri ilə onun parçalanması 

asanlaşır: 

 Xlortörəmələrinin amonyak və ya aminlərlə reaksiyası adətən qələvi mühitli sulu 

məhlullarda aparılır. Buna görə də yan məhsul kimi xlorlu törəmələrin hidroliz 

məhsullarından olan spirt və fenollar da alına bilir. Paralel gedən hidroliz 

reaksiyalarını azaltmaq və eyni zamanda aminlərin çıxımını artırmaq məqsədilə 

 
   C6H5Cl   + Cu+                  [C6H5 −Cl....Cu+]  +NH3      C6H5N

+H3 + CI− + Cu+     

                                                                                                                    .........(5.18) 

 
RH  + :NH3                       [ CIδ−....R....Nδ+H3]                  RN+H3  + CI−   ......(5.17) 
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amonyakın daha yüksək qatılıqlı məhlullarından (25 – 30 % ) istifadə etmək 

məsləhətdir. Lakin bu halda da 5,0 % -ə  qədər hidroksil birləşmələri alınır.  

Amonyak və aminlərin xlortörəmələri il ə N – alkilləşmə prosesi ardıcıl-paralel 

reaksiyaların getməsi ilə müşayət olunur ki, bu da əvvəlcə alınan aminlərin sonra 

yenidən xlortörəmələri il ə reaksiyaya girmə qabiliyyəti il ə əlaqədardır. Nəticədə 

ardıcıl olaraq birli, ikili və üçlü aminlər, sonuncu isə xlortörəmələri il ə sonrakı emal 

nəticəsində dörd əvəzli ammonium duzları əmələ gətirə bilir: 

 

           +RH              +RCI                +RCI              +RCI 
NH3  →RNH2   → R2NH →  R3N  → R4N

+CI−     ............(5.19) 
          −HCI              −HCI               −HCI     
 

       Dixlortörəmələrindən istifadə olunduğu halda (məsələn, dixloretan) hər iki xlor 

atomunun əvəzolunması baş verir ki, bu da ilkin reagentlərin bifunksionallığı 

hesabına zəncirin tədricən uzanmasına səbəb olur: 

 

                             +NH3                                   +NH3 
 CICH2−CH2CI →  CICH2−CH2NH2  →  H2NCH2−CH2NH2 →    
                      −HCI                                           −HCI    
            
   +CICH2CH2CI                                                                 +NH3 
    →    H2NCH2−CH2NH−CH2 −CH2CI     → 
         −HCI                                                                           −HCI                                                                                   
  
      →   H2NCH2−CH2NH−CH2 −CH2NH2  və s.    ......  (5.20) 
 

Digər dönməyən ardıcıl-paralel reaksiyalarda olduğu kimi bu halda da reaksiya 

məhsullarının tərkibi ilkin reagentlərin nisbətindən asılıdır. Bu zaman amonyakın 

alifatik və aromatik xlortörəmələri il ə reaksiyaları arasında kəskin fərq olur. Birinci 

başlanğıc mərhələ digər mərhələlərə nəzərən xeyli yavaş gedir, belə ki, alifatik 

aminlər amonyaka nəzərən yüksək reaksiya qabiliyyətinə malikdirlər və bu da birli 

aminlərin alınması üçün əlverişli deyil. Ona görə də reaksiya məhsulları içərisində 
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birli aminlərin miqdarı az olur, onun miqdarını artırmaq üçün böyük amonyak  

artıqlığı tələb olunur. Birli aminlərin sənaye sintezlərində  NH3 : xlortörəmələri  mol 

nisbəti 10:1-dən 30:1 hədlərində saxlanılır. Amonyakın aromatik karbohidrogenlərin 

xlorlu törəmələri il ə reaksiyası zamanı isə birinci mərhələ ikinci mərhələyə nisbətən 

tez baş verir ki, bu da birli aminlərin alınması üçün əlverişlidir. Bu halda reaksiya 

məhsulları içərisində birli aminlərin miqdarı daha çox olur və onun azacıq miqdar 

ikili aminlərlə qarışığının alınması üçün nisbətən az amonyak artıqlığı kifayət edir. 

