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المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا

انتاج االسيتون من االيثانول
د .محمد عبد السالم قاسم  ,حيدرعبد الخالق عبود

و ازرة العموم والتكنولوجيا/دائرة البحث والتطوير الصناعي
بغداد-العراق

الخالصة

إن طريقةةا الزجرجةةا لإ ازلةةا هرة الييةةدروجين الكحةةوغ ا إيمةةي لغةةرأل إنتةةاو فةةادة ا دةةيتون هو وائةةد عديةةدة فقارنةةا

فةةا العفميةةان اجنتاجيةةا ا لةةرس فإةةغ وكدةةدة البةةروبمين وو زجرجةةا اتيزوبروبةةانوغ و تةةتملم جةةه ال وائةةد بةةان الفةةادة
ا وليةةا اللةةام لاتيإةةانوغ بتركيةةز واطةةي تكةةون رليصةةا الةةإفن والت اعةةغ يةةتم تحةةن ال ةةغط الجةةو  .إن ت اعةةغ الكحةةوغ
ا إيمةةي بادةةتلدام العافةةغ الفدةةاعد الفح ةةر فلتبريةةال  (ZnO-CaOتةةم د اردةةت ةةي ف اعةةغ زجةةاجي ونبةةوبي تكةةافمي
بقطةةر  2دةةم و طةةوغ  80دةةم ويتةةمل
الإةةاني بطةةوغ  10دةةم ويجةةر

فةةن ج ةزئيين ا وغ بطةةوغ  70دةةم لتبليةةر و ر ةةا درجةةا ح ة اررة ولمقةةيم و الجةةز

ية الت اعةةغخ تةةم ادةةتلدام  5غةةم فةةن العافةةغ الفدةةاعد بدرجةةا حة اررة تتةراو فةةن -300

 425درجا فئويةا تحةن ال ةغط الجةو وبندةبا فوليةا تتةراو فةن ل 12- 3.2فةوغ فةن الفةا فقابةغ فةوغ واحةد فةن

الكحوغ ا إيمي وبفعدغ جريان يتراو فن  4- 1فمي لتر /دقيقاخ كفا تم تح ةير العافةغ الفدةاعد ) (ZnO-CaO

فلتبريةةا بندةةبا فوليةةا تدةةعا فةةوغ فةةن اوكدةةيد اللارصةةين وواحةةد فةةوغ فةةن اوكدةةيد الكالدةةيوم ووعطةةح تحةةوغ عةةالي

لمكحوغ ا إيمي وانتاجيا عاليا لألديتون بمغن  % 95و  % 41.5عمح التوالي.
الكممات المفتاحية  :زجرجا  ,عافغ فداعد  ,وديتون و ت اعغ

Production of Acetone from Ethanol

Dr. Mohammed Abdulsalam Kassim , Hayder abdulkhaliq
Ministry of Science and Technology/Research and Development Directorate
Baghdad-Iraq
Abstract
The proposed dehydrogenation method offers several advantages over the various
production processes such as the oxidation of propylene and dehydrogenation of
isobutylene. These advantages are: Cheap raw material (low concentration of ethyl
alcohol) and the reaction occur at atmospheric pressure. The catalytic dehydrogenation
of ethyl alcohol into acetone using prepared ZnO-CaO catalyst was studied in an
atmospheric integral up flow reactor (inside diameter and height equal to 2.0 and 80 cm
respectively) containing two sections. The first is the evaporation and preheating section
(70 cm long) and the second is the reaction zone section (10 cm long) which contains 5
g of the catalyst. The studied temperature range was 300-425 °C at atmospheric
pressure, the molar ratio of water to ethanol ranging between 3.2-12 mole water to
moles ethanol and the flow rate was 1-4 ml/min. The ZnO-CaO catalyst was prepared in
the molar ratio of 9:1 respectively. When ZnO-CaO catalyst was employed the
maximum conversion of ethyl alcohol and acetone yield were 95 and 41.5 %
respectively.
Keywords: Dehydrogenation, Catalyst, Acetone and Reaction
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المقدمة

ا ديتون ل CH3COCH3
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جةو فةن ابدةط واجةم

الفركب ةةان الكيتوني ةةا وج ةةو ف ةةادة عديف ةةا الم ةةون ,قابم ةةا
لالشةةتعاغ ويفتةةزو بصةةورة تاف ة فةةا الفةةا وفةةا اغم ة
الفركبة ة ة ةةان الع ة ة ة ةةويا وبفلتم ة ة ة ة

ا دةةيتون فةةهي

الند ة ة ة ة

خ يعتبة ة ة ةةر

جيةةد لعةةدة ف ةواد فإةةغ الةةدجون والشةةفا

والزيةةون والف ةواد الدةةميموزيا وفةةن اجةةم ادةةتعفاتت جةةو
دلول ة ة ة كفة ة ةةادة اولية ة ةةا ة ة ةةي العدية ة ةةد فة ة ةةن الصة ة ةةناعان
الكيفياويةةا فإةةغ تح ةةير وانتةةاو فيإايةةغ فيإةةا كريميةةن,
بس ينوغ  Aوفيإايغ ايزوبيوتايةغ كيتةون .إن إنتاجيةا

