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GİRİŞ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Naftolların çoxsaylı törəmələri 

içərisində onun aşağı molekul kütləli homoloqlarının xüsusi yeri vardır. Bu sırada 

metil və etilnaftollar durur. Ona görə ki, bu birləşmələr əsasında vitaminlər, 

pestisidlər, boyalar, ətirli maddələr, dərmanlar, aşqarlar, fotoqrafiyada və kompüter 

texnologiyasında işlədilən preparatlar istehsal olunur [37, s. 302]. 

Naftolların xammal bazası neft və daş kömürdən alınan naftalinə əsaslanır. 

Ümumiyyətlə, dünyada istehsal olunan naftalinin təqribən yarısı naftol və onun 

müxtəlif törəmələrinin alınmasına sərf olunur [60]. Ölkəmizdə neftin kimyəvi  

emalından, xüsusən də benzin fraksiyasının piroliz prosesindən alınan qiymətli 

olefinlərlə (etilen, propilen və s.) yanaşı yüngül və ağır piroliz məhsulları da əmələ 

gəlir və onların tərkibində istifadəsi məhdud olan kifayət qədər naftalin və onun alkil 

törəmələri vardır. 

Naftalinlər əsasında naftolları almaq üçün tədqiq edilmiş və məhdud sayda 

istifadə olunan  oksidləşmə, sulfolaşma, oksidləşdirici dekarboksilləşmə prosesləri 

mürəkkəbliyi, çox mərhələliyi texnologiyası və idarəedilməsinin çətinliyi ilə seçilir 

və bu səbəbdən yeni effektiv üsulların işlənib hazırlanmasını tələb edir. Belə 

üsullardan diqqəti daha çox cəlb edən və aktual sayılanı naftolların alkilləşmə  

reaksiyası ilə alkil naftolların alınmasıdır. Bu üsul arenlərin, fenolların, anilinlərin və 

digər aromatik birləşmələrin alkil homoloqlarının alınmasında tətbiq olunsa da 

naftolların müvafiq törəmələrinin, xüsusən də, etil homoloqlarının sintezində az 

tədqiq edilmişdir. 

Buna əsas səbəb bu proseslərdə  istifadə olunan katalizatorların aşağı aktivliyə, 

selektivliyə və qeyri-stasionar iş rejiminə malik olmasını göstərmək olar. Onları 

aradan qaldırmaq məqsədilə son vaxtlar bu proseslər üçün effektiv katalitik 

sistemlərin alınması və onların alkilləşmə prosesində səmərəli tətbiqini təmin etməklə 

naftolların müxtəlif etil homoloqlarının sintez üsullarının işlənməsi daha çox maraq 

doğurur. 
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Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti kimi 1- və 2-naftolların 

etanolla katalitik alkilləşməsi götürülmüşdür. Alınmış oksid tərkibli katalizatorlar və 

modifikasiya olunmuş H-mordenitlər içərisindən seçilib əsaslandırılmış katalitik 

sistemlərin iştirakında naftolların  etil homoloqlarının effektiv alınma üsulunun 

işlənib hazırlanması isə tədqiqat işinin predmeti kimi üzə çıxarılmışdır.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. 1- və 2-naftolların etanolla alkilləşmə 

reaksiyasında müxtəlif oksid və seolit sistemlərinin katalitik və istismar xassələrinin 

müqayisəli təhlili nəticəsində əlverişli katalitik sistemin seçilməsi, onun iştirakında 

prosesin fiziki-kimyəvi əsaslarının öyrənilməsi və etilnaftolların alınma üsulunun 

işlənib hazırlanmasıdır. 

Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı məsələlər qoyulmuş və həll edilmişdir. 

- 1- və 2-naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında ferrit (MFe2O4∙γAl2O3; M-

Mg, Zn, Co, Cu) katalizatorlarının aktivliyinin öyrənilməsi; 

- Vanadium-xrom-alüminium oksid katalizatoru iştirakında 1- və 2-naftolların 

alkilləşmə reaksiyasının tədqiqi və ferritlərlə müqayisədə onların aktivliyi və 

selektivliyinin təhlili; 

- H-mordenit və onun modifikasiya olunmuş nümunələri iştirakında 1- və      2-

naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasının tədqiqi; 

- Modifikatorların (nikel, palladium, sirkonium) qatılığının 1-naftol və etanol 

əsasında sintez olunan monoetil-1-naftolların çıxımı və selektivliyə təsirinin 

öyrənilməsi; 

- 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında  nikel, palladium və sirkonium 

tərkibli mordenitlərin məqsədli etilnaftollara görə aktivliliyi və selektivliyinin 

öyrənilməsi; 

- Xrom, sirkonium, kükürd saxlayan mordenit katalizatoru iştirakında 1- və   2-

naftolların etanolla alkilləşməsinin ətraflı tədqiqi; prosesdə baş verən əsas aralıq və 

yan çevrilmələrin araşdırılması və kimyəvi mahiyyətinin müəyyən edilməsi; 

- 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının diferensial reaktorda kinetik 

tədqiqatlarının aparılması, kinetik sabitlərinin hesablanması və kinetik modelin tərtib 

edilməsi. 



 

6 
 

- Seçilmiş xrom, sirkonium, kükürd tərkibli H-mordenit iştirakında naftolların 

etanolla alkilləşmə reaksiyasına müxtəlif parametrlərin təsirinin öyrənilməsi, 1-naftol 

və etanol əsasında monoetil-1-naftolların,  2-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən isə 

monoetil-2-naftolların alınma üsulunun işlənib hazırlanması. 

Tədqiqat metodları. Tədqiqatlar müasir  avadanlıq, cihaz və proqramların 

istifadəsi ilə həyata keçirilmışdir. Təcrübələr çıxaran növlü reaktorda, diferensial 

reaksiya aparatında aparılmış, fiziki-kimyəvi analiz üsulları kimi qaz-maye 

xromatoqrafiyası (QMX), NMR spektroskopiyasından istifadə olunmuş, kinetik 

hesabla-malarda isə MATLAB proqramları götürülmüşdür. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

- 1- və 2-naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında ferrit (MFe2O4∙γ∙Al2O3; M-

Mg, Zn, Co, Cu) və vanadium xrom-alüminium oksid katalizatorlarının katalitik 

xassələri tədqiq edilib müqayisə olunmuşdur; 

- nikel, palladium və sirkoniumla modifikasiya olunmuş H-mordenitlərin 1- və 

2-naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında aktivliyi və selektivliyi müəyyən 

edilmiş, əsas və yan çevrilmələrin təbiəti öyrənilmişdir; 

-  sirkonium tərkibli H-mordenit və xrom, sirkonium və kükürd saxlayan 

kompozision mordenit iştirakında 1- və 2-naftolların etanolla effektiv alkilləşməsi 

aparılmışdır; 

-  1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının kinetik tədqiqatları aparılmış, 

mərhələli sxemi və marşrutları müəyyən edilmiş, kinetik sabitləri hesablanmış və az 

xətalı kinetik modeli tərtib edilmişdir.  

-  xrom, sirkonium və kükürd tərkibli H-mordenit iştirakında 1- və 2-naftolların 

etanolla alkilləşməsi ilə monoetilnaftolların alınma üsulu işlənib hazırlanmışdır. 

Tədqiqаtın еlmi yеniliyi. 1- və 2-naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında 

ilk dəfə olaraq ferrit, vanadium-xrom-alüminium oksid katalizatorlarının, mordenit və 

onun modifikasiya olunmuş nümunələrinin, o cümlədən, nikel, palladium, sirkonium 

tərkibli H-mordenitlərin katalitik xassələri öyrənilmişdir. Tədqiq edilmiş 

katalizatorların göstəricilərinin müqayisəli təhlili nəticəsində oksid kataliza-

torlarından vanadium-xrom-alüminium sistemi monoetilnaftolların sintezində daha 
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aktiv və selektiv katalitik sistem seçilmişdir. Modifikatorların mordenitdəki 

qatılığının prosesin göstəricilərinə təsiri öyrənilmiş və hər iki naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasında uyğun monoetilnaftolların çevrilmiş və ilkin götürülmüş 

naftola görə hesablanmış çıxımlarının yüksək qiyməti 1.5 kütlə % Zr, H-mordenit 

iştirakında əldə edilmişdir. Katalitik və istismar xassələri Cr2(SO4)3 promotoru ilə 

artırılmış sirkonium tərkibli mordenit iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasının əsas, aralıq və yan çevrilmələri müəyyən edilmiş, prosesin kinetik 

tədqiqatları aparılmış, əsas marşrutlara aydınlıq gətirilmiş, məhdudlaşdırıcı 

mərhələlər göstərilmiş, kinetik sabitlər hesablanmışdır. Mürəkkəb mordenit 

katalizatoru səthində baş verən prosesin kinetik modeli alınmışdır. 

Tədqiqаtın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. 1- və 2-naftolların etanolla qarşılıqlı 

təsirində vanadium-xrom-alüminium oksidi, ferritlər və H-mordenitlərin katalitik 

xassələri tədqiq edilərək təhlil olunmuş, onların aktivlik və selektivlik sıraları 

müəyyən edilmişdir. Tərkibində xrom, sirkonium, kükürd olan H-mordenit 

iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə prosesi ilə monoetil-1-naftolların 32,0%  

çıxım və 94,5% selektivliklə sintez üsulu, 2-naftol və etanol əsasında isə monoetil     

2-naftollar qarışığının 33,8% çıxım və 94,0% selektivliklə alınma üsulu işlənib 

hazırlanmışdır. Bu üsulların sənayedə istifadə olunması monoetil naftollara xüsusən 

də 2-etil-1-naftola və 1-etil-2-naftola həmçinin 1- və 2-etoksinaftalinlərə olan tələbatı 

ödəyə bilər. 1-naftolun-etanolla alkilləşmə prosesinin alınmış adekvat kinetik modeli 

gələcəkdə aparılacaq modelləşmə və optimallaşmada əsas kimi götürülə bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin əsas nəticələri aşağıda adları 

çəkilən konfranslarda məruzə edilmişdir:  Doktorantların və gənc  tədqiqatçıların 

XXI Respublika Elmi Konfransı (Bakı: 2017), Sumqayıt Dövlət Universitetinin 55 

illiyinə həsr olunmuş “Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: 

problemlər, perspektivlər və praktiki baxışlar” mövzusunda Beynəlxalq Elmi 

konfrans (Sumqayıt: 2017), Международной научно-технической конференции 

«Нефтехимический синтез и катализ  сложных конденсированных системах», 

посвященной 100 летнему юбилею академика Б.К.Зейналова (Баку: 2017), 

Международной научно-практической конференции «Инновативные 
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перспективы развития нефтепереработки и нефтехимии», посвященной 110 

летию академика В.С.Алиева (Баку: 2018), Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 

illik yubileyinə həsr olunmuş Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika 

Elmi konfransı (Bakı: 2018), Advances in synthesis and complexing The Fifth 

İnternational Scientifiv Conferense (Moscow: 2019), AMEA akademik 

Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə 

həsr olunmuş “Müasir kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi 

konfrans (Bakı: 2019), Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Kimya 

texnologiyası və mühəndisliyinin innovativ inkişaf perspektivləri” mövzusunda 

Beynəlxalq elmi konfrans (Sumqayıt: 2019). 

Çap olunmuş elmi əsərlər. Dissertasiya mövzusu üzrə 19 elmi əsər, resenziya 

olunmuş beynəlxalq nüfuzlu jurnallarda 7 məqalə, o cümlədən 2-i həmmüəllifsiz və 

12 konfrans materialı çap olunmuşdur. Nəşr olunmuş əsərlər dissertasiyanın 

məzmununu əsasən əks etdirir.  

Müəllifin şəxsi iştirakı. İddiaçı dissertasiyada qarşıya qoyulan məsələlərin həlli, 

tədqiqatların təcrübi icrası, alınan nəticələrin təhlili, məqalə və tezislərin, 

dissertasiyanın yazılışı ilə bağlı hər bir mərhələdə məsul icraçıdır. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Sumqayıt Dövlət 

Universitetinin Neft kimyası və kimya  mühəndisliyi kafedrası. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi 147 səhifə həcmində olub 

giriş hissədən, 5 fəsildən, nəticələrdən, 138 adda istinad olunmuş ədəbiyyat 

siyahısından ibarətdir. 

Dissertasiyanın ümumi həcmi 172672 işarəni [şəkillər  (17), cədvəllər (30) və 

ədəbiyyat siyahısı istisna olmaqla] təşkil edir. 

Dissertasiyanın giriş hissəsində mövzunun aktuallığı,  tədqiqatın obyekti və 

predmeti, işin məqsədi və vəzifələri, elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki əhəmiyyəti, 

aprobasiyası, quruluşu, həcmi haqqında qısa məlumatlar verilmiş və əsaslan-

dırılmışdır. 
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Birinci fəsildə naftolların alınma üsulları, onların alkil homoloqlarının 

sintezində alkilləşmə  reaksiyası tədqiqi ilə bağlı aparılmış elmi işlərin tənqidi təhlili 

verilmişdir. Təcrübələrin analizlərin aparılma qaydası, istifadə olunan xammallar və 

katalizatorların alınma yolları haqqında elmi məlumatlar ikinci fəsildə əks olunur. 

Üçüncü fəsildə naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında tədqiq edilmiş ferrit 

və digər oksid sistemlərinin katalitik xassələrinin nəticələri verilir. H-mordenit və 

onun modifikasiya olunmuş nümunələri iştirakında 1- və 2-naftolların etanolla 

qarşılıqlı təsirinin nəticələri isə dördüncü fəsildə işıq üzü görmüşdür. Daha yüksək 

katalitik xassələr  nümayiş etdirən xrom-sirkonium-kükürd tərkibli mürəkkəb 

mordenit katalizatoru iştirakında naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasının ətraflı 

tədqiqinin nəticələri və monoetilnaftolların effektiv alınma üsulunun işlənib 

hazırlanması ilə bağlı əldə olunan elmi nəticələr beşinci fəsildə verilmişdir. 
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I FƏSİL 

 

ƏDƏBİYYAT İCMALI 

NAFTOL VƏ ONUN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN ALINMASI 

 

1.1. Praktiki əhəmiyyət kəsb edən naftollar və onların alınması üsulları 

 

Naftol və onun aşağı molekul kütləli alkil (C1-C2) törəmələri müxtəlif sahələrdə 

geniş istifadə olunur. Hələ keçən əsrdə onlar əsasında azoid boyaları, vitaminlər, ətirli 

maddələr, yapışqanlar və dərman preparatlarının istehsalı barədə məlumatlar yayıldı 

və bu istiqamətdə aparılan elmi tədqiqatlar XXI əsrdə davam olunur və intensiv 

xarakter daşıyır. 

Məsələn, 2-naftolun natrium duzunun dietilsulfat, etil bromid və ya etanolla 

qarşılıqlı təsirindən Vilyamson üsulu [53, s. 215] ilə alınan naftolun etil efiri 

ətriyyatda, kosmetikada geniş istifadə olunur [66, s. 160]. 

Portağal, çiyələk və digər süni dad və ətirli bu birləşmə qida məhsulları, o 

cümlədən çörək-bulka məhsulları, içkilər, şirniyyat məmulatları və saqqızların 

istehsalında aromatizator kimi uzun illərdir ki,  istifadə olunur.  ABŞ-da 2004-cü  ildə 

2-naftolun etil efirinin məhsuldarlığı 50 ton təşkil etmişdir ki, onun yuxarıda qeyd 

olunan  istifadə sahələri ilə yanaşı sabun və yuyucu vasitələrdə odorant kimi rolu da 

vurğulanır və qidalarda gündəlik istifadə  həddi 2.56 mq qəbul edilib [49, s. 512]. 

Keçən əsrin 50-ci illərində 2-naftolun etil törəmələrinin azotlu birləşmələri, nitrozlar 

alınmış  və onlar əsasında ilk sterilizator indikatorlar buraxılmışdır [119]. 

Kontrplakın (Fanerin) bağlanmasında istifadə olan yapışqan kompozisiyaların 

tərkibində 4-7% naftollar olması və karbamid-formaldehid qatranlarında  onların 

modifikator kimi mövcudluğu kontrplakın istismar və ekoloji xüsusiyyətlərini 

yaxşılaşdırır və suya davamlılığını yüksəldir [62, s. 81]. 

Naftollar fenollarla müqayisədə daha yüksək reaksiyayagirmə  qabiliyyətinə 

malikdirlər. Buna səbəb naftalin sırası birləşmələrdə ikiqat rabitənin benzolla 
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müqayisədə daha qısa olmasıdır. Məlumdur ki, naftollar karbamidformaldehid 

oliqomerlərindən metilol qruplarının azalması hesabına formaldehidi sorbsiya edə 

bilirlər. Bu da naftollarla modifikasiya olunmuş karbamidformaldehid qatranları ilə 

bağlanmış fanerlərin az zəhərli olmasını təmin edir. FK çeşidli kontrplakın 

bağlanmasının optimal şəraiti də müəyyən edilmişdir: basaraq temperaturu 1050C, 

təzyiq 1.4 MPa,  müddəti – 5.5 dəqiqə [34, s. 301]. 

2-naftolun propil və butil törəmələri, 6 naftil turşuları,  onların nitro və halogenli 

birləşmələrinin antibakterisid və antifunqal xassələr daşıdığı və xüsusən də 1-metil-6-

propil, 3-propil-1-metil-6-etil və 1,6-dietil-2-naftollarda antifunqal xassələrin daha 

qabarıq olduğu çoxdan məlumdur [102, s. 17]. 

Çin alimləri [100, s. 41] etil naftolların nanogümüş asetilenlə modifikasiya 

olunmuş Chitosan elektrodunda əmələ gətirdiyi birləşmənin yeni növ biosensorların 

hazırlanmasındakı müsbət effektindən və gələcəyindən məlumat verirlər. 

Naftol və alkilnaftolların alınma üsullarının əksəriyyətində başlanğıc maddə 

kimi naftalin və ya onun alkil homoloqları götürülür. Onların xammal bazası isə daş 

kömür, neft və biokütlədir. Daş kömürün kokslaşmasından alınan qatranların  

rektifikasiyası ilə tərkibində 80-85%-ə qədər naftalin və metilnaftalinlər fraksiyası 

(200-2300C) əmələ gəlir. Bu fraksiyanı sonradan isti presləmə üsulu ilə təmizləyərək 

98% təmizliklə naftalin əldə emək mümkündür. 

Naftalini neftdən iki yolla almaq olar: katalitik krekinq qazoylundan və benzinin 

pirolizindən əmələ gələn ağır piroliz qatranlarından. Hər iki fraksiyada naftalinlərin 

qatılığı  20-25.0% təşkil edir. Daş kömür ehtiyatlarına malik olmayan ölkəmizdə neft 

fraksiyalarının piroliz prosesinin miqyasının artmasını nəzərə alsaq, onda maya 

dəyərinin qismən çox olmasına baxmayaraq ikinci yolla naftalinlərin istehsalı daha 

real görünür. 

Biokütlənin (ağac və odun qırıntılarının) buxar fazada  sürətli pirolizini HZSM-5 

katalizatoru iştirakında  həyata keçirən alimlər [47, s. 23] qeyd edirlər ki, aromatik 

aralıq birləşmələrin su ilə qarşılıqlı təsirindən fenollar və naftollar əmələ gəlir. 

Alınan məhsullar katalizatorun mikroməsaməsindən  desorbsiya edirlər. Fenollar 

və naftolların odunun pirolizində sellüloza buxarlarının katalizatorla qarşılıqlı 
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təsirindən alındığı güman olunur. Bu onu  göstərir ki, naftollar nəinki biokütlədəki 

liqnin komponentindən alınır, onların əmələ gəlməsində aromatik intermediantlarla 

suyun qarşılıqlı təsiri də rol oynayır. Piroliz prosesindəki su buxarı katalizator 

səthində yığılan  koksun miqdarını azaltmaqla onun dezaktivasiyasını ləngidir. Ağac 

və odun tərkibli biokütlənin buxar fazada katalitik pirolizi ilə müxtəlif tərkibli 

fenollar və naftolların ekoloji cəhətdən əlverişli yolla alınmasına yol açır. 

Statistik məlumatlara görə istehsal olunan naftalinlərin ~ 40%-i naftol və onun 

müxtəlif törəmələrinin  alınmasında istifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, naftolların naftalin və onun törəmələrindən alınması üsulları 

əsasən fenolların arenlərdən sintez üsullarına yaxındır, lakin  bu istiqamətdə bəzi 

spesifik cəhətlər də vardır. Məsələn, naftalinin azotlu birləşmələrindən naftolların 

alınma prosesi iki istiqamətdə aparılır. Birinci halda naftalinin nitrolaşması ilə          

1-nitronaftalin alınır ki, o da dəmir katalizatoru iştirakında 1-aminnaftalinə reduksiya 

edir. Qeyd olunur ki, arenlərdən fərqli olaraq 1-aminnaftalini 3000C temperaturda, 

təzyiq altında sulfat turşusu  və su iştirakında qızdırdıqda 1-naftol əmələ gəlir      

[133, s. 811]. Sxematik olaraq prosesi aşağıdakı kimi göstərmək olar. 

NO2

Fe/H2O              

NH2
H2O, 300

0
C, P

FeCl2

250
0
C

OH

+ NH3
H2SO4

 

Fenol və naftolların klassik alınma üsulu uyğun olaraq benzol və naftalinin 

sulfolaşma reaksiyasına əsaslanır. Başlanğıc substratın tərkibi və quruluşundan, 

sulfolaşdırıcı agentin növündən (sulfat turşusu, oleum, SO3, xlorsulfon turşusu, 

kükürd dioksid  və kükürd trioksidlər qarışığı və s.) reaksiya şəraiti və mühitindən 

asılı olaraq alınan məhsulların çıxımı, izomer tərkibinin geniş hüdudlarda dəyişməsi 

təfsilatı ilə tədqiq edilmişdir. Sulfolaşma üsulunun hər bir mərhələsi üçün texnoloji 

əməliyyatlar işlənmiş, ekoloji problemlərin mövcud həlli yolları yaradılmışdır. 

Texnoloji, ekoloji və iqtisadi cəhətdən çox da əlverişli sayılmayan sulfolaşma üsulu 

fenol və naftolların istehsalında bu gün də istifadə olunur. Sulfolaşma üsulunu 

səciyyələndirən amillərdən biri α-naftolun bu reaksiya ilə alınmasının çətin olmasıdır. 
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Belə ki, naftalinin sulfolaşması reaksiyasında əvəzolma 1-vəziyyətində deyil              

2 vəziyyətdə gerçəkləşir və bu səbəbdən son məhsul kimi β-naftol alınır. Bəzi 

tədqiqatçılar [20] naftalinin 1 vəziyyətində sulfolaşmasının dönən reaksiya olduğun-

dan aşağı temperaturda  onun baş vermə ehtimalının artmasını da vurğulayırlar. 

Sulfolaşdırıcı kimi xlorsulfon turşusundan isifadə  edərək CCl4 inert həlledici 

mühitində 1-naftalin sulfoturşusunun sintezinə müvəffəq olan bu alimlər sonradan  

sulfoturşunun Na və ya K duzlarını almış və onları qələvilərlə əridərək 1-naftolu əldə 

etmişlər. Qeyd olunur ki, son mərhələnin həyata keçirilməsində adi kimyəvi-texniki 

əməliyyatdan istifadə edilmişdir. 

Son vaxtlar sulfolaşma üsulu ilə naftolların alınması Rusiya Federasiyasının 

alimləri [55] tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

2-naftolun naftalindən alınma üsulu naftalinin 160-1630C temperaturda sulfat 

turşusu ilə sulfolaşma üsuluna əsaslanır. Alınan naftalin sulfoturşunun sonrakı 

hidrolizi, qızmış su buxarı ilə qovulması və neytrallaşması aparılır. Reaksiya 

qarışığının qələvilərlə əridilməsi, daha sonra sulu məhlulun natrium naftolyatla 

turşulaşdırılaraq məqsədli məhsula çevrilməsi üsulun ardıcıl mərhələləri sayılır. 

Təklif olunan üsulda sulfokütlənin qovulmasından əvvəl onun karbohidrogenlərlə, 

məsələn, benzol, toluol, ksilollar və ya naftalinlə, həmçinin, su ilə 60÷900C 

temperaturda qarışdırılması təklif olunur. Sulfokütlənin karbohidrogenlərə və suya 

olan mol nisbəti 1: (0.25–1,0) : (0.4–1.2) götürülür. 

Naftalinlə yanaşı tərkibində naftalinin miqdarı xeyli olan bəzi neft 

fraksiyalarının (yüngül qazoyl, kerosin) sulfolaşmasına həsr olunmuş elmi işlər keçən 

əsrin 80-ci illərində ölkəmizdə aparılmış və “Sevin”  növlü pestisidlərin istehsalı 

üçün xammal bazasının yaradılmasına yönəlmişdir [19, 32, 33]. AMEA-nın 

akademik  Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda aparılmış 

tədqiqatlarda xammal kimi katalitik krekinq prosesinin qazoylu [33, s. 64]  

(190÷3500C) və neftin kerosin fraksiyaları [19, s. 4] götürülmüş, qatı sulfat turşusu və 

oleumla sulfolaşdırılmışdır. Reaksiyanın şəraiti aşağıdakı kimi olmuşdur:                  

T – 950÷1000C şərti aromatik karbohidrogenlərin sulfat turşusuna olan mol nisbəti     

1 : 1.1 ÷ 1.2,  turşunun qatılığı 102÷107 %, sulfolaşmanın müddəti 2.0-3.0 saat. Qeyd 
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olunur ki, alınan naftalin sırası sulfoturşulardan ibarət qarışığı su ilə  durulaşdırıb 

müxtəlif qatılıqlı məhlullar alırlar. Daha sonra onların formaldehidlə qarşılıqlı 

təsirindən polikondensat alınır ki, onun da 42%-li  natrium hidroksidlə 

neytrallaşdırılması həyata keçirilir. Alınan natrium oliqosulfonatın 0.7-1.0%  

miqdarında sement məhluluna əlavə edilməsi tikinti materialının istismar xassələrini 

yaxşılaşdırır. Qeyd olunur ki, alınan birləşmələr dəmir-beton qarışıqlarında 

superplastifikator kimi uğurla istifadə oluna  bilər [32, s. 68]. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, fenolların alınmasında istifadə olunan üsullar naftolların 

da sintezində tətbiq olunur, lakin reaksiya şəraiti və katalitik sistemin seçilməsi fərqli 

xüsusiyyətlərə malikdir. Sulfolaşma üsulu ilə yanaşı naftalinin digər çevrilmələri də, 

o cümlədən, hidroksilləşmə və izopropilnaftalinlərin oksidləşməsi də diqqəti cəlb 

edir. 

Avropa  patentində [92] naftalinin β-naftola hidroksilləşməsi prosesinin 

hidrogen peroksid və bərk katalizator iştirakında  aparıldığı bildirilir. Katalizator kimi 

keçid metallarının üzvi komplekslərinin götürüldüyü və reaksiyanın 20-850C 

temperaturda həlledicinin iştirakı ilə və ya onun olmadığı halda getdiyi vurğulanır. 

Bu reaksiyanı biokatalizatorlar [98, s. 593] iştirakında və foto katalitik [130, s. 46] 

yolla da aparmağı təklif etmişlər. Naftalindən α-naftolun hidroksilləşmə reaksiyası ilə 

alınmasında müxtəlif parametrlərin, məsələn həlledicilər, elektron akseptorlar və 

səthin modifikasiyasının, həmçinin fotokatalitik proseslərə stiqmatizatorların, UB 

şüalar tərəfindən regenerasiya edən OH radikalların təsiri öyrənilmişdir. Dəmir (III) 

və dəmir (II) ionları olan TiO2 nanoölçülü suspenziyalar hidrogen peroksidlə 

hidroksilləşməni daha sürətlə aparır, naftalinin konversiyası artır və α-naftolun çıxımı 

22.2% olur. TiO2-nin səthinin modifikasiyası fotokatalitik hidroksilləşmənin effektini 

artırır. Belə modifikasiyalara La-Eu/TiO2, Fe/TiO2, Ag/TiO2, Cu/TiO2, 

H3PMo12O40/TiO2 aiddir. Təkamülə istiqamətlənmiş təbii peroksi genaqenzimlər 

iştirakında 1-naftolun naftalindən selektiv alınması gələcəkdə sənaye əhəmiyyəti kəsb 

edə bilər [121, s. 493]. 

Çin alimləri naftalinin izopropanolla alkilləşmə reaksiyasını alüminium-                

sızlaşdırılmış H-mordenit [52, s. 205] və onun maqneziumla modifikasiya olunmuş 
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nümunəsi [51, s. 401] iştirakında tədqiq etmişlər. 2750C temperaturda, 0.4 MPa 

təzyiq altında 7 saat ərzində həyata keçirilmiş təcrübədən alınan nəticələrə görə 

naftalinin konversiyası 90.0%,  2.6- diizopropilnaftalinin çıxımı isə 35.0% olmuşdur. 

Prosesi hidrogen iştirakında apardıqda katalizatorun sabit işinin artdığını qeyd edən 

alimlər katalizatoru, reaksiya şəraitini, mühiti və alkilləşdirici agenti dəyişməklə 

fərqli nəticələrin əldə olunduğunu bildirirlər. H-mordeniti 4500C temperaturda su 

buxarı ilə emal etdikdən sonra onu HCl ilə alüminiumsuzlaşdırıb ona 0.5÷9.0%-li 

MgNO3 məhlulu hopdurur qurudulduqdan sonra közərdirlər. Maqneziumla 

modifikasiya olunmuş H-mordenit  iştirakında  alkilləşməni azot  mühitində 

apardıqda naftalinin və propilenin konversiyası uyğun olaraq 60 və 80.0%, alınan 

diizopropilnaftalin qarışığında 2.6- və 2.7- izomerlərin mol nisbəti isə 2.89 : 1 kimi 

olmuşdur. Üsulun nöqsan cəhəti monoizopropilnaftalinlərin çıxımının az olması və 

əmələ gələn diizopropilnaftalinlərin sonrakı mərhələdə oksidləşməsinin çətin 

tənzimlənməsi ola bilər. 

Naftalinin olefinlərlə alkilləşməsində digər katalitik sistemlərin, o cümlədən 

ZSM-8 [87] və Y seolitlərin katalitik xassələri də tədqiq edilmiş və hər iki halda 

olefinin xammaldakı qatılığının aşağı həddində monoalkilnaftalinlərin əmələ gəldiyi 

vurğulanmışdır. 

Digər işdə [94, s.1197] izopropilnaftalinlərin hidroperoksidlərinin  alınması və 

onların parçalanma reaksiyasında nükleofillərin rolu tədqiq edilmiş və onların 

təbiətinin prosesə təsiri müəyyən edilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, oksigenin neytral 

nükleofilləri (H2O2, O2) və reaksiyada yan məhsul kimi alınan dimetil-2-naftil- 

karbinol naftolun əmələ gəlməsini məhdudlaşdırır. Nükleofillər içərisində ən güclüsü 

dimetil-2-naftilkarbinol, ən zəifi isə su olmuşdur. İzopropilnaftalinin hidroperok-

sidinin parçalanma reaksiyasına həlledicilərin də nükleofilliyinin təsiri tədqiq edilmiş 

və bu məqsədlə  dielektrik sabitinin qiyməti müxtəlif olan birləşmələrdən istifadə 

olunmuşdur.  Aşağı dielektrik sabitli birləşmələrə propilasetat və aseton, yüksək 

dielektrik  sabitli birləşmələrə isə asetonitril və nitrobenzol kimi aproton həlledicilər 

aiddir. Tədqiqatlarda həmçinin özünəməxsus xassələr göstərən proton (sirkə turşusu) 

və amfolit (metinol, etanol) növlü həlledicilər də ətraflı tədqiq edilmişdir. 
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Aromatik birləşmələrin selektiv oksidləşməsi çoxlu sayda yararlı məhsulların 

alınmasına yol açır. Belə birləşmələrə müxtəlif funksional qrupları olan  xinonları 

göstərmək olar ki, onlar  zərif üzvi sintezin vacib intermediatları sayılırlar. Mürəkkəb 

üzvi birləşmələrin molekulunda xinon fraqmentlərinin olması onların vitamin və 

dərman preparatlarının istehsalında istifadəsinə imkan verir [113, s. 4515].  Belə ki, 

2,3,5-trimetil-1,4-benzoxinon E vitaminin sintezində, 2-metil-1,4-naftoxinon isə K 

vitaminləri  qrupundan olan sintetik K3 analoqunun alınmasında açar intermediat 

sayılırlar. Bu vitaminlər qanın laxtalanmasında və sümük toxumasının 

formalaşmasında vacib rola malikdir [83]. Karbonil qrupundakı ikiqat rabitənin 

olması və molekul daxilində müxtəlif funksional qrupların (spirt, olefin) varlığı bu 

birləşmələrin sintetik potensialını artırır. 

Zərif üzvi sintezdə vitaminlərin sintezi katalitik yolla olsa da burada xrom və  

manqan oksidləri, bixromat və permanqanatlar kimi oksidləşdiricilər iştirakında 

aparılan stexiometrik oksidləşmə ekoloji “çirkli” olub zərərli tullantıların 

əmələgəlməsi ilə müşayiət olunur. 

2-metilnaftalinin çevrilməsindən alınan məhsulların sayının çox olması sxemdən 

görünür və onun oksidləşməsinin müxtəlif istiqamətlərdə getdiyini göstərir. Bu 

prosesdə zəhərli oksidləşdiricilərin  H2Cr2O7, H5JO6, (NH4)2S2O8 və ya reaksiya 

məhsullarını çirkləndirən homogen katalizatorların (CeIV
, CrVI, CH3ReO3) istifadəsi 

yuxarıda qeyd olunan qusurların ortaya çıxmasına səbəb olur.   
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 2-metilnaftalinin oksidləşməsinin müxtəlif yolları 

 

2-metil-1-naftol və 2,4-dimetil-1-naftol qarışığı sintetik vitamin K3 (menadion) 

olan 2-metil-1,4-naftoxinonun alınmasında başlanğıc xammal rolunu oynayır. 

Məlumdur ki, [78, s. 23] 4-R-2-metilnaftolların (R-H, CH3) oksidləşməsindən sintez 

olunan 2-metil-1,4-naftoxinon yeni tullantısız texnologiyanın əsasını qoymuşdur. 