Beləlikl ə, xlorbenzoldan anilinin istehsalı prosesində NH3: xlorbenzol nisbəti cəmi 

5:1 həddində götürülür. 

 Xlortörəmələrindən aminlərin sintezi prosesində ardıcıl-paralel reaksiyaların bir 

qeyri adi xüsusiyyəti vardır. Əmələ gələn hidrogen xlorid amonyak və aminlərlə 

birləşərək xlortörəmələri il ə reaksiyaya girmə qabiliyyətinə malik olmayan duzlar 

əmələ gətirir. Ehtimal olunur ki, hidrogen xloridin paylanması amonyak və aminlərin 

əsaslılığından asılı olur, həm də aşağıdakı tarazlıq yaranır: 

 

 

  Alifatik aminlərin yüksək əsaslılığı tarazlığın saga doğru yönəlməsinə səbəb 

olur, lakin amonyakın artıq miqdarda götürülməsi bunun qarşısını alır. Nəticədə yenə 

də aminin xeyli hissəsi  reaksiya qabiliyyətini itirdiyin ə görə qalan məhsulların 

alınmasında iştirak edə bilmir. Bu da birli aminlərin çıxımını artırır, həm də reaksiya 

kütləsinə ammonium xloridin əlavə olunması reaksiya sürətini daha da artırır. Karbon 

qazı da aminləri özünə birləşdirərək karbonatlar əmələ gətirir ki, bu da reaksiyanı 

daha effektiv edir. Ammonium xlorid və ya karbonatların iştirakı ilə alifatik aminlərin 

sintezi zamanı birli aminlərin yüksək çıxımı xlortörəmələrinə nəzərən amonyakın 2-4 

dəfə artıqlığında əldə olunur. Aydındır ki, amonyakdan daha zəif əsaslılığa malik olan 

aromatik aminlərin sintezi zamanı göstərdiyimiz faktorlar əksinə təsir edəcəkdir. 

 

 

         RNH2   +   NH4CI                  RNH3CI   + NH3  .... (5.21) 
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    5.4.2. Xlortörəmələrdən aminlərin sintezi prosesinin texnologiyası 

  Xlortörəmələrinin amonyak və aminlərlə reaksiyasını amonyakın sulu 

məhlullarından istifadə etməklə həm maye fazada, həm də susuz amonyakın iştirakı 

ilə qaz fazada aparmaq olar.  

 Prosesin optimal sürətini əldə etmək  üçün tələb olunan temperatur 

xlortörəmələrinin reaksiya qabiliyyətindən hədsiz çox asılıdır. Alifatik xlortörəmələri 

üçün bu temperatur 50 – 1500C və xlorbenzol üçün isə 200-2100C olur. Reaksiya 

kütləsini maye halda saxlamaq üçün təzyiqi artırmaq tələb olunur ki, bu da amonyakın 

qatı sulu məhlullarının bu temperaturdakı yüksək təzyiqi altında daha da yüksəlir. 

Müxtəlif proseslər üçün təzyiq 0,5-6 MPa arasında dəyişir. Əksər xlortörəmələri 

amonyakın sulu məhlullarında həll olmurlar  və reaksiya heterogen fazalı mühitdə baş 

verir. Bununla əlaqədar olaraq prosesin intensivləşdirilməsi üçün qarışdırma və ya 

mayenin turbulent rejiminin əldə olunması ilə reaksiya kütləsinin 

emulsiyalaşdırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Bu məqsədlə səthi aktiv 

maddələrdən istifadə olunması məsləhət görülür. 

 Aminlərin xlorlutörəmələrdən sintezinin periodik prosesləri reaksiya 

məhsullarının buxarla qızdırılması  və su ilə soyudulması üçün köynəklə təchiz 

olunmuş qarışdırıcılı avtoklavda həyata keçirilir. 