الع ةةالم ف ةةن اتد ةةيتون د ةةنا  1990م كان ةةن بحة ةوالي
إالإا فاليين فتر فكع

ي الدةنا حيةث فميةون فنيةا

تقريب ةةا ان ةةتال ةةي الوتي ةةان الفتح ةةدة اتفريكي ةةا واغمبة ة

ياتي كفنتوو ف ار ق لعفميا انتاو ال ينوغ فن الكيةوفين

والب ة ة ة ة ة ةةاقي ف ة ة ة ة ة ةةن عفمي ة ة ة ة ة ةةا زجرج ة ة ة ة ة ةةا اتيزوبرب ة ة ة ة ة ةةانوغ
(. (Howard,1991
المواد وطرائق العمل

إن فادة ا ديتون تم تح يرجا توغ فرة ي القرن

الدادس عشر الفةيالد وكانةن طريقةا التح ةير فةن
حجر الكمس لفن فادة الكالديوم ادةيتن وبقيةن جةه
الطريقةةا ج ةي الفتداولةةا حتةةح الحةةر العالفيةةا اتولةةح
وبالتحدي ة ةةد ة ةةي بداي ة ةةا  1920م ت ة ةةم تط ة ةةوير العفمي ة ةةا
اتنتاجي ةةا لين ةةتال اتد ةةيتون بعفمي ةةا زجرج ةةا ل ا ازل ةةا هرة

اليية ةةدروجين اتيزوبروبة ةةانوغ وبقية ةةن جة ةةه الطريقة ةةا
د ةةائدة حت ةةح ع ةةام 1960حي ةةث تي ةةرن طريق ةةا ال ةةرس
جةةي انتةةاو اتدةةيتون فةةن اكدةةدة البةةروبمين حيةةث ةةي
ج ةةه الطريق ةةا يف ةةر بل ةةار الب ةةروبمين عم ةةح النح ةةاس وو

الب ةرام وو بعةةأل العوافةةغ الفدةةاعدة اتلةةرس بدرجةةا
ح ة اررة فةةابين لO 400م O 500 -م كفةةا تةةم تصةةنيا

اتد ة ةةيتون كفنت ة ةةوو ف ار ة ةةق لتص ة ةةنيا الكميد ة ةةروغ ف ة ةةن
البةةروبمين خان فعتةةم انتةةاو العةةالم فةةن اتدةةيتون اتن
جةةو كفنتةةوو ف ار ةةق لم ينةةوغ فةةن الكيةةوفين حيةةث تعتفةةد
جه الطريقا ي  21فن اصةغ  31فصةنا ةي شةفاغ

افريكةةا واوربةةا واليابةةان فلتصةةا بصةةناعا اتدةةيتون

( (Howard ,1991خ

زهرجة االيثانول النتاج االسيتون

ان عفميا زجرجا اتيإانوغ تنتاو اتدةيتون بوجةود

عافغ فداعد تتم حد

الفعادلا التاليا

ل )Nakajima et al., 1987

C2H5OH + H2O

CO2+4H2+CH3COCH3

حيةةث ان وجةةود الفةةا يح ةةز عفميةةا زجرجةةا اتيإةةانوغ
باتجة ة ةةا انتة ة ةةاو اتدة ة ةةيتون وجة ة ةةها يعنة ة ةةي ان اتيإة ة ةةانوغ

الفطمو لمعفميا اتنتاجيا يكون بتركيز واطةي وبةهل

يفك ة ةةن اتد ة ةةت ادة ف ة ةةن اتيإ ة ةةانوغ ال ة ةةه يص ة ةةنا ف ة ةةن

الفص ة ة ةةادر النباتي ة ة ةةا ك ة ة ةةالتفر حي ة ة ةةث يك ة ة ةةون بتركي ة ة ةةز

واطيل Liorca et al. ,2001خ

ان عفميا زجرجا اتيإانوغ قد تم درادتيا فةن قبةغ

عة ةةدة ب ة ةةاحإين ف ة ةةن فلتمة ة ة

دوغ العة ةةالم تدة ةةيفا ة ةةي

العقدين اتليةرين فةن القةرن الفا ةي وبادةتلدام عةدة
انة ةوان ف ةةن العواف ةةغ الفد ةةاعدة وعط ةةن نت ةةائال فلتم ةةا
حيةث ةي عةام  1987قةام البرو دةور الينةد دةريرافا
فيرإي بدرادا انتاو اتدةيتون فةن اتيإةانوغ بادةتلدام

اوكدة ة ة ةةيد الحدية ة ة ةةد الإالإة ة ة ةةي فة ة ة ةةا بعة ة ة ةةأل العناصة ة ة ةةر
ا لرسل(Serramaet al . ,1988

جدول رقم ( )1انتاجية االسيتون مع العامل المساعد
العامل المساعد

انتاجية االسيتون

Fe2O3

93

Fe2O3 -CaO

25

Fe2O3 - ZnO

25

Fe2O3 -MnO

25

و ة ةةي دة ةةنا  1989قة ةةام البرو دة ةةور اليابة ةةاني تدة ةةوتفو
ناكاجيف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا وزفيمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة البرو د ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةور ك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوزو
تانةابيل (Nakajima et al. ,1989بد اردةا تحةوغ