Belə ki, digər xammallardan menadionun movcud alınma üsulları ekoloji tələbatı 

ödəmir. Bu zaman alınan işlənmiş suların miqdarının məhsulun kütləsini 15 dəfə 

üstələməsi və tullantıların məhsulun kütləsindən 25 dəfə çox olması [39, s. 121]. 

dediklərimizi təsdiqləyir. 

Lakin 2-metil-1,4-naftoxinonun sintezidə ən əlverişli substrat 2-metil-1-naftol  

sayılır və Rusiya alimləri [59] bu prosesi gələcəyi olan iki növ katalizator iştirakında 

tədqiq etmiş və maraqlı nəticələr almışlar. Bu katalizatorlara mezoməsaməli titan 

silikat (Ti = MMM = 2) və silikagel üzərinə yerləşdirilmiş dəmirtərkibli ftalosianin 

aiddir. Bu katalizatorların sintezi ətraflı şərh olunan məqalədə onların digər 

oksidləşmə proseslərində, o cümlədən 2,3,6-trimetilfenolun oksidləşməsində də 

effektiv katalitik xassələr göstərdiyi vurğulanır. 

0

0 

3 
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Benzol, naftalin və onların bəzi törəmələrinin qaz fazada azotmonooksidlə 

oksidləşmə reaksiyası ilə aromatik birləşmələrin hidroksilli törəmələri, o cümlədən 

fenol və naftolların alınma üsulu tədqiq edilmiş və bu məqsədlə müxtəlif 

katalizatorların katalitik xassələri öyrənilmişdir.  

Rusiya alimləri [38, s. 247; s. 249] krezolları almaq  üçün toluolun 

azotmonooksidlə oksidləşməsini HZSM-5 (x=21) katalizatoru iştirakında apamış və 

onu sink oksidi nanohissəciklərlə modifikasiya etmişlər. 375-4250C-də həcmi sürətin 

0,25st-1 qiymətində, başlanğıc komponentlər olan toluol və azotmonooksidin 1:1 mol 

nisbətində toluolun konversiyası 28,1-34,6%, krezolların ümumi selektivliyi   

HSVM-5 katalizatoru iştirakında  68,1-75,0%  sinklə modifikasiya olunmuş nümunə 

götürüldükdə isə 88,0-94,1% təşkil edir.  Alınan krezolları izomerləşdirdikdə tarazlıq 

çıxımı əldə olunur (o-28-29,6%, m-50,0-50,1%, p-20,3-22,0%). Üsulun 

metilnaftolların sintezində istifadə olunması və pentasil, β-seolitlərin tətbiqi də 

güman olunur. Almaniya alimləri qeyd edirlər ki, silan, alkooksisilan və boranla 

modifikasiya olunmuş  seolit katalizatorların xassələrini yaxşılaşdırmaq və bu üsulla  

alınan naftolların yüksək təmizliyini də əldə etmək mümkündür [41]. 

Praktiki əhəmiyyət  kəsb edən naftolların müxtəlif törəmələrinin sintezinə dair 

maraqlı elmi məlumatlar da nəşr edilmişdir. 

Bioloji aktiv birləşmələr və xiral liqandların gələcəkdə daha da inkişafını və 

yeni sinif birləşmələrin sintetik yolla alınmasını nəzərə alaraq alimlər 2-naftol və 

onun törəmələrinin effektiv sintezini həyata keçirmişlər [135]. Maraqlı sintez üsulu 

arilnitronlar və morit-Beylis-Xillman (MBH) adduktlarından generasiya olan 

benzoksazepin intermediatların körpü şəklində asan qırılan N-O rabitəsinin turşu 

iştirakında dekarboksilləşməsinə əsaslanır. Katalitik reaksiya  Rh3+ kationları 

iştirakında aparılır və aşağıdakı sxemə əsaslanır. 
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Bu yolla 2-naftolun bəzi törəmələri, o cümlədən antrosen-2-ol, fenantren-2-ol 

funksional qrupların düzgün uyğunluğu və yüksək selektivliklə sintez edilmişdir.     

2-naftolun, 2-feniletanalın və 2-aminbenzotiazolun kondensləşməsini tədqiq edən 

alimlər [138, s. 238] yeni quruluşlu 1-(aminobenzotiazol) metil-2 naftolun  sintezini 

həyata keçirmiş və bu məqsədlə üç müxtəlif katalitik sistemlərdən istifadə etmişlər. 

Heterogen fosfat katalizatorları kimi monoammonium fosfat, diammoniumfosfat və 

triammoniumfosfatdan istifadə edilmiş, təmizliyi və çıxımı kifayət qədər olan 

məqsədli məhsulu sxematik olaraq aşağıdakı kimi sintez etmişlər. 
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Naftolların bu sinifdən olan törəmələrinin bir sıra xəstəliklərin (onkoloji, 

konvulsiv) müalicəsində istifadəsi, antibakterisid kimi tətbiqi və bəzi yaşıl 

katalizatorların sintezində də başlanğıc komponent kimi götürülməsi vurğulanır    

[108, s. 212]. Digər məqalədə ucuz başa gələn bioloji parçalanan yeni Luis 

katalizatoru olan tannik (dubilnaya) turşusu iştirakında amino və amido alkil 
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birləşmələrin yaşıl kimya üsulu ilə sintezinin nəticələri verilir [90, s.117]. Qeyd 

olunur ki, 1-aminoalkil-2-naftolu və 1-amidoalkil-2- naftolu almaq üçün tannik 

turşusu, vanilin, 2-naftol və 4-nitroanilinin benzamidini götürüb yağ və ya 

mikrodalğalı hamamda qarışdırıcısı və əks soyuducusu olan kolbada Qriudson üsulu 

ilə sintez edirlər. Alınan məhsulların antibakterial aktivliyi zon ingibitorlaşma üsulu 

ilə Bacillus subtillis bakteriyalarına qarşı yoxlanılmış və qənaətbəxş nəticələr əldə 

edilmişdir. 

Digər məqalədə [93, s. 31; s. 33] 2-naftolun alkilaminlər və aldehidlərlə 

kondensləşmə reaksiyası ilə farmokoloji aktiv 1-(α-aminoalkil) naftolların sintezinin 

nəticələri verilmişdir. Reaksiyada  yaşıl katalizator istifadə olunur. Betti əsaslarını 

almaq üçün nanokompozit Fe3O4 götürülür. Biopolimer katalizatoru sayılan maqnetit 

üzərinə sellüloza və C vitamini çəkilir. Müasir analiz metodları ilə maqnetitin təmiz 

və ölçüləri 15 mm eynicinsli morfologiyaya malik olduğu müəyyən edilmişdir. 

Nanokompozitin tərkibində 12% C vitamini,  18% sellüloza olduğu və maqnit analizi  

vasitəsilə hazırlanmış maqnetitin super paramaqnit təbiətliliyi aşkar edilmişdir. 

İ.Yuranov 1-naftolu almaq üçün tetralonun dehidrogenləşməsini həyata keçirmiş 

və müsbət nəticələr almışdır [136, s. 193]. Qeyd olunur ki, tərkibində platin olan 

aktivləşmiş kömürü dəmir oksidləri ilə modifilasiya etdikdə tetralonların 

dehidrogenləşməsini bir mərhələdə aparmaq mümkün olur. Tetralonların 

dehidrogenləşməsinin güman olunan reaksiya mexanizmini araşdıran alimlər  bu 

üsulun praktiki cəhətlərini və alkilnaftolların sintezində də gələcəyi olduğunu 

vurğulayırlar. 

 

1.2.  Naftolların alkilləşmə üsulu ilə alınması 

 

Naftolların alkil törəmələrinin alınmasında istifadə olunan üsullar  içərisində 

üstünlüyü, alkilləşmə reaksiyasına əsaslanan sintez təşkil edir. Alkilləşmə reaksiyası 

maye və qaz fazada müxtəlif  katalizatorlar iştirakında aparılır. Onlara mineral 

turşuları, oksidləri, seolitləri, onların modifikasiya olunmuş nümunələrini və digər 
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sinif katalitik sistemləri (nanoölçülü katalizatorları və s.) misal göstərmək olar. 

Alkilləşmə prosesində istifadə olunan alkilləşdirici agentlərə alkilhalogenidləri, 

olefinləri, spirtləri, efirləri, dialkilkarbonatları, aldehidləri, alkilaromatik 

karbohidrogenlərini göstərmək olar. Bu istiqamətdə aparılan elmi işlərin təhlili 

nəticəsində aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir. 

 

1.2.1. Naftolların alkilhalogenidlərlə qarşılıqlı təsiri 

 

Aromatik karbohidrogenlər, fenollar və digər sinif üzvi birləşmələrin 

alkilləşməsində istifadə olunan alkilhalogenidlər naftolların da alkil homoloqlarının 

sintezində alkilləşdrici agent kimi istifadə olunurlar. Lakin bu proseslərdə işlədilən 

katalizatorlar, reaksiya şəraiti  və mühiti, alkilləşdiricinin təbiəti fərqli xüsusiyyətlərə 

malikdir. Onları nəzərdən keçirək. 

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, hələ keçən əsrdə istifadə olunan 

alkilləşdirici agentlər (R-Hal) və katalitik sistemlər (AlCl3, FeCl3,  BF3∙HF və s.) 

kifayət qədər texnoloji və ekoloji problemlər yaratdığından onların tətbiqi 

məhdudlaşdırılmış və ənənəvi olmayan reagentlərə, katalitik və qeyri-katalitik 

üsullara müraciət olunmuşdur. 

Mikrodalğaların iştirakında naftolların bərk-maye fazada alkilləşmə 

reaksiyasının tədqiqinin nəticələrinə əsaslanan məqalədə [85, s. 330] Macarıstan 

alimləri maraqlı nəticələr əldə etmişlər. Qeyd olunur ki, qələvi metalların karbonatları 

iştirakında 1- və 2-naftolları benzil-, butil-, etil- və izopropil halogenidləri 

alkilləşdirdikdə oksigenə və karbona görə alkilləşmə məhsullarını almaq mümkündür. 

Oksigenə görə selektiv alkilləşməni K2CO3-ün asetonitril məhlulunda həyata keçirən 

alimlər həlledici olan və olmayan hallarda katalizdə faza çevrilmələrinin şahidi 

olmuşlar. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, prosesi butil və etil 

halogenidlərlə apardıqda oksigenə görə selektiv alkilləşmə həlledici olmayan halda 

trietilbenzilammonium xlorid iştirakında əldə olunur. 
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Ümumiyyətlə,  naftolların alkilhalogenidlərlə alkilləşmə reaksiyasının tədqiqinə 

həsr olunmuş işlərin təhlili göstərir ki, alkilləşdirici agentin və katalizatorun 

təbiətindən, reaksiya şəraitindən, həlledicinin növündən və varlığından asılı olaraq 

sintez olunan məhsulların tərkibi və çıxımı müxtəlif olur. 

Məsələn, katalizator kimi Cs2CO3 götürüldükdə 2-naftolun metilyodid, 

benzilbromid, allilbromidlə metilsian məhlulunda 4-5 saat ərzində çevrilməsindən  

91-98% alkilləşmə məhsulları alınır [109, s. 1367]. Naftolun  bu izomerinin 

benzilbromidlə NaOH iştirakında toluol mühitində 900C temperaturda 1 saat 

müddətində katalitik faza çevrilməsindən alınan məhsulların çıxımı 80% olur        

[91, s. 1998]. Əsasən naftolların alkil efirlərinin sintezinə imkan verən bu 

tədqiqatlarda digər alimlər [101, s. 156] metilyodid və etilbromid götürərək NaOH 

iştirakında otaq temperaturunda 2 saat ərzində 93-97% çıxımla alkilləşmə 

məhsullarını almışdır. 

1- və 2-naftolların etil, propil, izopropil və butilspirtləri ilə qarşılıqlı təsiri 

üçflüorlu bor efiratı iştirakında 800C temperaturda tədqiq edilmişdir. Alınan 

məhsullar içərisində məqsədli məhsulun çıxımı 54-85,0% olduğunu vurğulayan 

tədqiqatlar faza çevrilmələri baş verən katalizdə BF3∙OEt2-nin fəallığını xüsusi qeyd 

edirlər [88, s. 2482]. 

E.Balint və onun həmkarları [86, s. 22] mikrodalğalar iştirakında fenol və 

naftolların alkilləşməsini digər duzlarla da, məsələn tetraonium duzları ilə də 

aparmağı təklif edirlər. 

Naftolların müxtəlif törəmələrini almaq üçün aparılmış sintez və dizayn üzrə 

tədqiqatlar [95, s.235] müsbət nəticələnmiş və əldə edilmiş mürəkkəb tərkibli və 

quruluşlu kondensləşmiş hibridli birləşmələrin bioloji aktiv və antibakterial xassələr 

daşıdığı və onlar əsasında poliefir liflərin və plastik kütlələrin alınması mümkün 

olmuşdur. 

3-alkil-1-naftolları yaxşı çıxımla almaq üçün təklif olunan üsul [111, s. 6815] 

kalium fenolyatlar iştirakında asan əldə olunan orto-alkinilasetofenonların 

qızdırdıqda molekuldaxili tsikloaromatikləşməsinə əsaslanır. Naftalinlərin geniş 

sayda törəmələrini əlverişli yolla yumşaq şəraitdə sintez etmək üçün uyğun arenlərin 
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JCl, J2, Br2,  NBS saxlayan propargil spirtlərinin 6-endo-dig elektrofil tsiklləşməsini 

həyata keçirirlər. Məsələn, 3-yod-2-naftolları yüksək çıxımla almaq üçün analoji 

olaraq        1-alkil-3-alkin-2-onların  tsiklləşməsini aparır və bu üsuldan karbozollar 

və dibenzotiofenlərin müxtəlif funksional qrupları olan törəmələrini də sintez edirlər 

[137, s. 235, s. 240]. 71 müxtəlif quruluş və tərkibli birələşmələrin sintezi, analizi və 

təhlilinə həsr olunmuş geniş həcmli məqalədə tsiklləşmə reaksiyasının kimyası ətraflı 

verilir və onun mexanizmi barədə elmi məlumatlar azlığı ilə seçilir. 

Tədqiqatçılar 2-naftolun asilləşmə reaksiyasını tədqiq etmiş və homogen  kataliz 

şəraitində 2 naftilasetatı almışlar [122]. Reaksiyada nikel duzlarından katalizator kimi 

istifadə  edilmiş və daha yaxşı nəticələr nikelnitrat iştirakında əldə edilmişdir. 

Asilləşdirici agent kimi sirkə turşusu, asetilxlorid və asetaldehid götürülmüş və turşu 

olan halda reaksiya daha sürətlə və yuxarı çıxımla baş vermişdir.  

OH
Ni(NO3)2CH3COOH

750C     CH3CN

O O

 

Qeyd olunur ki, nikel nitrat iştirakında aparılan reaksiya zamanı 2-naftolun 

konversiyası katalizatorun  miqdarından asılı olaraq sirkə turşusu götürüldükdə      

70-90%, asetaldehid olan halda 35-40%,  asetilxloridlə aparılan çevrilmədə isə 60-

70% olur [122, s. 49]. 

Fenolların, naftolların və onların bəzi törəmələrinin ammonium duzları 

iştirakında alkilləşməsi ilə arilalkil efirlərinin sintezinə həsr olunmuş məqalə         

[112, s. 29, s. 32] də diqqəti cəlb edir. Polietilenqlikol və ya diqlin üzərinə 

hopdurulmuş tetrametilammonium xlorid iştirakında 150-1600C temperatur rejimində 

fenollu birləşmələrin müxtəlif efirlərinin sintezində K2CO3, Cs2CO3 və ya NaOH-ın 

müsbət  rolu da vurğulanır. Mikrodalğalı (MD) sobada 1450C  temperaturda fenollu 

birləşmənin tetrametilammonium xloridlə qarşılıqlı təsiri aşağıdakı sxemə əsaslanır. 

Ar    OH 
Me4NCl

MD
Ar     O Me4N   ArOMe     Me3N  +

 

Mikrodalğaların iştirakında aparılmış tədqiqatlarda metil ammonium duzları ilə 

yanaşı tetraetil-, (Et4NCl-), tetrabutil (Bu4NCl), butil-trimetil (BuMe3NCl) və butil-
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trietil (BuEt3NCl) ammonium xlorid duzları ilə fenolların və naftolların qarşılıqlı 

təsiri təfsilatı ilə tədqiq edilmişdir. Belə ki, 2-naftolun yuxarıda qeyd etdiyimiz 

duzlarla qarşılıqlı təsirindən ən yüksək nəticə tetrametilammonium xlorid duzu ilə 

əldə edilir və alınan 2-metoksinaftalinin çıxımı 95.0% olur. 6 saat ərzində aparılmış 

hər bir təcrübənin nəticələrini araşdırdıqda məlum olur ki, ən aşağı nəticə 

tetrabutilammonium xlorid iştirakında alınır. Belə ki,  sintez olunan 2-etoksinaftalinin 

çıxımı 70% təşkil edir. 2-naftolun tetrabutilammonium xloridlə reaksiyasından alınan 

2-butoksinaftalinin çıxımı isə 27.0% olur. 

Ammonium xloridin müxtəlif alkil törəmələri ilə 2-naftolun qarşılıqlı təsirindən 

alınan nəticələr də maraq doğurur. Belə ki, bu zaman 2-naftolun qarışıq efirləri əmələ 

gəlir. Butiltrimetilammonium xlorid götürüldükdə tərkibində 12.0% metoksinaftalin 

və 88,0% butoksinaftalin qarışığı əmələ gəlir ki, onlara görə də reaksiyanın ümumi 

çıxımı 73.0% olur. 

Butiltrietil ammonium duzunun 2-naftolla qarşılıqlı təsirindən isə 47.0% çıxımla 

naftolun butil və etil efirləri əmələ gəlir. Qeyd olunur ki, alınan qarışıqda 

butoksinaftolun qatılığı 97.0%, etoksinaftolun miqdarı isə 3.0% təşkil edir [112, s. 

34]. 

İstifadə olunan substratın tərkibi və quruluşundan, həmçinin sintez üsulunun 

növündən asılı olaraq reaksiyanın mexanizminin və alınan nəticələrin dəyişdiyini 

qeyd edən alimlər 22 fenollu komponentin alkilammonium xloridlə qarşılıqlı təsirinin 

elmi əsaslarını öyrənməyə nail olmuşlar.  

Klassik alkilhalogenidlərlə müqayisədə istifadə olunan və ənənəvi olmayan bu 

kimi alkilləşdirici reagentlər prosesin göstəricilərini müsbət tərəfə dəyişmədən 

texnologiyanın mürəkkəbləşməsinə, ekoloji problemlərin qalmasına səbəb olmaqla 

yanaşı alınan alkilnaftolların maya dəyərinin çox güman ki, artmasına da gətirib 

çıxarır. 
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1.2.2. Naftolların spirtlər və olefinlərlə alkilləşməsi 

 

Aromatik karbohidrogenlər və fenollardan fərqli olaraq naftolların 

molekulundakı naftalin halqasına elektrofil əvəzetmə reaksiyası ilə alkil qruplarının 

daxil edilməsi asan məsələ olmayıb, uzun illər mümkün olmamış və praktiki 

əhəmiyyət kəsb edən nəticələr əldə edilməmişdir.  Bu səbəbdən də naftollarla 

müqayisədə digər aromatik birləşmələrin (arenlər, fenollar, anilinlər) spirtlər və 

olefinlərlə alkilləşmə reaksiyasının tədqiqinə dair çoxlu sayda elmi məlumatlar 

mövcuddur. 

Naftolların alkilləşmə reaksiyasının tədqiqi haqqında ilk məlumatlar keçən əsrin 

60-70-ci illərində işıq üzü görmüş və əsasən naftolun metil spirti ilə qarşılıqlı 

təsirinin nəticələrinə həsr olunmuşdur [105, 106]. Sonrakı illər bu istiqamətdə elmi 

işlər dərc edilməmiş və nəhayət son vaxtlar yenə də nüfuzlu elmi jurnallarda bu 

barədə nəşrlərə az da olsa rast gəlinir. 

ABŞ alimləri  Klemm H., Shabtai J. və başqaları tərəfindən alüminium oksidi 

katalizatoru iştirakında naftolların metanolla alkilləşmə reaksiyası tədqiq edilmiş və 

ilk dəfə olaraq bu reaksiya haqqında maraqlı elmi nəticələr əldə edilmişdir. 

Qeyd olunur ki, reaksiya məhsullarını şərti olaraq iki qrupa aid etmək olar: 

tərkibində oksigen olan aromatik birləşmələr və oksigensiz birləşmələr. Müəlliflər 

birinci qrupa metoksinaftalini, metilnaftolları, oksobirləşmələri, ikinci qrupa isə metil 

və polimetil naftalinləri aid edirlər. Qeyd olunur ki, 275-3000C temperatur 

hüdudunda əsasən metoksinaftalin, 350-5000C temperaturda  isə 60-95% çıxımla 

metil və polimetilnaftalinlər alınır. Tərkibində oksigen olan birləşmələr əsasən     

300-3500C temperatur hüdudlarında əmələ gəlir və onların çıxımı 35-60.0% təşkil 

edir. Alkilləşmə prosesində baş verən kimyəvi çevrilmələrin təbiətinə gəldikdə, 

onların katalizatorun turşuluğundan asılı olduğu da bildirilir. Alüminium 

izopropiloksiddən alınan katalizatorların turşuluğunu özünə məxsus şəkildə müəyyən 

edən bu tədqiqatçılar onları üç qrupa bölürlər. Bu məqsədlə həmin katalizatorlar 

iştirakında tsikloheksanın və 3,3-dimetil-1-butenin izomerləşməsi həyata 
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keçirilmişdir. Tərkibində natrium ionları olmayan katalizator aktiv olub tsiklohekseni 

metiltsiklopentenə izomerləşdirdiyindən güclü turşu katalizatoru kimi, tərkibində 

natrium ionlarının qatılığı 0.44% olan katalizator isə izomerləşməni aparmadığına 

görə qeyri-turşu xassəli katalizator kimi qəbul edilmişdir. Tərkibində natriumun 

qatılığı 0,4%-dən az olan alüminium oksid isə  tsiklohekseni metiltsiklopentenə 

çevirmədiyinə, lakin 3,3-dimetil-1-buteni 2,3-dimetil-1-butenə izomerləşdirdiyinə 

görə zərif turşu xassəli katalizator olduğu göstərilmişdir [105, s. 1480; s. 1485]. 

2-naftolun metanolla qarşılıqlı təsirini tədqiq edən həmin alimlər                    

[106, s.1069, s.1071] qeyd edirlər ki, naftalin nüvəsində əvəz olunmuş metil 

törəmələrin ümumi çıxımı 45-96% olur. Yüksək temperaturda (350-4700C) turşuluğu 

çox olan katalizatorun təsirindən alkilləşmə reaksiyası dərin gedir və 

dehidroksilləşmə ilə müşayiət olunur. Alkilatlarda  metilnaftalinlərin çıxımı artır,  

oksigenli birləşmələrin payı isə azalır. Metilnaftalinlərin tərkibində 1,2-dimetil-, 

1,2,3-trimetil-, 1,2,3,4-tetrametil və 1,2,3,4,6-pentametilnaftalinlərə, hətta 420-

4700C–də alınan alkilatlarda 1,2,4-trimetil- və 1,2,3,4,6,7-heksametilnaftalinlərə də 

rast gəlinir. 275-3500C temperatur hüdudlarında aparılmış reaksiyada alınan 

alkilləşmə məhsullarında oksigenli birləşmələrin çıxımı kifayət qədər olur (57-75%).  

Oksigen saxlayan birləşmələrə 2-metoksinaftalin, 1-metil-2-naftol, 1,1-dimetil-2-

okso-1,2-dihidronaftalin və 1,1,3-trimetil-2-tetralon aiddir. Sonuncu iki birləşməni 

metanolla alkilləşdirdikdə uyğun olaraq 60% çıxımla 1,2-dimetilnaftalin və 94% 

çıxımla 1,2,3-trimetilnaftalini sintez edən alimlər metilnaftalinlərin ardıcıl mexanizm 

üzrə əmələ gəldiyini və yuxarıda göstərilmiş oksobirləşmələrin  onların alınmasında 

aralıq birləşmə olduqlarını bildirirlər. Digər tərəfdən həmin alimlər 2-naftolun 

metanolla alkilləşməsi zamanı əvəzetmənin 3-vəziyyətindəki karbonla müqayisədə  

1-vəziyyətində daha fəal baş verdiyini qeyd edir, metilnaftollar qarışığında bu 

səbəbdən 1-metil-2-naftolun üstünlük təşkil etdiyini bildirir və katalitik çevrilmələri 

sxematik olaraq aşağıdakı kimi təsəvvür edirlər [106, s. 73].  
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Naftolların metanolla alkilləşmə reaksiyasının qanunauyğunluqlarının tədqiqinə 

həsr olunmuş bu işlərdə irəli sürülən müddəalar sonralar müxtəlif  alimlər tərəfindən 

həm təsdiq [126, s. 11630], [103, s. 811], həm də inkar [110, s. 12450], [125, s. 415] 

edilmişdir.  

Praktiki cəhətdən az əhəmiyyət kəsb edən bu işlərdə alınan alkilatların 

mürəkkəb tərkibə malik olması onların sonrakı emalını çətinləşdirir, əlavə 

əməliyyatların tətbiqini tələb edir, katalizatorun aktivliyi və istismar xassələrinin 

yaxşılaşdırılması üçün digər katalitik sistemlərin yaradılması lüzumunu ortaya qoyur. 

Bunları nəzərə alaraq sonrakı illərdə göstərilən nöqsanların aradan qaldırılması 

istiqamətində tədqiqatlar davam etdirilmişdir. 

 1-naftolun metanolla alkilləşmə reaksiyasını tədqiq edən alimlər [57] katalizator 

kimi vanadium, dəmir və manqan oksidləri qarışığını götürmüş və prosesi 250-3800C 

temperaturda və qaz-buxar qarışığının həcmi sürətinin 100-1000st-1 hüdudlarında 

aparmışlar. Katalizatorun tərkibi əsasən vanadium (V) və dəmir (III)  oksidlərindən 

ibarət olmuş, manqan (II) oksidin qatılığı 6-8 kütlə % təşkil etmişdir. Qeyd olunur ki, 

katalizatorda vanadium oksidin kütlə payı 0.42÷0.51,  dəmir oksidin kütlə payı isə 

0.43÷0.50 olmuşdur. Mürəkkəb oksid katalizatorunun xüsusi səthi 0.5-0.7m2/q, 

xüsusi sıxlığı isə 1.82-2.00 q/sm3 həddində  olmuşdur. Xammalın tərkibində             

1-naftolun metanola olan mol nisbəti 1 : 5 ÷ 10 kimi  götürülmüş və təcrübələr əsasən 

atmosfer təzyiqində aparılmışdır. Qeyd olunur ki, 2500C temperaturda 1-naftolun 

konversiyası 70.0% 3000C-də 98.3%, 3300C-də isə 100% təşkil edir. Əsas reaksiya 

məhsullarına 2-metil-1-naftol və 2,4-dimetil-1-naftol aiddir. Çevrilmiş 1-naftola görə 

hesablanmış bu məhsulların çıxımı uyğun olaraq 42-85% və 12.0-38.0: hüdudlarında 

dəyişir. 1-naftolun metilləşmiş məhsullarına görə ümumi selektivlik 70-98,0% olur. 

Digər tərəfdən 2,4-dimetil-1-naftolun ən yüksək çıxımı (38,0%) əldə olunan təcrübə 

daha sərt şəraitdə (T-3800C, P-2.0 atm, həcmi sürət 1000 st-1) aparılmış  və 

metilləşmiş reaksiya məhsullarına görə ümumi selektivlik 80.0% olmuşdur. Bu 

şəraitdə kondensləşmə kimi yan çevrilmələrin sürətinin artdığı və katalizatorun 

sabitliyinin azalması da müşahidə olunur. 
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Ferritlər reaksiya qarışığından asan ayrıldıqlarına, təkrar istifadəyə yararlı və 

yüksək termiki davamlılığa malik olduqlarına, həmçinin alkilləşmə prosesini nisbətən 

aşağı temperaturda apardıqlarına görə diqqəti cəlb edirlər. 

Ferrit tərkibli katalizatorların alkilləşmə prosesində tədqiqinə dair ölkəmizdə 

aparılan elmi işlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Kütlə halında yox, əsasən alüminium 

oksidi üzərinə hopdurulmuş bu katalitik sistemlər (MFe2O4∙γAl2O3) fenol və onun 

metil homoloqlarının spirtlərlə qarşılıqlı təsirində [115, s. 33], [22, s. 631], anilinlərin 

metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasında [81, s. 256], [21, s. 20], [48, s. 35], hətta 

naftolların metanolla alkilləşmə prosesində tədqiq edilmiş [26, s. 714] və alkil- 

aromatik birləşmələrin alınmasında maraqlı katalitik xassələr nümayiş etdirmişlər. 

İkivalentli metalın (Mg, Zn, Fe, Co, Mn, Cu) dəmir (III)-ə atom nisbəti 3: 7 olan bu 

katalitik sistemlər spinel quruluşlu olub metalın və metal ionunun atom radiusundan, 

ionlaşma enerjisindən, spinel quruluşdakı tetraedrlər və oktaedrlərdəki yeri və 

mövqeyindən asılı olaraq müəyyən turşu-əsasi xassələr nümayiş etdirirlər. Alkilləşmə 

prosesində istifadə olunan durulaşdırıcı qazın  təbiətindən asılı olaraq katalitik 

sistemlərin xassələri dəyişir, hidrogen mühitində və modifikatorlar iştirakında onların 

sabit iş müddəti xeyli artır [46, s. 18]. 

Hindistan alimləri sonralar naftolların metanolla qarşılıqlı təsirini kütlə halında 

olan ferritlər iştirakında tədqiq etmişlər. 

1-naftolun metanolla qaz fazada alkilləşmə reaksiyasını Ni1-x, Mnx Fe2O4 ferrit 

sistemləri iştirakında tədqiqi nəticəsində 2-metil-1-naftolun sintezi mümkün 

olmuşdur [124, s. 585]. Tədqiqatçıların məlumatına görə maksimum çıxım (53.0%) 

və 2-metil-1-naftola görə daha yüksək selektivlik (78.2%) aşağıda göstərilmiş 

reaksiya şəraitində T-573K, həcmi sürət 0,4 st-1, 1-naftolun metanola olan mol nisbəti 

= 1:3 əldə edilmişdir. 

Ferritlər və digər katalizatorlar iştirakında naftolların metanolla alkilləşmə 

reaksiyasında əvvəllər əldə olunan nəticələrdən xeyli geri qalan bu tədqiqatlar üçlü 

ferritlərdən (MeFe2O4∙γAl2O3) fərqli olaraq ikili və onların modifikasiya olunmuş 

nümunələri iştirakında aparıldığından praktiki cəhətdən az əhəmiyyət kəsb edir. 
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Digər məqalədə eyni müəlliflər [123, s. 663] 1-naftolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyasının buxar fazada tədqiqinin nəticələrini vermişlər. Katalizator kimi 

ferritlərin digər nümayəndəsi Ni1-x CoFe2O4 götürülmüşdür. 573 K temperaturda,    

0.4 st-1 həcmi sürətdə tərkibində metanolun mol payı  3 dəfə çox olan xammalın 

çevrilməsindən alınan alkilatlarda 2-metil-1-naftolun maksimum çıxımı 59.6% və 

selektivliyi 84.5% olmuşdur. 

1-naftolun metanolla alkilləşmə reaksiyası molekulyar ələklər və onların 

silikoalümofosfatla modifikasiya olunmuş nümunələri iştirakında tədqiq edilmiş və 

əsas reaksiya məhsulu olan 2-metil-1-naftol 94.8% çıxımla alınmışdır [116, s. 95]. 

β-naftolun etil efirinin sintezini katalitik yolla həyata keçirən alimlər               

[89, s.17, s. 19] 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasına müraciət etmiş və yaxşı 

nəticələr əldə etmişlər. Qeyd olunur ki, bərk katalizatorlar kimi, p-toluol 

sulfoturşudan, dəmir (III) xloriddən, mis (II) xloriddən, alüminium sulfatdan, dəmir 

(III) sulfatdan, natrium sulfatdan istifadə edərək 2-etoksinaftalini almışlar. Lakin 

məqalədə bu katalitik sistemlərin istismar xassələri və təkrarən istifadə olunması 

haqqında az məlumat verilir. 

Qeyd olunur ki, reaksiya HClO4 və H2SO4 katalizatorları iştirakında 25-500C 

temperaturlarda, 2-naftolun metanola olan mol nisbətinin 1:10 qiymətində həyata  

keçirilmişdir. HClO4 iştirakında alınan 1-metoksinaftalinin selektivliyi 31.4-41.5%, 

H2SO4 götürüldükdə isə 37.76-45.68% olur. Alınan katalizatlarda HClO4 olan halda 

əsasən maddə  IV (47.83-54.48%) və maddə V (2.17-33.34%) əmələ gəlir. Bu zaman 

əmələ gələn 1-xlor-2-metoksinaftalinə görə reaksiyanın selektivliyi 7.1% təşkil edir. 

Sulfat turşusu katalizatorluğu ilə 2-naftolun metanolla qarşılıqlı təsirindən alınan 

katalizatlarda 500C-də 2-metoksinaftalinlə yanaşı dinaftil efirinin selektivliyi də 

kifayət qədərdir (54.32-59.82%).  Aşağı temperaturlarda (25-350C) alınan bu efirin 

selektivliyi 100%-ə qalxır və alkilatlarda digər birləşmələrə rast gəlinmir. 

Temperaturun 500C-ə qaldırılması və reaksiya müddətinin 30 dəqiqədən 4 dəqiqəyə 

azaldılması da 100%-lik selektivliyin əldə edilməsinə səbəb olur. Maraqlı 

nəticələrdən biri də temperaturun 760C-yə qaldırılması ilə efirin selektivliyinin 30%-ə 
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düşməsi və bu zaman tərkibi dəqiq müəyyən edilmiş birləşmələrin əmələ gəlməsidir 

[132, s.291, s.294]. 