Fasiləsiz prosesləri isə kiçik diametrli borulu sobalarda aparırlar. Sobanın 

borularının diametrinin kiçik olması onun divarının qalınlığının kiçilməsinə səbəb 

olur ki, bunun da nəticəsində mayenin turbulent hərəkəti əldə edilir. Reaksiyanın 

sonunda ilk öncə təzyiqi azaldırlar. Bu halda artiq olan amonyak buxarlanır və 

regenerasiya sisteminə göndərilir. Reaksiya mayesini soyudurlar və qələvi məhlulu ilə 

neytrallaşdırırlar. Artıq amonyakı qovub ayırdıqdan sonra neytrallaşdırılmış kütlənin 

sonrakı emalı ekstraksiya və rektifikasiya üsulu ilə aparılır. 
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5.4.3. Aminlərin spirtl ərdən alınması 

Spirtlərin amonyak və aminlərlə reaksiyası ekzotermiki olub praktiki olaraq 

dönməyən bir prosesdir. 

                 AlkOH   +   NH3    →  AlkNH2   +   H2O  .........(5.22) 

 Metanolun amonyakla reaksiyasının izobar-izotermiki potensialı aşağıdakı 

tənliklə ifadə olunur ki, bu da bütün buraxıla bilən temperaturlarda tarazlıq 

konstantlarının yüksək qiymətini təmin edir. 

                    ∆G0  = −5600  +  0,9 T  ...................(5.23) 

Bundan fərqli olaraq fenolların amonyak və aminlərlə reaksiyası  dönərdir:  

 

                  ∆G0  = −3300  +  6,7 T  ...................(5.25) 

Əksər hallarda amonyak və aminlərlə spirtlər ancaq katalizatorların iştirakı ilə 

reaksiyaya girirlər. Metilanilinin anilin və metanoldan alınması üçün sulfat 

turşusundan istifadə olunur: 

                                           +H2SO4                                +CH3OH; +H+ 

   C6H5− NH2   + CH3OH    →   C6H5− NH−CH3    →  
                                            −H2O                                        −H2O   
           
    →  C6H5− N(CH3 )2            ............(5.26) 
 
Ali spirtlərlə reaksiya çox böyük miqdarda yan məhsulların – sadə efirlər və 

olefinlərin alınması ilə gedir. Sənayedə turş xassəli heterogen katalizatorlar çox geniş 

tətbiq olunur və bunların iştirakı ilə reaksiya qaz fazada 350-4500C temperatur 

intervalında aparılır. Daha çox AI2O3, alyumosilikatlar, alüminium fosfatlar, 

ammonium fosfatlar istifadə olunur. Heterogen katalizatorların təsiri spirt 

molekulunda olan C−O rabitəsini aktivləşdirməkdən ibarət olur.  

     ArOH +  NH3                   ArNH2   + H2O     ...........(5.24) 
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Məlumdur ki, bu katalizatorların iştirakı ilə  sadə efirlərin və olefinlərin alınması ilə 

gedən spirtlərin dehidratasiya prosesi də baş verir: 

      

Sadə efirlər də amonyak və aminləri alkill əşdirmək qabiliyyətinə malikdir, 

lakin olefinlərin əmələ gəlməsi bu halda arzuolunmaz hesab olunur. Bunun qarşısını 

almaq üçün amonyakı artıq götürmək lazımdır. Onda əsas alkilləşmə reaksiyası 

sürətlənir və dehidratasiya prosesinin sürəti isə azalır. Amonyakın spirtlərlə reaksiyası 

da ardıcıl-paralel prosesdir və birli, ikili, üçlü aminlər qarışığının alınması ilə müşayət 

olunur:   

                +ROH               +ROH                 +ROH 
         NH3  → RNH2 →  R2NH  → R3N    ..............(5.30) 
                 −H2O                −H2O                 −H2O     
 
Bu halda da reaksiyanın ardıcıl mərhələlərinin sürət sabitləri arasındakı nisbət birli 

aminlərin alınması üçün əlverişli hesab olunmur, belə ki, amonyak daha zəif əsas və 

nükleofil reagentdir. Lakin məlum olmuşdur ki, həmin turşu tipli katalizatorlar, AICI3 