اتيإةةانوغ الةةح اتدةةيتون عمةةح دةةطل العافةةغ الفدةةاعد
ل ZnO -CaOوبند

فلتم ا حيث وجةد ان ندةبا)

 9ف ةةوغ( ف ةةن اوكد ةةيد الزنة ة فقاب ةةغ ف ةةوغ واح ةةد ف ةةن
اوكدةةيد الكالدةةيوم جةةي ا

ةةغ ندةةبا تنتةةاو اتدةةيتون

حية ةةث كانة ةةن ندة ةةبا انتة ةةاو اتدة ةةيتون ل %91كندة ةةبا
ل5

فوليةةا

إةةم ةةي دةةنا  1994وعيةةد البحةةث بادةةتلدام

(2102 , 3 )2

المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا

لمةةيط فةةن اوكدةةيد الزنة ل ZnOفةةا اوكدةةيد الحديةةد

بعذ ْزِ انخطٕاث ُٚخش نذُٚب ( 100غشاو) يٍ انعبيم

ل Fe2O3وكان ة ة ة ة ة ة ةةن ند ة ة ة ة ة ة ةةبا انت ة ة ة ة ة ة ةةاو اتد ة ة ة ة ة ة ةةيتون

انًسبعذ ( ٔ ) ZnO-CaOيٕاصفبحّ ف ٙانضذٔل

%94ل(Nakajima et al. , 1994

سقى ()2

تحضير العامل المساعد
نخحضٛش انعبيم انًسبعذ ( )ZnO -CaOبٕصٌ

جدول رقم ( )5الخواص الفيزياوية للعامل المساعد
()ZnO-CaO
انًسبح
حضى
َسب
كزبفت
انعبيم
ة
انًسبيت
انًكَٕبث
انًسب انحبت(كغى/و
(و-3كغى ) انسطح
(3
عذ
ٚت
و/2غى
24.7
0.0011 ZnO=81
1034
ZnO
57
%
CaO=9
CaO
%
Al2O3=9
%

(100غى) ٔبُسبت يٕنٛت قذسْب)  9يٕل( يٍ أكسٛذ
انضَك يقببم يٕل يٍ أكسٛذ انكبنسٕٛو اسخخذيُب
طشٚقت انخشسٛب انًضدٔس ببسخخذاو أكسٛذ االنًُٕٛو
انزالر (Al 2 O3 )ٙكًبدة سابطت نهعبيم

انًسبعذ.

(340غى) يٍ َخشاث انضَك) ( Zn (NO3)2.6H2O
ٔ(100غى)

يٍ

االنًُٕٛو

َخشاث

) (AL(NO3)3.9H2Oأرٚبج ف 400 ٙيهٛهخش يٍ
انًبء انًقطش نخشسٛب ْٛذسٔكسٛذ انضَك
ْٛٔ Zn(OH)2ذسٔكسٛذ االنًُٕٛو AL(OH)3
ٔ,اضٛف  843يهٛهخش يٍ ْٛذسٔكسٛذ انصٕدٕٚو
عٛبسٔ 1N ّٚحسب انخفبعم انخبن:ٙ
Zn (NO3)2 + 2NaOH

Zn (OH) 2 +

2NaNO3
Al (NO3)3 + 3NaOH

Al (OH) 3 +

3NaNO3

المواد والمعدات المستخدمة لألنتاج
المواد

 -5غاز النتروجين
يةةتم ادةةتلدام غةةاز نتةةروجين بنقةةاوة عاليةةا ل% 99.9

وهلة ة ل ةةفان توزي ةةا جي ةةد لدرج ةةا الحة ة اررة ةةي دال ةةغ
الف اعةةغ ولط ةةرد الي ةوا ف ةةن دالةةغ الف اعةةغ فةةا بقي ةةا

الغازان الفتواجدةخ

 -5المواد الكيمياوية

انُبحش ْٕ ساسب صٛالح ُٙٛابٛض ٚغسم ٔٚششح

الفة ةةادة ا ولية ةةا جة ةةي ا يإة ةةانوغ بتراكية ةةز فلتم ة ةةا كفة ةةا

بزالرت نخش يٍ انًبء انًقطش رى بعذ رنك ٚضبف 12

فو ل ي الجدوغ رقم ل3

غشاو يٍ ْٛذسٔكسٛذ انكبنسٕٛو انٗ انشاسب رى
ٚضفف ببنعصش رى ٚبزق بشكم ابش٘ ٔٚضفف بذسصت

جدددددول رقددددم ( )9نسددددبة المدددداي الددددق االيثدددداتول مقابددددل تركيددددز
االيثانول

حشاسة انغشفت رى بذسصت حشاسة ( 120دسصت يئٕٚت)

فوغ فا  :فوغ ايإانوغ

تركيز اتيإانوغ الفكا ي

1 : 12
1:9

% 7.7

حصهٛذ كخطٕة اخٛشة ف ٙححضٛش انعبيم انًسبعذ

1:7

حٛذ حضش٘ ف ٙفشٌ بذسصت حشاسة حشاسة (500

1:4.5
1:3.2

نزالد سبعبث ف ٙانفشٌ رى بعذ رنك حضشٖ نّ عًهٛت

دسصت يئٕٚت) ٔنزالرت سبعبث بأسخخذاو يعذل صعٕد

%10
%12.5
18.18
%23.8

 -9العامل المساعد

قذسِ ( 2دسصت يئٕٚت ) نكم دقٛقت.