2-naftolun metanolla  alkilləşmə  reaksiyası homogen turşu kataliz şəraitində 

aparılmışdır. H2SO4, HClO4 turşularının katalitik təsirinin effektivliyi, reaksiyanın 

temperaturu, komponentlərin mol nisbəti və mühitin inertlik dərəcəsinin 2-naftolun 

konversiyasına və 2 metil efirinin alınma selektivliyinə və çıxımına təsiri 

öyrənilmişdir. Prosesdə baş verən çevrilmələr sxematik olaraq aşağıda göstərilir. 

1- və 2- naftolların metanolla alkilləşmə reaksiyası H-mordenit və onun nikellə 

modifikasiya olunmuş nümunələri iştirakında tədqiq edilib [23, 129]. 1-naftolun  

metanolla qarşılıqlı təsirinə müxtəlif amillərin təsiri öyrənilmiş və aşkar edilmiş 

şəraitdə (T-3400C, υ–1.0 st-1, ν=1: 6 mol/mol)  metilnaftolların çıxımının 38.1%, 

selektivliyinin isə 82.8% təşkil etdiyi müəyyən olunmuşdur [23, s.580] .  

Nikel və palladiumla modifikasiya olunmuş mordenit katalizatorları iştirakında 

2-naftolun metanolla alkilləşməsindən alınan 1-metil-2-naftolun çevrilmiş və ilkin 

götürülmüş 2-naftola görə hesablanmış çıxımlarının da kifayət qədər yüksək olduğu 

və müvafiq olaraq 80.4-85.2% və 37.2-39.6% təşkil etdiyi də vurğulanır [24, s.36]. 

H.Qrabovska həmkarları ilə birlikdə [135, s.249] 2-naftolun C1-C3 spirtlərlə 

alkilləşmə reaksiyasını dəmir oksidinin xrom (III), silisium və kalium oksidləri ilə 

modifikasiya olunmuş katalizatoru iştirakı ilə 520-645K temperaturda ətraflı tədqiq 

etmişlər. Qeyd olunur ki, reaksiya nəticəsində əsasən 1-metil-2-naftol və qismən   

1,3-dimetil-2-naftol əmələ gəlir ki, onların ümumi orto selektivliyi 98.0% təşkil edir. 

2-naftolu etanol və 1-pronanolla alkilləşdirdikdə reaksiya 1- vəziyyətindəki karbonda 

elektrofil əvəzetmə istiqamətində baş verir və alınan 1-etilpropil-2 naftolun çıxımı və 

selektivliyi yüksək olur. Tədqiqatların atmosfer təzyiqində fasiləsiz rejimdə aparıldığı 

da vurğulanır [99, s.1564]. 

2-naftolun seolitlər (HY, HBEA) iştirakında propilenin trimeri ilə 

alkilləşməsindən uzun zəncirli alkil törəmələri sintez edilmişdir [97, s.41]. Naftol 

molekulundakı 1-vəziyyətində olan karbonda baş verən əvəzetmə nəticəsində           

1-dodesil-2-naftolun selektivliyi 86.3%, naftolun birdəfəlik konversiyası isə 52.1% 
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olmuşdur. Qeyd olunur ki, turşu mərkəzləri güclü olan seolitlər (H-BEA) daha 

yüksək aktivlik göstərirlər. 
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Naftolların oksigenə görə aminləşməsi ilə aktivliyin bərpa edilməsi və suda 

həllolmanı yaxşılaşdıran GREB adlı preparatlar hazırlanır [96, s.83]. Bu birləşmənin 

sintezində ariltriftal və etilasetathidroksimitooksazolların yeni transformasiyası 

müəyyən edilmişdir. Alınan O-aminnaftollar (AS-E) bioloji aktiv  olub genlərin 

transkripsiyasında inhibitorluq xassələri göstərir. 

Sulu dəmir (III) xlorid iştirakında fenol və naftolun allilasetatla alkilləşmə 

reaksiyası tədqiq edilmişdir. Fenolun etilasetatla qarşılıqlı təsirindən 72% çıxımla  
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allilfenil efirləri və allilfenollar əmələ gəlir. Qarışıqda efirin qatılığı 43.0%, o- və     

p-allil fenolların qatılığı isə uyğun olaraq 16 və 41.0% təşkil edir. 2-naftolun 

allilasetatla qarşılıqlı təsirindən isə ancaq 1-allil-2-naftol alınır [28, s.39]. 

Fosfit turşusunun katalizatorluğu ilə fenol və naftolların alkenlərlə alkilləşmə 

reaksiyasının tədqiqinin nəticələri Çin alimləri tərəfindən nəşr edilmişdir [129, 

s.210]. Fenol  və naftolların stirolla qarşılıqlı təsirindən alınan alkilatlarda arilli 

törəmələrin  praktiki olaraq bütün izomerlərinə rast gəlinir və oksigenə görə 

alkilləşmə məhsulları da alınır. 36 müxtəlif törəmənin sintezini həyata keçirən bu 

alimlər alkilləşmə məhsullarının selektivliyinin 96-99.0% həddində olduğunu bildirir, 

lakin alınan alkilatların fərdi komponentlərə çətin ayrıldığını və bu əməliyyatın baha 

başa gəldiyini də vurğulayırlar. 

Seolitlər Hβ, HY, HZSM-5 iştirakında 2-naftolun dimetilkarbonat və metanolla 

alkilləşmə reaksiyası tədqiq edilmiş və alkilləşdirici agentlərin effektivliyi müəyyən 

edilmişdir [104, s.549, s.555]. Proses zamanı əsasən üç reaksiya məhsulu alınır. 

Bunlara 2-metoksinaftalin, 1-metil-2-naftol və 1-metil-2-metoksinaftalin aiddir. Qeyd 

olunur ki,  Hβ və HY seolitləri alkilləşmə reaksiyasında daha aktiv olub                    

2-metoksinaftalinin daha selektiv alınmasını istiqamətləndirirlər. Hər iki alkilat 

reaksiyada effektiv sayılır. Metanoldan fərqli olaraq dimetilkarbonat naftolun 

karbona görə alkilləşdirilməsinə daha çox meyl edir.  Reaksiyanın bu və ya digər 

mexanizm üzrə baş verməsində seolitlərin məsamələrinin ölçüləri və Brensted 

turşuluğunun gücü əsas amillər kimi göstərilir. Kinetik tədqiqatlar nəticəsində alimlər 

reaksiyanın Ləngmür-Hişşelvud mexanizmi üzrə baş verdiyini güman edirlər. 

2-metil-1-naftolu almaq üçün 1-naftolun metanolla metilləşmə prosesi          

320-3800C temperaturda və 21-35 kqg/sm2 təzyiqdə maye fazada aparılır [54]. 

Xammaldakı komponentlərin (1-naftol-metanol) mol nisbəti 1 : 1 ÷ 10 olub, həlledici 

kimi toluol,  ksilol, mezitilen, naftalin və su götürülür. Alüminium  oksid katalizatoru 

iştirakında aparılan prosesdə maye xammalın həcmi sürəti 1-10 st-1 olur və 1-naftolun 

konversiyası 39-49%, 2-metil-1-naftolun çıxımı 32-40.7% təşkil edir. Alınan 

məqsədli məhsulun çıxımının və 1-naftolun konversiyasının az olması, prosesin  

təzyiq altında aparılması üsulun qüsurlu  cəhətləri olub xüsusi avadanlığın 
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yaradılmasını tələb edir. Bundan başqa prosesdə həlledicinin varlığı və çevrilməyən 

1-naftolun miqdarının kifayət qədər olması onların ayrılmasında enerji xərclərinin 

artmasına gətirib çıxarır. 

Digər patentdə [58] tədqiqatçılar  2-metil-1-naftolu buxar fazada 1-naftolun 

metanolla metilləşmə üsulu ilə almağı təklif edir və prosesdə katalizator kimi serium, 

stibium, germanium, qalay və manqan oksidləri qarışığından istifadə edirlər. Prosesin 

temperaturu 300-5000C, təzyiqi 0.5-20 kqg/sm2, 1-naftolun metanola olan mol nisbəti 

1 : (1-10), həcmi sürət 100-5000 st-1 götürülür. Alınan 2-metil-1-naftolun çıxımı  

54.8-95.2% olur. Üsulun çatışmayan cəhətlərinə alkilləşmənin yüksək temperaturda 

aparılması, prosesin enerji tutumunun çox olması, alkilatlarda çevrilməyən 1-naftolla 

yanaşı yan məhsulların mövcudluğu, əlavə təmizləmə və ayrılma əməliyyatlarının 

təşkilini göstərmək olar. Belə ki, metilləşmiş naftolların tərkibində 1-naftolun və ya 

4-metil-1-naftolun miqdarının ≥ 3.0% olması K-3 vitamininin xassəsini daşıyan 

menadionun oksidləşmə reaksiyası  ilə sintezində onun çıxımını xeyli aşağı salır. 

6-üçlübutil-2-metoksinaftalini almaq üçün geniş məsaməli seolitlər iştirakında   

2-naftolun üçlü butanolla alkilləşmə reaksiyası tədqiq edilib və 2-naftolun birdəfəlik 

konversiyası 65%, alınan məhsulun selektivliyi isə 96.0% olub [131, s.181] H-Y 

növlü seolit iştirakında aparılmış tədqiqatların nəticəsindən aydın olur ki, proses 

zamanı diüçlübutil-2-metoksinaftalinlər praktiki olaraq əmələ gəlmir və 

metoksiqrupun demetilləşməsi baş vermir. 

Mezo ölçülü məsamələri olan molekulyar ələklər (Al-MCM-41) iştirakında, o 

cümlədən modulu 21.42 və 83 olan hidrotermal şəraitdə alınan katalizatorlar 

götürülərək β-naftolun etoksi törəməsinin sintezi həyata keçirilmişdir [127, s.75]. 

Sulfat turşusu ilə emal edildikdən sonra əldə edilən seolitin iştifadəsi nəticəsində      

β-naftolun etilasetatla qarşılıqlı təsirindən alınan 2-naftolun etil efiri selektivliyi ilə 

digər katalizatorları qabaqlayır. 

Hindistan alimləri 1-naftolun metanolla alkilləşmə reaksiyasını modifikasiya 

olunmuş seolitlər iştirakında ətraflı tədqiq etmişlər [107, s.53, s.55]. ABŞ-ın PQ 

şirkətinin HY seoliti (SiO2/Al2O3 = 5.2) götürülərək  mərhələlər üzrə modifikasiya 

olunmuşdur. Qeyd olunur ki, Y seoliti lantan, natrium, maqnezium,  kalsium, kobalt, 
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xrom, dəmir və nikelin nitrat duzları ilə məhlulun pH-ı 4÷6 olan halda emal edilmiş 

və daha sonra 4000C temperaturda közərdilmişdir. Katalizatorun aktivləşdirilməsi 

4500C-də 10 saat ərzində aparılmışdır. 

1-naftolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında istifadə  olunan ionu əvəz 

olunmuş Y növlü  seolitlərdə lantanın miqdarı 5.0% kütlə digər metal ionlarının (Na, 

Ca, Mg, Cr, Ni, Fe, Co) qatılığı 3.0% kütlə təşkil etmişdir. İlkin təcrübələr 

nəticəsində daha aktiv katalizator kimi MgLaY seçilmiş və növbəti mərhələdə bu 

katalizatorun xassələrinə temperatur, həcmi sürət və xammaldakı komponentlərin mol 

nisbətinin təsiri öyrənilmişdir [120]. 

Alınan alkilatların tərkibi mürəkkəb olur. Onların tərkibində 2-metil-1-naftol,   

1-metoksinaftalin, naftalin, 2-metilnaftalin və digər məhsullar olur və onların 

çevrilmiş naftola görə hesablanmış çıxımları müxtəlifdir. 250-4000C temperaturda, 

0.25-1.0 st-1 həcmi sürətdə və naftolun metanola olan mol nisbətinin 1:1÷4 

hüdudlarında alınan məhsulların çıxımları aşağıdakı kimidir: 2-metil-1-naftol-13.4-

58.4%, 1-metoksinaftalin-1.7-24.8%, naftalinlər 1.6-6.7%, 2-metilnaftalin –          

1.4-5.3%. 

Güman olunur ki, prosesdə 3 əsas istiqamət üzrə kimyəvi çevrilmələr baş verir. 

Bu da son nəticədə bu və  ya digər məhsula görə selektivliyin dəyişməsinə gətirib  
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çıxarır. Y növlü seolitlərin aşağı katalitik xassələr göstərməsinə digər amil də səbəb 

olur. Alınan nəticələrin təhlilindən göründüyü kimi, alkilatlarda müxtəlif tərkibli 

digər məhsullar da alınır  və onlara görə prosesin selektivliyi kifayət qədərdir (7.2-

O- və C- alkilləşmə 

C- alkilləşmə 

dehidroksilləşmə 



 

36 
 

26.8%). Müəlliflər bu birləşmələrin tərkibi barədə açıqlama vermirlər və onların 

mövcudluğunun katalizatorun sabit işinə təsiri də vurğulanmır. Ümumiyyətlə, Y 

növlü seolitlər və onların modifikasiya olunmuş formaları 1-naftolun metanolla 

alkilləşmə reaksiyasında aşağı selektivliyə malik olub praktiki əhəmiyyət kəsb 

etmirlər. 

Naftolların alkilləşməsi  reaksiyalarını təhlil etdikdə aşağıdakı nəticələr üzə 

çıxmışdır. Naftolların alkilləşməsi alifatik və aromatik spirtlər, olefinlər və 

alkilhalogenidlərlə müxtəlif katalizatorlar iştirakında aparılır. Alkilləşmənin şəraiti, 

alınan məhsulların tərkibi və çıxımı başlanğıcda götürülmüş naftolun və alkilatın 

quruluşundan, həmçinin istifadə olunan katalizatorun xüsusiyyətlərindən  asılıdır. 

Homogen və heterogen turşular və qələvi metallarının duzları iştirakında          

1-naftolun alifatik və  aromatik spirtlərlə alkilləşməsindən oksigenə görə alkilləşmə 

məhsulları alınır. Bu zaman reaksiyanın gedişinə  temperaturun, katalizatorun 

quruluşunun və digər amillərin rolu vardır. 

1-naftolun alifatik və aromatik spirtlərlə qarşılıqlı təsirini homogen və heterogen 

turşular və qələvi katalizatorlar  iştirakında apardıqda 2- və 4- alkilnaftollar alınır. 

Katalizator kimi qələvi və seolitlər götürüldükdə naftolların olefinlərlə 

alkilləşməsindən O-alkil törəmələr alınır. 2-naftolun 1- və 3-alkil törəmələrinin 

alınmasında qələvi (əsas) və turşu (homogen və heterogen turşular) katalizatorları 

yararlı olur. 

Heterogen turşu katalizatorları iştirakında 2-naftolun olefinlərlə alkilləşməsinin 

fərqli cəhəti 6-alkil-2-naftolların alınması və Luis turşuları iştirakında 3-alkil-2- 

naftolların alınmasıdır. Oksigenə görə naftolların alkilləşmə məhsullarının 

alınmasında alkilhalogenidlərdən istifadə olunur. Reaksiya qələvilər və qələvi metal 

duzları iştirakında baş verir. 2-, 4- alkil-1-naftollar və 1-alkil-2- naftollar turşu 

katalizatorları iştirakında alınır. 

Naftolların alkilləşmə reaksiyasında istifadə olunan alkilləşdirici agentlər 

içərisində bu və ya digərinə  üstünlük vermək çətindir. Belə ki, ekoloji və texnoloji 

problemlər yaradan alkilhalogenidlərlə müqayisədə olefinlərlə alkilləşmənin  çətin 

idarə olunması, ənənəvi olmayan dialkilsulfatlar və dialkilkarbonatların istifadəsi ilə 
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bağlı təcrübənin az olması və iqtisadi nöqtəyi-nəzərdən əlverişli olmaması, spirtlərlə 

alkilləşdirmə ilə alınan nəticələrin ümidverici olması ilə yanaşı onların 

gərçəkləşdirilməsi üçün effektiv və  istismar müddəti çox olan katalitik sistemlərin 

yaradılması ehtiyacı dediklərimizi sübut edir.  Lakin sonuncu üsul zənnimizcə daha 

gələcəyi  olan sayıla bilər.  Ona görə ki, naftolların spirtlərlə, xüsusən də,  etanolla 

alkilləşməsi ilə onların müxtəlif etil  törəmələrinin sintezi birmərhələli olaraq effektik 

katalitik sistemlər iştirakında yüksək selektivliyi və çıxımı ilə fərqlənir, texnoloji və 

ekoloji çətinliklərə az malik olub daha cəlbedici görünür. 

Ona görə də naftol və etanol əsasında naftolların məqsədyönlü etil törəmələrinin 

yüksək çıxım və selektivliklə alınması üçün regioselektiv katalitik sistemlərin işlənib 

hazırlanması əsas üzvi və neft-kimya sintezində katalizin vacib məsələlərindən 

sayılır.  
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II FƏSİL 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

TƏDQİQATLARDA İŞLƏDİLƏN XAMMAL, APARILAN TƏCRÜBƏLƏR 

VƏ ANALİZLƏRİN QAYDALARI, KATALİZATORLARIN SİNTEZİ 

 

2.1. Xammal 

 

Tədqiqatlarda xammal kimi  analiz üçün təmiz olan 1-naftoldan (Нева Реактив) 

və 2-naftoldan (Химсервис) istifadə olunmuşdur. 1-naftolun (ТУ-6-09-5417-88) və 

2-naftolun (ТУ-6-09-5418-99) qatılığı nümunələrdə eyni olub 99,5% təşkil edir. 

Alkilləşdirici agent kimi tibbi etanol və etilen götürülmüşdür. Spirtin 

mütləqləşdirilməsi məlum metodika üzrə  [72, s.112] aparılmışdır. 

 

2.2. Təcrübələrin aparılma qaydası 

 

Naftolların etanolla qarşılıqlı təsiri alkilləşmə prosesi üçün universial sayılan 

laboratoriya qurğusunda aparılmışdır (şəkil 2.2.1). Laboratoriya qurğusunda  

tərpənməz laylı katalizatoru olan reaksiya aparatı vardır ki, o da hidrodinamiki şəraitə 

görə  çıxarma (axın) növlü reaktora aiddir. Xammal kimi götürülmüş naftol-etanol 

maye qarışığı nasosla tənzim edilərək reaktora müxtəlif həcmi sürətlərlə verilir. 

Naftol-etilen qarışığının katalitik prosesdə çevrilməsini təmin etmək üçün naftol 

reaktordan əvvəl yerləşdirilmiş qızdırıcıda maye hala salınaraq lazımi həcmi sürətlə 

reaktora daxil olur. Reaktora balondan verilən etilen və digər qazların (H2, N, O2, 

hava) sürətinə qaz sərfinin tənzimləyicisi ilə nəzarət olunur. Reaktorda baş verən 

prosesin temperaturunu tənzimləmək və qeyd etmək məqsədilə  maqnitli qapayıcı ilə 

təchiz olunmuş potensiometrdən istifadə edilir. Reaktora daxil olmamışdan əvvəl 
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xammal buxarlandırılır və lazım olan temperatura qədər qızdırılır. Reaktorun  yuxarı 

hissəsində də buxarlandırıcı və istiqamətləndirici zona da mövcuddur.  

 

 

           Şəkil 2.2.1. Alkilləşmə reaksiyasını aparmaq üçün işlədilmiş  

                           laboratoriya qurğusunun sxemi 

 

1. Xammal tutumu; 2. Nasos; 3. Maye verici; 4. Əks klapan; 5. Reaktor;  

6. Reaktoru qızdırmaq üçün soba; 7. Azot balonu; 8. Hava balonu; 9. Ventil; 

10. Manometr; 11. Qaz süzgəci; 12. Qaz vericisi; 13. Qaz sərfinin tənzim- 

ləyicisi; 14. Soyuducu; 15. Maye səviyyəsi üçün verici olan separator;  

16. Mayeni tullamaq üçün klapan; 17. Soyuducu qəbuledici; 18. Etil spirti- 

nin tutucusu; 19. Qaz sayğacı; 20. Bufer; 21. NÖC. 
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        Şəkil 2.2.2 Kinetik tədqiqatları aparmaq üçün işlədilmiş qradienti  

                        olmayan reaktorlu qurğunun sxemi 

 

1. İdarəetmə  lövhəsi; 2. Azotu təmizləmək üçün süzgəc; 3. İynəli ventil; 

4. Reametr; 5. Köpüklü sərfölçən; 6. Reduktorlu mühərrik; 7. Yük; 8. Şpris; 9. 

Pirometr; 10. Latr; 11. Buxarlandırıcı; 12. Buxarlandırıcının qızdırıcısı; 13. Reaksiya 

qarışığını qarışdırmaq üçün qurğu; 14. Reaktor; 15. Qızdırıcı sarğı; 16. Etil spirtinin 

tutucusu; 17. Qəbuledici; 18. Özüyazan cihaz; 19. Temperaturun tənzimləyicisi. 

 

 

 

 

Analiz 
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Reaktordan xaric olan reaksiya məhsulları (katalizat) soyuducunu keçərək 

separatora daxil olur. Burada maye reaksiya məhsulları ayrılaraq yığılır. Reaksiyada 

çevrilməyən etanolu kondensləşdirmək üçün içərisində aseton-quru buz, spirt-quru 

buz,  bəzi hallarda isə maye azotdan istifadə olunur. Qaz halında olan məhsullar 

(CH4, C2-C4 karbohidrogenlər) bufer və qaz sayğacını keçərək qazometrə daxil olur. 

Naftolların etanolla katalitik alkilləşmə reaksiyasının  kinetik tədqiqatları 

diferensial reaktorlu qurğuda həyata keçirilmişdir (şəkil 2.2.2). Timoşenko 

reaktorunun iş prinsipinə  əsaslanan diferensial reaktor AMEA-nın akademik 

Y.H.Məmmədəliyev adına  Neft-Kimya prosesləri İnstitutunda təkmilləşdirilib 

layihələndirilmiş və mövcud qurğulardan fərqli olaraq reaktor aşağı hissədə 

yerləşdirilərək 1X19H9T  çeşidli paslanmayan poladdan hazırlanmışdır. 

Reaktordakı  temperatur özüyazan potensiometr vasitəsilə avtomatik yolla 

tənzimlənir. Buxarlandırıcının temperaturuna isə pirometr ilə  nəzarət olunur. Bu 

məqsədlə xromel-alümel termocütlərindən istifadə edilir. Tədqiq edilən katalitik 

sistem 6-10 sm3 həcmində reaktora daxil edilir və temperatur tədricən  4500C-yə 

qaldırılır. Əksər katalizatorlar hidrogen mühitində emal edilərək aktivləşdirilir və 

tərkibi formalaşır. Katalizatorların qurudulması, susuzlaşdırılması, aktivləşdirilməsi 

və formalaşması tərkibi və quruluşdan asılı olaraq 100-4500C  temperatur 

hüdudlarında müxtəlif vaxtlarda ardıcıllıq gözlənilməklə aparılır. Daha sonra 

temperatur reaksiya şəraitinə uyğunlaşdırılır və təcrübələr 1 saat  ərzində aparılır. 

 

2.3. Maye halında olan məhsulların analizi 

 

Alınan reaksiya məhsulları xromatoqrafik və spektral üsullarla analiz edilib. 

Alınan alkilatlar öncədən distillə ilə komponentlərə ayrılaraq təmizlikləri 

yoxlanılmışdır. Sintez olunmuş maddələrin dəqiq  rektifikasiyası xromla doldurulmuş 

və nəzəri boşqabların sayı 30-34, suvarmanın dərəcəsi 12-18 olan kalonda aparılmış, 

qalıq təzyiq isə 0.2-2.0 mm civə sütunu götürülmüşdür. 
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Maye məhsulların xromatoqrafik analizi Xrom-5 və Xromateks-Kristal 5001 

cihazlarında katorometr və alovlu ionlaşma detektorları vasitəsilə həyata 

keçirilmişdir. 

Xromatoqrafik analiz zamanı kalonda götürülən bərk daşıyıcıların kimyəvi, 

katalitik və adsorbsiya aktivliklərinin reaksiya məhsullarının kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilərinə mənfi təsirini əvvəlcədən bilərək alkilatın analizi üçün inert 

daşıyıcılara, o cümlədən, xromosorb W, xromoton H, tselit 545 sferoxroma üstünlük 

verilmişdir. Belə ki, naftalin, onun alkil homoloqlarının və oksohidronaftalinlərin 

analizi xromosorb W üzərinə 10,0% kütlə benton 245 və 10.0% kütlə Apiezon M 

yarıbayarı ardıcıl yerləşdirilmiş fazalı kalonda aşağıdakı şəraitdə aparılmışdır: 

kalonun temperaturu 1800C, qazdaşıyıcı olan heliumun sərfi 80 ml/dəq, diaqramın 

hərəkət sürəti 5 mm/dəq, verilən nümunənin miqdarı – 1 mkl. 

Naftol və onun alkil homoloqlarının analizi kombinə edilmiş kalonda (3,6 x 0,4 

mm) aparılmışdır. Kalonun başlanğıc 1/3 hissəsinə tselit 545 üzərinə hopdurulmuş 

Apiezon M, yerdə qalan hissəsinə isə xromosorb W üzərinə hopdurulmuş karbovoks 

20M doldurulmuş faza yerləşdirilmişdir. Analiz 150-2500C temperatur hüdudlarında  

temperaturun 80C/dəq sürətlə artırılması rejimində əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş 

proqrama əsasən aparılmışdır. Qaz daşıyıcı kimi  helium götürülmüş və onun sərfi   

60 ml/dəq olmuşdur. 

Ayrı-ayrı komponentlərin miqdarı daxili standart üsulu ilə hesablanmış, bu 

məqsədlə heksametilbenzoldan işarəedici kimi istifadə olunmuş və analizin nisbi 

xətası 3,2%-dən çox olmamışdır. 

 

2.4. Qaz halında olan məhsulların analizi və koksun təyini 

 

Alkilləşmə prosesində alınan qaz halında olan məhsulları şərti olaraq iki qrupa 

bölmək olar. Birinci qrup birləşmələrə karbohidrogenləri, ikinci qrup birləşmələrə 

hidrogeni, azotu, oksigeni, karbon oksidlərini və metanı aid etmək olar. Birinci növ 

qaz qarışıqlarını ayırmaq üçün adsorbent kimi seolitlərdən, o cümlədən, NaY-dən 
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istifadə edilib, ikinci halda  molekulyar ələklər götürülüb. Analiz otaq temperatu-

runda 1-1.5 metr uzunluqda olan kalonda helium qazdaşıyıcısı (sərfi 25 ml/dəq) 

iştirakında həyata keçirilib. Katalizator üzərinə yığılmış koksun miqdarı onun hava 

axınında yandırılması ilə məlum olan qaydaya əsasən müəyyən edilmişdir [30, s.114]. 

 

2.5.  Katalizatorlar 

 

Alkilləşmə  prosesində istifadə olunan katalizatorlara üçlü oksid sistemləri, o 

cümlədən ferritləri və nikel, palladium və  sirkoniumla modifikasiya olunmuş 

mordenitləri misal göstərmək olar. 

Sink, maqnezium, kobalt və mis ferritlər üçlü katalitik sistemlər olub 

(MO∙Fe2O3∙γ∙Al2O3) ikivalentli metalın və dəmir (III) nitrat və ya oksalat duzlarının 

Al2O3 üzərinə birgə hopdurulması, sonra isə qurudulub közərdilməsi ardıcıllığı  ilə 

sintez edilmişlər. 

Oksid katalizatorlarında aktiv komponent,bu metalların duzları və ya digər 

birləşmələr olmayıb onların termiki parçalanmasından alınan məhsulların, daha dəqiq 

desək müvafiq oksidlərin qarşılıqlı təsirindən alınan katalitik quruluşlar olur          

[45, s.312]. Katalizatorların sintezində ikivalentli metalın dəmir (III)-ə olan atom 

nisbəti 3:7 götürüldüyündən bu zaman spinel quruluşlu sistemlərin yaranması 

labüddür və tədqiqatlar nəticəsində təsdiq edilmişdir [29, s.599]. 

Başlanğıc duzların közərdilməsi zamanı əmələ gələn oksidin tekstrukturu bir 

sıra amillərdən asılıdır. Onlara ilkin  maddələrin quruluşu və kimyəvi təbiəti, təmizlik 

dərəcəsi, kənar qarışıqların miqdarı, qaz mühitinin tərkibi, qızdırma temperaturu və 

onun müddəti [131, s.183] aiddir. Daşıyıcıda qalan həlledicinin qovulması ilə onun 

qurudulması əvvəlcə 1000C (1 saat ərzində) daha sonra isə 1600C (2 saat müddətində) 

aparılmışdır. Ferrit katalizatorlarının közərdilməsi 400-4500C  temperatrda 3-6 saat 

ərzində inetr qaz (helium və ya azot) mühitində həyata keçirilmişdir. Katalizatorların 

xüsusi səthi 80-120 m2/q, 4500C temperaturda közərdildikdə itkisi 4.0-6.0%, 

mexaniki davamlılığı 95-97% olmuşdur. 
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V2O5 –Cr2O3 – AlO3 üçlü oksid katalizatoru da uyğun nitrat duzları məhlulunun 

köməyi ilə hopdurma üsulu ilə alınmışdır. Katalizatorun qurudulması 100-1800C 

temperaturda, közərdilməsi isə 4200C-də inert qaz mühitində aparılmışdır. 

Katalizatorun mexaniki davamlılığı 96.5-98.0% közərtmə  prosesindəki itkisi  3.0-

4.5% təşkil edir. 

Tərkibində sirkonium, palladium və nikel olan H-mordenitlər aşağıdakı qayda 

üzrə alınmışdır. Başlanğıc seolit kimi Na-mordenit (SiO2/Al2O3 = 10) götürülmüş, 

onun 1n NH4Cl məhlulu ilə emalından alınan NH4 forması qızdırılaraq H-formaya 

keçirilmişdir. Daha sonra 2n HCl məhlulu ilə 6-8 dəfə alüminiumsuzlaşması 

aparılmışdır. Nəticədə mordenitin modulu 18-40-a qədər artmış, adsorbsiya həcmi və 

məsamələrin ölçüləri çoxalmış və turşu mərkəzlərin sayı və gücü dəyişmişdir. HCl 

məhlulunun qatılığını (1-8n), emalın temperaturunu (25-1000C), müddətini   (5 saata 

qədər) dəyişərək alüminiumsuzlaşma dərəcəsi tənzim edilmişdir. 

Na-mordenitin 1n NH4Cl məhlulu ilə emalı 1500C temperaturda 4 saat ərzində, 

daha sonra H-mordenitin kationsuzlaşma və alüminiumsuzlaşma əməliyyatı 2n HCl 

məhlulu ilə 1000C temperaturda 5 saat müddətində həyata keçirilmişdir. Bu 

əməliyyatı təkrar etmək və sayını artırmaqla modulun dəyişməsinə (x=18-40)  nail 

olunmuşdur. Xlor ionlarının yox olmasına qədər distillə suyu ilə yuyulmuş mordenit 

daha sonra 6 saat ərzində 150-5000C temperatur hüdudunda termiki emala məruz 

qalmış, katalizatorun tərkibinə bağlayıcı kimi 20-25.0 kütlə % Al2O3 də daxil 

edilmişdir. 

Nikel kation şəklində H-mordenit üzərinə nitrat məhlulu vasitəsilə hopdurulmuş, 

sirkonium tərkibli mordenitin  alınmasında sirkonium sulfat məhlulundan istifadə 

edilmişdir. Palladium ionu əvəzolma üsulu ilə seolitə         (H-mordenit + Al2O3) 

daxil edilmiş və onun katalizatordakı qatılığı 0.1-2.0 kütlə % olmuşdur. Bu zaman 

onun kompleks duzunun [Pd(NH3)4]Cl2 sulu məhlulu götürülmüşdür. Alınmış H-

mordenitin kristallaşma dərəcəsi onun modulundan asılı olaraq azalır və 90-95% 

hüdudlarında dəyişir. 
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2.6. Naftalinin törəmələrinin PMR spektrlərinin  araşdırılması 

 

Əvəz olunmuş naftalinlərdə kimyəvi dəyişikliklərlə (sürüşmələrlə) bağlı 

ədəbiyyat məlumatlarına və toplanmış çoxlu sayda təcrübi məlumatlara əsasən 

əvəzləyicilərin naftalin tsiklindəki protonların kimyəvi dəyişiklərə təsirini müəyyən 

edən additiv sxemləri işlənib hazırlanmışdır. 

Əvəzolunmuş naftalinin protonları adətən 6,5-8,0 m.h. sahədə rezonans verir. 

Sadə olefin protonlarının nisbi rezonans siqnallarının zəif sahəyə  sürüşməsi konyuqə 

olunan sistemlərdə mövcud olan halqanın cərəyan effektinə aid edilir. Ona görə də 

naftalin nüvəsinin protonları  δ = 7,27 m.h. rezonans verir. 

Naftalinin α və β vəziyyətlərində monoəvəzləmə baş veribsə və bu əvəzləyicilər 

elektronların güclü donorudursa (məsələn, OH, OR və ya R) onda tsiklin protonları 

naftalinin protonları ilə müqayisədə daha güclü ekranlaşırlar. Başqa sözlə desək, belə 

əvəzləyicilər nüvədəki elektron sıxlığını artırırlar. Çox vaxt orto-protonlar meta- və 

para- vəziyyətlərdə olan protonlarla müqayisədə daha çox ekranlaşır. Para protonların 

ekranlaşması isə aralıq mövqedə olur. Nəticədə eyni təbiətli əvəzləyicilər olan halda 

orto- və para- vəziyyətlərdə elektron sıxlığının artması və orto- vəziyyətdə əlavə orto 

ekranlaşmanın baş verməsi müşahidə olunur [42, s.174]. 

Digər tərəfdən əvəzləyici elektronların akseptoru olarsa (məsələn, nitril qrupu), 

onda əksinə hadisə baş verir, yəni nüvə protonlarının rezonans siqnallarına nəzərən 

paramaqnit sürüşmə və izomerlərə görə aşağıdakı azalma orto>para>meta müşahidə 

olunur. 