–un təsiri ilə gedən aromatik birləşmələrin perealkilləşmə reaksiyalarında olduğu kimi  

alkil qrupunun molekulalararası miqrasiyasına səbəb olur. Məsələn, metilaminin 

disproporsionlaşması aşağıdakı tərkibdə qarışığın əmələ gəlməsinə səbəb olur: 33 % 

NH3 , 31 % CH3NH2, 32 % (CH3)2NH və 4 % (CH3)3N; trimetilamin də amonyakla 

həmin dörd məhsulu əmələ gətirir. Beləlikl ə, alkilləşmə məhsullarının tərkibinə güclü 

təsir göstərən, aminlərin dönər perealkilləşmə reaksiyası baş verir: 

 

   

   2 ROH                ROR  + H2O               ........(5.28) 

   RCH2− CH2OH              RCH2 = CH2  + H2O   .......(5.29) 

                                                 +NH3           
ROH +  H+                   RO+H2 →  RN+H3  → RNH2  + H+  ......(5.27) 
                                                 −H2O                                         

       2 RNH2              R2NH  + NH3     ..........(5.31)    
          
       2 R2NH                RNH2  +  R3N  ............(5.32) 
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Bu halda tarazlıq nisbətləri kinetik rejimə nəzərən birli aminlərin alınması üçün 

daha sərfəlidir. Hərçənd ki, praktikada tarazlığı tam əldə etmək mümkün olmur, ona 

görə də yenə də amonyakın bir qədər artıq miqdarda götürülməsi onun 

regenerasiyasına çəkilən xərci azaldar. Əgər prosesin  məqsədli məhsulu ikili aminlər 

olarsa, onda birli və üçlü aminləri reaksiyaya qaytarmaqla prosesi istənilən səmtə 

yönəltmək olar. 

 Amonyakın spirtlərlə alkilləşmə reaksiyasında dehidrogenləşmə 

katralizatorlarından da ( məsələn AI2O3  üzərinə hopdurulmuş mis, nikel, kobalt)  

istifadə etmək olar. Bu halda reaksiyanın mexanizmi tamamilə başqa cür olur. 

Əvvəlcə spirtlərin  dehidrogenləşməsindən aldehidlər əmələ gəlir, sonra aldehidlərin 

amonyakla kondensləşməsi və alınan iminin hidrogenləşməsi prosesi baş verir: 

 

   5.4.4. Metilaminlərin spirtl ərdən alınması prosesinin texnologiyası 

  Alçaq molekullu alifatik aminlərin alınmasında əsasən amonyakın spirtlərlə  

alkilləşmə prosesindən istifadə olunur. 

 Metilamin CH3NH2 (kond. temperaturu −6,80C), dimetilamin (CH3)2NH (kond. 

temperaturu 7,40C) və trimetilamin (CH3)3N (kond. temperaturu 3,50C) adi halda 

qazşəkilli birl əşmələrdir. Etilamin C2H5NH2 (qaynama  temperaturu 16,50C), 

dietilamin (C2H5)2NH (qaynama temperaturu 55,90C) və trietilamin (C2H5)3N 

(qaynama temperaturu 89,50C) isə  adi şəraitdə maye halda olurlar. Bütün bu 

birləşmələr su ilə istənilən nisbətdə qarışırlar, hava ilə partlayış təhlükəli qarışıq 

əmələ gətirirl ər və digər aminlərin əksəriyyəti kimi çox toksikoloji xüsusiyyətlərə 

malikdirlər. Metil- və etilaminlər sənayedə spirtlər və amonyakdan alınır. Onlar 

mayeli raket mühərriklərində yanacaq kimi və üzvi sintezin bir sıra aralıq 

                    − H2               +NH3;−H2O                 +H2 
RCH2OH              RCHO                   RCH=NH           RCH2NH2 ...(5.33)       
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məhsullarının, o cümlədən dimetilhidrazin, aniondəyişmə qətranları, karbamatlar, 

ditiokarbamatlar və digər aminlərin alınmasında  tətbiq olunur.   