أٔكسٛذ انضَك ٔأٔكسٛذ انكبنسٕٛو ٔاألنًُٕٛو حُخش

ان العافغ الفداعد اله تم تح ير و تةم حصة

ة ةةي فلتب ة ةران دائ ة ةرة بحة ةةوث الكيفية ةةا التابعة ةةا لة ةةو ازرة

صًٛعٓب يٍ عًهٛت انخصهٛذ.
ZnO + H2O

Zn(OH)2

العمةةوم والتكنولوجيةةا جةةو ل  ZnO-CaOبندةةبا فوليةةا

CaO + H2O

Ca(OH)2

 9فةةوغ فةةن ووكدةةيد الزنة فقابةةغ  1فةةوغ فةةن ووكدةةيد

Al2O3 + 3H2O

2Al(OH)2

الكالديوم خ
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ب -المعدات واالجهزة

فدتمم – لجفا الدةائغ الفكإة

الفنتوف ةةا الفد ةةتلدفا لالنت ةةاو فو ةةحا ةةي الش ةةكغ
التلطيطي رقم  Aوتتمل
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فن :

راردةال بعةد هلة الةح

ال حم ي جياز الغاز كروفوتوغ ار

حاويةةا لاليإةةانوغ – عبةةارة عةةن قنينةةا زجاجيةةا حجةةم 2

طريقة العمل

لتر تدتلدم لاليإانوغ الدالغ لمف اعغ

ة ةةي الب ة ةةد ي ة ةةتم تد ة ةةلين الف اع ة ةةغ ف ة ةةا افة ة ةرار غ ة ةةاز

دةةحاحا زجاجيةةا  -تد ةةتلدم لفراقبةةا فعةةدغ الجري ةةان

النتةةروجين لطةةرد الغةةازان الفتبقيةةا ةةي الف اعةةغ ولحةةين

لاليإانوغ

الوصوغ الح درجا ح اررة الت اعغخ

ف لا نب يا  -ل خ اتيإانوغ يتراو فابين

بعةةد الوصةةوغ الةةح درجةةا الحة اررة الفطموبةا ننتتةةر ربةةا

ف اعة ةةغ – فصة ةةنون فة ةةن فة ةةادة الكة ةةاربون دة ةةتيغ قطة ةةر

جيد لدرجا الح اررة إم بعد هل يغمق صفام النتةروجين

ل  4 – 0.04لتر  /داعا

دةةاعا فةةا اتدةةتفرار ب ةةخ النتةةروجين ل ةةفان توزيةةا

الة ةةدالمي  2دة ةةم وطول ة ة  80دة ةةم ينقدة ةةم الة ةةح ج ة ةزئين

ويبةةدو

اتد ة غ جةةو لمتدةةلين ور ةةا درجةةا ح ة اررة الةةدالغ الةةح

ي ةةدلغ الكح ةةوغ ويتبل ةةر ةةي فقط ةةا التد ةةلين يت اع ةةغ

الإ ة ةةاني ج ة ةةو بط ة ةةوغ  10د ة ةةم ويح ة ةةدث ي ة ةةا الت اع ة ةةغ

ةةي درجةةا الحة اررة الفطموبةةا وبفعةةدغ الجريةةان الفحةةددخ

شريط تدلين حرار – وجو عبار عن شريط تدلين

الفكإ

واله يعفةغ بدرجةا حة اررة فةابين ل 8- , 2-

يصة ةةغ اليية ةةا جة ةةي  450ففتحدة ةةس وفدة ةةيطر لدرجة ةةا

ادادة ةةا فة ةةن ل فة ةةا  ,ايإة ةةانوغ غية ةةر فت اعة ةةغ  ,ادة ةةن

الح ة اررة – تةةم ادةةتلدام فتحدةةس نةةون  Kفةةا فدةةيطر

الدييايةةد  ,لةةالن اتإيةةغ واتدةةيتون يجفةةا ويدةةح

درج ةةا حة ة اررة الت اع ةةغ وطولة ة حة ةوالي  70د ةةم والج ةةز
تحتوا

عمح العافغ الفداعد

بط ةةوغ 5خ 1م وبق ةةدر  400واط واعمةةةح درج ةةا حة ةرار

– فب ة ةةادغ حة ة ةرار ف ة ةةن ن ة ةةون

لدرج ة ةةا الحة ة ة اررة فكإة ة ة

لShell and Tube
لChiller

لتكإي

ادةةتلدم فةةا جيةةاز تبريةةد

ا بلرة اللارجا فن الف اعغ

ةةخ الكحةةوغ بعةةد تإبيةةن فعةةدغ الجريةةان حيةةث

الكحوغ ي طور الغاز عمح دةطل العافةغ الفدةاعد

النةةةاتال فة ةةن الت اع ةةغ بطة ةةور الغة ةةاز يف ةةر فة ةةن لة ةةالغ
درجةةا فئويةةا وان الدةةائغ الفتكإ ة