Əvəzolunmuş aromatik birləşmələrdə para- və meta- protonların kimyəvi 

dəyişiklikləri ancaq əvəzləyicilərin elektron təsiri ilə müəyyən olunur. Başqa sözlə 

desək, elektrodonor əvəzləyicilər siqnalları güclü sahəyə, elektroakseptor 

əvəzləyicilər isə zəif sahəyə sürüşdürürlər. Orto- protonların kimyəvi dəyişikliklərinə  

elektron təsir ilə yanaşı sterik ekranlaşmanın da rolu vardır. 

Sintez olunmuş naftalinin törəmələri struktur izomerləridir. Eyni əvəzləyicisi 

olan simmetrik quruluşlu izomerlərin müəyyən edilməsi sadədir [31, s.291]. Bu hal 
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əvəzləyicilər metil-, etil-, metoksi- və etoksi- və hidroksil qruplara aiddir. Lakin 

hidroksil qrupunun olması izomer birləşmələrin strukturunun müəyyən edilməsini 

qismən çətinləşdirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, aromatik birləşmələrdəki tsiklin və yan qrupların 

protonlarının spin-spin rabitəsi adətən zəif olur və bir qayda olaraq spektrin 

görünüşünə az təsir edir. Bəzi hallarda xətlər qalınlaşır və ya zəif qırılır. 

Aromatik birləşmələr sırasının quruluşunu müəyyən etdikdə PMR spektrlərin 

analizi ilə yanaşı aşağıdakılara da diqqət yetirmək faydalıdır [40, s.81]. 

- nüvənin protonlarının kimyəvi dəyişiklik siqnalları bu halqanın aromatik 

xarakteri ilə müəyyən edilir. Aromatiklik artdıqca siqnallar zəif sahəyə doğru yerini 

dəyişir; 

- benzol və naftalin halqasına elektromənfi əvəzləyicilərin daxil edilməsi 

siqnalları zəif sahəyə yönəldir. Bu hal əvəzləyiciyə yaxın protonlarda və əvəzləyici 

ilə qoşulmuş, lakin uzaqda olan protonlarda daha güclü əks olunur. Elektrodonor 

əvəzləyicilər halqanın protonlarının kimyəvi sürüşməsinə az təsir edir; 

- qeyri-polyar əvəzləyicilər adətən aromatik protonların zəif sahə hüdudlarında 

rezonansına səbəb olur; 

- diamaqnit ekranlaşması. Bu amil vacib olub karbon atomunun protonu ilə 

birləşmiş onun elektron sıxlığından asılıdır. Elektroakseptor əvəzləyiciləri üçün 

diamaqnit ekranlaşması azalır, elektrodonor əvəzləyicilər olan halda isə artır; 

- halqa cərəyanlarından asılı olan paramaqnit ekranlaşma; 

- orto- vəziyyətdəki əvəzləyicilər iştirakında özünü daha parlaq əks etdirən 

maqnit anizotropiyanın mümkün olan effekti. 

Alınan əvəzedilmiş naftalinlərin PMR spektrlərinin analizi zamanı spektrlərdən 

daha dəqiq və düzgün məlumatlar almaq üçün [35, s.295] yuxarıda qeyd olunan 

qaydalar nəzərə alınmışdır. 

1-12 nömrəli birləşmələrin spektrlərindən aydın olur ki, burada naftalin 

halqasında alkil və alkoksil əvəzləyicilər iştirak edir. Sintez olunmuş naftalinlərin 

mono- və di- əvəzləyiciləri və naftolların monotörəmələrinin PMR spektrlərinin 

analizi göstərir ki, naftalin halqasının  C1(α), C2(β), C3 və C4 vəziyyətlərdəki 



 

47 
 

karbonlarda metil- və etil əvəzləyicilər, həmçinin metoksi-, etoksi- və hidroksil- 

qrupları vardır. 1-4 nömrəli birləşmələrdə metil və etil qrupları α  və β-naftolların 

oksigen atomunda, 5-8 nömrəli birləşmələrdə isə metil və etil qrupları 1-naftolun 

nüvəsindəki karbon atomlarında olur. 9-12 nömrəli birləşmələr isə 2-naftolun 

karbona görə əvəzolunmuş alkil törəmələridir. 

Müxtəlif proton və proton saxlayan qruplara aid olan rezonans siqnalları 

spektrlərdə müxtəlif  intensivliklə üzə çıxır. Nüvə protonlarının siqnallarının inteqral 

intensivliyinə görə əvəzolma dərəcəsi müəyyən edilmiş 5-12 nömrəli birləşmələrin 

naftolların mono əvəz olunmuş  törəmələri olduğu aşkar edilmişdir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi naftalin halqasında güclü elektrodonor xassələrə 

malik olan əvəzləyicilər, məsələn metil və etil qrupları olduqda nüvənin elektronları 

benzol halqasının protonları ilə müqayisədə daha güclü ekranlaşırlar. Başqa sözlə 

desək, əvəzləyicilər nüvədəki elektron sıxlığını artırırlar. 

Əvəzolunmuş naftolların protonlarının kimyəvi dəyişikliyinin qiymətini tapmaq 

üçün məlum qaydadan, yəni əvəzləyicilərin inkrementlər (additiv sxemi) nəzərə 

alınmışdır. Belə ki, elektroakseptor qrupları pikin vəziyyətini zəif sahəyə, 

elektrodonor qruplar isə güclü sahəyə sürüşdürür. Bu da lokal diamaqnit ekranlaşma 

ilə izah olunur. 

Yuxarıda göstərilənlər nəzərə alınaraq sintez olunmuş alkilnaftollar                 

(5-12 nömrəli birləşmələr) və alkoksinaftalinlər (1-4 nömrəli birləşmələr) müəyyən 

edilmiş uyğun protonlarının kimyəvi dəyişiklikləri cədvəldə verilir. 

Cədvəl 2.6.1-də verilən nəticələri və şəkil 2.6.1 və 2.6.5-i nəzərdən keçirdikdə 

aydın olur ki, oksigen atomunda və naftalin nüvəsindəki karbonlarda əvəz olunmuş 

metil və etil qruplarının protonları kimyəvi dəyişikliklərə görə bir-birindən fərqlənir. 

Aromatik nüvədəki metil qruplarının protonları δ = 3.87 və 3.92 m.h. sinqlet (CH3-C) 

siqnallarla rezonans edirlər. Aromatik nüvədəki karbonlarda əvəz olunmuş etil 

qruplarının protonları isə kvartet (CH2) və triplet (CH3) siqnallarla, yəni uyğun olaraq 

δ = 4.12 və 4.19 m.h. və δ = 1.30 və 1.32 m.h. ilə xarakterizə olunur.   5-8 

vəziyyətlədəki  aromatik nüvənin protonları δ = 7.20 – 8.32 m.h. hüdudlarındakı 

siqnallarla özünü biruzə verir. Oksigen atomundakı metil və etil əvəzləyiciləri  
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metoksi- və etoksi- qruplar şəklində oksigen atomlarının təsirindən zəif sahəyə yerini 

dəyişir və təqribən δ = 4.0 m.h. hüdudunda  rezonans edirlər. 

Şəkil 2.6.1 və 2.6.5-ə uyğun olaraq 1,4,5,6,11 nömrəli birləşmələrin PMR 

spektrləri verilmişdir. Şəkillərdən göründüyü kimi aromatik nüvədəki metil 

qruplarının protonları δ = 2.30 -2.42 m.h. hüdudlarda sinqlet siqnallarla özünü biruzə 

verir (5,6,9 və 10 nömrəli birləşmələr). Aromatik nüvənin protonları əvəzləyicinin 

vəziyyətindən (1,2,3 və 4-vəziyyətlərdə) asılı olaraq δ = 6.34-8.0 m.h. sahədə 

rezonans olunurlar. Aromatik nüvədəki etil qruplarının protonlarının siqnallarının 

xarakterinə gəldikdə (7,11 və 12 nömrəli birləşmələr) qeyd etməliyik ki, etil 

qrupundakı metilen protonları kvartet siqnallar şəklində δ = 2.28-2.60 m.h. 

intervalda, metil qrupunun protonları isə δ = 1.30-1.30 m.h. güclü sahələrdə triplet 

siqnallarla xarakterizə olunurlar. Hidroksil qrupunun protonlarının siqnalları 

nümunənin qatılığından asılı olaraq müxtəlif sahələrdə üzə çıxır. 5-12 nömrəli 

birləşmələrin şifrələməsi  göstərmişdir ki, 1- və 2-naftolların törəmələrindəki 

hidroksil qrupunun protonları təqribən δ = 5-6 m.h. sahədə rezonans edir. 

Naftalin və ya naftolların törəmələrinin protonlarının siqnallarının inteqral 

intensivliklərinin nəzərdən keçirilməsi təklif olunan strukturların müşahidə olunan 

spektrlərin qiymətlərinə uyğun gəldiyini göstərir. 
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Cədvəl 2.6.1 

Sintez olunmuş alkilnaftolların PMR spektrlərinin nəticələri  

Birləş-

mənin 
sifri 

Struktur  

formulu və adı 
Aromatik nüvədə və protonsaxlayan qruplardakı protonların kimyəvi yerdəyişməsi δ, m.h. 

R1 R2 R3 R4 H5 H6 H7 H8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 OCH3

 

 

 

3.87 s 3H (CH3) 

 

 

6.65 d 1H 

 

 

7.25-7.50 m 1H 

 

 

7.25-7.50 m 1H 

 

 

7.70 d 1H 

 

 

7.25-7.50 m 1H 

 

 

7.25-7.50 m 1H 

 

 

8.32 d 1H 

2 OC2H5

 

 

4.19 kv 2H (CH2) 

1.32 tr 3H (CH3) 

 

 

6.66 d 1H 

 

 

7.24-7.48 m 1H 

 

 

7.24-7.48 m 1H 

 

 

7.71 d 1H 

 

 

7.24-7.48 m 1H 

 

 

7.24-7.48 m 1H 

 

 

8.30 d 1H 

3 OCH3

 

 
7.27 d 1H 

 
3.92 s 3H (CH3) 

 
7.36 d 1H 

 
7.80-8.0 m 1H 

 
7.80-8.0 m 1H 

 
1.46 d 1H 

 
7.52 d  1H 

 
7.80-8.0 m 1H 

4 OC2H5

 

 

7.25 d 1H 

 

4.12 kv 2H (CH2) 

1.30 tr 3H (CH3) 

 

7.36 d 1H 

 

7.90-8.0 m 1H 

 

7.90-8.0 m 1H 

 

7.45 d 1H 

 

7.54 d 1H 

 

7.90-8.0 m 1H 

5 
CH3

OH

 

 

5.15 s 1H (OH) 

 

2.3 s 3H (CH3) 

 

7.12 d 1H 

 

7.50-7.62 m 1H 

 

8.10 d 1H 

 

7.50-7.62 m 1H 

 

7.50-7.62 m 1H 

 

8.14 d 1H 

6 OH

CH3  

 

5.18 s 1H (OH) 

 

6.34 d 1H 

 

6.50 d 1H 

 

2.42 s 3H (CH3) 

 

7.80-7.92 m 1H 

 

7.40-7.44 m 1H 

 

7.40-7.44 m 1H 

 

7.80-7.92 m 

1H 
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Cədvəl 2.6.1 ardı 

7 OH

C2H5

 

 

5.20 s 1H (OH) 

 

2.6 kv 2H (CH2) 

1.3 tr 3H (CH3) 

 

7.10 d 1H 

 

7.44-7.58 m 1H 

 

7.92 d 1H 

 

7.44-7.58 m 1H 

 

7.44-7.58 m 1H 

 

8.08 d 1H 

8 OH

C2H5  

 

5.14 s 1H (OH) 

 

6.40 d 1H 

 

6.48 d 1H 

 

2.63 kv 2H (CH2) 

1.29 tr 3H 

(CH3) 

 

8.10 d 1H 

 

7.48-7.52 m 1H 

 

7.48-7.52 m 1H 

 

8.10 d 1H 

9 CH3

OH

 

 

2.32 s 3H (CH3) 

 

5.22 s 1H (OH) 

 

6.76 d 1H 

 

7.57 d 1H 

 

7.90-7.95 m 1H 

 

7.34-7.43 m 1H 

 

7.34-7.43 m 1H 

 

7.90-7.95 m 

1H 

10 

CH

OH

3
 

 

7.18-7.44 m 1H 

 

5.68 s 1H (OH) 

 

2.34 s 3H (CH3) 

 

7.20-7.46 m 1H 

 

7.76-7.80 m 1H 

 

7.20-7.46 m 1H 

 

7.20-7.46 m 1H 

 

7.76-7.80 m 

1H 

11 C2H5

OH

 

 

2.28 kv 2H (CH2) 

1.320tr 3H (CH3) 

 

5.72 s 1H (OH) 

 

6.75 d 1H 

 

7.58 d 1H 

 

7.90-7.96 m 1H 

 

7.32-7.43 m 1H 

 

7.30-7.43 m 1H 

 

7.90-7.96 m 

1H 

12 

C2H5 

OH

 

 

7.20-7.45 m 1H 

 

5.70 s 1H (OH) 

 

2.32 kv 2H (CH2) 

1.35 tr 3H 

(CH3) 

 

7.20-7.45 m 1H 

 

7.77-7.83 m 1H 

 

7.20-7.45 m 1H 

 

7.20-7.45 m 1H 

 

7.77-7.83 m 

1H 
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Şəkil 2.6.1. 1-metoksinaftalinin PMR spektri 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.6.2.  2-etoksinaftalinin PMR spektri 
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Şəkil 2.6.3. 2-metil-1-naftolun PMR spektri 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.6.4 . 4-metil-1-naftolun PMR spektri 
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Şəkil 2.6.5. 1-etil-2-naftolun PMR spektri 

 

Naftolların etil törəmələrinin fiziki xassələri və element tərkibi aşağıdakı kimi 

olmuşdur. 

1-etoksinaftalin:   Tqay -2800C,(760mm.c.s.)Tərim-5.50C, -1.06q/sm3 

2-etoksinaftalin:   Tqay -2830C,(760mm.c.s.)    Tərim-370C, -1.049q/sm3 

1-etil-2-naftol:   Tqay -3120C,  (760mm.c.s.)  Tərim-650C, -1.10q/sm3 

2-etil-1-naftol:   Tqay -3080C,  (760mm.c.s.)    Tərim-530C, -1.12q/sm3 

 

Hesablanmışdır, % C 81.08; H 8.11; O 10.81 

Tapılmışdır, % C 81.12-81.30; H 8.01-8.10; O-10.65-10.77 
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III FƏSİL 

OKSİD KATALİZATORLARI İŞTİRAKINDA NAFTOLLARIN 

ETANOLLA QARŞILIQLI TƏSİRİ 

 

3.1. Oksid katalizatorları iştirakında  1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsiri 

 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında oksid katalizatorlarının katalitik 

xassələri tədqiq edilmişdir. Oksid katalizatorları kimi ferritlər və vanadium-xrom-

alüminium sistemi götürülmüşdür. 

Ferritlər üçlü oksid katalizatorları olub MFe2O4∙γ∙Al2O3 tərkibə malikdir. 

İkivalentli metallardan, sink, maqnezium, kobalt və mis tərkibli katalizatorlarda 

MFe2O4-un qatılığı 25,0 kütlə % olmuşdur. İlkin tərcübələr nəticəsində belə tərkibli 

ferrit katalizatorları naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında daha yüksək aktivlik 

göstərmişdir. Cədvəl 3.1.1-də 4 növ ferrit katalizatorların 1-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasındakı aktivliyi və selektivliyi verilmişdir. Bu ferritlərə 

MgFe2O4∙γ∙Al2O3, ZnFe2O4∙γ∙Al2O3, CoFe2O4∙γ∙Al2O3 və  CuFe2O4∙γ∙Al2O3 aiddir. 

Daha əlverişli katalizatoru seçmək üçün müqayisəedici göstərici kimi çevrilmiş 1-

naftola görə hesablanmış reaksiya məhsullarının çıxımı və 1-naftolun konversiyası 

götürülmüşdür. Təcrübələr 3300C temperaturda, verilən xammalın 1.0 st-1 həcmi sürə-

tində (υ) və 1-naftolun etanola olan mol nisbətinin (ν) 1:4 qiymətində həyata 

keçirilmişdir. 

Cədvəl 3.1.1-dən göründüyü kimi alkilləşmə prosesində əmələ gələn məh-

sulların sayı çoxdur. Onlar  içərisində daha çox selektivliyə malik olanlar                  

1-etoksinaftalinlər və etilnaftollardır. Onlara görə reaksiyanın ümumi selektivliyi 

73.0-82.5% olur. Ən aşağı nəticə sink ferrit  katalizatorunda (73.0%) ən yüksək 

ümumi  selektivlik isə misferrit katalizatoru iştirakında əldə olunur. 1-naftolun 

konversiyasına gəldikdə fərqli nəticələrlə rastlaşırıq. Belə ki, sink ferrit 
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Cədvəl 3.1.1 

Müxtəlif ferrit katalizatorları iştirakında 1-naftolun etanolla  

alkilləşmə reaksiyasının nəticələri 

Reaksiya şəraiti:T-3200C,υ – 1,0 st-1,1-naftolun etanola olan mol nisbəti (ν) 1:4 

 

Göstəricinin adı 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

25-MgFe2O4 

75- γ∙Al2O3 

25-ZnFe2O4 

75- γ∙Al2O3 

25-CoFe2O4 

75- γ∙Al2O3 

25-CuFe2O4 

75- γ∙Al2O3 

1-naftolun konversiyası, % 26.5 54.0 50.5 33.5 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesab-

lanmış müxtəlif qrup reaksiya 

məhsullarının çıxımı, % 

    

1-etoksinaftalinlər 34.0 17.5 14.0 28.5 

etilnaftollar 46.5 55.5 64.5 54.0 

dietilnaftollar 1.0 4.5 3.0 2.0 

1-oksobirləşmə 5.6 7.2 8.0 7.5 

Naftalinin alkil homoloqları 6.5 8.0 7.0 3.5 

Kondensləşmə məhsulları 5.0 3.0 1.5 3.0 

etilnaftollarda 2-etil-1-naf-tolun 

qatılığı, kütlə % 

 

98.0 

 

92.0 

 

93.5 

 

95.5 

 

katalizatoru iştiralında 1-naftolun konversiyası 54.0%, maqnezium ferrit iştirakında 

isə ən aşağı nəticə (26.5%) əldə olunur. 1-etoksinaftalinlər və  etilnaftolların 

başlanğıc naftola görə hesablanmış ümumi çıxımları katalizatorlar üzrə aşağıdakı sıra 

üzrə azalır:  

CoFe2O4∙γ∙Al2O3 ≥ ZnFe2O4∙γ∙Al2O3> CuFe2O4∙γ∙Al2O3> MgFe2O4∙γ∙Al2O3 

Belə ki, kobalt ferritdə ümumi çıxım  39.6%  maqnezium ferritdə isə bu göstərici 

cəmi 21.3% təşkil edir. 

Alınan 1-etoksinaftalinlər və etilnaftolların bir-birinə nisbətinə gəldikdə 

maqnezium və mis ferritlərdə naftoldakı oksigenə görə etilləşmə prosesi kifayət 

dərəcədə baş verir və etoksinaftalinlərə görə selektivlik uyğun olaraq 34.0 və 28.5%  

olur. Sink və kobalt ferritlərdə isə üstünlüyü halqadakı 2-vəziyyətində baş verən 

alkilləşmə təşkil edir. Bu zaman etilnaftollara görə selektivlik uyğun olaraq 55.5 və 

64.5% təşkil edir. 

 Ferrit katalizatorlarının tərkibi 1-naftolun etanolla alkilləşməsindən alınan 

alkilatların tərkibinə də öz təsirini göstərir. Əsasən eyni tərkibli alkilatlarda alınan  

məhsulların çıxımı xeyli fərqli olur. Belə ki, etil naftolların ardıcıl C-alkilləşməsi ən 
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az maqnezium ferrit və ən çox sink ferrit katalizatorları iştirakında baş verir. 

Alkilləşmənin dehidroksilləşmə  ilə dərinləşməsinə daha çox sink və kobalt ferritlər 

olan halda  müşahidə olunur və bu zaman əmələ gələn alkilatlarda naftalinin alkil 

homoloqlarının qatılığı xeyli artiır. Karbona görə 1-naftolun monoalkilləşməsi əsasən 

2-vəziyyətində baş verir və bütün ferritlər iştirakında bu hal təkrar olunur. Göründüyü 

kimi alınan etilnaftollar qarışığında 2-metil-1-naftolun qatılığı 92.0-98.0% təşkil edir. 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında daha yüksək katalitik xassələr 

kobaltferrit katalizatoruna məxsusdur. Belə ki, çevrilmiş və başlanğıcdakı 1-naftola 

görə hesablanmış etilnaftolların çıxımlarının ən yüksək qiyməti bu katalitik sistem 

götürüldükdə əldə olunur və uyğun olaraq 64.5 və 39.6% təşkil edir. 

Təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, katalizatorda aktiv kütlənin  25% 

kütlə olması da məqsədəuyğundur. CoFe2O4-un katalizatordakı qatılığının azaldılması 

(18% kütlə) 1-naftolun konversiyasını qismən artırsa da (59.0 %) məqsədli məhsula 

görə selektivliyi 10.0% aşağı salır. Bu zaman alkilləşmə prosesinin daha dərinləşməsi 

nəticəsində yan məhsulların (alkilnaftalinlər kondensləşmə məhsulları) çıxımı artır. 

Katalizatorda aktiv kütlənin qatılığının artırılması (35 kütlə %) da əlverişli deyildir. 

Çünki bu halda 1-naftolun konversiyasının kəskin azalması (20.5%) etanolun kənar 

çevrilmələrinin artması və katalizatorun istismar xassələrinin azalması müşahidə 

olunur. 

Alkilləşmə prosesində daha aktiv və selektiv katalizator kimi seçilmiş 

kobaltferritdə (25 kütlə % CoFe2O4 75.0 kütlə % - γ∙Al2O3) aktiv kütlənin tərkibi 

aşağıdakı kimidir: (kütlə % ilə) kobalt (II) oksid 7,6, dəmir (III) oksid – 17,4. 

Ferrit katalizatorları fenol [114, s.33] və krezolların spirtlərlə [69, s.1278] 

alkilləşmə proseslərində effektiv katalitik xassələr nümayiş etdirsələrdə [68, s.92]    

1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirində çox da yüksək katalitik xassələr göstərə 

bilmirlər. Başqa sözlə desək, naftolların spirtlərlə, o cümlədən etanolla alkilləşmə 

prosesində katalizin tam imkanlarının açılmasına ehtiyac duyulur. Bunu nəzərə alaraq 

1-naftolun etanolla qaşılıqlı təsirində digər katalitik sistemlər istifadə edilmişdir. 
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3.2. 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının digər oksid katalizatorları 

iştirakında tədqiqi 

 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında ikili və üçlü oksid sistemlərindən 

xrom-alüminium, vanadium-alüminium və xrom-vanadium-alüminium oksid 

katalizatorlarının katalitik xassələri tədqiq edilmişdir. Bu katalitik sistemlər bəzi 

aromatik birləşmələrin [27, s.224] spirtlərlə alkilləşmə reaksiyasında tədqiq edilmiş 

və maraqlı xassələr göstərmişlər [8, s.21]. 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında ikili və üçlü oksid sistemləri 

iştirakında alınan və cədvəl 3.2.1-də verilən müqayisəli nəticələr aşağıdakı reaksiya 

şəraitində əldə edilmişlər: verilən xammalın həcmi sürəti – 1,0 st-1,                            

1-naftolun etanola olan mol nisbəti 1:4. 

Cədvəl 3.2.1 

Müxtəlif oksid katalizatorları iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasının nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: υ – 1.0 st-1, ν=1:4 mol/mol 

 

Göstəricinin adı 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

7.0- Cr2O3 

93.0-Al2O3 

3.0- V2O5 

97.0-Al2O3 

3.0-V2O5 

7.0- Cr2O3 

90- Al2O3 

Katalizatorun xüsusi səthi, m2/q 215 180 190.5 

Temperatur 320 360 320 360 320 360 

1-naftolun konversiyası, % 30.0 45.0 22.5 30.0 38.5 55.5 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış müxtəlif qrup 

reaksiya məhsullarının çıxımı, % 

      

Etoksinaftalinlər 15.0 3.5 40.5 27.5 15.0 3.0 

Etilnaftollar 60.0 68.0 51.5 59.5 72.5 80.0 

Dietilnaftollar 2.0 4.0 - 1.0 2.5 4.5 

Alkilnaftalinlər 3.5 5.5 2.0 5.5 2.5 6.0 

Oksobirləşmələr 15.0 10.0 2.0 - 3.0 1.5 

Kondensləşmə məhsulları 3.0 5.0 2.5 3.5 1.5 3.0 

Etilnaftollarda 2-etil-1-naftolun qatılığı, % 97.0 91.5 100 99.0 98.5 92.0 

 

Alınan nəticələrin təhlilindən gözə çarpan əsas fərq katalizatorların xüsusi səthi 

ilə 1-naftolun konversiyası arasındakı uyğunsuzluqdur. Daha böyük xüsusi səthə 

malik olan xrom-alüminium oksid sistemi iştirakında 1-naftolun konversiyası  
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orta həddə malik olur və xüsusi səthi ~ 25 m2/q az olan xrom-vanadium-alüminium 

oksid  sistemindən  8.5-10.5%  az  nəticə  göstərir. Bu hal katalizatorların tərkib və 

quruluşları, məsamələrin forması və ölçüləri və energetik xassələrinin müxtəlifliyi ilə 

izah oluna bilər. Qeyd etdiyimiz katalizatorları müqayisə etdikdə temperaturdan asılı 

olmayaraq hər ikisi iştirakında naftolun oksigenə görə etilləşməsinin eyni dərəcədə 

baş verməsi və etoksinaftalinlərə görə reaksiyanın selektivliyinin praktiki olaraq üst-

üstə düşməsi müşahidə olunur. Üçüncü katalizator olan vanadium-alüminium oksid 

sistemi iştirakında naftoldakı oksigenə görə alkilləşmənin payı digər katalizatorlara 

nisbətən 3200C-də 2.7 dəfə 3600C-də isə 7.9-9.1 dəfə çoxdur. Lakin vanadium-

alüminium oksid katalizatoru etilnaftolların alınma istiqamətinin aşağı olduğuna görə 

digər oksidlərdən fərqlənir. Belə ki, 1-naftolun halqasındakı karbonlarda baş verən 

elektrofil əvəzetmə reaksiyasına görə əmələ gələn mono- və dietilnaftollara görə 

ümumi selektivlik bu katalizator iştirakında az olub 51.5-60.5% təşkil edir. Aşağı 

temperaturda vanadium-alüminium oksid sistemi iştirakında ardıcıl etilləşmə ilə 

dietilnaftollar praktiki olaraq alınmırlar - temperaturun 3600C-yə qaldırılması 

dietilnaftollara görə reaksiyanın selektivliyini 1.0%-ə qaldırır. 

Xrom-alüminium oksid katalizatoruna gəldikdə onun karbona görə alkilləşmə 

qabiliyyətinin xeyli yüksək olduğu nəzərə çarpır. Belə ki, tədqiq edilmiş şəraitdə 

əmələ gələn monoetilnaftollara və dietilnaftollara görə reaksiyanın selektivliyi uyğun 

olaraq 60-68.0 və 2.0-4.0% təşkil edir. 

Alkilləşmə prosesində mono- və dietilnaftolların daha çox əmələgəlmə 

selektivlikləri xrom-vanadium-alüminium oksid katalizatoru götürüldükdə əldə 

olunur. 3600C-də aparılmış təcrübənin nəticələrinə görə əmələ gələn etil- və 

dietilnaftollara görə reaksiyanın selektivliyi uyğun olaraq 80.0 və 4.5% olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, bu katalizatorlar iştirakında aparılmış təcrübələrin nəticələrini 

təhlil etdikdə aydın olur ki, onların ikisi etoksinaftalin və etilnaftalinlər qarışığının 

alınmasında əhəmiyyət kəsb edirlər. Belə ki, vanadium-alüminium oksid katalizatoru 

iştirakında 1-naftolun konversiyası çox olması da (22.5-30.0%) alınan etoksinaftalin 

və monoetilnaftalinlərə görə prosesin ümumi selektivliyi 86-92.0 olur. Üçlü katalitik 

sistemə gəldikdə bu göstərici aşağıdakı hüdudda 83.0-87.5% dəyişir. Başqa sözlə 
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desək, 1-naftolun etanolla alkilləşməsindən alınan etil homoloqların məqsədyönlü 

qarışıqlarının sintezində hər iki katalizator praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Vanadium-

alüminium oksid sistemi istirakında alınan etoksinaftalinlərin monoetilnaftollara olan 

mol nisbəti 0.46:0.8:1, üçlü oksid katalizatoru götürüldükdə isə bu nisbət  0.037: 

0.208:1 kimi olur. 

Alınan  etoksinaftalinlər, etil- və dietilnaftolların başlanğıc 1-naftola görə 

hesablanmış ümumi çıxımları da maraq doğurur. Hesablamalar göstərmişdir ki,  

xrom-alüminium oksid sistemi iştirakında bu göstərici 23.1-34.0%,  vanadium-

alüminium oksid katalizatorunda 20.7-26.4%, üçlü oksid sistemi götürüldükdə isə 

34.65-48.6% olmuşdur. 

Beləliklə, 1-naftolun etanolla alkilləşməsindən alınan nəticələrin təhlili göstərir 

ki, üçlü oksid katalizatori aktivliyi və selektivliyinə görə digər katalizatorları üstələyir 

və 1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən onun etil homoloqlarının alınması üçün 

yararlıdır. 

 

3.3. 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında ferrit  

katalizatorunun aktivliyi 

 

2-naftolun etanolla  alkilləşmə reaksiyasında ferrit katalizatorlarının katalitik 

aktivliyi təfsilatı ilə tədqiq edilmiş və alınan nəticələr müqayisəli təhlil olunmuşdur. 

1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirində istifadə olunan maqnezium, sink, kobalt və mis 

ferritlərin tərkibi 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında da dəyişilməz qalaraq 

aşağıdakı reaksiya şəraitində yoxlanılmışdır: T-3200C, υ-1.0 st-1, 2-naftolun etanolla 

olan mol nisbəti = 1:4. Katalizatorlarda aktiv kütlənin (MFe2O4) qatılığı 25 kütlə % 

olmuş, müqayisəedici kriteriyalar kimi çevrilmiş və başlanğıc 2-naftola görə 

hesablanmış etilnaftolların çıxımı və 2-naftolun konversiyası götürülmüşdür. Alınan 

nəticələr cədvəl 3.3.1-də verilir. 

Göründüyü kimi 2-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan reaksiya 

məhsulları qrup şəklində 1-naftolun alkilləşmə məhsulları ilə əsasən üst-üstə düşür.  
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Lakin, alınan məhsullar quruluş, izomer tərkibi, çıxım və selektivliyinə görə bir-

birindən fərqlənir. Belə ki, 2-naftolun etanolla alkilləşməsindən 2-etoksinaftalin,      

1- və 3-etil-2-naftollar, oksobirləşmə və s. əmələ gəlir. 1-naftoldan fərqli olaraq         

2-naftol alkilləşmə prosesində az konversiyaya uğrayır (23.5-46.5%) və alınan 

məhsulların selektivliyi  də fərqli olur. Çevrilmiş  2-naftola görə hesablanmış 

çıxımlar aşağıdakı qaydada dəyişir. 

Cədvəl 3.3.1 

2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında ferrit katalizatorlarının aktivliyi 

Reaksiyanın şəraiti: T-3200C, ν - 1.0 st-1, υ =1:4 mol/mol 

 

Göstəricinin adı 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

25-MgFe2O4, 
75-Al2O3 

25-ZnFe2O4, 

75- Al2O3 

25-CoFe2O4, 
75- Al2O3 

25-CuFe2O4, 
75- Al2O3 

1-naftolun konversiyası, % 23.5 48.5 44.0 42.0 

Çevrilmiş 2-naftola görə hesab-

lanmış müxtəlif qrup reaksiya 

məhsullarının çıxımı, % 

    

2-etoksinaftalinlər 30.0 15.5 11.0 14.5 

etilnaftollar 49.5 60.5 68.5 70.0 

dietilnaftollar 1.5 2.0 2.5 1.5 

2-oksobirləşmələr 6.0 7.0 7.0 5.5 

Naftalinin alkil homoloqları 5.0 8.0 7.5 5.0 

Kondensləşmə məhsulları 3.0 2.8 2.0 2.2 

Etilnaftollar qarışığında 1-etil-2-

naftolun qatılığı, % 

 

99.0 

 

90.5 

 

95.0 

 

100 

 

2-etoksinaftalinlərə görə selektivlik daha çox maqnezium ferrit (30.0) iştirakında 

ən az isə kobalt ferrit (11.0%) götürüldükdə əldə olunur. Etilnaftollara gəldikdə bu 

göstərici misferrit iştirakında 70.0, maqnezium ferritdə isə 49.5% təşkil edir. 

Oksobirləşmələrin tərkibində 1.1-dietil-2-okso-1,2-dihidronaftalin üstünlük təşkil edir 

və onun selektivliyi az dəyişir (5.5-7.0%). Etilnaftolların  ardıcıl alkilləşmə reaksiyası 

bütün hallarda aşağı sürətlə baş verir və dietilnaftolların əmələ gəlmə selektivliyi 

cəmi 1.5-2.5% olur. Prosesin dərinləşmə dərəcəsi sink və kobaltferritlər olan halda 

artır və naftalinin müxtəlif alkil homoloqlarının alınması ilə nəticələnir. Tərkibi dəqiq 

təyin edilməmiş kondensləşmə məhsullarının da əmələ gəlməsi müsbət hal olmayıb 

ferrit katalizatorlarının istismar xassələrinə mənfi təsir edir. Ümumiyyətlə ferrit 

katalizatorları 1-naftolda olduğu kimi 2-naftolun da etanolla alkilləşmə reaksiyasında 
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naftolun monoetil homoloqlarının (etoksinaftalin və etilnaf-tollar) alınmasında 

qənaətbəxş xassələr göstərir. Cədvəl 3.3.1-dən görünündüyü kimi naftolun etil 

homoloqlarına görə reaksiyasının ümumi selektivliyi 76.0-84.5% hüdudlarında 

dəyişir və ən yaxşı nəticə misferrit iştirakında əldə olunur. Lakin etoksinaftalinin 

etilnaftollara olan mol nisbəti götürülmüş katalizatordan asılı olaraq xeyli dəyişir. 