 Bu üsulla da müvafiq spirtlərdən propil-, butilaminlər və bir sıra yüksək 

homoloqlar alına bilər.  

 Aminlərin sintezi qaz fazada 380 – 4500C temperatur intervalında 2–5 MPa 

təzyiq altında aparılır. Prosesi təzyiq altında aparmaqda məqsəd qurğunun 

məhsuldarlığını artırmaq, aparatların qabarit ölçülərini kiçiltməkdən və həm də 

spirtlərin əlavə  hidratasiya prosesinə uğramasının qarşısını almaqdan ibarətdir. 

Katalizator kimi bəzən promotor əlavə olunmaqla aktiv AI2O3 və ya alyumosilikatdan 

istifadə olunur. Bu halda proses tipik heterogen-katalitik olub bütöv stasionar 

katalizator laylı adiabatik reaktorlarda aparılır. Amonyak və spirtin mol nisbəti ≈ 4:1 

həddində götürülür. Artiq qalan amonyakın, çevrilməyən spirtin və sadə efirin 

resirkulyasiyası da həyata keçirilir. 

Metilaminlərin istehsalı prosesinin texnoloji sxemi şəkil 5.4.-də göstərilmişdir. 

Təzə metanol, amonyak və resirkulyat 1 qarışdırıcısında 2-5 MPa təzyiq altında 

qarışdırılaraq 2 istidəyişdiricisinə verilir. Burada qarışıq qaynar reaksiya qazlarının  

istiliyi hesabına qızdırılır və buxarlandırılaraq 3 reaktoruna göndərilir. 3 reaktorunda 

amonyakın spirtlərlə alkilləşmə prosesi baş verir və metanın tam konversiyası ilə 

aminlər əmələ gəlir. 3 reaktorundan çıxan qaynar qazlar öz istiliyini 2 

istidəyişdiricisində ilkin qarışığa verərək soyudulur və sonrakı emala göndərilir. 

 Alınan məhsulları çoxmərhələli rektifikasiya yolu ilə ayırırlar; hər bir 

mərhələdə suyun soyudulması yolu ilə fleqma əmələ gətirməyə imkan verən 

təzyiqdən istifadə edilir. 4 kalonunda əvvəlcə resirkulyasiyaya gedən daha uçucu 

amonyak qovulur. 4 kalonunun kub qalığı isə su ilə ekstraktiv distillə prosesinə düçar 

edilmək üçün 5  kalonuna verilir (suyun iştirakı ilə trimetilaminin nisbi uçuculuğu 

digər aminlərə nəzərən daha yüksək olur). Bu halda qovulan trimetilaminin əsas 

hissəsi resirkulyasiyaya, diğər hissəsi isə əmtəə məhsulu kimi anbara göndərilir. Digər 

iki amin – metilamin  və dimetilaminin qaynama temperaturları bir-birindən çox 
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fərqlənir (−6,80C və 7,40C) və odur ki, onları adi rektifikasiya yolu ilə 6 

(monometilamin) və 7 kalonunda (dimetilamin) ayırmaq mümkündür. 6 və 7 

kalonunun yuxarısından müvafiq olaraq monometilamin və dimetilaminin bir hissəsi 

resirkulyasiyaya , digər hissəsi isə hazır məhsul kimi anbara göndərilir. 8 rektifikasiya 

kalonunda isə çirkli suyun tərkibindən çevrilməyən metanol ayrılaraq yenidən 

reaksiya  prosesinə  qaytarılır. Bütün  itkiləri  nəzərə  almaqla  cəmi  aminlərin  çıxımı  

95 % -ə çatır. 

 Etilaminlərin sintezində də ilkin qarışığın hazırlanması və reaksiya qovşağı 

analoji olaraq metilaminlərin alınması prosesinin texnoloji sxemində olduğu kimi 

yerinə yetirilir.  
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