النةةاتال والفتكةةون

بينفة ةةا تطة ةةر الغة ةةازانل اليية ةةدروجين  ,إة ةةاني اوكدة ةةيد
الكاربون  ,اتإيمةين الةح الجةو ويردةغ الدةائغ النةاتال

ال ةةح ح ةةم ل  GCبجي ةةاز الغ ةةاز كروفوت ةةوك ار يخ
الردم التلطيطي لمفنتوفا فو ل ي الشكغ ل Aخ
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يةتم تحميةةغ النةةاتال بوادةةطا جيةةاز الغةةاز كروفوتةوغ ار

بادتلدام عفود فحشي نون

ل بورب ةةا Q

فص ةةنون ف ةةن ف ةةادة الد ةةتانمس د ةةتيغ

بقطر دالمي ل  8/1انال وطةوغ  2فتةر وي

ةغ

}4فتةر{ ل ةفان صةغ جيةد لمفنتجةان عةن بع ةيا

كف ة ةةا يجة ة ة

ان يك ة ةةون جي ة ةةاز الغ ة ةةاز كروفوت ة ةةوغ ار

يحتو عمح الكاشة

نةون ل  TCDخل (Thermal

 Conductivity Detectorخ

اتيإةةانوغ الةةح اتدةةيتون وقةةد وجةةد ان ة بفعةةدغ جريةةان
واطي جدا يتير اتدن الدييايد بصورة عاليا إم فةا
زيادة فعدغ الجريان يبدا بالتناقم وعنةدفا قةام بةافرار

فةزيال فةةن الفةةا واتدةةن الدييايةةد عمةةح دةةطل العافةةغ

الفدةةاعد كةةان اتدةةيتون وإةةاني اوكدةةيد الكةةاربون جةةو
الناتال وجها يتطابق فا الفيكانيكيا الف تر ا فن قبم
وجةةي ان اتيإةةانوغ يتحةةوغ ب عةةغ عفميةةا الزجرجةةا الةةح

اتد ة ة ة ة ةةن الديياي ة ة ة ة ةةد ويتح ة ة ة ة ةةرر اليي ة ة ة ة ةةدروجين وكف ة ة ة ة ةةا
يمي:لNakajima et al.1994

C2H5OH g   C2H5O a   H a 
C2H5O a   H a   CH3CHO a   H 2

CH3CHO a   CH3CHO g 

وفةةا تحةةوغ اتدةةن الدييايةةد الةةح اتدةةيتون ينةةا عةةدة
فيكانيكيان فقترحا فنيا فااقتر فن قبغ العالم كةولي

ولع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةالم كوفاورد ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةكي األسددددددددددددددددددددددددددتمديهايد
ايزوبروبانول

أسيتون.

ةةي ج ةةه الفيكانيكي ةةا الفقترح ةةا ةةان اتيزوبروب ةةانوغ

ينةةتال فةةا اوغ اوكدةةيد الكةةاربون ولكةةن اتيزوبروبةةانوغ
لم يتير ي النتائال وجها يةدغ عمةح عةدم فالئفةا جةه

ةةان الفيكانيكي ةةا الفقترح ةةا

ف ةةن قب ةةغ الع ةةالم الياب ةةاني كاج ةةان د ةةنا  1980وكإ ةةر

فالئفا لمت اعغ وجي:

عفميةةا تحةةوغ حةةافأل اللمي ة الةةح اتدةةيتون دردةةن

ف ةةن قب ةةغ الع ةةالم الياب ةةاني )T ,1980

(Imanaka

واقتر الفيكانيكيا التاليا:
CH3COOH g   CH3COOH a 

CH3COOH a   CH3COOa   Ha 

CH3COOH 2a   CH3COa   H 2O

ناكاجيف ة ةةا دة ة ةةنا  1994درس فيكانيكي ة ةةا تحة ة ةةوغ

الفيكانيكي ةةا لمت اع ةةغ ل ةةهل

الخميك

اسيتون

CH3COOH a   Ha   CH3COOH2a 

ميكانيكية التفاعل

الدول

االسدديتالديهايد

خددالت االثيددل

حددام

CH3COOa   CH3COa   CH3COCH3  CO2 a 
H 2O a   H 2O g 
CO2 a   CO2 g 

إهن فن جنا يت ل لنةا بةان الفيكانيكيةا العافةا لتحةوغ

اتيإةانوغ الةح اتدةيتون جةيخ ل(Takesawa 1975
 ,N.لSmith J.M, 1981
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النتائج والمناقشة

100

التحميغ لمنفاهو ي جياز الغاز كوفوتوغ ار

Yield
Conversion

)(mol %

ان جفي ةةا النت ةةائال ت ةةم الحص ةةوغ عميي ةةا بع ةةد اجة ة ار

75
50

خ

25
0
425

450

400

350

)Temperature (C

 )1تأثير درجة الحرارة عمق التفاعل

نسبت انمبء انى
عمقانتفبعم
ارةعهى
انحرارة
تاثيردرجت
( )1تبثير
التفاعل
درجة الحر
رقم ()0
شكمرقم
شكل
االيثبنول (,)1:7معدل انجريبن 1مهي نتر /دقيقت