Belə ki, maqnezium ferrit iştirakında bu nisbət 0.61:1,  kobaltferrit olduqda 0.16:1, 

misferrit götürüldükdə 0.21:1, sink ferritdə isə 0.26:1 olur. 

Etilnaftollar qarışığında əsasən iki izomerə rast gəlinir. Bunlara 1-etil-2-naftol 

və 3-etil-2-naftol aiddir. Misferrit katalizatoru götürdükdə alkilləşmə ancaq naftol 

molekulunun 1-vəziyyətində olan karbon atomunda baş verir. 3-etil-2-naftol daha çox 

sink ferrit iştirakında alınır və diizomer qarışığında onun qatılığı 9.55% təşkil edir. 

Digər katalizatorlar iştirakinda 2-naftolun etanolla alkilləşmə  reaksiyasında 1-etil-2-

naftolla yanaşı əmələ gələn 3-etil-2-naftolun iki izomer qarışığındakı payı 1.0-5.0% 

olur. 

2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında ferrit katalizatorlarından sink ferrit 

naftolu daha çox  konversiyaya uğradır. Ən aşağı nəticə isə maqnezium ferrit olan 

halda əldə olunur. 

Şərti olaraq katalizatorun aktivliyini əmələ gələn 2-etoksinaftalın və 

monoetilnaftolların başlanğıc naftola görə hesablanmış ümumi çıxımı ilə qeyd etsək 

onda onların aktivlik sırası aşağıdakı kimi azalır. 

 

CuFe2O4∙ Al2O3 ≥ ZnFe2O4∙Al2O4 ≥ CoFe2O4∙Al2O3 > MgFe2O4∙Al2O3 

 

Belə ki, mis ferrit katalizatoru iştirakında alınan məqsədli məhsulların ümumi 

çıxımı 35.5%, maqnezium ferrit götürüldükdə isə 18.6% olur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bu göstəriciyə görə mis-, sink- və kobalt ferritlərin katalitik xassəsi yaxındır. 

Beləliklə, müxtəlif ferrit katalizatorlarının 2-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasında katalitik xassələrini müqayisə etdikdə aydın  olur ki, kobalt ferrit və 

xüsusən də mis ferrit katalizatoru daha yüksək aktivlik və selektivlik nümayiş 

etdirirlər. Başqa sözlə desək, 2-naftol və etanol əsasında tərkibi 25 kütlə % CuFe2O4  
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və 75 kütlə % Al2O3 olan katalizator götürüldükdə 70% selektivliklə və 29.4% 

çıxımla 1-etil-2-naftolu 100% təmizliklə almaq mümkündür ki, bu da sənaye üçün 

əhəmiyyətli göstəricidir. 

 

 

3.4. Digər oksid katalizatorları iştirakında 2-naftolun  

etanolla alkilləşməsi 

 

Tədqiqatın növbəti mərhələsində 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında 

digər oksid  katalizatorların, o cümlədən, xrom (III) oksidi-alüminium oksidi, 

vanadium (V) oksidi-alüminium oksidi və xrom (III) –vanadium (V) –alüminium 

üçlü oksid sisteminin aktivliyi öyrənilmişdir. Alınan nəticələr cədvəl 3.4.1-də verilir. 

İlk növbədə diqqəti cəlb edən amil ondan ibarətdir ki, 1-naftolla 2-naftolun 

etanolla qarşılıqlı  təsirindən alınan məhsulların təbiəti eynidir. Lakin bu məhsullar 

tərkibi, quruluşu və texnoloji göstəricilərinə görə fərqli olur. Belə ki, 2-naftolun 

etilləşməsi reaksiyasından əsasən 2-etoksinaftalin, 1-etil-2-naftol, 3-etil-2-naftol, 1,3- 

və 1,4-dietil-2-naftollar əmələ gəlir. 2-oksobirləşmələrin əsas hissəsini 1,1-dimetil-2-

okso-1,2-dihidronaftalin təşkil edir. Bəzi təcrübələrdə 1,1,3-trietil-2-tetralonun da 

izinə rast gəlinir. Alkil naftalinlər daha çox sərt reaksiya şəraitdə alınır və tərkibində 

1,2-dietilnaftalin, 1-, 2-, 3- və 1,2,4-trietil naftalinlər və metil-, etil naftalinlər olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, alkil naftalinlər qarışığının tərkibi 1-naftolun etanolla 

alkilləşməsindən alınan anoloji qarışıqdan az fərqlənir. 

Cədvəl 3.2.1 və 3.4.1-də müqayisə etdikdə aydın olur ki, 2-naftolun alkilləşmə 

reaksiyasında konversiyası 1-naftolla müqayisədə az olur. Xüsusi səthi daha çox olan 

Cr2O3-Al2O3 katalizatoru iştirakında baş verən 2-naftolun konversiyası xüsusi səthi az 

olan V2O5-Al2O3 katalizatoru ilə müqayisədə çox yaxın nəticələr nümayiş etdirir. 

Temperaturdan asılı olaraq bu fərq 0.5-1.5% təşkil edir. Orta xüsusi səthə malik olan 

üçlü katalitik sistem iştirakında 2-naftolun xeyli fərqli çevrilmə dərəcəsi əldə olunur 

və 320-3600C temperaturlarda xrom-alüminium oksid sistemi ilə müqayisədə  9.5-

10.5% cox olur.  
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Digər tərəfdən orto xüsusi səthə malik olan vanadium-alüminium oksid 

katalizatoru iştirakında 2-naftolun oksigen atomuna görə etilləşməsi daha gözə 

çarpacaq dərəcədə özünü biruzə verir. Alınan 2-etoksinaftalinə görə reaksiyanın 

selektivliyi 3200C-də 40.5%, 3600C-temperaturda isə 27.5% təşkil edir. Digər maraqlı 

cəhət hər üç oksid sistemi iştirakında oksigenə görə alkilləşmənin praktiki olaraq 

müxtəliflik dərəcədə baş verməsidir. 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında bu 

hal müşahidə olunmur və alınan etoksinaftalinlərə görə reaksiyanın selektivliyi xrom-

alüminium oksidi və üçlü oksid sistemi iştirakında çox az fərqlənir. 

Cədvəl 3.4.1 

Müxtəlif oksid katalizatorları iştirakında 2-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasının nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: υ – 1.0 st-1, ν=1:4 mol/mol 

 

 

Göstəricinin adı 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

7.0- Cr2O3 

93.0-Al2O3 

3.0- V2O5 

97.0-Al2O3 

3.0- V2O5 

7.0- Cr2O3 

90- Al2O3 

Katalizatorun xüsusi səthi, m2/q 215 180 190.5 

Temperatur, 0C 320 360 320 360 320 360 

2-naftolun konversiyası, % 25.5 39.5 23.0 40.0 35.0 50.0 

Çevrilmiş 2-naftola görə hesablanmış müxtəlif 

qrup reaksiya məhsullarının çıxımı, % 

      

2-etoksinaftalinlər 17.0 8.0 35.0 20.0 11.0 1.5 

Etilnaftollar 63.0 68.5 57.0 69.0 76.5 81.5 

Dietilnaftollar 1.0 2.5 - - 3.0 4.0 

2-oksobirləşmələr 12.5 9.5 3.0 1.0 2.0 1.5 

Alkilnaftalinlər 3.0 4.5 2.0 5.0 3.0 6.5 

Kondensləşmə məhsulları 1.0 2.5 1.5 3.0 1.0 3.5 

Etilnaftollar qarışığında 1-etil-2-naftolun qatılı-

ğı, % 

 

96.0 

 

94.5 

 

100 

 

100 

 

97.5 

 

94.0 

 

2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında daha yüksək selektivliklə alınan 

məhsul 1-etil-2-naftoldur. Naftol molekulunda olan 1 vəziyyətindəki karbona görə 

elektrofil əvəzetmə reaksiyası ilə alınan bu məhsulun çıxımı və selektivliyi üçlü 

katalitik sistem iştirakında daha əlverişli  sayılır. 3.4.1 saylı cədvəldən göründüyü 

kimi monoetilnaftollara görə selektivlik 3200C-də 76.5% 3600C-də isə 81.5% təşkil 

edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 3200C-də alınan iki izomerin qarışığı (1-etil-2-naftol və  

3-etil-2-naftol) olan monoetilnaftollarda 1-etil-2-naftolun qatılığı 97.5%, 3600C-də 
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isə 94.0% olur. Digər katalizatorlar iştirakında əmələ gələn monoetilnaftollar 

qarışığında 1-etil-2-naftolun qatılığı müxtəlif olur. Məsələn, vanadium-oksidi-

alüminium oksidinin katalizatorluğu ilə alınan monoetilnaftolun ancaq bir izomerinə 

(2-etil-2-naftol) rast gəlinir. Cr2O3-Al2O3 katalitik sistemi götürüldükdə alınan 

monoetil-2-naftollarda 1-etil-2-naftolun qatılığı temperaturdan asılı olaraq   94.5-

96.0% olur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu izomerlərin fiziki göstəriciləri 

(qaynama temperaturu, ərimə temperaturu) arasında fərqin kifayət qədər olması 

onların sonrakı emalını çətinləşdirmir. 

Ferrit və digər oksid katalizatorları iştirakında 1- və 2-naftolların etanolla 

alkilləşmə reaksiyasında kobalt ferrit və vanadium-xrom-alüminium oksidi 

iştirakında daha yaxşı nəticələrin əldə edildiyini nəzərə alaraq alınan katalizatların 

tərkibləri dəqiqləşdirilmişdir.  

Aparılan xromatoqrafik və spektral analizlərinin nəticələrinə əsaslanaraq          

1-naftolun etanolla alkilləşmə prosesinin maddi balansları cədvəl 3.4.2-də                  

2-naftolun etanolla alkilləşmə prosesində əmələ gələn katalizatların kimyəvi tərkibi 

3.6 saylı cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 3.4.2-dən görünür ki, katalizatların tərkibində yuxarıda qeyd etdiyimiz 

məhsullarla yanaşı 1-oksobirləşmələrin iki izomerinə rast gəlinir. Bunlara 1-okso-2,2-

dietil-1,2-dihidronaftalin və 1-okso-4.4-dietil-1.4-dihidro-naftalin aiddir. İkinci 

oksobirləşmə vanadium-xrom-alüminium oksidi iştirakında əmələ gəlmir. Güman 

olunur ki, bu birləşmələr metilnaftolun ardıcıl metilləşməsi ilə alınır və sonrakı 

mərhələdə metilnaftalinin alınmasında aralıq maddə rolunu oynayır. 

Oksobirləşmələrin vanadium-xrom-alüminium oksid katalizatoru iştirakında az 

alınması etilnaftalinlərin də əmələ gəlməsini qismən məhdudlaşdırır. Katalizatlarda 

alınan monoetilnaftalinlərə 1- və 2-etilnaftalinləri, dietilnaftalinlərə isə əsasən 1,2-

dietilnaftalini misal göstərmək olar. Kondensləşmə məhsulları mürəkkəb tərkibə 

malik olub perilen sırası birləşmələrə aiddir. 
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Cədvəl 3.4.2 

CoFe2O4∙Al2O3 və Cr2O3∙V2O5∙Al2O3 katalizatorları iştirakında  

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3400C, υ-1.0 st-1
, ν=1:4 mol/mol 

Katalizatın tərkibi və reaksiyanın göstəriciləri Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

25- CoFe2O4 

75 - Al2O3 

3.0- V2O5, 

7.0- Cr2O3 

90- Al2O3 

Alınmışdır, kütlə % ilə, o cümlədən   

1 etoksinaftalin 2.4 1.2 

2-etil-1-naftol 19.0 22.8 

digər etilnaftollar 1.3 1.5 

1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalin 1.4 0.6 

1-okso-4,4-dietil-1,4 dihidronaftalin 0.2 - 

Monoetilnaftalinlər 0.5 0.3 

Dietilnaftalinlər 1.5 1.0 

Kondensləşmə məhsulları 0.4 0.3 

Çevrilməmiş 1-naftol 21.5 20.5 

Çevrilməmiş etanol 41.7 45.0 

Su 6.1 4.7 

Qaz + itki 4.0 2.1 

Cəmi 100 100 

1-naftolun konversiyası, % 51.1 53.4 

2-etil-1-naftola görə selektivlik, % 70.6 81.1 

1 etoksinaftalinə görə selektivlik, % 8.9 4.8 

 

Kobalt ferrit və istifadə olunmuş digər üçlü oksid sistemi iştirakında alınan 

nəticələri müqayisə etdikdə aydın olur ki, 1-naftolun konversiyası vanadium-xrom-

alüminium oksidi katalizatoru götürüldükdə daha çox olur. Əmələ gələn                   

1-etoksinaftalinə görə reaksiyanın selektivliyi kobalt ferrit olan halda VXA 

katalizatoru ilə müqayisədə 4.1% çox olur və 8.9% təşkil edir. Məqsədli məhsula olan 

reaksiyanın selektivliyi katalizatorlardan asılı olaraq xeyli fərqli olur. Belə ki, 2-etil-

1-naftolun çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış çıxımı kobalt ferrit katalizatoru 

iştirakında 70.6%, VXA üçlü katalitik sistem götürüldükdə isə 10.5% artaraq 81.1% 

olur. 

2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasına gəldikdə qeyd etməliyik ki, bu 

zaman alınan katalizatların tərkibi və alınan göstəricilər onun digər izomerinin 

etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan nəticələrdən xeyli fərqlənir (cədvəl 3.4.3). Əsas 
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reaksiya məhsulları olan 2-etoksinaftalin və 1-etil-2-naftoldan başqa alınan digər etil 

homoloqlar da diqqəti cəlb edir. Az miqdarda alınan digər monoetil-2-naftola 3-etil-

2-naftol aiddir. Qeyd etmək lazımdır ki, 1-naftolun etanolla alkilləşməsindən əmələ 

gələn etil naftolun digər izomeri 4-etilnaftol olur və onun da qatılığı katalizatlarda az 

olur. Proses zamanı alınan oksobirləşmənin tərkibi də fərqli olur və əsasən 2-okso- 

1,1-dietil-1,2-dihidronaftalinə uyğun gəlir. Mono- və dietilnaftalinlərin tərkibi isə az 

fərqlənir. 

Cədvəl 3.4.3 

CoFe2O4∙Al2O3 və Cr2O3∙V2O5∙Al2O3 katalizatorları iştirakında 2-naftolun 

etanolla alkilləşmə reaksiyasının nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3400C, υ-1.0 st-1
, ν = 1:4 mol/mol 

 

Katalizatın tərkibi və reaksiyanın göstəriciləri 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

25- CoFe2O4 

75 - Al2O3 

3.0- V2O5,  

7.0- Cr2O3 

90- Al2O3 

Alınmışdır, kütlə % ilə, o cümlədən   

2-etoksinaftalin 

1-etil-2-naftol 

Digər etilnaftollar 

2.0 

19.5 

1.0 

1.0 

23.0 

0.8 

1,1-dietil-2-okso-1,2-dihidronaftalin 1.4 0.5 

1,1,3 trimetil-2-tetralon - 0.2 

Monoetilnaftalinlər 0.4 0.3 

Dietilnaftalinlər 1.7 1.7 

Kondensləşmə məhsulları 0.4 0.3 

Çevrilməmiş 2-naftol 22.2 21.0 

Çevrilməmiş etanol 42.4 44.8 

Su 5.0 4.0 

Qaz + itki 4.0 2.2 

Cəmi 100 100 

1-naftolun konversiyası, % 49.5 45.5 

1-etil-2-naftola görə selektivlik, % 75.0 83.6 

2-etoksinaftalinə görə selektivlik, % 7.7 3.6 

 

1-naftoldan fərqli olaraq 2-naftolun göstərilən katalizatorlar iştirakında 

konversiyası 1.6-7.9% az olur. Digər tərəfdən VXA katalizatoru kobaltferritlə 

müqayisədə 2-naftolu az konversiyaya uğradır. Bu fərq 4.0 az olaraq 45.5% təşkil 

edir. 1-naftolda olduğu kimi 2-naftolda da kobalt ferrit katalizatoru VXA oksid 

sisteminə nəzərən O-alkilləşməni daha çox həyata keçirir. 1-etil-2-naftola görə 
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reaksiyanın selektivliyinə gəldikdə qeyd etməliyik ki, VXA katalizatoru 1-naftolda 

olduğu kimi 2-naftolda da C-alkilləşməni yüksək sürətlə həyata keçirir və kobalt 

ferritdən fərqli olaraq 8.6% çox selektivlik, yəni 83.6% əldə olunur. 

1- və 2-naftolların etanolla alkilləşməsi reaksiyasında istifadə olunan 

katalizatorların aktivliklərinin müqayisəsi də maraq doğurur. Şəkil 3.4.1-də kobalt 

ferrit və VXA katalizatorları iştirakında alınan etoksinaftalinlərin və etilnaftolların 

başlanğıc naftola görə hesablanmış çıxımları verilmişdir. 

 

 

Şəkil 3.4.1.Kobalt ferrit (A,C) və VXA (B,D) katalizatorları iştirakında alınan etoksinaftalinlərin (2, 

2/) və etilnaftolların (1, 1/) başlangıc naftola görə hesablanmış çıxımları 

 

 A, B – 1-naftol-etanol 

 C, D – 2-naftol-etanol 

1 – 2-etil-1-naftolun çıxımı 

2 – 1-etoksinaftolun çıxımı 

1/ - 1-etil-2-naftolun çıxımı 

2/ - 2-etoksinaftolun çıxımı 

 

 

 

 1 1/ 

2 
2/ 

Ç, % 
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Bu nəticələrin təhlili göstərir ki, VXA katalizatorunun etilnaftollara görə 

aktivliyi kobaltferrit katalizatorundan çoxdur.  Belə ki, 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasından alınan bu göstərici kobaltferritlə müqayisədə 7.2%, 2-naftolun 

etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan nəticələrlə müqayisədə də 0.9% olmaqla üstünlük 

təşkil edir. Etoksinaftalinlərin çıxımına gəldikdə əksinə hal müşahidə olunur. 

Başqa sözlə desək, 1-naftolun etanolla alkilləşməsindən alınan 1-etoksinaftalinin 

çıxımı kobalt ferrit katalizatoru götürüldükdə  4.6% ,VXA olan halda isə 2.6% olur. 

Analoji hal 2-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirində də müşahidə olunur.Oksigenə görə 

alkilləşmə məhsulu olan 2-etoksinaftalinin çıxımı kobaltferrit iştirakında VXA ilə 

müqayisədə 2.2% çox olaraq 3.8% təşkil edir. 

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar nəticəsində kobaltferrit və xüsusən VXA 

katalizatorunun 1- və 2-naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında karbona görə 

uyğun alkilləşmə məhsulları olan 2-etil-1-naftol və 1-etil-2-naftolun yüksək çıxım və 

selektivliklə alınmasına imkan verdiyi və praktiki əhəmiyyər kəsb etdikləri üzə 

çıxmışdır. 
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IV FƏSİL 

MORDENİT KATALİZATORLARI İŞTİRAKINDA NAFTOLLARIN 

ETANOLLA ALKİLLƏŞMƏSİ 

 

4.1. 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında mordenit 

katalizatorlarının katalitik aktivliyi 

 

1-naftolun metanolla alkilləşmə reaksiyası mordenit katalizatorları iştirakında 

tədqiq edilmiş və 2-metil-1-naftolun sintezində onların katalitik  aktivliyi əvvəllər 

ətraflı öyrənilmiş və maraqlı nəticələr əldə edilmişdir [9, s.21]. 

Həmin katalitik sistemlər iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının 

tədqiqi isə fərqli reaksiya şəraitində aparılmışdır. 

H-mordenitlərin dekationlaşma və dealüminiumlaşması nəticəsində modulu 18, 

24 və 32 olan seolitlər sintez edilmişdir. Başlanğıc H-mordenitdə silisium oksidinin 

alüminium oksidinə olan nisbəti 10 olmuşdur. Təcrübələr aşağıdakı reaksiya 

şəraitində aparılmışdır: T-3400C, υ – 1.0 st-1,  ν = 1:5 mol/mol. 

Alınmış nəticələrin (cədvəl 4.1.1) təhlili göstərir ki, mordenitdəki modulun 

artırılması 1-naftolun konversiyasını azaldır. Belə ki, SiO2/Al2O=10 olan halda 

konversiya 62.8%, x=24 olan katalizator götürüldükdə isə 45.0% təşkil edir. Bu 

zaman çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış monoetilnaftolların (2-etil-1-naftol,       

4-etil-1-naftol) çıxımları 66.0%-dən 74.5%-ə qədər artır. Digər tərəfdən katalizatorda 

alüminiumun qatılığının azalması digər məhsulların selektivliyinə aşağıdakı kimi 

təsir edir: etoksinaftalinin və 1-oksobirləşmənin selektivlikləri az dəyişir, naftalinin 

metil və etil homoloqlarının selektivliyi 11.0%-dən 6.5%-ə düşür, dietilnaftollarda bu 

göstərici 1.6% azalaraq 2.4% olur. İlkin 1-naftola görə hesablanmış monoetilnaf-

tolların çıxımı modulu 10 olan H-mordenitlə müqayisədə 7.9% azalaraq silisium 

oksidinin alüminium oksidinə olan mol nisbəti 24 olan mordenitdə 33.5% təşkil edir. 

Modulu 18 olan H-mordenitdə  alınan müvafiq nəticə orta qiymətlər alır. 
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Cədvəl 4.1.1 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında H-mordenitin katalitik xassələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3400C, υ-1,0 st-1
, ν = 1:5 mol/mol 

Göstəricilərin adı H-mordenitdə modulun qiyməti (SiO2/Al2O3) 

10 18 24 32 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış əsas 

reaksiya məhsullarının çıxımı, % ilə,  

o cümlədən 

    

1-etoksinaftalin 8.0 8.5 8.0 7.1 

Monoetil-naftollar 66.0 70.5 74.5 75.0 

Dietilnaftollar 4.0 3.0 2.4 2.0 

1-oksobirləşmələr 7.5 7.2 7.0 6.5 

Naftalinin metil və etil homoloqları 11.0 9.0 6.5 5.0 

1-naftolun konversiyası, % 52.8 49.5 45.0 45.0 

Başlanğıc 1-naftola görə hesablanmış 

monoetil naftolların çıxımı, % 

41.4 35.0 33.5 33.8 

Monoetil naftollar qarışığında 2-etil-1-naf-

tolun qatılığı, % 

89.8 92.5 94.0 94.0 

 

H-mordenitdəki alüminiumsuzlaşma dərəcəsinin artması əmələ gələn monoetil-

naftollar qarışığında 2-metil-1-naftolun qatılığını da artırır. Bu zaman 2-etil-1-naftol 

və 4-etil-1-naftol qarışığında birinci izomerin qatılığı x=10 olan H-mordenitdə 

89.8%, x=24 olan seolitdə isə 94.0% təşkil edir. 

H-mordenitdə modulun daha da artırılması 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasının nəticələrinə az təsir edir. Çox güman ki, modulu 24 və 32 olan 

mordenitlərdə reagentlərin adsorbsiya həcminin və katalizatorun məsamələrinin 

ölçülərinin həmçinin turşu mərkəzlərinin sayı və gücünün az dəyişməsi baş verir. 

Göründüyü kimi hər iki halda əksər göstəricilər çox yaxın olur. Deməli, modulları 24 

və 32 olan H-mordenitlərdə katalitik xassələri tənzimləmək mümkün olmuşdur. 

Məlumdur ki, [74, s.387] alüminium seolitdən çıxarıldıqda ümumi proton turşu 

mərkəzlərin sayı azalır, lakin onların gücü artmağa başlayır. Nəticədə katalitik 

sistemin turşu-əsası xassələri tənzimlənir və onun katalitik sistemdə selektivliyi və 

aktivliyi artır. 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında istifadə olunan  H-

mordenitlərə gəldikdə  x=24 olan nümunənin daha optimal turşu-əsasi xassələrə 

malik olması yuxarıda qeyd etdiklərimizi təsdiq edir. Bu mordenitin növbəti 

alüminiumsuzlaşma əməliyyatına məruz edilməsinə ehtiyac duyulmur. 
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Seçilmiş H-mordenit katalizatoru (x=SiO2/Al2O3=24) 1-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasında aşağı sabitliyə malik olur. 4.1.1 saylı cədvəldə verilmiş 

nəticələr 7 saata qədər dəyişməz qalır və prosesin sonrakı müddətində pisləşir. Belə 

ki, 12 saat ərzində aparılmış alkilləşmədən alınan monoetilnaftolların çıxımı 33.5%-

dən 12.8%-ə düşür və 14 saatlıq fasiləsiz prosesdə bu göstərici heçə enir. 

H-mordenit katalizatorunun istismar xassələrini, katalitik aktivlik və 

selektivliyini artıqmaq məqsədilə onun müxtəlif ionlarla (nikel, palladium, 

sirkonium) modifikasiyası aparılmışdır. Bu məqsədlə H-mordenitdə modifikatorların 

qatılığı 2.0 kütlə %-yə qədər artırılmış və bu zaman alınan monoetil-1-naftolların 

çevrilmiş və ilkin götürülmüş 1-naftola görə hesablanmış çıxımlarının dəyişmə meyli 

təhlil edilmişdir. 4.1.1 saylı şəkildə verilmiş bu asılılığı daha dəqiq və müqayisəli 

təhlil etmək üçün  ordinat oxunda  H-mordenit (x=24) iştirakında həmin reaksiyadan 

əldə olunmuş analoji göstəricilər verilmişdir. 

 

 

Şəkil 4.1.1 Mordenitdəki modifikatorun qatılığının 1-naftolun etanolla 

alkilləşməsindən alınan monoetil-1-naftolların çevrilmiş (1,2,3) və ilkin götürülmüş 

(1/, 2/, 3/) 

1-naftola  görə hesablanmış çıxımlarına təsiri 

1, 1/ - Pd, H-mordenit, 2, 2/ - Zr,H-mordenit,3, 3/ - Ni, H-mordenit 
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H-mordenitdə modifikatorun qatılığı 0.5 kütlə % olduqda palladium və 

sirkoniumla modifikasiya olunmuş seolitlərdə monoetilnaftollara görə selektivlik 

artaraq uyğun olaraq 76.1 və 78.0% olur. Palladiumun qatılığının sonrakı artımı 

məqsədəuyğundur. Belə ki, 1.0 kütlə % Pd, H-mordenit iştirakında alınan 

monoetilnaftollara görə selektivlik 82.0%-yə, sonrakı qatılığın artımı isə bu 

göstəricini praktiki olaraq çoxaltmır (1.5 Pd, H-mordenit – 81.5%) və əksinə 

palladiumun qatılığı 2.0 kütlə % olduqda hətta azaldır (80.0%). Sirkonium olan halda 

onun qatılığının 1.5 kütlə %-nə qaldırılması məqsədli məhsula görə selektivliyi 

86.5%-ə qədər artırır. Modifikatorun sonrakı artımı  selektivliyin cəmi 1.5% 

artmasına səbəb olur. Ni, H-mordenit katalizatorunda isə modifikatorun qatılığının 

0.5 kütlə %-ə qaldırılması digər katalizatorlardan fərqli olaraq, H-mordenitlə 

müqayisədə monoetilnaftolların selektivliyini 74.5% -dən 71.5%-ə qədər azaldır və 

nikelin qatılığının sonrakı artımı bu göstəricini əvvəlcə 73.0% (1.0% kütlə Ni, H-

mordenit) daha sonra isə 78.0%-ə qədər dəyişdirir (1.5 kütlə % Ni, H-mordenit). 

Nikelin mordenitdəki qatılığının 2.0 kütlə %-nə artırılması bu göstəriciyə az təsir edir 

(78.5%). 

Palladium, sirkonium və nikellə modifikasiya olunmuş  mordenitlər iştirakında 

1-naftol və etanol əsasında əmələgələn monoetilnaftolların çıxımına gəldikdə oxşar 

qanunauyğunluqlar müşahidə olunur. Belə ki, sirkoniumun mordenitdəki qatılığını 

0.5 kütlə %-nə qaldırdıqda onda ilkin 1-naftola görə hesablanmış monoetilnaftolların 

çıxımı H-mordenitlə müqayisədə 33.5%-dən 31.5% -ə qədər azalır. Palladium və 

nikellə modifikasiya  olunmuş mordenitlər götürüldükdə çıxım uyğun olaraq 34.0 və 

37.4%-ə qədər artır. Modifikatorun qatılığını 1.0 kütlə %-nə qaldırılması çıxımı 

palladium seolit olan halda 34.9%-ə qaldırır. Ni, H-mordenitdə bu göstərici 39.5%, 

sirkonium seolitdə isə artaraq 37.5% təşkil edir. Palladiumun katalizatorda qatılığının 

sonrakı artışı (1.5-2.0 kütlə %) monoetilnaftolların çıxımını əvvəlcə 34.0%-ə, daha 

sonra 32.5%-ə salır. Digər iki katalizatorda modifikatorun qatılığının sonrakı artımı 

məqsədli məhsulun çıxımına özünə məxsus şəkildə təsir edir. Belə ki, 1.5 kütlə % Ni, 

H-mordenitdə monoetilnaftolların çıxımı praktiki olaraq dəyişmir, lakin 

modifikatorun katalizatordakı qatılığının 2.0 kütlə %-ə qaldırılması çıxımın qismən 
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(2.0%) azalmasına səbəb olur. Sirkonium H-mordenitdə modifikatorun qatılığının   

1.5 kütlə %-nə yüksəlməsi nəticəsində monoetilnaftolların cıxımı xeyli artır və 41.1% 

təşkil edir. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində H-mordenitlə müqayisədə nikellə və 

sirkoniumla modifikasiya olunmuş nümunələrdən qatılığı 1.5 kütlə % olan seolitlər, 

palladiumla modifikasiya olunmuş mordenitlərdə isə 1.0 kütlə % Pd, H-mordenit 

daha aktiv və selektiv katalitik sistem kimi seçilmişdir. 

Həmin katalizatorlar iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında 

alınan nəticələr  cədvəl 4.1.2-də verilmişdir.  

Cədvəl 4.1.2 

Sirkonium, palladium və nikellə modifikasiya olunmuş H-mordenit katalizatoru 

iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının tədqiqinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3400C, υ-1,0 st-1
, ν = 1:5 mol/mol 

 

Göstəricilərin adı 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

1.5 – Ni, 

 98.5-H-mordenit 

1.5 – Zr, 

98.5-H-mordenit 

1.0 – Pd, 

99.0-H-mordenit 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış 

əsas reaksiya məhsullarının çıxımı, % ilə, 

o cümlədən 

   

1-etoksinaftalin 1.5  1.0 0.7 

2- və 4-etilnaftollar 78.1 86.5 82.0 

dietilnaftollar 3.0 1.5 2.4 

1-oksobirləşmələr 5.0 1.8 3.0 

Naftalinin metil və etil homoloqları 9.5 6.5 10.0 

1-naftolun konversiyası, % 50.0 47.5 42.5 

İlkin 1-naftola görə hesablanmış mono-

etil naftolların çıxımı 

 

39.1 

 

41.1 

 

34.9 

Monoetil naftollar qarışığında  

2-etil-1-naftolun qatılığı, % 

 

91.5 

 

96.0 

 

94.2 

 

Göründüyü kimi 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasından alınan 

məhsulların tərkibi götürülmüş katalizatordan asılı olaraq az dəyişir. Bu məhsullara 

1-etoksinaftalin monoetilnaftollar (2- və 4-izomerlər) dietilnaftollar, 1-oksobirləş-

mələr və naftalinin metil və etil homoloqları aiddir. Alkilatlarda az miqdarda olsa da 

tərkibi dəqiq müəyyən edilməmiş kondensləşmə məhsullarına rast gəlinir.                 

1-naftolun orto- alkilləşmə reaksiyasında yüksək aktivliyi və selektivliyi sirkonium 
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mordenit katalizatoru, aşağı katalitik xassələri isə Ni, H-mordenit seoliti göstərir. 1-

naftolun karbona görə ardıcıl alkilləşməsi ilə dietil naftolların alınmasında da bu 

katalitik sistemlər uyğun xassələrə malikdir. Alınan 1-oksobirləşmələrin tərkibinə 

gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, Ni, H-mordenit iştirakında alınan qarışıqda            

1-okso-2,2-dimetil-1,2-dihidronaftalinin qatılığı 88.7%, sirkoniumla modifikasiya 

olunmuş seolitdə isə bu göstərici 96.5% təşkil edir. Pd, H-mordenit katalizatoru 

iştirakında alınan 1-oksobirləşmələr qarışığında digər izomerin 1-okso-4,4-dimetil-

1,4-dihidronaftalinin qatılığı 4.5% olur. Maraqlı olan nəticələrdən biri də proses 

zamanı alınan metil və etil naftalinlərin tərkibinin və çıxımının fərqli olmasıdır. 

Sirkonium mordenitdən fərqli olaraq nikel və palladiumla modifikasiya olunmuş 

seolitlərdə əmələ gələn alkilnaftalinlərin tərkibində metil homoloqların olmasıdır. 

Alkilnaftalinlərə görə yüksək selektivlik (9.5%) nikel mordenit olan halda aşağı 

göstərici isə Zr, H-mordenitdə əldə olunur (6.5%). 

Modifikasiya olunmuş mordenit katalizatorları iştirakında aparılmış alkilləşmə 

prosesində 1-naftolun konversiyası aşağıdakı sıra üzrə azalır. 

Ni, H-mordenit > Zr, H-mordenit > Pd, H-mordenit 

Alınan monoetil-1-naftolların çevrilmiş və ilkin 1-naftola görə hesablanmış 

çıxımlarının yüksək qiyməti sirkoniumla modifikasiya olunmuş mordenitə aid olub 

uyğun olaraq 86.5 və 41.1% təşkil edir. Ni, H-mordenitdə bu göstəricilər uyğun 

olaraq 78.1 və 39.1 olur. Pd, H-mordenit götürüldükdə monoetil-1-naftollara görə 

selektivlik 82.0, çıxım isə 34.9% təşkil edir. 