لقةةد تةةم د اردةةا تةةاإير درجةةا الح ة اررة عمةةح الت اعةةغ

باد ة ةةتلدام ندة ة ة

375

325

نسبة الماي الق االيثانول( )0:7معدل الجريان  0مميميتر/دقيقة

فلتم ة ةةا ف ة ةةن الف ة ةةا ال ة ةةح اتيإ ة ةةانوغ

100

وبادة ةةتلدام فعة ةةدغ جرية ةةان يت ة ةراو فة ةةابين  1ل فة ةةغ /

انت ةةاو اتد ةةيتون ترت ةةا ف ةةا زي ةةادة درج ةةا الحة ة اررة ف ةةن

Yield
50

Conversion

25

ل 350درجة ةةا فئوية ةةا وتصة ةةغ اعمة ةةح قيفة ةةا لية ةةا ة ةةي
ل 400درج ةةا فئوي ةةا إ ةةم بع ةةد هلة ة تال ةةه باتنل ةةاأل
كمفا زادن درجا الح اررة خ

جةةها اتنل ةةاأل يفكةةن ت دةةير حد ة

القاعةةدة التةةي

)(mol %

دقيقةةا الةةح  4ل فةةغ  /دقيقةةا وقةةد تحتنةةا ان ندةةبا

75

0
325

350

375
400
425
450
شكل رقم ( )2تاثير درجة الحرارة عمق التفاعل
التفاعل
عمق
)(Cارة
الق الحر
المايدرجة
نسبة)تاثير
شكل رقم (3
 Temperatureالجريان  2مميميتر/دقيقة
معدل
)0:7
االيثانول(
نسبة الماي الق االيثانول( )0:4,5معدل الجريان  0مميميتر/دقيقة
شكم رقم ( )2تبثير درجت انحرارة عهى انتفبعم
شكل رقم ( )2تاثير درجة الحرارة عمق التفاعل نسبة الماي الق

دقيقةدقيقت
2مهي /نتر/
نسبت انمبء انى االيثبنول (,)1:7معدل انجريبن
االيثانول ( )0:7معدل الجريان  2مميميتر

اوردجة ة ةةا ناكاجيفة ة ةةا وجة ة ةةي إن جبة ة ةةوط عالية ة ةةا العافة ة ةةغ
الفدةةاعد نتيجةةا تكةةون الكةةاربون ونتيجةةا حةةدوث حالةةا

100

التمبيةد قةةد كبةةن للفةةد تحةوغ اتيإةةانوغ الةةح اتدةةيتون

Yield
50

Conversion

ولكن لم يلفد تحةوغ اتيإةانوغ الةح اتإيمةين و CO2

25

والمة ة ة ة ة ة ة ة ةةهان ينتجة ة ة ة ة ة ة ة ةةان فة ة ة ة ة ة ة ة ةةن الت ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاعمين ادنة ة ة ة ة ة ة ة ةةا
ل(Nakajima et al. ,1994

0
450

425

400

375

350

325

)Temperature (C

الق انى
المايانمبء
نسبةنسبت
انتفبعم
عمقعهى
انحرارة
درجت
تاثيرتبثير
رقم)()3
شكلشكم
االيثانول
التفاعل
الحرارة
درجة
رقم (3

)(1
)(2

2CaO+ 6H2
C2H4 + H2O

CH3CH2OH + 3H2O
CH3CH2OH

نالج ةةت ةةي الش ةةكغ ل 1

إل ةةح رق ةةم ل 3

ة ةةان اتيإة ةةانوغ تحول ة ة يدة ةةتفر بالتصة ةةاعد فة ةةا درجة ةةا
الح اررة رغم انل األ فعدغ انتاو اتديتون وهل كفةا
اشرنا دابقا ب عغ تحةوغ اتيإةانوغ إلةح فركبةان ولةرس

جي الفا واتإيمين فن ت اعغ رقم ل 1وإةاني اوكدةيد

الكاربون والييدروجين فن ت اعغ ل 2خ

دقيقةدقيقت
مميميتر/نتر/
انجريبن 1مهي
(,)1:4,5معدل
االيثبنول
الجريان 0
 )0:4.5معدل
(

ان الف ة ةواد العر ة ةةيا الناتج ة ةةا لية ةةا دة ةةموكين فلتم ة ةةين
ة ةةالنواتال العر ة ةةيا لت اعة ةةغ زجرجة ةةا اتيإة ةةانوغ لا ازلة ةةا

جزيئ ة ةةا جي ة ةةدروجين وج ة ةةي ل ة ةةالن اتإي ة ةةغ واتد ة ةةن
الدييايةةد تةةنل أل ندةةبتيا ف ةا زيةةادة درجةةا الح ة اررة افةةا
الفةةا الةةه ينةةتال فةةا اتإيمةةين فةةن ت اعةةغ رقةةم ل 2

ووي ة ة ةةا إة ة ةةاني اوكدة ة ةةيد الك ة ة ةةاربون الة ة ةةه ينة ة ةةتال ف ة ة ةةا

الييةةدروجين فةةن ت اعةةغ رقةةم ل 1انيفةةا يةةزدادان فةةا
زية ة ةةادة درجة ة ةةا الح ة ة ة اررة خ جة ة ةةها الدة ة ةةمو فو ة ة ةةل ة ة ةةي

ا شكاغ فن رقمل  4إلح رقم ل 6خ

)(mol %

75
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CO2
Acetaldehyde

Ethyl Acetate
H2O

30
15
0

425

450

400

375

350

75
Yield
50

Conversion

)(mol %

45

)Byproduct Yield (mol %

60

100

25

0
4

5

2

3

0

1

)F (ml/min

325

شكم رقم ( )7تبثير معدل انجريبن عهى انتفبعم
شكل رقم ( )7تاثير معدل الجريان عمق التفاعل
نسبت انمبء إنى االيثبنول (,)1:7درجت انحرارة 400درجت مئويت

)Temperature (C

نسبة الماي الق االيثانول( )0:7درجة الحرارة  411درجة مئوية

شكم رقم ( )4تبثير درجت انحرارة عهى اننواتج انعرضيت نهتفبعم
شكل رقم ( )4تاثير درجة الحرارة عمق النواتج العرضية لمتفاعل
نسبت انمبء انى االيثبنول (,)1:7معدل انجريبن 1مهي نتر /دقيقت
نسبة الماي الق االيثانول ()0 :7معدل الجريان  0مميميتر/دقيقة

100
Yield
75

Conversion

CO2
Acetaldehyde

30

Ethyl Acetate
H2O

20
10

)Byproduct Yield (mol %

40

25

0
5

450

425

400

375

3

1

)F (ml/min

شكل

0
350

4

2

0

325

شكم رقم ( )8تبثير معدل انجريبن عهى انتفبعم
رقم ( )8تاثير معدل الجريان عمق التفاعل
نسبت انمبء إنى االيثبنول (,)1:4,5درجت انحرارة 400درجت مئويت

نسبة الماي الق االيثانول ()0 :4,5درجة الحرارة  411درجة مئوية

)Te mpe rature (C

شكل

100

لمتفاعلنهتفبعم
انعرضيت
اتجاننواتج
عهى
شكم)5رقم
العرضية
انحرارةالنو
درجتارة عمق
تبثير الحر
()5درجة
تاثير
رقم (
نسبت انمبء انى االيثبنول (,)1:7معدل انجريبن 2مهي نتر /دقيقت

Yield
75

Conversion

50

)(mol %

نسبة الماي الق االيثانول ()0 :7معدل الجريان  2مميميتر/دقيقة
50

Ethyl Acetate
H2O

30
20
10

)Byproduct Yield (mol %

CO2
Acetaldehyde

40

25

0
5

3

4

2

0

1

)F (ml/min

شكل

شكم رقم ( )9تبثير معدل انجريبن عهى انتفبعم
التفاعل
الجريان عمق
تاثيرإنىمعدل
رقم (9
انحرارة 400درجت مئويت
(,)1:3,2درجت
االيثبنول
نسبت)انمبء

نسبة الماي الق االيثانول ( )0 :3,2درجة الحرارة  411درجة مئوية

0
450

425

400

375

350

325

)Te mpe rature (C

شكل

شكم رقم ( )6تبثير درجت انحرارة عهى اننواتج انعرضيت نهتفبعم
(,)1:4,5معدلالعرضية
االيثبنولارة عمق النواتج
درجة الحر
رقم (
لمتفاعلنتر /دقيقت
انجريبن 1مهي
تاثيرإنى
)6انمبء
نسبت

نسبة الماي الق االيثانول ()0 :4,5معدل الجريان  0مميميتر/دقيقة

 ) 2تأثير معدل الجريان عمق التفاعل

 )9تأثير الماي عمق التفاعل
لقةةد تةةم د اردةةا تاإي ار ةةا ا الفةةا لتل ي ة

اتيإةةانوغ

عم ة ة ةةح الت اع ة ة ةةغ حي ة ة ةةث اد ة ة ةةتلدافنا تراكي ة ة ةةز فلتم ة ة ةةا

لق ةةد ت ةةم د ارد ةةا ت ةةاإير فع ةةدغ الجري ةةان عم ةةح

لاليإةةانوغ تبعةةا لمندةةبا الفوليةةا لمفةةا فقابةةغ اتيإةةانوغ

الح اررة الفإمح وجي ل 400درجا فئويةا وقةد تحتنةا

فوغ فةا لكةغ فةوغ واحةد ايإةانوغ وتحتنةا بةان ت اعةغ

واتنتاجيةةا د ةوا لالدةةيتون او لمن ةواتال العر ةةيا وجةةها

العر ة ةةيا الناتجة ةةا فة ةةن هل ة ة الت اعة ةةغ وجة ةةي اتدة ةةن

ود ةةطل العاف ةةغ الفد ةةاعد ال ةةه يج ةةر عمية ة الت اع ةةغ

الناتجةةا فةةن الت ةةاعالن اتلةةرس وجةةي ل الفةةا وإةةاني

الت اع ةةغ لتراكي ةةز فلتم ةةا ف ةةن اتيإ ةةانوغ وعن ةةد درج ةةا

ان زي ةةادة فع ةةدغ الجري ةةان يقم ةةغ ف ةةن تح ةةوغ اتيإ ةةانوغ
اتفةةر يرجةةا الةةح قمةةا زفةةن الةةتالفس فةةابين اتيإةةانوغ
ولهل يعتبر فعةدغ الجريةان اتوطةم  1لفةغ  /دقيقةا
جو ا