Beləliklə, 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında daha aktiv və selektiv 

katalizator kimi 1.5 kütlə % Zr, H-mordenit (x=24) seçilmiş və monoetil-1-naftol-

ların, xüsusən də 2-etil-1-naftolun alınmasında onun praktiki əhəmiyyət kəsb edə 

biləcəyi müəyyən olunmuşdur. 
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4.2. 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında mordenit 

katalizatorlarının katalitik aktivliyi 

 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında istifadə olunan mordenit 

katalizatorlarının aktivliyi 2-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirində də yoxlanılmışdır.  

Bu məqsədlə Na-mordenitdən (x=8) alınmış silisium oksidin alüminium oksidə 

mol nisbəti 10,18,24 və 32 olan sintetik H-mordenitlər götürülmüş və onların katalitik 

xassələri 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında tədqiq edilmişdir. Təcrübələr 

320-360ºC temperaturda 1.0 st-1 həcmi surətdə və xammaldakı komponentlərin mol 

nisbətinin 1:6 qiymətində 1 saat ərzində aparılmışdır [15, s.134]. 

H-mordenit katalizatorunun iştirakı ilə 2-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasının nəticələrinin təhlili göstərir ki, H-mordenit katalizatoru iştirakı ilə 

alkilləşmə reaksiyasından alınmış katalizatorların tərkibi praktiki olaraq eynidir. 

Mordenitdə alüminiumsuzlaşma dərəcəsinin artması alınan maddələrin çıxımlarına və 

xammalın konversiyasına təsir edir. Alüminimsuzlaşma dərəcəsinin artması ümumi 

halda 2-naftolun konversiyasını azaldır və onun məqsədli məhsula görə selektivliyini  

yüksəldir (şəkil 4.2.1). Bu zaman H-mordenitdəki turşu-əsası xassəli aktiv 

mərkəzlərin katalitik təsirinin qismən tənzimlənməsi müşahidə olunur. Temperaturun 

artması bütün hallarda 1-etil-2-naftola görə reaksiyanın selektivliyinə mənfi təsir edir. 

X=10 olan halda temperaturun 320ºC-dən 360ºC-yə  qaldırılması məqsədli 

məhsula görə selektivliyi 60%-dən 37,0%-ə qədər aşağı salır. X=18 olduqda  azalma 

68,0%-dən 49,0%-ə,X=24 olan halda 71,3%-dən 50%-ə, X=32 olduqda isə 

selektivliyin 77%-dən 53,0%-ə düşməsi müəyyən edilmişdir. Bütün hallarda 1-etil-2-

naftola görə selektivliyin azalması alkilnaftalinlərin çevrilmiş 2-naftola görə 

hesablanmış çıxımlarının artması ilə müşahidə olunur [13, s.99]. 
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K,  % S, % 

 

 

 Şəkil 4.2.1. H-mordenit  katalizatoru iştiraki ilə 2-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasının nəticələri 1-etil-2-naftola görə reaksiyanın selektivliyi 1 

(3200C), 2 (3600C) 2-naftolun konversiyası 1/ (3200 C), 2/ (3600C 

 

 Seçilmiş  340ºC temperaturda  2-naftoln etanolla alkilləşmə reaksiyasının 

müxtəlif tərkibli mordenitlər iştirakı ilə aldığımız nəticələrin müqayisəli təhlili  X=24 

olan mordenitin daha aktiv olduğunu təsdiq etmişdir (şəkil 4.2.1). 

Alüminiumsuzlaşmanın  dərinliyindən asılı olaraq 2-naftolun konversiyasının kəskin 

dəyişməsi,alınan məhsulların kimyəvi tərkibi və çıxımları arasında fərqin 

yaranması,çox güman ki,mordenitin adsorbsion xassələrinin turşu mərkəzlərinin gücü 

və qatılığının,reagentlərin daxili kristallik qəfəsdə diffuziya surətinin dəyişdiyini 

göstərir. Alüminium seolitdən çıxarıldıqda ümumi proton turşu mərkəzlərinin sayı da 

azalır, lakin onların gücü artmağa başlayır. Nəticədə katalizatorun turşu-əsasi 

xassələri tənzimlənir və onların katalitik prosesdə məqsədyönümlüyü və fəallığı 

yaxşılaşır. İstifadə etdiyimiz H-mordenitlər içərisində  X=24 olan nümunənin daha 

optimal turşu-əsasi xassələrə malik olması dediklərimizi təsdiq edir [11, s.79]. Bu 

katalizatorun  iştirakı ilə 1-etil-2-naftoln çıxımı və selektivliyi uyğun olaraq 27,1 və 

71,3 % təşkil edir.Tədqiqatın sonrakı mərhələsində tərkibində silisium oksidinin 

alüminium oksidinə olan mol nisbəti 24 təşkil edən seolitdə modifikatorun 

(nikel,palladium və sirkonium) qatılığı 0,5-2,0 kütlə % hüdudunda dəyişdirilmişdir. 
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Mordenitdəki modifikatorun qatılığının 2-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasında alınan monoetilnaftollar qarışığının çevrilmiş və ilkin götürülmüş 2-

naftola görə hesablanmış çıxımlarına təsirini təhlil etdikdə fərqli cəhətlər üzə çıxır 

(şəkil 4.2.1). Monoetil-2-naftollar qarışığında iki  izomer vardır. Onlara 1-etil-2-

naftol və 3-etil-2-naftol aiddir. Bu qarışıqda 1-etil-2-naftolun qatılığı çox olan 

alkilatlar sirkonium mordenit iştirakında (93.5%), az olan alkilatlar isə Pd, H-

mordenit götürüldükdə alınır (87.0%).1- və 3-etil-2-naftollar qarışığına görə daha 

yüksək selektivlik sirkoniumla modifikasiya olunmuş mordenit iştirakında (84.5%) 

ən az analoji göstərici (71.5%) isə H-mordenitdə (x=24) əmələ gəlir (cədvəl 4.2.2). 

Katalizatorlarda modifikatorun qatılığının reaksiyanın göstəricilərinə təsirinin 

tədqiqi  nəticəsində daha  aktiv və selektiv mordenit sistemləri seçilmişdir. Modifi- 

kasiya olunmuş mordenitlərin H-mordenitlə müqayisəsi məqsədi ilə şəkil 4.2-də 

ordinat oxunda modulu 24 olan mordenitin H-forması iştirakında 2-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasında əldə olunan  göstəricilər verilir. 

Cədvəl 4.2.1 

Mordenit katalizatorları iştirakında 2-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasının  nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3400C, υ-1,0 st-1
, ν = 1:6 mol/mol 

 

Göstəricilərin adı 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

H-mor-

denit 
x = 24 

 

1.5–ni- 

kel,H-
mordenit 

x = 24 

1.5 sirko-

nium, H-
mordenit 

x = 24 

1.0–palla-

dium,H-
mordenit 

x = 24 

Çevrilmiş 2-naftola görə hesablanmış reaksiya 

məhsullarının çıxımı, % ilə, o cümlədən 

    

2-etoksinaftalin 7.5 3.5 3.0 2.5 

1-,  3-etilnaftollar 71.5 77.0 84.5 81.0 

dietilnaftollar 3.0 3.4 2.0 3.5 

2-oksobirləşmələr 6.5 4.0 2.0 3.5 

Naftalinin metil- və etil homoloqları 9.0 9.5 6.0 7.0 

2-naftolun konversiyası, % 45.0 56.5 60.0 50.0 

İlkin 2-naftola görə hesablanmış monoetil 

naftolların çıxımı, % 

 

32.2 

 

43.5 

 

50.4 

 

40.5 

Monoetil naftollar qarışığında  
1-etil-2-naftolun qatılığı, % 

 
88.0 

 
90.0 

 
93.5 

 
87.0 
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Şəkil 4.2.2 Mordenitdəki modifikatorun qatılığının 2-naftolun etanolla  

                alkilləşmə reaksiyasından alınan monoetil-2-naftolların çevril- 

                miş (1,2,3) və ilkin götürülmüş (1/, 2/, 3/) 2-naftola görə hesab- 

                lanmış çıxımlarına təsiri 

               1, 1/ - Zi, H-mordenit,2, 2/ - Pd,H-mordenit,3, 3/ - Ni, H-mordenit 

 

Katalizatorda sirkoniumun qatılığının 0.5% kütlə olduğu halda monoetil-2-

naftollara görə selektivlik 77.5%, 1.0 kütlə % olduqda 82.5%, 1.5 kütlə olduqda isə 

84.5% təşkil edir. Sirkoniumun qatılığının sonrakı artımı bu göstəriciyə praktiki 

olaraq təsir etmir. Modifikatorun qatılığının analoji qaydada artırılması monoetil-2-

naftollar qarışığının çıxımını da artırır. Belə ki, 0.5% Zr, H-mordenit götürüldükdə 

çıxım 41.5%, 1.0% Zr, H-mordenit olan halda 46.5%, 1.5% Zr, H-mordenit 

iştirakında isə 50.4% təşkil edir. Sirkoniumun qatılığının 2.0%-ə qaldırılması 

monoetil-2-naftollar qarışığının çıxımını az dəyişir (50.0%). 

Sirkoniumla müqayisədə digər iki katalizator iştirakında alınan nəticələr aşağı 

olur. Belə ki, nikellə modifikasiya olunmuş seolit H-mordenitlə müqayisədə 

monoetil-2-naftollar qarışığının selektivliyi və çıxımına müsbət təsir göstərir. Nikelin 

katalizatordakı qatılığı 0.5 kütlə % olduqda reaksiyanın məqsədli məhsula görə 

selektivliyi 71.1%-dən 75.0%-ə qədər artır, lakin qatılığın artırılması davam edilərsə 

bu göstərici az dəyişir və 1.5 Ni, H-mordenit iştirakında 77.0% təşkil edir. 
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Modifikatorun katalizatordakı qatılığının bu qaydada artırılması onun aktivliyini 

xeyli çoxaldır. Belə ki, H-mordenitdə monoetil-2-naftollar qarşığının çıxımı 32.2% 

olduğu halda 1.0% Ni, H-mordenitdə bu göstərici 37.5%, 1.5% Ni, H-mordenit 

götürüldükdə isə çıxım 43.5%-ə çatır. Palladium mordenit katalizatoruna gəldikdə 

qeyd etməliyik ki, modifikatorun qatılığı 1.0 kütlə % olan sistemlər daha əlverişli 

katalitik xassələrə malikdir. Belə ki, H-mordenitlə müqayisədə göstərdiyimiz  tərkibli 

Pd, H-mordenit iştirakında monoetil-2-naftollara görə selektivlik 9.5%, çıxım isə 

8.3% artır. Palladiumun katalizatordakı qatılığının sonrakı artımı çevrilmiş və ilkin 

götürülmüş  2-naftola görə hesablanmış məqsədli məhsulun çıxımlarına az təsir edir. 

Belə ki, 1.5 Pd, H-mordenit iştirakında bu göstəricilər uyğun olaraq 80.5 və 40.0% 

təşkil edir. Modifikatorun qatılığının 2.0% kütlə olması isə hər iki göstəricinin bir 

qədər də azalmasına səbəb olur.  

2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında naftolun konversiyasına gəldikdə 

istifadə olunan  katalizatorun tərkibindən asılı olaraq o aşağıdakı sıra üzrə azalır. 

Zr, H-mordenir >Ni, H-mordenit > Pd, H-mordenir > H-mordenit 

Yuxarıda qeyd etdik ki, H-mordenit katalizatorunun sabit iş müddəti çox 

deyildir (7-8 saat). Modifikasiya olunmuş seolitlərin bu göstəricisini təyin etmək 

üçün tədqiqatlar aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, onların istismar xassələri        

H-mordenitlə müqayisədə xeyli artır. Belə ki, Ni, H-mordenit katalizatoru 

götürüldükdə 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasını 250 saat Zr, H-mordenit 

olan halda 285 saat, Pd, H-mordenit iştirakında isə 300 saat ərzində aparmaq 

mümkündür. Göstərilən müddətdə aparılmış təcrübələr zamanı katalizatorlar aktivlik 

və selektivliyini dəyişməz saxlayırlar.  

Digər tərəfdən məlumdur ki, promotorlar katalitik sistemlərin katalitik və 

istismar xassələrini yaxşılaşdırırlar [64, s.91]. Onlar  katalizatorlara az miqdarda 

əlavə olunur. Bəzən ayrılıqda katalitik aktivlik nümayiş etməsələr də daxil olduğu 

katalitik sistemlərdə struktur dəyişikliyi və daha çox katalitik xassələrin artmasına 

səbəb olurlar. Aktivləşdirici promotorlar əlavə aktiv mərkəzlər yaratmaqla yanaşı 

aktiv fazanın elektron quruluşuna da təsir göstərmək iqtidarındadırlar.  
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4.3. Modifikasiya olunmuş mordenitlər iştirakında 1- və 2-naftolların 

etanolla alkilləşməsi 

 

1- və 2-naftolların etanolla alkilləşməsi reaksiyasında istifadə olunan 

mordenitlərin katalitik və istismar xassələrini daha da artırmaq  üçün əlavə tədqiqatlar  

aparılmış və bu məqsədlə müxtəlif promotorların təsiri öyrənilmişdir. Mordenitlərin 

modifikasiyasında kobalt, xrom və nikel sulfatlardan istifadə olunmuşdur. Əvvəllər 

aparılmış tədqiqatlarda bu duzların H-mordenitin xassələrinə müsbət təsiri müəyyən 

olunmuş və fenolların metanolla qarşılıqlı təsirində  H-mordenitin məqsədyönüm-

lüyü və sabit işinin xeyli artdığı aşkar olunmuşdur. Digər tərəfdən müəyyən 

edilmişdir ki, tərkibində 0.3 kütlə % xrom (III) sulfat olan H-mordenitlərdə xüsusən 

də Ni tərkibli katalizatorlarda bu müsbət meyl daha çox üzə çıxır. 

Bunları əsas götürərək 1- və 2-naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyası 

tərkibində göstərilən qatılıqda xrom (III) sulfat olan sirkonium, nikel və palladium 

mordenitlər  iştirakında tədqiq edilmiş və alınan nəticələr cədvəllər 4.3.1 və 4.3.2-də 

verilmişdir. 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında modifikasiya olunmuş morde-

nitlərin katalitik aktivliyi aşağıdakı sıra üzrə azalır. Müqayisəedici göstərici kimi ilkin 

1-naftola görə hesablanmış monoetil-1-naftolların çıxımı götürülmüşdür. 

MNiH-mordenit >MZrH-mordenit > MPdH-mordenit 

Reaksiyanın  monoetil-1-naftollaragörə selektivliyiisə aşağıdagöstərilənsıra üzrə 

artır.         

MPdH-mordenit <MNiH-mordenit < MZrH-mordenit 

Modifikasiya olunmuş sirkonium H-mordenitdən fərqli olaraq Pd, H-mordenit 

iştirakında 1-naftolun 4-vəziyyətdə alkilləşməsi digər modifikasiya olunmuş seolit-

lərlə müqayisədə daha çox baş verir. 
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Cədvəl 4.3.1 

Modifikasiya olunmuş mordenitlər iştirakında 1-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasının  nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3400C, υ-1,0 st-1
, ν = 1:4 mol/mol 

 

 

Göstəricilərin adı 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

0.3-Cr2(SO4)3 

1.5-Zr, 

H-mordenit 

0.3-Cr2(SO4)3 

1.5-Ni, 

H-mordenit 

0.3-Cr2(SO4)3 

1.5-Pd, 

H-mordenit 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış 

reaksiya məhsullarının çıxımı % ilə, o 

cümlədən 

   

1-etoksinaftalin 2.0 2.5 2.0 

2- etil-1-naftol 90.0 83.5 80.0 

4-etil-1-naftol 2.5 4.0 7.0 

dietilnaftollar - 2.0 2.5 

1-oksobirləşmələr 1.0 1.5 1.5 

Naftalinin metil və etil homoloqları 1.5 5.5 5.0 

1-naftolun konversiyası, % 34.0 37.5 30.5 

İlkin naftola görə hesablanmış monoetil 

naftolların çıxımı, % 

31.5 32.8 26.5 

Monoetil naftollar qarışığında  

2-etil-1-naftolun qatılığı, % 

97.3 96.0 92.0 

 

Dietilnaftollar sirkonium tərkibli mordenitdə praktiki olaraq əmələ gəlmir, digər 

modifikasiya olunmuş seolitlərdə isə onlara görə selektivlik 2-2.5% təşkil edir. 

Naftalinin alkil homoloqlarına gəldikdə onların qatılığı sirkonium tərkibli mordenitlə 

müqayisədə digər mordenitlərdə iki dəfə çox olur. Onu da qeyd etməliyik ki, 

monoetilnaftollar qarışığında 2-etil-1-naftolun payı daha çox yenə də modifikasiya 

olunmuş sirkonium H-mordenit iştirakında əldə olunur (97.3%). 

2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında modifikasiya olunmuş mordenit 

katalizatorları özünə məxsus katalitik xassələr nümayiş etdirir. 1-naftolla müqayisədə qismən 

çox konversiyaya məruz qalan 2-naftolun məqsədli məhsula çevrilən hissəsi onun digər 

izomerlərinə nəzərən az olur və bu fərq 3.0%-ə qədər təşkil edir. 1-etil-2-naftolun əmələ 

gəlmə selektivliyi daha çox sirkonium tərkibli mordenitdə, ən aşağı nəticə isə palladium H-

mordenitin modifikasiya olunmuş nümunəsində əldə olunur. Digər fərqli cəhətlərdən biri də 

etil naftolun digər izomeri olan 3etil-2-naftola və dietilnaftollara görə reaksiyanın 

selektivliyinin dəyişmə meylidir.  
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Cədvəl 4.3.2 

Modifikasiya olunmuş mordenitlər  iştirakında 2-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasının  nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3400C, υ-1,0 st-1
, ν = 1:4 mol/mol 

 

 

Göstəricilərin adı 

Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

0.3-Cr2(SO4)3 

1.5-Zr, 

H-mordenit 

0.3-Cr2(SO4)3 

1.5-Ni, 

H-mordenit 

0.3-Cr2(SO4)3 

1.5-Pd, 

H-mordenit 

Çevrilmiş 2-naftola görə hesablanmış reaksiya 

məhsullarının çıxımı % ilə, o cümlədən 

   

2-etoksinaftalin 3.0 2.5 2.0 

1-etil-2-naftol 87.0 82.5 81.0 

3-etil-2-naftol 

dietilnaftollar 

4.0 

1.0 

5.0 

2.0 

7.5 

3.0 

2-oksobirləşmələr 1.0 1.5 1.5 

Naftalinin metil və etil homoloqları 1.5 5.0 4.0 

2-naftolun konversiyası, % 36.0 42.0 33.5 

İlkin 2-naftola görə hesablanmış monoetil 

naftolların çıxımı, % 

 

32.8 

 

36.7 

 

29.6 

Monoetil naftollar qarışığında  

1-etil-2-naftolun qatılığı, % 

 

95.5 

 

94.2 

 

91.5 

Göründüyü kimi 3-etil-2-naftalin əmələ gəlmə selektivliyi modifikasiya 

olunmuş palladium mordenitdə daha çoxdur (7.5%). Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

dietilnaftollar da bu katalizator iştirakında daha çox alınır və ardıcıl alkilləşməni daha 

sürətlə həyata keçirir. Göründüyü kimi bu xüsusiyyət sirkonium tərkibli modifikasiya 

olunmuş H-mordenitlə müqayisədə üç dəfə nikel tərkibli mordenitə nəzərən isə 1.5 

dəfə çoxdur. Prosesdə alınan monoetilnaftollar qarışığında 1-etil-2-naftolun qatılığı  

istifadə olunan katalizatorlara görə aşağıdakı sıra üzrə azalır: 

MZr, H-mordenit >MNi,H-mordenit >MPd, H-mordenit 

Alınmış nəticələrin təhlili göstərir ki, xrom (III) sulfatla modifikasiya olunmuş 

sirkonium H-mordenit katalizatoru 1- və 2-naftolların etanolla alkilləşmə 

reaksiyasındakı aktivliyi, selektivliyi və istismar xassələri digər modifikasiya 

olunmuş və modifikasiya olunmamış H-mordenitlərdən fərqlənir və daha dəqiq desək 

onları üstələyir. Digər maraqlı cəhət isə bu katalitik sistemlərin sabit iş müddəti də 

sirkonium tərkibli H-mordenitlərdən 50 saata qədər çox olur ki, bu da gələcəkdə 

fasiləsiz yolla etilnaftolların alınması üçün böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 
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Xrom (III) sulfatın nikel tərkibli H-mordenitə promotor kimi daxil edilməsi və 

onun katalitik və istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması əvvəllər aparılmış 

tədqiqatlarda da müəyyən edilmişdir. 

Bu tədqiqatlar fenolların spirtlərlə alkilləşmə reaksiyasında aparılmış və onların 

nəticələri dərc edilmişdir [18]. Sirkonium tərkibli mordenitlərin aktivliyini artıran 

promotorlara nikel və kobaltın sulfatları aiddir. Butanın izobutana izomerləşməsində 

istifadə olunan katalizatorda sirkoniumun ion radiusuna yaxın duzların kationları 

(nikel, kobalt) modifikasiya zamanı prosesin temperaturunu da 190-2200C-yə salır 

[56]. Qeyd olunur ki, aşağı temperaturlarda hidrogenlə mühitin durulaşdırılması 

izoparafinlərin əmələ gəlməsini tormozlayır [70, s.30]. 

Bizim halda müsbət effekt bir qədər fərqli olduqda əldə edilmişdir. Belə ki, ion (+4) radiusu 

72 nm olan sirkonium tərkibli mordenitdə oksidləşmə dərəcəsi iki olan kobalt və nikel sulfatlarla 

modifikasiya  ilə müqayisədə xrom (III) sulfatla modifikasiya daha effektiv görünür. Co2+ - 74 nm, 

Ni2+ - 70.0 nm olduğu halda xrom ionunun (3+) kristallitdə radiusu (61-63 nm) bir qədər azdır [41, 

s.41]. Atomun itirdiyi elektronların sayının artması ilə onun effektiv olçülərinin azalması bizim 

halda da müşahidə olunur və modifikasiyanın əsasən katalizator səthində getməsi hesabına 

kristallitlərin ölçülərinin aşağı düşməsi baş verir. 

Xrom (III) sulfatın sirkonium tərkibli H-mordenitə daxil edilməsi aktivləşdirici 

promotor rolunu oynayır. Aktiv fazanın elektron quruluşuna  təsir etməklə yeni aktiv 

mərkəzlərin yaranma ehtimalı da olsa belə çox güman ki, əsasən mövcud katalitik 

mərkəzlərin turşu əsası xassələri tənzimlənir. Digər tərəfdən  modifikasiya zamanı 

katalizatordakı kristallitlərdə atom və ionların miqrasiyası [63] nəticəsində mordenitlərin 

sabitliyi və yaşama müddəti kimi kompleks parametrlərin də yaxşılanması baş verir. 

Sinirləşmənin qarşısının alınması hesabına davamlılığın artması hər üç mordenit 

katalizatoruna aiddir. Lakin sirkonium mordenitdə aparılan modifikasiya optimal katalitik 

xassələrə daha çox yaxın olan ölçülü kristallitlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur və 

alkiləşmə prosesini yüksək texnoloji göstəricilərin əldə ediməsi ilə gerçəkləşməsinə gətirib 

çıxarır. 
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V FƏSİL 

 

SİRKONİUM TƏRKİBLİ MORDENİT KATALİZATORLARI İŞTİRAKINDA 

1- VƏ 2- NAFTOLLARIN ETANOLLA  ALKİLLƏŞMƏSİ 

 

5.1. 1-naftolun etanolla alkilləşməsi 

 

Tədqiqatın növbəti mərhələsindən sirkonium tərkibli mordenit katalizatoru və 

onun xrom (III) sulfatla modifikasiya olunmuş nümunələri iştirakında 1- və               

2-naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyası ətraflı öyrənilmiş reaksiyanın 

qanunauyğunluqları və kinetik nəticələri müəyyən edilmişdir. 

Sirkoniumla modifikasiya olunmuş mordenit katalizatoru iştirakında 1-naftolun 

etanolla qarşılıqlı təsiri 300-4000C temperaturda, 0.5-2.0 st-1 həcmi sürətdə və 1-

naftolun etanola olan mol nisbətinin 1:2-8 həddində tədqiq edilmişdir. 

Cədvəl 5.1.1-5.1.2-də və şəkil 5.1-də 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasına 

temperatur, verilən xammalın həcmi sürəti və xammaldakı komponentlərin mol 

nisbətinin təsiri göstərilmiş, cədvəllərdə həmçinin alınan katalizatların kimyəvi 

tərkibi də verilmişdir. Bu nəticələrin təhlilindən aydın olur ki, 1-naftolun etanolla 

qarşılıqlı təsiri mürəkkəb olub, bir sıra kimyəvi çevrilmələrin baş verməsi ilə 

müşahidə olunur. Katalitik  qarşılıqlı təsir nəticəsində tərkibində oksigen olan 

birləşmələr, naftalinin metil və etilhomoloqları və identifikasiya olunmamış maddələr 

alınır. Sonuncunun tərkibində xammal komponentlərinin kondensləşmə məhsullarına 

da, o cümlədən, perilen quruluşlu birləşmələrə də rast gəlinir. 

Tərkibində oksigen olan məhsullara 1-etoksinaftalin, 2-etil-1-metoksinaftalin,  

2-etil-1-naftol, 4-etil-1-naftol, dimetilnaftollar, 1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaf-talin 

aiddir. Naftalinin alkil homoloqları qarışığında naftalindən başqa 1,2-dietilnaftalinə 

və bəzi metilnaftalinlərə də rast gəlinir. 
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Qaz halında olan məhsullar içərisində dietilefiri, etanal, karbon oksidləri və 

karbohidrogenlər də olur. 

Cədəvl  5.1.1 

Zr, H-mordenit katalizatoru iştirakı ilə 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasına temperaturun təsiri 

Reaksiya şəraiti: υ=1.0 st-1, ν=1:6 mol/mol 

№ Alınan katalizatın kimyəvi tərkibi, 

kütlə %-lə 

Temperatur, 0C 

300 340 380 

1 1-etoksinaftalin 3.0 0.4 - 

2 2-etil-1-naftol 7.6 16.2 21.4 

3 4-etil-1-naftol 0.3 1.0 1.9 

4 Dietilnaftollar - - 1.0 

5 1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalin 0.8 0.4 - 

6 Naftalin - - 1.0 

7 1,2-dietilnaftalin 0.4 1.0 3.0 

8 Alkilnaftalinlər - 0.5 0.8 

9 İdentifikasiya olunmamış maddələr - 0.3 0.5 

10 Çevrilməyən 1-naftol 29.0 23.0 12.5 

11 Çevrilməyən etanol 47.2 40.3 28.9 

12 Su 5.0 8.5 10.0 

13 Qaz+itki 6.7 8.4 19.0 

14 Cəmi 100 100 100 

Zr, H-mordenit katalizatoru iştirakı ilə 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasına temperaturun təsiri daha çoxdur. Göründüyü kimi aşağı temperaturda 

(300-3400C) bu reaksiyadan əsasən tərkibində oksigen olan birləşmələr, xüsusən də 

1-etoksinaftalin, 2-etil-1-naftol, 4-etil-1-naftol, dimetilnaftollar əmələ gəlir       

(cədvəl 5.1.1). Bu zaman aşağıda göstərilmiş reaksiyaların baş verdiyi təsdiq 

edilmişdir. 

H-mordenitlə müqayisədə sirkoniumla modifikasiya olunmuş mordenit iştirakı 

ilə alınan oksobirləşmələrin qatılığı çox deyildir. Katalizatlarda bu birləşmələrin 

aşağı  miqdarda  olması çox güman  ki, Zr,H-mordenit iştirakı ilə  onların  daha 

sürətlə çevrilməsi ilə izah olunmalıdır. Belə ki, cədvəl 5.1.1-də verilmiş nəticələri   

H-mordenit iştirakı ilə alınan nəticələrlə (5) müqayisə etdikdə aydın olur ki, 320-

3600C temperaturda sirkonium ilə modifikasiya olunmuş mordenit iştira-kında alınan 

reaksiya məhsullarında oksobirləşmələrin qatılıqları 5-10 dəfə az olur və 0.4-0.8% 

təşkil edir. 
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Cədvəl 5.1.2 

Zr, H-mordenit iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasına 

verilən xammalın həcmi surətinin 

 və xammaldakı komponentlərin mol nisbətinin təsiri 

Reaksiyanın temperaturu – 3400C 

Reaksiya şəraiti  

1-naf 

tolun 

konversi 

yası, % 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış reaksiya məhsullarının çıxımı, 

% 

Həcmi 

sürət, 

υ, st-1 

1-naf 

tolun 

etanola 

olan 

mol 

nisbəti 

 

1-etok 

sinaftalin 

 

2-etil-1 

naftol 

 

4-etil-

1-

naftol 

 

1,2-

dietililnaf

talin 

Naftalin 

və onun 

alkil 

törəmələri 

 

Oksobirlə

şmə 

0.5 1:5 46.5 1.6 83.6 7.0 4.0 3.0 0.5 

1.0 1:5 40.3 2.1 87.6 5.4 2.0 1.0 1.0 

1.5 1:5 33.2 5.0 87.0 3.0 2.0 0.5 1.5 

2.0 1:5 29.0 7.0 88.0 2.0 1.0 - 1.5 

1.0 1:3 24.5 1.0  91.0 2.8 1.5 - 1.0 

1.0 1:7 48.8 3.0 86.0 6.0 2.5 1.0 1.0 

1.0 1:9 54.9 3.0 80.0 5.5 6.5 3.0 0.5 

0.7 1:5 44.0 1.8 85.0 6.0 2.5 2.2 0.8 

 

3000C temperaturda 26.5% selektivliklə alınan 1-etoksinaftalinin çıxımı 3800C-

də heçə enir. Bu zaman  karbona görə alkilləşmə məhsulları olan mono- və dietil 1-

naftolların ümumi selektivliyi 67.7%-dən 80.5%-ə qalxır.  

Temperaturun 300-dən 3400-ə qədər artması katalizatda naftalinin 

etilhomoloqlarının miqdarını da çoxaldır. Bu birləşmələri görə reaksiyanın 

selektivliyi təqribən iki dəfə artaraq 3400-də 5.0% təşkil edir (şəkil 5.1.1) 

Temperaturun sonrakı artımı 2-etil-1-naftolun əmələ gəlməsinə mənfi təsir göstərir.  

Belə ki, reaksiyanın bu məhsula görə selektivliyi 3600C-də 71.6%, 3800C-də isə 

68.8% təşkil edir. Temperaturun artması ilə katalizatdakı naftalinin etil 
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homoloqlarının miqdarı çoxalmağa başlayır. Bu birləşmələr 1-naftolun etanolla 

qarşılıqlı təsirinin əsas məhsullarına çevrilirlər. 

 

+ C2H5OH

OH

OC2H5

OH

C2H5

OH

OH

C2H5

C2H5

C2H5
   C2H5OH

H2O

H2O

 

 

Şəkil 5.1.1-dən göründüyü kimi temperaturun alınan oksigenli reaksiya 

məhsullarının selektivliyinə təsiri də maraqlıdır. Belə ki, 3000C-də alınan 2-etil-1-

naftol və 4-etil-1-naftol qarışığına görə reaksiyanın ümumi selektivliyi 70.0% olduğu 

halda 3400C-də bu göstərici 93.0%-ə qalxır. Temperaturun sonrakı artımı (3800C) 

monoetilnaftollara görə ümumi selektivliyi 74.9%-ə qədər azaldır və katalizatlarda 

qismən də olsa dietilnaftollara rast gəlinir (cədvəl 5.1.1). Digər tərəfdən temperaturun 

3400C-dən 3800-yə qaldırılması naftalin və onun alkil törəmələrinə görə prosesin 

selektivliyini 16.0%-ə qədər artırır (şəkil 5.1.1). 

Temperaturun artması 1-naftolun və etanolun konversiyasını da artırır, qaz 

halında və perilen quruluşlu alınan məhsulların miqdarına müsbət təsir göstərir         

[14, s.77.]. 
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Şəkil 5.1.1. Temperaturun çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış                         

1-etoksinaftalinin (1), naftalin və onun alkil törəmələrinin (2), 

metilnaftolların (3) çıxımına və α – naftolun konversiyasına (4) təsiri 

 

2-etil-1-naftolun çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış çıxımı kifayət qədər olsa 

da onun çevrilmiş spirtə görə hesablanmış çıxımı çox deyildir (14.9-20.4%). Bu da  

prosesdə spirtin kənar çevrilmələrinin payının çox olduğunu göstərir. Dediklərimiz  

cədvəl 5.1-də verilmiş maddi balanslardan da əyani görünür. 2-etil-1-naftolun 

başlanğıc naftola görə hesablanmış çıxımlarına gəldikdə onlar kifayət qədər yüksək 

olub (16.6-46.4%)  praktiki əhəmiyyət kəsb edirlər.  

Verilən xammalın həcmi sürətinin reaksiyanın göstəricilərinə təsiri cədvəl 5.2-

də öz əksini tapmışdır. Verilən xammalın həcmi sürətinin 0.5 st-1-dən 1.0 st-1-ə 

qaldırılması arzu edilən haldır. Kontakt vaxtının azaldılması ilə 1-naftolun 

konversiyası qismən azalsa (6.2%) da məqsədli məhsula görə reaksiyanın selektivliyi 

83.6%-dən 87.6%-ə qədər artır. 
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Həcmi sürətin sonrakı artımı (2.0 st-1) 1-naftolun konversiyanı daha 11.3%  

aşağı salır, lakin bu zaman etilnaftollara görə reaksiyanın selektivliyi cüzi dəyişir 

(0.4%). Bu səbəbdən υ =1.0 st-1 daha əlverişli həcmi sürət kimi qəbul edilmişdir. 

Həcmi sürətin artırılması 4-etil-1-naftola görə reaksiyasının selektivliyini də azaldır. 