غ وكفا فو ةل ةي اتشةكاغ فةن رقةم ل7

إلح رقم ل 9خ

حي ةةث ال ةةهنا ندة ة

فولي ةةا ج ةةيل3.244.54749212

الزجرجة ة ةةا لاليإة ة ةةانوغ ية ة ةةزداد اتدة ة ةةيتون وتقة ة ةةغ الن ة ة ةواتال
الدييايةةد ولةةالن اتإيةةغ بينفةةا تةةزداد الن ةواتال العر ةةيا
اوكديد الكةاربون ان جةها الدةمو فو ةل ةي الشةكغ

رق ة ةةم ل9

وال ة ةةه يو ة ةةل تح ة ةةوغ اتيإ ة ةةانوغ وانت ة ةةاو

اتديتون فا الند

الفلتم ا لمفا واتيإانوغ والشكغ

رق ةةم ل  10وال ةةه يو ةةل ت ةةاإير زي ةةادة الف ةةا عم ةةح
النواتال العر ياخ

)(mol %

50
50
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ان زيةةادة فعةةدغ انتةةاو اتدةةيتون فةةا زيةةادة ندةةبا الفةةا

تصغ الةح اعمةح فدةتوس ليةا عنةدفا تكةون الندةبا جةي

100
Yield
Conversion

اتد ةةيتون باتنل ةةاأل وج ةةها يرج ةةا ال ةةح ك ةةون الندة ة

50

العاليا جدا فن الفةا تعفةغ عمةح غمةق بعةأل الفواقةا

25

ال عالةةا عمةةح دةةطل العافةةغ الفدةةاعد ففةةا يقمةةغ انتةةاو

0

اتد ة ةةيتون ويزي ة ةةد ف ة ةةن انت ة ةةاو الف ة ةةا وإ ة ةةاني اوكد ة ةةيد
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20
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50
40
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0
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1
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Ethyl Acetate
H2O

0

)F (ml/min
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نسبة الماي الق االيثانول ()0 :7درجة الحرارة  411درجة مئوية

0
14

االكشاال م ( )55الى ( )55توضح تاثير نسبة الماء على
التفاعل.
40
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Ethyl Acetate
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 7فةةوغ فةةن الفةةا فقابةةغ واحةةد لاليإةةانوغ وبعةةدجا يبةةدا
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2102 , 3 )2(
the Conversion of Ethanol to Acetone in the
Presence of Water Vapor, J. Mater Chem., 4 (6)
853-858.
Serrama, R.; P. Patnaik; P. Sidheswaran and M.
Jayamani, (1988) Conversion of Ethanol to
Acetone over Promoted Iron Oxide Catalysis, J.
Catal., 109, 298-302 .
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Kinetics 3rd Ed.,McGraw Hill, New York.
Takesawa, N.; C. Hanamaki and H. Kobayashi,
(1975) The Mechanism of Dehydrogenation of
Ethanol on Magnesium Oxide , J. Catal., 38,
101-109.

المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا

االستنتاجات والتوصيات
400 ون و ةةغ ت ةةرو لهنت ةةاو ج ةةي درج ةةا حة ة اررة
 دقيقةا/ فةغ1درجا فئويا فعدغ الجريةان اتفإةغ جةو ل
 و1:7ة ةةغ ندة ةةبا فة ةةا الة ةةح اتيإة ةةانوغ جة ةةي ل

وا

 لاليإانوغ خ%12.0 بتركيزل

ان زيادة درجا الح اررة بصورة تدريجيا تقةود الةح زيةادة
غ نقطا وجةي

ي انتاو اتديتون حتح تصغ الح ا

 درجة ةةا فئوية ةةا إة ةةم بعة ةةد هل ة ة ية ةةنل أل انتة ةةاو400ل
اتديتون نتيجا لتحمغ اتيإانوغ وتكدر الحرار خ

ان تقمي ة ةةغ فع ة ةةدغ الجري ة ةةان ي ة ةةرد ال ة ةةح زي ة ةةادة انت ة ةةاو
اتدةةيتون وهل ة لزيةةادة وقةةن الةةتالفس بةةين اتيإةةانوغ
والفواقا ال عالا عمح دطل العافغ الفداعد خ

ان زيةةادة الفةةا لتقميةةغ تركيةةز اتيإةةانوغ يةةرد الةةح
زية ة ةةادة انتة ة ةةاو اتدة ة ةةيتون حتة ة ةةح يصة ة ةةغ الة ة ةةح تركية ة ةةز

 لاليإانوغ يبدو انتاو اتديتون باتنل األ%12.0ل
فا و زيادة ي ندبا الفا خ

اجة ة ة ة ار ن ة ة ةةس الد ارد ة ة ةةا باد ة ة ةةتلدام عاف ة ة ةةغ فد ة ة ةةاعد

تج ة ةةار لاجنبي فت ة ةةو ر ة ةةي العة ة ةراق يفتمة ة ة لة ة ةوام

ZnO- فش ة ةةابي لمعاف ة ةةغ الفح ة ةةر فلتبري ة ةةا فإ ة ةةغ ل
. الفتو ر لدس شركان انتاو األسًذةCuO/Al2O3
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