Göründüyü kimi  υ = 0.5 st-1  olan halda 7.0% selektivliklə alınan bu izomerin 

çevrilmiş naftola görə hesablanmış çıxımı υ = 2.0 st-1  olduqda 3 dəfədən də çox 

azalır və 2% təşkil edir. Kontakt vaxtının azaldılması əmələ gələn oksobirləşməyə 

görə selektivliyi qismən artırsa da digər məhsullara görə, xüsusən də  alkilnaftalinə 

görə prosesin selektivliyinə mənfi təsir edir. 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasına təsir göstərən digər amil xammalın 

tərkibindəki komponentlərin mol nisbətidir. Xammalda spirtin parsial təzyiqi üç dəfə 

çox olduqda etilnaftollara görə reaksiyanın selektivliyi daha yüksək qiymət (93.8%) 

alır ki, onun da 91.0%-i 2-etil-1-naftolun payına düşür. Lakin bu zaman 1-naftolun 

konversiyası cəmi 24.5% təşkil edir (cədvəl 5.1.2) və identifikasiya olunmamış 

maddələrin, o cümlədən,  perilen quruluşlu maddələrin katalizatdakı miqdarı xeyli 

artır (2.2%). Xammalda 1-naftola nəzərən etanolun mol nisbətinin 5 dəfə artırılması 

kondensləşmə məhsullarının əmələ gəlməsini azaldır. Bu şəraitdə 1-naftolun 

konversiyası 15.8% artaraq 40.3% olur, məqsədli məhsula görə reaksiyanın 

selektivliyi isə 3.4% azalır. 

Etanolun xammaldakı mol payının 7 dəfə artırılması etilnaftollara görə 

selektivliyi qismən (1.0%) aşağı salır. 1-naftolun konversiyası isə 8.5% artır və 

48.8% təşkil edir. Xammalda etanolun qatılığının sonrakı artımı qəbuledilməzdir. 

Belə ki, ν=1:9 qiymətində etilnaftollara görə reaksiyanın selektivliyinin gözə 

çarpacaq dərəcədə azalması (85.5%) müşahidə olunur. Düzdür, bu halda 1-naftolun 

konversiyası artır,  lakin onun xeyli hissəsi naftalinin metil və etil homoloqlarının 

alınmasına sərf olunur. Son halda verilmiş naftola görə hesablanmış etilnaftolların 

çıxımı da yüksəkdir-46.9%, lakin mürəkkəb tərkibli katalizatın alınması onun sonrakı 

emalını xeyli çətinləşdirir və məqsədli məhsulların təmizliyinə mənfi təsir göstərir. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Zr, H-mordenit katalizatoru iştirakı ilə            

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyası üçün əlverişli reaksiya şəraiti seçilmişdir: 
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T=3400C, υ =1.0 st-1, ν =1:5 mol/mol. Seçilmiş şəraitdə 2-etil-1-naftolun çevrilmiş və 

başlanğıc 1-naftola görə hesablanmış çıxımları uyğun olaraq 87.6% və 35.3%, 

naftolun birdəfəlik konversiyası isə 40.3% təşkil etmişdir. Prosesdə alınan                

1-etoksinaftalin və 4-etil-1-naftolun da ümumi selektivliyinin kifayət qədər olması 

(8.5%) oksigenli məhsullara görə ümumi selektivliyi 95.1%-ə, çıxımı isə 38.2%-ə 

qaldırır və alınan katalizatın növbəti mərhələdəki emalını xeyli sadələşdirir              

[4, s.228]. 

Deməli, Zr, H-mordenit katalizatoru 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasında praktiki nəticələrin əldə edilməsinə imkan verir və ona görə də 

etilnaftolların alınma üsulunun işlənib hazırlanması zəruriliyini ortaya qoyur. 

 

5.2. Etoksinaftalinin katalitik çevrilməsinin tədqiqi 

 

Zr, H-mordenit katalizatoru iştirakı ilə 1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsiri 

reaksiyasından alınan katalizatların tərkibinin araşdırılması və reaksiya 

göstəricilərinin təhlili prosesin mürəkkəb olduğunu və çoxlu sayda çevrilmələrin baş 

verdiyini sübut edir (cədvəl 5.1.1). Aşağı temperaturlarda (300-3400C) etilnaftolların, 

yuxarı temperaturda isə (360-4000C) naftalinin alkil (C1-C2) homoloqlarının əsas 

reaksiya məhsulları  olması, həmçinin katalizatlarda 1-etoksinaftalinin və müxtəlif 

quruluşlu oksobirləşmələrin iştirakı  dediklərimizi təsdiq edir. Bu səbəbdən proses 

zamanı baş verən əsas və yan çevrilmələrin müəyyən edilməsi, ardıcıl və paralel 

reaksiyaların aşkar olunması vacib məsələlərdən biri kimi ortaya çıxır. 

1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan məhsullar işərisində 1-okso-2,2-

dietil-1,2-dihidronaftalinə, 1-okso-4,4-dihidronaftalinə rast gəlinir. Güman edilir ki, 

bu birləşmələr 1-etoksinaftalin ilə birlikdə naftalinin alkil  (C1-C2) homoloqlarının 

alınmasında aralıq maddə rolunu oynaya bilər. Bu barədə fərziyyələr 1-naftolun 

metanolla alkilləşmə reaksiyasında irəli sürülmüşdür [128, s.1491], [3, s.242]. Digər 

tərəfdən əmələ gələn 1-etoksinaftalinin məqsədli məhsullar olan 2-etil-1-maftolun və 

4-etil-1-naftolun alınmasındakı rolunu müəyyən etmək maraq doğurur. 
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Cədvəl 5.2.1. 

Zr, H-mordenit iştirakı ilə 1-etoksinaftalinin və 1-naftolun etanolla  

qarşılıqlı təsiri reaksiyalarının müqayisəli nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: υ=1.0 st-1, ν=1:5 mol/mol 

 

Göstəricinin adı 

Metilləşən reagentinin adı 

1-etok-

sinaftalin 

1-naftol 1-etok-

sinaftalin 

1-naftol 1-etok-

sinaftalin 

1-naftol 

Temperatur, 0C 300 300 340 340 380 380 

Alınmışdır, kütlə % ilə, o cümlədən       

 1-etoksinaftalin 69.0 7.3 47.0 1.0 25.5 - 

1-naftol 4.0 70.6 2.8 53.7 2.0 29.7 

2-etil-1-naftol 5.9 18.5 7.0 37.8 6.8 50.8 

4-etil-1-naftol 1.0 0.7 1.5 2.3 2.0 4.5 

Dimetilnaftollar - - - - 0.5 2.4 

1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronafta-

lin 

3.0 1.9 2.8 1.0 1.6 - 

Naftalin 1.5 - 1.6 - 4.0 2.4 

1,2-dietilnaftalin 9.5 1.0 20.0 2.3 25.0 7.1 

Digər alkil (C1-C2) naftalinlər 2.7 - 14.1 1.2 29.2 1.9 

İdentifikasiya olunmamış maddələr 3.4 - 3.2 0.7 3.4 1.2 

Cəmi 100 100 100 100 100 100 

1-naftolun konversiyası, %  24.7  40.3  67.5 

1-etoksinaftalinin konversiyası, % 27.4  46.7  72.2  

 

 

Ona görə  Zr,H-mordenit katalizatoru və etanol iştirakı ilə 1-etoksinaftalinin 

çevrilməsi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatları aparmaqda əsas məqsəd 1-naftolun etanolla 

qarşılıqlı təsirindən alınan 1-etoksinaftalinin verilmiş şəraitdə reaksiya qarışığında 

mövqeyini müəyyən etmək və ya daha dəqiq desək onun aralıq maddə, yaxud paralel 

sxem üzrə alındığını müəyyənləşdirmək olmuşdur. 

Tədqiqatlar 300-3800C temperaturda 1-etoksinaftalinin etanola olan mol 

nisbətinin 1:5 qiymətində və υ =1.0 st-1 həcmi sürətdə aparılmışdır. Alınmış nəticələr 
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cədvəl 5.2.1-də verilmişdir. Müqayisəni asanlaşdırmaq üçün  həmin cədvəldə           

1-naftolun etanolla (ν = 1:5 mol/mol) qarşılıqlı təsirinin nəticələri də göstərilmişdir. 

Su və qaz halında alınan maddələr həmçinin çevrilməyən etanoldan başqa 

alınmış məhsulların kimyəvi tərkibi 41.1-42.8% kütlə olmaqla hər iki halda 100%-ə 

gətirilməklə verilmişdir. 

Zr, H-mordenit katalizatoru iştirakı ilə 1-etoksinaftalinin və 1-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasının nəticələrinin müqayisəli təhlili aşağıdakıları müəyyən 

etməyə imkan vermişdir. 

- etanolla qarşılıqlı təsir zamanı 1-etoksinaftalinin və 1-naftolun konver-siyaları  

arasında fərq 2.7-6.4% təşkil edir; 

- 1-etoksinaftalin nüvədəki karbona görə etilləşməyə məruz qalmır və 2-etil-1 

metoksinaftalin praktiki olaraq alınmır. 1-naftolun etilefiri etilləşmə şəraitində 

qismən deetilləşməyə uğrayaraq 1-naftolu əmələ gətirir. Maraqlısı odur ki, 

temperaturun artması ilə bu reaksiyanın sürəti qismən azalır və alkilatda alınan 

naftolun qatılığı iki dəfə aşağı düşərək 3800C temperaturda 2.0 kütlə % olur. 

- 1-etoksinaftalinin etilnaftollara çevrilməsi reaksiyası onun əsas çevrilmələri ilə 

müqayisədə qismən baş verir. Xüsusən aşağı temperaturda (300-3400C)                    

1-etoksinaftalindən alınan 5.9-7.0% 2-etil-1-naftol, digər reaksiya ilə alınan bu 

məhsuldan 3-5 dəfə az olması ilə seçilir. Digər tərəfdən 1-etoksinaftalinin 

molekuldaxili izomerləşməsi ilə 2-etil-1-naftolun alınma reaksiyasının yavaş getdiyi, 

reaksiya məhsullarının kimyəvi tərkibini araşdıranda da aydın olur. Belə ki, hətta 

3000C temperaturda alınan 2-etil-1-naftolun qatılığı naftalinin alkil homoloqları ilə 

müqayisədə 2 dəfə azdır. Temperaturun 3800C-yə qaldırılması alkilatda alınan 2-etil-

1-naftolun qatılığına praktiki olaraq təsir etməsədə digər izomer olan 4-etil-1-naftolun 

qatılığını cüzi artırır. Lakin bu izomerin kütlə payı 1-naftol və etanoldan alınan 4-etil-

1-naftolun qatılığı ilə müqayisədə iki dəfə azdır. Bəzi katalizatorlar [25, s.118] 

iştirakı ilə aşağı temperaturda fenol və krezolların metilefirlərinin aralıq maddə kimi 

alınıb sonradan müvafiq mono- və dimetilfenollara çevrilmələri haqqında irəli 

sürülən fərziyyə [75, s.1337]. Bizim halda özünü doğrultmur. Əksinə turşu-əsasi 

xassələri tənzim edilmiş katalitik sistemlər iştirakı ilə 3200C temperaturda əsasən 
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fenolun nüvəsindəki karbona görə metilləşmənin baş verdiyi [50, s.95] və efir 

mexanizminin inkar edilməsi barədə əsaslı fikirlər [23, s.580] 1-naftolun etanolla 

qarşılıqlı təsiri reaksiyası üçün də qəbul edilə bilər [2, s.47]. 

1-etoksinaftalinin etanol iştirakı ilə baş verən çevrilmələrinin digər fərqli 

cəhətlərinə görə alınan məhsullar içərisində 1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalinin və 

naftalinin alkil (C1-C2) homoloqlarının qatılıqlarının kifayət qədər çox olmasıdır. 

Hətta 3000C temperaturda 1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan 1-okso-2,2-

dietil-1,2 dihidronaftalinin qatılığı 1-etoksinaftalin olan halda əmələ gələn bu 

birləşmənin qatılığından 2 dəfə, naftalinin alkil (C1-C2) homoloqlarının qatılığından 

isə 12 dəfə azdır. 1-etoksinaftalinin etanolla qarşılıqlı təsirində 1-okso-2,2-dietil-1,2- 

dihidronaftalinin, onun əsasında alınan 1,2-dietilnaftalinin və digər alkil (C1-C2) 

homoloqların alınması reaksiyasının 1-naftol-etanol sistemi ilə müqayisədə digər 

temperaturlarda da qat-qat üstünlük təşkil etməsi cədvəl 5.2.1-də verilmiş nəticələrin 

təhlilindən əyani görünür. Belə ki, 1-naftolla qarşılıqlı təsirindən əsasən                    

1-etoksinaftalin alınıb sonradan qeyd etdiyimiz çevrilmələrə məruz qalsa idi, onda 

reaksiya məhsullarının kimyəvi tərkibi tamamilə başqa cür olardı. Digər tərəfdən 

3400C temperaturda 46.7%, 3800C temperaturda 72.2% konversiyaya uğrayan          

1-etoksinaftalin həmin şəraitlərdə 1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsiri reaksiyasında 

cüzi (3400C)  miqdarda əmələ gəlir və ya ümumiyyətlə alınmır (T-3800C). 

Dediklərimizi yekunlaşdıraraq qeyd etmək lazımdır ki, 1-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasında paralel yolla əsasən 3400C temperaturda az miqdarda alınan 

1-etoksinaftalin yuxarıda göstərdiyimiz çevrilmələrə qismən məruz qala bilər. 1-

naftolun etanolla qarşılıqlı təsiri reaksiyasında bu birləşmənin rolu seçilmiş reaksiya 

şəraitində böyük deyildir. Digər tərəfdən onun reaksiyada alınan miqdarda xammalın 

tərkibinə daxil edilməsi belə prosesin göstəricilərinə xələl gətirməyəcəyi də güman 

olunur. Ancaq aşağı temperaturda alınan 1-etoksinaftalinin sistemində dövr 

etdirilməsi onun miqdarının sonrakı artımının qarşısını ala bilər. 

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 1-naftolun 

etanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn 1-etoksinaftalin etilnaftolların alınmasında 

aralıq maddə rolunu oynamır [79, s.219]. Paralel mexanizm üzrə alınan                     
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1-etoksinaftalin etanol və Zr, H-mordenit katalizatoru iştirakında əsasən alkil (C1-C2) 

naftalinlərə çevrilir. Alınmış nəticələr prosesin qanunauyğunluqlarının işlənib 

hazırlanmasında kinetik tədqiqatların aparılmasında və kinetik  modelin tərtib 

olunmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

 

 

5.3. 1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalin və 1-okso-4,4-dietil-1,4- 

       dihidronaftalinin metanolla qarşılıqlı təsirinin tədqiqi 

 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında məqsədli məhsullarla yanaşı bir sıra 

kənar məhsullar da əmələ gəlir. Bu birləşmələrə naftalinin metil və etil homoloqları, 

kondensləşmiş mürəkkəb quruluşlu maddələri aid etmək olar.  

Alınan alkilatlarda 1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalin və 1-okso-4,4-dietil-1,4-

dihidronaftalinə də rast gəlinir. Bu məhsullar əsasən aşağı temperaturda (300-3200C) 

alınır və temperaturun artması ilə onların alkilatlarda qatılığı kəskin azalır. Bu 

birləşmələrin katalitik prosesdəki rolunu müəyyən etmək üçün tədqiqatlar aparılmış 

və onların metanol iştirakında çevrilmələri öyrənilmişdir. 

1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalin və 1-okso-4,4-dietil-1,4-dihidronaftalinin 

metanolla katalitik çevrilməsi 300-3800C temperaturda tədqiq edilmiş və xammalda 

metanolun parsial təzyiqi oksobirləşməyə nəzərən 8-10 dəfə çox götürülmüşdür. 

Alınmış nəticələr  cədvəl 5.3.1 və 5.3.2-də verilir. 
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Cədvəl 5.3.1 

Sirkonium tərkibli mordenit katalizatoru iştirakında 1-okso-2,2-dietil-1,2-

dihidronaftalinin etanolla qarşılıqlı təsirinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: ν = 1.0  st-1, υ = 1:8 mol/mol 

Göstəricinin adı Temperatur, 0C 

300 340 380 

1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalinin konversiyası, % 60.0 88.5 100 

Naftalinin alkil homoloqlarının kimyəvi tərkibi, kütlə % ilə    

2-etilnaftalin - 1.5 2.5 

1,2-dietilnaftalin 99.0 96.0 91.0 

1-metil -2-etil naftalin - 1.5 2.0 

1,2-dimetilnaftalin - - 1.0 

Digər  alkil naftalinlər 1.0 1.0 3.0 

 

Mürəkkəb sirkonium tərkibli H-mordenit katalizatoru iştirakında 1-okso-4,4-

dietil-1,2-dihidronaftalinin  etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan katalizatların kimyəvi 

tərkibini nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, bu zaman əsasən naftalinin etil 

homoloqları alınır. Bu homoloqlar içərisində 1,2-dietilnaftalinin qatılığı 91.0-99.0% 

təşkil edir və temperaturun artması ilə bu qatılıq azalır. Temperaturun 3000C-dən-

3800C-yə qaldırılması 1,2-etilnaftalinin qatılığını 2,3%-ə digər alkil naftalinlərin 

kütlə payını da 3.0%-ə qədər artırır və alkilnaftalinlər içərisində 1,2,3- və 1,2,4- 

trietilnaftalinlərin alınmasına şərait yaranır. 
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Cədvəl 5.3.2 

Sirkonium tərkibli mordenit katalizatoru iştirakında 1-okso-4,4-dietil-1,4-

dihidronaftalinin etanolla qarşılıqlı təsirinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: ν = 1.0  st-1, υ = 1:6 mol/mol 

Göstəricinin adı Temperatur, 0C 

300 340 380 

1-okso-4,4-dimetil-1,4-dihidronaftalinin konversiyası, % 67.2 91.5 100 

Alınmışdır, kütlə % ilə    

1,1,3-trietil-1,2-dihidronaftalin 31.5 30.0 7.5 

Naftalinin alkil homoloqları 5.0 16.0 46.0 

Naftalinin alkil homoloqları qarışığının kimyəvi tərkibi, kütlə % ilə    

1,2-dietilnaftalin - - 1.0 

1,2,3-trietilnaftalin 99.0 5.5 5.0 

Tetraetilnaftalinlər, əsasən 1,2,3,4 izomer 1.0 60.5 58.5 

Pentaetilnaftalinlər,əsasən  1,2,3,4,7 izomer - 34.0 35.5 

 

1,2-dietilnaftalinin alınmasında təklif olunan digər yol da maraq doğurur. Bu 

mexanizm Marbel və Maqun tərəfindən [36, s.13] sulfat turşusu-sirkə anhidridi 

iştirakı ilə dienon-fenol üçün irəli sürülmüş yenidən qruplaşma ilə eyni sayıla bilər. 
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Trietilnaftalinlərin alınmasına gəldikdə 1-okso-2,2-dietil-1,4-dihidronaftalinin 

iki etil spirti molekulu ilə eyni vaxtda reaksiyaya girməsi və suyun ayrılması ilə 

əmələ gəlməsi güman olunur. 

 Sirkonium tərkibli H-mordenit iştirakında çox az miqdarda əmələ gələn 1-okso-

4,4-dimetil-1,2-dihidronaftalinin də etanol mühitində alkilnaftalinlərə çevrilməsi əsas 

guman olunan fərziyələrdəndir. Cədvəl 5.3.2-dən göründüyü kimi reaksiyanın əsas 

məhsullarına 1,1,3-trietil-1,2-dihidronaftalin aid olub temperaturun artması ilə onun 

alınma sürəti azalır. Bu hal  katalizatlarda əmələ gələn alkilnaftalinlərin qatılığının 

artması ilə müşayiət olunur. Belə ki, temperaturun 3000C-dən 3800C-yə qaldırılması 

1,1,3-trietil-1,2-dihidronaftalinin qatılığını 31.5%-dən 7.5%-ə alkilnaftalinlərin 

miqdarını isə 5.0%-dən 46.0%-ə artırır. Alkilnaftalinlər qarışığında 3000C-də əsasən 
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1,2,3- trietilnaftalin (99.0%) olduğu halda 3800C-də onun qatılığı 5.0%-ə enir və 

katalizatda tetra və penta etilnaftalinlərin qatılıqları cəmi 94%-ə qədər çoxalır. 

Temperaturun artması naftalinin etilhomoloqlarının qismən izomerləşərək metil-, etil 

homoloqları qarışığının alınmasına səbəb olur. Bu halda 1-okso-2,2-dietil-1,2-

dihidronaftalinin etanolla qarşılıqlı təsirində də müşahidə olunur. 

1-okso-4,4-dietil-1,2-dihidronaftalindən və etanoldan tri və daha çox etil 

homoloqları olan alkil naftalinlərin alınması mürəkkəb mexanizm üzrə baş verir və 

əvvəllər Sabtai J.A., Klem D.R. və Teylor D.R. [128, s.1490] tərəfindən metanol 

üçün təklif olunmuş sxemə əsaslanır. 
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Göründüyü kimi 1-okso-4,4-dimetil-1,4-dihidronaftalinin yenidən qruplaşması 

nəticəsində əmələ gələn keton quruluşlu birləşmə etil spirti ilə reaksiyaya girərək 

aralıq kompleksləri verir ki, onlar da okso qrupun reduksiyası və molekulda yenidən 

paylanma nəticəsində trietilnaftalinləri, onun ardınca isə tetra- və pentaetil 

homoloqları əmələ gətirir. 

Tədqiq edilmiş şəraitdə temperaturun artması ilə hər iki okso- birləşmənin 

konversiyasının çoxalması müşahidə olunur. Okso- birləşmələrin konversiyalarının 

müqayisəsi isə 1-okso-4,4-dietil-1,4-dihidronaftalinin alkilləşmə prosesində çox az 

alınmasına baxmayaraq onun etanol mühitində 1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidro-

naftalinlə müqayisədə çox olduğunu da üzə çıxarmışdır. 
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1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn katalizatların tərkibini 

nəzərdən keçirdikdə (cədvəl 5.1.1) aydın olur ki, oksobirləşmələrdən ancaq 1-okso-

2,2-dietil-1,2-dihidronaftalin bu katalitik prosesdə alınır onun miqdarı temperaturun 

artması ilə azalır və  3800C-də heçə enir. Hətta aşağı temperaturda (3000C) belə onun 

miqdarı cəmi 0.8%-dir. Həmin şəraitdə alınan 1,2-dietilnaftalinin də qatılığı çox azdır 

(0.4%). Lakin temperaturun 3400C-yə qaldırılması oksobirləşmənin miqdarını 0.4%-ə 

salsa da alınan məhsullar içərisində di- və digər alkilnaftalinlərin qatılığını 1.5%-ə 

qaldırır. Bu da çox güman ki, 1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalinin etanolla ardıcıl 

alkilləşməsinin payının artdığını göstərir. 3800C-də bu çevrilmənin daha da çox 

olduğu guman olunur. Belə ki, alkilnaftalinlərin katalizatdakı qatılığı 3 dəfə artaraq 

4.8% olur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1-okso-2,2-dietil-1,2-dihidronaftalinin 

çevrilməsindən əsasən 1,2-dietilnaftalin alınır. 

1-okso-4,4-dietil-1,4-dihidronaftalinə gəldikdə onun katalizatlarda izinə rast 

gəlinir və etanolla qarşılıqlı təsirindən tri və daha çox alkil qrupları (metil, etil) olan 

naftalinin homoloqları alınır. Cədvəl 5.1-dən də göründüyü kimi bu alkil homoloqlara 

katalizatlarda çox az rast gəlinir. Deməli, sirkonium tərkibli mürəkkəb seolit 

katalizatoru iştirakında onun əmələ gəlmə ehtimalı çox azdır. 1-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyası xüsusi şəraitdə aparıldıqda 1-okso-4,4-dietil-1,4-

dihidronaftalinin kənar məhsul kimi qismən alınıb alkilləşdirici agentin artıqlaması 

ilə götürülmüş sistemlərdə müxtəlif çeşidli polialkilnaftalinlərə çevrilməsi ehtimalı az 

da olsa vardır. Lakin bu mərhələni kinetik tədqiqatlarda şərti olaraq nəzərə almamaq 

da olar. Çünki oksobirləşmənin alınması və onun etanolla qarşılıqlı təsirindən alkil 

naftalinlərə çevrilməsi miqdarı cəhətdən çətin təyin olunur. Bu səbəbdən 1-naftol və 

etanoldan əmələ gələn 2-etil-1-naftolun etanolla ardıcıl alkilləşməsindən 

oksobirləşməni keçərək dietilnaftalinin alınma marşrutu ilə şərti ifadə olunması daha 

məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 
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5.4. Naftolların etanolla alkilləşmə şəraitində spirtin katalitik  

       çevrilmələrinin tədqiqi 

 

Naftolların etanolla alkilləşmə prosesində  əsas və bir sıra kənar çevrilmələr baş 

verir.  Naftolların etil homoloqlarının alınması ilə gedən əsas çevrilmələrlə yanaşı 

naftalinin alkil homoloqlarının əmələ gəlməsi və etanolun katalitik çevrilməsindən 

alınan yan məhsullar bu kimi istənilməyən reaksiyalar hesabına gerçəkləşir. 

Alkilləşmə şəraitində etanolun yan çevrilmələrinin mahiyyətini aşkar etmək üçün 

tədqiqatlar aparılmışdır. 

Sirkonium tərkibli katalizatorlar iştirakında etanolun çevrilmələri barədə elmi 

məlumatlar da əvvəlcədən araşdırılmışdır. Alınan nəticələr müxtəlif olub istifadə 

olunan katalizatorun tərkibindən və reaksiya şəraitindən asılıdır. Sirkonium tərkibli 

heterogen katalizatorlar iştirakında etanoldan dietilefiri, asetaldehid, sirkə turşusu, etil 

asetat, etilen, karbohidrogenlər qarışığı (maye yanacaq) və s. alındığı vurğulanır. 

Qeyd olunur ki, sirkonium dioksidin tərkibi və quruluşunun onun etanolun 

çevrilməsindən alınan məhsulların tərkibi, çıxımı və selektivliyinə təsiri böyükdür 

[36,s.12]. Məsələn, amorf  ZrO2 iştirakında 2000C-dən yuxarı temperaturda paralel 

olaraq dietilefiri və etilen alınır ki, onların selektivliyi 50% olur. Kristallik quruluşlu 

sirkonium dioksid götürüldükdə əsasən asetaldehid alınır və su ilə əvvəlcədən emal 

edilmiş katalitik sistem iştirakında etanolun asetaldehidə konversiyası 48.0% təşkil 

edir. 

Bəzi tədqiqatçılar Cu/ZnO-ZrO2-Al2O3 katalizatoru iştirakında oksigen olmayan 

şəraitdə 250-3200C temperaturda etanol-su qarışığından sirkə turşusunun alındığını 

bildirirlər [77, s.140]. Onların fikrincə etanol əvvəlcə etilasetata çevrilir ki, onun da 

hidrolizindən sirkə turşusu alınır. Bu katalizator iştirakında etilasetatın hidroliz 

dərəcəsi ilə sirkə turşusunun çıxımı arasında korelyasiya müşahidə olunur [87,s.198]. 

Müxtəlif mis oksidli katalizatorlar iştirakında etanol-su qarışığının katalitik 

çevrilməsindən sirkə turşusunun əmələ gəlməsini iki müxtəlif mexanizm üzrə baş 

verdiyini vurğulayan Ukrayna alimi birinci halda etanoldan etanalın alındığını onun 
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spirtlə qarşılıqlı təsirindən  etilasetatın əmələ gəldiyini və sonuncunun hidrolizinin 

baş verdiyini qeyd edir. 

İkinci halda asetaldehidin su ilə reaksiyasından aldehid hidratın alındığı və onun 

dehidrogenləşərək sirkə turşusuna çevrildiyi güman olunur. 

CH3CHO + H2O  →  CH3CH(OH)2  →  CH3COOH + H2 

Ədəbiyyatda [134,s.19,s.27] sirkonium sulfat katalizatorunun aktiv 

mərkəzlərinin quruluşunun bir neçə modeli təklif olunmuşdur. Məsələn, sirkonium 

sulfat katalizatorlarında aktiv mərkəzlərin quruluşunun bir modelində Brensted və 

Luis turşu mərkəzlərin (BMT, LTM)səthdə sıralama ilə düzülməsini nəzərdə tutur. 

 

H

O

Zr

O              O

Zr

O              O

Zr Zr ZrZr

O              O O

+ +
O             O O             O

S S

O             O O             O

O

H

 

 

Bu quruluşda  BTM kimi ZrO2 səthindəki OH qrupları qəbul edilir ki, onların 

gücü elektroakseptor xassəli  hesabına artır. Koordinasion-doymamış sirkonium 

ionları (Zr4+) isə LTM rolunu oynayır. 

Arat [84,s.115,s.124] tərəfindən təklif olunan modeldə oksid qəfəsində olan iki 

sirkonium atomları ilə  qrupu birləşmiş olur. Bu modeldə güman olunur ki, 

LMT-nin su ilə qarşılıqlı təsirindən protonun yerdəyişməsi baş verməklə BTM 

formalaşır. 
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Bu model katalizatordakı turşu mərkəzlərinin növü və miqdarına su qarışığının 

varlığının təsirini izah edə bilər. Közərtmə temperaturun artması ilə LTM payı azalır, 

BTM miqdarı isə artır. 

Bunları əsas götürərək ZSM-5 və onun sirkoniumla modifikasiya olunmuş 

nümumələri iştirakında etanoldan karbohidrogenlər qarışığının əmələ gəlməsinə nail 

olan alimlər [61,s.24] prosesin mürəkkəb mexanizm üzrə baş verdiyini onun idarə 

edilməsinin çətinliyini vurğulayırlar. Etanoldan karbkationun alındığını onun çox 

saylı çevrilmələrə məruz qaldığını və katalitik səthdə BTM-nin üstünlüyünü qeyd 

edən alimlər [117, s.30] prosesin temperaturunun böyük rol oynadığını da təsdiq 

edirlər. Belə ki, 3000C-də alınan maye karbohidrogenlər qarışığında propanın, izo- 

C4-C16 və C6-C8 –aromatik karbohidrogenlərin qatılığı müvafiq olaraq 7.4, 19.2 və 

3.3% təşkil edirsə, 4000C-də bu göstəricilər uyğun olaraq 14.8, 13.6 və 19.0% olur. 

1.0% Zr- ZSM-5 (modulu 80-100) katalizatoru iştirakında aparılmış tədqiqatlar 

zamanı alınan maye yanacağın tərkibində 45.6-50.5% su və az miqdarda etilen, C4-C6 

alkenlər, C9-C14 arenlər və digər karbohidrogenlərə də rast gəlinir. 

Sirkonium tərkibli H-mordenit katalizatorları iştirakında etanolun çevrilməsi ilə 

bağlı aparılmış tədqiqatda isə fərqli nəticələr əldə edilmişdir. 

Naftolların alkilləşmə şəraitində etanolun katalitik çevrilmələrini müəyyən 

etmək üçün təcrübələr tərpənməz laylı katalizatoru olan reaktorda aparılmış, alınan 

maddələrin analizi Xromteks-Kristal-5000 qaz xromatoqrafında həyata keçirilmişdir. 

Kalondakı faza - Porapak, qaz daşıyıcısı-helium, analizin temperaturu 1200C 

olmuşdur. 

Təcrübələr 300-3800C temperaturda və verilən maye etanolun 0.5-2.0 st-1 həcmi 

sürətində aparılmışdır. Alınan reaksiya məhsullarının tərkibi istifadə olunan 

katalizatordan asılı olaraq dəyişir (cədvəl 5.4.1). Əsasən dietil efiri, asetaldehid və 

etilasetatdan ibarət olan qarışıqda bu və ya digər məhsulların çevrilmiş etanola görə 

hesablanmış çıxımları müxtəlifdir. Zr, H-mordenit iştirakında etanolun 

çevrilməsindən əsasən asetaldehid (56.0%) xromla modifikasiya olunmuş mordenitdə 

isə onun kondensləşmə məhsulu olan etilasetat əmələ gəlir (60.0%). Dietil efiri isə 



 

102 
 

hər iki katalizator iştirakında alınır. Lakin onun reaksiya məhsulları içərisində əmələ 

gəlmə selektivliyi xeyli aşağı olur (20.0-28.4%). 

Alınan nəticələrin təhlilindən aydın olur ki, hər iki mordenit tərkibli katalitik 

sistemlər bifunksional xassələr daşıyır. Bu katalitik sistemlər iştirakında etanolun 

molekullararası dehidratasiyası ilə dietil efiri, spirtin dehidrogenləşməsi ilə 

asetaldehid, əmələ gələn aldehidin spirtlə dehidrokondensləşməsi ilə etilasetat alınır. 

Sonuncu çevrilmənin payı xromla modifikasiya olunmuş   sirkonium tərkibli  

Cədvəl 5.4.1 

Etanolun katalitik çevrilməsinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti, T-3400C, υ=1.0 st-1; etanolun suya olan mol  

nisbəti 1:1 

Katalizatorun tərkibi Etanolun 

konversiyası,% 

Çevrilmiş etanola  görə hesablanmış əsas 

məhsulların çıxımı,% 

Dietil efiri Asetaldehid Etilasetat 

Zr, H-mordenir 45.5 28.4 56.0 10.5 

Cr, Zr H-mordenit 48.0 20.0 15.0 60.0 

 

mordenitdə daha çox olur. Modifikasiya edilməmiş Zr, H-mordenitdə üstünlüyü 

etanolun dehidrogenləşməsi ilə asetaldehidin əmələ gəlməsi təşkil edir. Çox güman 

ki, LTM-də baş verən bu çevrilmələr temperaturun artması ilə sürətlənir. 

Molekullararası dehidratasiya ilə dietilefirinin alınması və az da olsa etanolun 

molekuldaxili dehidratasiyası hesabına etilenin əmələ gəlməsində BTM rolu daha 

məntiqi görünür. Yuxarıda qeyd etdiyimiz seolit katalizatorlardan fərqli olaraq 

sirkonium tərkibli mordenit və onun xromla modifikasiya olunmuş nümunələri 

iştirakında 1- və 2-naftolların etil spirti ilə qarşılıqlı təsiri zamanı etanolun kənar 

çevrilmələrinin payı çox azdır. Karbohidrogenlər qarışığının əmələ gəlməsi istisna 

olunur. Yuxarıda qeyd olunan dietilefiri, asetaldehid və etilasetatın çevrilmiş etanola 

görə hesablanmış çıxımları cəmi 3-5% təşkil edir. 

Etanolun su buxarı ilə durulaşdırılması kənar reaksiyaların baş vermə sxeminə 

təsir edir. Daha dəqiq desək, bu zaman etilasetatın alınma sürəti artır sadə 

dietilefirinin əmələ gəlməsi azalır. Naftolların alkilləşmə prosesi zamanı reaksiya 

qarışığında su buxarının varlığı da spirtin yan çevrilmələrini məhdudlaşdırır. Katalitik 
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mərkəzlərdə adsorbsiya olunan su molekulları səthdə yaranan alkoqolyat quruluşların 

məqsədli alkilləşmə reaksiyasına sərfini artırmaqla onların kənar çevrilmələrini 

ləngidir. Bu zaman səthdə yaranan etilasetat quruluşların hidrolizi də məhdudlaşır. 

Alınan katalizatlarda sirkə turşusunun olmaması dediklərimizi sübut edir. Digər 

tərəfdən hər iki katalizator iştirakında etanolun dehidrogenləşməsindən alınan 

asetaldehid xromla modifikasiya olunmuş sirkonium tərkibli mordenitdə əsas etibarı 

ilə etilasetata çevrilir. Bu fakt naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında aktiv və 

selektiv katalitik xassələr göstərmiş hər iki katalitik sistemlər arasındakı fərqli 

cəhətdən biri kimi üzə çıxır. 

Etanolun kənar çevrilməsindən alınan dietilefirinin alkilləşmə prosesindəki 

rolunu müəyyən etmək üçün də tədqiqatlar aparılmışdır. Bu məqsədlə 1-naftolun 

dietilefiri ilə qarşılıqlı təsirinin tədqiqi iki reaktordan ibarət olan qurğuda 

aparılmışdır. Birinci reaktorda etanoldan dietilefiri alınmış, ikinci reaktorda isə onun 

1-naftolla qarşılıqlı təsiri öyrənilmişdir. 

Etanolun efirləşmə reaksiyası NiCaY katalizatoru doldurulmuş stasionar rejimli 

reaktorda 3100C temperaturda həyata keçirilmiş daha sonra efir spirtdən ayrılmış və 

1-naftolla tələb olunan nisbətdə qarışdırılaraq ikinci  reaktorda alkilləşmə prosesinə 

məruz edilmişdir. 

Alınan nəticələr cədvəl 5.4.2-də verilmişdir. 1-naftolla etanolun alkilləş-

məsindən  alınan  göstəricilər də müqayisə etmək məqsədi ilə həmin cədvəldə yer 

almışdır. Verilmiş nəticələrin təhlilindən aydın olur ki, 1-naftolun konversiyası spirt 

olan halda efirlə müqayisədə 3 dəfə çox olur. 1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən 

alınan metil naftollara görə ümumi selektivlik 93.0%, efirlə alkilləşməsindən alınan 

analoji məhsulların selektivliyi isə 22.5% aşağı olur. 

         1-naftolun efirlə qarşılıqlı təsirindən alınan qeyri-məqsədəuyğun məhsulların, 

məsələn, naftalinin alkil homoloqlarının selektivliyi 17.5% olur. Bu məhsullara görə 

selektivlik 1-naftol-etanol sistemində cəmi 3.0% təşkil edir. Fərqli cəhətlər alınan 

oksobirləşmə və 1-etoksinaftalinin göstəricilərinə də aiddir. 
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Cədvəl 5.4.2 

Zr, H-mordenit iştirakında 1-naftolun etanol və etil efiri ilə qarşılıqlı 

 təsirinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3400C, υ=1.0 st-1 

Adı İlkin qarışıq (xammal) 

1-naftol-etanol 1-naftol-dietil efiri 

Etilləşdiricinin ilkin qarışıqdakı qatılığı kütlə % ilə 61.5 56.0 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış məhsulların 

çıxımı, % 

  

1-etoksinaftalin 2.1 8.5 

Etilnaftollar 93.0 70.5 

Oksobirləşmə 1.0 2.0 

Alkilnaftalinlər 3.0 17.5 

1-naftolun konversiyası 40.3 13.5 

Diizomerdə 2-etil-1-naftolun qatılığı,% 94.2 85.0 

 

1-naftolun etanolla alkilləşməsindən əmələ gələn metilnaftollar qarışığında        

2-metil-1-naftolun da qatılığı dietilefirini alkilləşdirici agent kimi götürdükdə alınan 

nəticədən 9.2% çox olur. 

Deməli, hər iki mordenit katalizatoru iştirakında etanolun molekullararası 

dehidratasiyasından az miqdarda alınan dietilefiri 1-naftolun əlavə alkilləşdirici 

agenti rolunu oynamır və proses zamanı çox guman ki, parçalanır. 

Etil spirtinin alkilləşmə prosesində baş verən kənar çevrilmələrinin mahiyyətinin 

araşdırılması sonrakı tədqiqatların, xüsusən də, kinetik araşdırmaların və prosesin 

fiziki-kimyəvi əsaslarının öyrənilməsinə yol açmışdır. 

 

5.5. 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının kinetik tədqiqatları 

 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının tədqiqində sirkonium tərkibli H-

mordenitin yüksək katalitik xassələr nümayiş etdirdiyi əvvəllər müəyyən edilmişdir. 

Belə ki, azot mühitində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmiş şəraitdə 2-

metil-1-naftolun 83.6-91.0% selektivliklə sintezi mümkün olmuş və bu zaman 

başlanğıc 1-naftolun konversiyası 24.5-54.9% təşkil etmişdir [4, 64]. Prosesdə alınan 
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digər məhsullara 1-etoksinaftalin, 1.2-dietilnaftalin, etanalı misal göstərmək olar. 

Bəzi məhsulların, məsələn, 4-etil-1-naftol, 1-okso-2.2-dietil-1.2-dihidro-naftalinin, 

digər alkil naftalinlərin qatılıqları cüzi olub, optimal qəbul edilmiş temperatur 

hüdudunda izlərinə rast gəlinir. Temperaturun artması (≥360oC) oksobirləşmənin 

qatılığının kəskin azalmasına və alkilnaftalinlərin və 4-etil-1-naftolun və etanalın 

miqdarının artmasına səbəb olur. Bu da katalizator səthində mürəkkəb proseslərin, o 

cümlədən yan çevrilmələrin baş verdiyini göstərir. Ardıcıl və paralel reaksiyaların 

olduğunu sübut edir. Əldə etdiyimiz kinetik nəticələri     [12, s.51]  əsas götürərək 1-

naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyası xrom, sirkonium, kükürd tərkibli H-morddenit 

iştirakında təfsilatı ilə öyrənilmişdir. 

Kinetik tədqiqatlar diferensial reaktorlu qurğuda aşağıdakı şəraitdə aparılmışdır. 

T=310-350oC, kontakt vaxtı 8 saniyəyə qədər, başlanğıc komponentlər olan 1-naftol 

( ) vəetanolun ( ) parsial təzyiqləri uyğun olaraq =4.0÷13.50 kPa; 

=22.80÷54.0 kPa. Təcrübələr üç dəfə təkrar olunmuş və alınan nəticələrin orta 

qiymətləri hesablanmışdır. Qeyri-katalitik çevrilmələrin payını müəyyənləşdirmək 

üçün katalizatorsuz şəraitdə xüsusi təcrübələr qoyulmuş və bu zaman 1-naftol 

praktiki olaraq  konversiyaya  uğramamış, etanolun konversiyası isə 2.5% olmuşdur. 

Ona görə də alınan fərdi birləşmələrin əmələgəlmə sürətlərinə və başlanğıc 

komponentlərin ümumi çevrilmə sürətlərinə düzəlişlər etmək lazım bilinməmişdir.  

Daxili və xarici diffuziyanın varlığını təyin etmək üçün aparılmış ilkin 

təcrübələr də mənfi nəticələrin alınmasına gətirib çıxarmış və 1-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasının kinetik sahədə gerçəkləşdiyi təsdiq edilmişdir.  

Kinetik tədqiqatlar nəticəsində alınan alkilatların tərkibi yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi olur. Bu araşdırmalar prosesin əsas marşrutlarının [71, s.55] müəyyən 

olunmasına istiqamət vermişdir. 
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Açar maddələr kimi 1-naftol (1), etanol (2), 2-etil-1-naftol (3), 1-etoksinaftalin 

(4),1.2-dietilnaftalin (5), etilasetat (6), hidrogen (7), götürülmüş stexiometrik 

əmsallar cədvəli tərtib edilmiş (cədvəl 5.5.1), açar maddələrin müşahidə olunan 

sürətləri  iW  ilə marşrutların sürətləri  ir  arasındakı riyazi əlaqə (5.5.1) tənliklər 

sistemiilə müəyyən olunur.  

                    
III1 rrW                     IIIII3 rrW        III5 rW   

       IVIIIIII2 rrrrW      14 rW                                                 (5.5.1) 

Açar maddənin nömrəsi onun i-saylı sürətinə və j-saylı parsial təzyiqinə uyğun 

gəlir.  

Cədvəl 5.5.1 

Açar maddələrin stexiometrik əmsallar cədvəli 

Marşrutun 

 №si  

  Açar maddənin №-si    

1 2 3 4 5 6 7 

I -1 -1 0 1 0 0 0 

II -1 -1 1 0 0 0 0 

III 0 -1 -1 0 1 0 -1 

IV 0 -1 0 0 0 1 1 

 

Cədvəl 5.5.2-də prosesin mərhələli sxemi verilmişdir ki, bu da 1-naftolun 

etanolla qarşılıqlı təsiri reaksiyasının stexiometrik bazisi ilə tam uzlaşır. Aşağı sürətlə 

baş verən mərhələlər kimi 2, 5, 7 və 10 qəbul edilmiş, digərləri isə sürətli, yaxud 

tarazlıq mərhələləridir. Katalizator səthində mövcud olan 2 müxtəlif növ mərkəzlər 

arasındakı tarazlığı əks etdirən 12-ci mərhələ də sxemə əlavə edilmişdir.  

  
+ C 2 H 5 O H 

-  H 2 O 

K 

K 

K v 

O C 2 H 5 

O H 

C 2 H 5 

+ C 2 H 5 O H 
-  2  H 2 O 

K ( 2 H ) C 2 H 5 

C 2 H 5 OH 

 

KIV 

-H2 
1/2 C4H8O2 
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Qariuti qaydasına [44, s.211] görə mərhələli sxemdən doğan marşrutların sayı 

p=s-ℓ=12-8=4. Burada s-mərhələlərin sayı, ℓ-səth üzərində əmələ gələn aralıq 

maddələrin sayıdır. 

Cədvəl 5.5.2 

Prosesin mərhələli sxemi 

Mərhə 

lənin 

№ 

  

 

Mərhələ 

Marşrutlar üzrə 

mərhələlərin 

stexiometrik 

əmsalları 

1 2 3 4 

1. 1-C10H7OH + Z = 1-C10H7OHZ  1 0 0 0 

2. 1-C10H7OHZ + C2H5OH → 1-C10H7ZOC2H5Z + H2O  1 0 0 0 

3. 1-C10H7OC2H5Z → 1-C10H7OC2H5 + Z  1 0 0 0 

4. 1-C10H7OH + ZH = 1-C10H7OHZH  0 1 0 0 

5. 
1-C10H7OHZH + C2H5OH→2-C2H5-1-C10H6OHZH + H2O  

0 1 0 0 

6. 2-C2H5-1-C10H6OHZH = 2-C2H5-1-C10H6OH + ZH  0 1 -1 0 

7. 
2-C2H5-1-C10H6OHZH + C2H5OH + [2H] =  

= 1.2-(C2H5)2C10H6ZH + 2H2O  
0 0 1 0 

8. 1.2-(C2H5)2C10H6ZH → 1.2-(C2H5)2C10H6 0 0 1 0 

9. C2H5OH + Z = C2H5OHZ  0 0 0 1 

10. C2H5OHZ+C2H5OH → C4H8O2Z + H2  0 0 0 1 

11. C4H8O2Z → C4H8O+Z 0 0 0 1 

12. 2Z + H2 → 2ZH  0 0 0 0 

 

Boş marşrutların olmadığını müəyyən etdikdən sonra marşrutlar üzrə sürət 

sabitlərinin qiymətlərinin aşağıdakı məhdudlaşdırıcı mərhələlərin sürət sabitləri ilə 

hesablandığı məlum olur.  

10IV7III5II2I KKKKKKKK  ;;;  

Kinetik təcrübələrin nəticələrini daha əlverişli ifadə edən tənliklər sistemi 

(5.5.2) seçilərək kinetik sabitlər hesablanmışdır:  

 

   

  3211

2IV
IV2

3211

21II
II

2

3211

23III
III2

3211

211
1

PbPb1

PK
r

PbPb1

PPK
r

PbPb1

PPK
r

PbPb1

PPK
r













                       (5.5.2) 

                                                                                                           



 

108 
 

b1,b2-uyğun olaraq 1-naftol və 2-etil-1-naftolun katalizator səthində adsorbsiya 

əmsallarıdır. Prosesdə hidrogenin qatılığının müəyyən edilməsi mürəkkəb məsələ 

olduğundan onun parsial təzyiqi aşağıdakı ifadə ilə hesablanmış və onun təqribi 

qiyməti 7.95-20.016 KPa həddində olmuşdur. 

    6312

0

1

0

27 PPPPPPP   

Marşrutlar üzrə sürətlərin qiymətləri MATLAB-6 proqramı əsasında təcrübi 

qiymətlərlə (cədvəl 5.5.3) model göstəriciləri arasındakı orta kvadratik fərqlərin 

minimumlaşdırılması yolu ilə dəqiqləşdirilmişdir. Əsas kinetik göstəricilər cədvəl 

5.5.4-də verilmişdir. KI, KII, KIII və KIV üçün ölçü vahidi q/sm3 (kat)saat×kPa2; Kv üçün 

isə q/sm3(kat)saat×kPa. Daha əlverişli bazis almaq üçün kinetik tənliklərin kəsr 

tərtibli verilməsi və stexiometrik əmsallar cədvəlinin başqa formada qurulması daha 

çox xətalara gətirib çıxarmışdır. 

Cədvəl 5.5.3 

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının kinetik tədqiqatlarının 

nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti Xammal 

komponentlərinin parsial 

təzyiqləri, kPa 

Parsial təzyiqlər, kPa 

T0C υ, st-1 ν, mol/mol 
  

P1 P2 P3 

310 1.0 1:6 6.255 39.012 3.980 24.700 1.475 

310 0.5 1:6 4.121 26.225 2.570  14.995 1.295 

310 1.5 1:6 8.015 48.215 5.425 31.915 1.903 

310 1.0 1:4 8.651 35.550 6.301 22.222 1.598 

310 07 1:8 4.811 41.151 2.407 25.300 1.444 

310 0.5 1:4 5.312 22.80 3.515 13.051 1.040 

330 1.0 1:3 13.50 27.951 11.780 14.00 2.000 

330 1.0 1:4 8.651 35.550 6.340 17.801 1.989 

330 0.8 1:6 6.215 39.151 3.701 21.805 1.933 

330 1.0 1:8 5.151 41.452 2.320 22.915 1.535 

330 0.5 1:6 4.121 26.225 2.250 12.615 1.191 

330 2.0 1:6 9.014 54.00 5.205 34.111 2.430 

350 1.0 1:6 6.255 39.012 2.811 17.715 2.015 

350 0.5 1:6 4.221 26.225 2.001 10.815 1.420 

350 1.5 1:6 8.115 48.215 3.501 23.700 2.611 

350 2.0 1:6 9.014 54.00 4.815 28.251 3.251 

350 1.0 1:4 8.651 35.550 5.499 15.309 3.050 

350 1.0 1:3 13.50 27.951 10.111 11.205 2.915 
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Cədvəl 5.5.4 

Əsas kinetik göstəricilər 

Marşrut lnk0 E, 

kkal/mol 

lnbo Q, 

kkal/mol 

 1-C10H7OH + C2H5OH → 

 →1-C10H7OC2H5 + H2O  
0.8990 10.711 -4.51 3.3 

 1-C10H7OH + C2H5OH → 

 → 2-C2H5-1-C10H6OH + H2O  
9.705 18.100 -4.64 2.20 

 2-C2H5-1-C10H6OH + C2H5OH + 2[H] →   

 →1.2-(C2H5)C10H6 + 2H2O  
8.888 19.400 - - 

 C2H5OH → 0.5C4H8O2 + H2 2.320 10.051 - - 

 

Müxtəlif temperaturlar üçün sürətlərin təcrübi qiymətləri ilə model 

göstəricilərinin müqayisəsi aparılmış və sürətlərin orta nisbi xətaları cədvəl 5.5.5-də 

verilmişdir.  

Cədvəl 5.5.5 

Sürətlərin orta nisbi xətaları 

Sürətlər 
Temperatur, oC  

∑orta 
310 330 350 

W1 7.7 9.0 7.0 7.9 

W2 14.8 17.8 18.0 16.87 

W3 13.0 15.0 11.5 13.17 

W4 12.5 8.4 14.0 11.63 

 

Alınmış kinetik model 1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsiri prosesinin nəticələrini 

vəsfi və miqdari cəhətlərdən qənaətbəxş ifadə edir, adekvatlığı ilə seçilir və 

gələcəkdə prosesin modelləşmə və optimallaşmasında əsas kimi götürülə bilər [17, 

s.320]. 

 

5.6. Kompozision H-mordenit iştirakında 2-naftolun etanolla  

       qarşılıqlı təsirinin tədqiqi 
 

Tədqiqatın davamı olaraq 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyası kompozision 

katalitik sistem olan sirkonium, xrom, kükürd tərkibli H-mordenit iştirakında qaz 

fazada tədqiq edilmişdir. Mürəkkəb tərkibli mordenitkatalizatorunun alkilləşmə 
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reaksiyasındakı aktivliyi və selektivliyinə temperatur, həcmi sürət və xammal 

komponentlərinin mol nisbətinin təsiri öyrənilmişdir. 

Kompozision H-mordenit iştirakı ilə 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyası 

280-3700C temperatur hüdudlarında, verilən xammalın 0.5-2.0 st-1 həcmi sürətində və 

2-naftolun etanola olan mol nisbətinin 1:2:6 qiymətlərində tədqiq edilmişdir. 

Alınan nəticələrin (cədvəl 5.6.1) təhlilindən görünür ki, 2-naftolun etanolla 

qarşılıqlı təsirindən 2-etoksinaftalin, 1-etil-, 3-etil- və 4-etil-2-naftollar, 

dietilnaftollar, naftalin, onun etil törəmələri, xüsusən də 1,2-dietilnaftalin alınır. Bu 

məhsullar içərisində məqsədli məhsul kimi 1-etil-2-naftol və 2-etoksinaftalin sayılır. 

Ümumiyyətlə, kompozision H-mordenit iştirakında 2-naftolun etanolla alkilləşmə 

prosesində baş verən çevrilmələri sxematik olaraq aşağıdakı kimi göstərmək olar [80, 

s.86]. 

OH

+ C2H5OH 

OC2H5

C2H5

OH

OH
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Göründüyü kimi 2-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirindən aşağı temperaturda 

(2800C) 2-etoksinaftalin və 1-etil-2naftol qarışığı əmələ gəlir ki, onlara görə 

reaksiyanın ümumi selektivliyi 96.5% təşkil edir. 2800C temperaturda alınan bu 

qarışıq xüsusi maraq doğurur. Belə ki, naftolun birdəfəlik konversiyası 25.0% olan 

prosesdə alınan qarışığı asanlıqla komponentlərə ayırmaq mümkündür. Digər 

tərəfdən   2-etoksinaftalinin 1-etil-2-naftola olan mol nisbəti də 1:0.6 təşkil edir ki, bu 

da 2-naftolun etilefirinin kifayət qədər selektiv və təmiz sintezinə imkan verir. 

Oksobirləşmə         etilnaftalinlər 

       

etilna

ftalinl

ər 
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Bu qarışıqda 2-etoksinaftalinin üstünlük təşkil etməsini nəzərə alaraq onun 

katalitik prosesdəki əsas və yan çevrilmələrini müəyyən etmək məqsəd kimi qarşıya 

qoyulmuşdur [5, s.356]. 

Tədqiqatlar iki növ xammalın çevrilməsinin tərpənməz laylı katalizatoru olan 

reaktorda həyata keçirilmişdir. 

İlk öncə etanol iştirakında 2-etoksinaftalinin çevrilməsi tədqiq edilmiş və 

katalitik prosesə temperaturun (T-280÷3200C) təsiri öyrənilmişdir.İkinci halda         

2-etoksinaftalinin modifikasiya olunmuş mordenit katalizatoru iştirakında çevrilməsi 

ancaq durulaşdırıcı mühitində aparılmışdır.Tədqiqatlar nəticəsində aşağıdakılar 

müəyyən olunmuşdur: 

Aşağı temperaturda (280-3200C) 2-etoksinaftalin və etanol əsasında karbona 

görə alkilləşmə baş vermir və 1-etil-2-naftol praktiki olaraq alınmır.2-naftolun 

etilefiri etilləşmə şəraitində qismən dealkilləşməyə uğrayaraq 2-naftolu əmələ 

gətirir.Temperaturun artması ilə bu reaksiyanın sürəti azalır və alkilatda alınan         

2-naftolun qatılığı 2,5 dəfə aşağı düşərək   3200C-də 1,5 kütlə % olur. Bu zaman       

2-etoksinaftalinin konversiyası 2800C-də 12,5%, 3200C-də isə 19,5% təşkil edir. 

Sonuncu halda alkilatlarda az da olsa 1-etil-2-naftola rast gəlinir. 2-etoksinaftalinin 

etanolsuz mühitdə çevrilməsi bu qədər dərin gedir və molekuldaxili izomerləşmə ilə 

1-etil-2-naftolun əmələ gəlməsi birinci halda olduğu kimi az müşahidə olunur. Bu 

zaman onun deetoksiləşmə və kondensləşmə kimi çevrilmələrə məruz qaldığı üzə 

çıxır. 

Bu tədqiqatlar 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında əmələ gələn            

2-etoksinaftalinin 1-etil-2-naftolun sintezində aralıq maddə kimi rolunun cüzi 

olduğunu təsdiq etmişdir. 

        2-etoksinaftalinin və 1-etil-2-naftolun PMR spektrləri şəkil 5.6.1 və 5.6.2-də verilmişdir. 

Göründüyü kimi aromatik nüvədə və hidroksildəki oksigendə olan etil qruplarının protonları kimyəvi 

sürüşməyə görə fərqlənirlər. Belə ki, aromatik nüvənin 1-vəziyyətindəki etil qrupundakı metilen 

protonlarının kvartet siqnalları δ -2.28 m.h. metil qrupunun protonlarını xarakterizə edən triplet siqnalları 

isə daha güclü sahədə (δ=1.32 m.h.) özünü biruzə verir (şəkil 5.6.1)  2-etoksinaftalinə gəldikdə 

oksigenin təsirindən sürüşmə daha zəif sahəyə (δ=4.0 m.h.) yönəlir [82, s.201]. 
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Cədvəl  5.6.1 

Kompozision H-mordenit iştirakında 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasına temperaturun, verilən xammalın  

həcmi sürətinin və xammaldakı komponentlərin mol nisbətinin təsiri 

№ Reaksiyanın şəraiti Çevrilmiş 2-naftola görə hesablanmış reaksiya məhsullarının çıxımı, % 2-naftolun 

konversiyası T,0C υ, st-1 ν, mol/mol 2-etoksi 

naftalin 

1-etil-2-

naftol 

3-etil-2-

naftol 

4-etil-2-

naftol 

dietil-2-

naftol 

1,2-dietil 

naftalin 

naftalin və 

digər etil-

naftalinlər 

1 280 1.0 1.4 56.0 40.5 2.5 - - - - 25.0 

2 310 1.0 1.4 26.0 66.0 3.0 - - 2.0 1.0 31.0 

3 340 1.0 1.4 3.0 87.0 4.0 1.0 - 3.0 1.5 36.0 

4 370 1.0 1.4 - 80.0 3.0 1.5 1.0 9.0 5.0 55.0 

5 340 0.5 1.4 1.5 83.0 5.0 1.0 1.0 2.5 2.0 42.5 

6 340 2.0 1.4 6.0 88.8 3.0 - - 1.5 - 25.5 

7 340 1.0 1.2 2.0 86.0 3.0 1.5 - 2.0 1.0 28.5 

8 340 1.0 1.6 4.5 81.0 5.5 1.5 2.0 2.5 2.0 50.0 
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Şəkil 5.6.1 1-etil-2-naftolun PMR spektri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5.6.2 2-etoksinaftalinin PMR spektri 

 

Temperaturun 3100C-yə qaldırılması efir ilə 1-etil-2-naftolun mol nisbətini 

sonuncuya görə xeyli artırır və bu nisbət 0.24:1.0 kimi dəyişir. Alkilatlarda digər 

məhsullara da (3-etil-2-naftol, 1,2-dimetilnaftalin) rast gəlinir. 1-etil-2-naftolu daha 

selektiv almaq üçün əlverişli sayılan temperatur 3400C-dir. Həmin şəraitdə prosesin 

bu məhsula görə selektivliyi 87.0% təşkil edir. Temperaturun sonrakı artımı ardıcıl 

etilləşmə nəticəsində əmələ gələn oksobirləşmənin qatılığını artırmaqla yanaşı onun 

      8                   7                   6                   5                 4                   3                   2                 1  δ m.h. 
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etil- və dietilnaftalinlərə çevrilməsini sürətləndirir. 3700C-də  2-naftol daha dərin 

çevrilməyə məruz qalsa da (55.0%) onun 20.0%-i kənar reaksiyaların baş verməsinə 

sərf olunur. Bu da məqsədli məhsula görə reaksiyanın selektivliyinə mənfi təsir edir. 

Kompozision katalitik sistem olan H-mordenitin katalitik xassələrinə verilən 

xammalın həcmi sürətinin və 2-naftolun metanola olan mol nisbətinin təsiri də 

əhəmiyyətli rol oynayır. 

Həcmi sürətin 0.5 st-1-ə qədər azaldılması kontakt vaxtını xeyli artırır və           

2-naftolun etanolla qarşılıqlı təsirini daha da dərinləşdirir. 2-naftolun birdəfəlik 

konversiyası 42,5%-ə qalxır və katalizatlarda 3-etil-2-naftola görə selektivlik 5.0%-ə 

çatır. Başlanğıc reagentlərlə katalizatorun görüşmə müddətinin azaldılması isə əksinə 

prosesin  məqsədyönlü  baş verməsinə səbəb olur. Bu şəraitdə (υ-2.0 st-1) prosesin    

1-etil-2-naftola görə selektivliyi ən yüksək qiymət (88.8%) alir, lakin bu hal 2-

naftolun konversiyasının azalması (25.2%) ilə müşayiət olunur. 

Xammalda  etanolun mol payının artması məqsədli məhsul olan 1-etil-2-naftola 

görə selektivliyi azaltmaqla yanaşı kənar reaksiyaların sürətini artırır. ν=1:6 mol/mol 

nisbətində götürülmüş xammalın çevrilməsindən alınan 1-etil-2-naftolun selektivliyi 

6.0% azalaraq 81.0% təşkil edir. Bu zaman alkilatlarda 3-etil-2-naftol və 4-etil-2-

naftola görə ümumi selektivlik 2.0% artır. ν=1:6 mol/mol nisbətində prosesə verilən 

xammalın çevrilməsində naftolun konversiyası 50.0% olur ki, bu da 1-etil-2-naftolun 

çıxımını xeyli artırır. 

Ümumiyyətlə, rejim parametrlərinin məqsədli məhsulun çıxımına təsiri də 

maraq doğurur. 2-etoksinaftalinə görə ən yüksək çıxım birinci təcrübədə əldə edilmiş 

və 14% təşkil edir. 1-etil-2-nftola görə çıxımın ən yüksək qiyməti dördüncü (44.0% 

və səkkizinci (40.5%) təcrübələrdə [82, s.203] əldə edilmişdir (şəkil 5.6.3). 
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Şəkil 5.6.3 Başlanğı 2-naftola görə hesablanmış 1-etil-2naftolun (1) və              

2-etoksinaftalinin (2) çıxımları 

 

Maraqlıdır ki, modifikasiya olunmuş sirkonium mordenit katalizatoru naftolların 

metanolla alkilləşmə reaksiyasında da oxşar xassələr nümayiş etdirir [1,  s.22]. 

Beləliklə, 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının aparılmış tədqiqatları 

nəticəsində 2-etoksinaftalin və 1-etil-2-naftol qarışığının 96.5% ümumi selektivliklə 

və 24.1% ümumi çıxımla alınması üçün reaksiya şəraiti müəyyən edilmişdir (T-

2800C, υ- 1.0 st-1, ν=1:4 mol/mol). 

2-naftol və etanol əsasında 1-etil-2-naftolun praktiki əhəmiyyət kəsb edən 

selektivliklə (87.0%) və çıxımla (31.3%) alınma prosesinin şəraiti aşağıdakı kimidir: 

T-3400C, υ- 1.0 st-1, ν=1:4 mol/mol. 

 

5.7. Naftolların etilnaftalinlərlə transalkilləşmə reaksiyasının tədqiqi 

 

       Naftolların etil törəmələrini almaq üçün tədqiq edilmiş üsullar içərisində ənənəvi 

sayılmayanı onların tərkibində mütəhərrik etil qrupları olan mono-, dietilnaftalinlərlə 

qarşılıqlı təsiri ola bilər.Bu sintez üsulu yeni olub, ilk dəfə olaraq bizim tərəfdən 
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tədqiq edilmişdir.Nəzərə almaq lazımdır ki, naftolların etanolla alkilləşməsindən yan 

məhsul kimi alınan etilnaftalinlər naftollar iştirakında məqsədli məhsullara çevrilərək 

prosesin səmərəliliyini artıra bilər. 

 Ümumiyyətlə, transalkilləşdirici kimi metil- və polimetilbenzolların götürülməsi 

və substrat kimi fenoldan istifadə edilməsi əvvəllər öyrənilmiş və alınan nəticələr çox 

da ümidverici olmamışdır. Bu istiqamətdə aparılmış təcrübələrdə transalkilləşdirici 

kimi toluol, ksilollar, trimetilbenzollar, hətta heksametilbenzoldan istifadə edilmiş və 

fenil-polimetilbenzollar sistemində krezol izomerlərinin və bir metil qrupu az olan 

metilbenzolların alınması ilə baş verən çevrilmənin gercəkləşdiyi müəyyən 

edilmişdir. 

Bu tədqiqatlarda əsasən seolit katalizatorlarının götürülməsi və 

transalkilləşmədə benzolun daha çox metil qrupu olan homoloqlarının aktivliyi 

vurğulanmışdır. Temperaturun artması ilə bu reaksiyalar sürətlənmiş, vakuumda isə 

onun qismən məhdudlaşması aşkar edilmişdir. Polimetilbenzolların xammal mənbəyi 

neftin ilkin emalı fraksiyaları, katalitik krekinq və platforminqin qistillatları ola bilər. 

Üstəlik onu da qeyd etmək vacibdir ki, toluol və digər metil homoloqların istifadə 

sahələri geniş olmadığından onların transmetilləşməsi ilə benzolun və qiymətli krezol 

qarışığının alınması daha cəlbedici görünür. 

Lakin bu kimi çevrilmələrin naftol-etilnaftalinlərsistemində tədqiqini 

səciyyələndirən xüsusiyyətlər vardır. İlk növbədə modenitlər iştirakında alınan 

alkilatların tərkibini təhlil etdikdə aydın olur ki, prosesdə müəyyən miqdarda etil və 

dietilnaftalinlər əmələ gəlir ki, onların da təkrarən alkilləşmə prosesinə cəlb edilməsi 

iqtisadi və texnoloji nöqteyi nəzərlərdən səmərəli sayıla bilər. Məsələn: cədvəl 4.1.2-

dən göründüyü kimi çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış mono və dietilnaftalinlərin 

çıxımı Ni,H-mordenitdə 9.5%, Zr,H-mordenitdə 6.5%, Pd,H mordenitdə 10.0%, KM-

də isə xeyli az-1.5% təşkil edir. Həmin katalizator iştirakında 2-naftolun etanolla 

alkilləşməsindən alınan analoji qarışığın selektivliyi bir qədər azdır: 9.5; 60; 70; 15% 

(cədvəl 4.2.1). 

1 və 2-naftolların 1.2-dietilnaftalinlə qarşılıqlı təsiri iki növ katalizator 

iştirakında öyrənilmişdir. Palladium tərkibli pentasil və kompozisyon mordenit ilkin 
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təcrübələr nəticəsində bu reaksiyanın az sürətlə olsa baş verdiyi temperaturun ≥ 

390°C olduğu müəyyən edilmiş və müqayisəli tədqiqatın şəraiti aşağıdakı kimi qəbul 

edilmişdir : T-400°C, ν = 1.5  st-1, naftolun 1.2-dietilnaftalinə olan mol nisbəti (ν) 

=1:2.  

Durulaşdırıcı kimi benzoldan istifadə edilmiş və onun xammal kimi 

komponentlərinin mol nisbətinə miqdarı 1÷2 arasında dəyişdirilmişdir. Qeyd olunan 

şəraitdə naftol-1.2-dietilnaftalin sistemində baş verən çevrilmənin atmosfer 

təzyiqində az əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq katalitik prosesə təzyiqin təsiri 

araşdırılmış və onun qiyməti 0.1-1.0 MPa hüdudunda dəyişdirilmişdir. 

1-naftolun 1.2-dietilnaftalinlə qarşılıqlı təsirinin nəticələri cədvəl 5.7.1-də, 2-

naftolun 1.2-dietilnaftalinlə transetilləşməsinin nəticələri isə cədvəl 5.7.2-də verilir. 

 

Cədvəl 5.7.1 

1-naftolun 1.2-dietilnaftalinlə qarşılıqlı təsirinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti : T-400°C, υ = 1.5  st-1, ν = 1:2 mol/mol 

 

Göstəricinin adı Katalizatorun tərkibi 

Pd-HSVM KM 

Təzyiq, MPa 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 

Çevrilmiş 1-naftola görə 

hesablanmış monoetilnaftolların 

çıxımı 

80.5 85.0 77.0 90.0 94.3 83.0 

Çevrilmiş 1.2-dietilnaftalinə görə 

hesablanmış monoetil-1-naftolun 

çıxımı 

75.5 74.0 70.0 78.0 81.0 71.0 

1-naftolun konversiyası,% 15.5 19.0 22.5 11.5 13.0 16.5 

1.2-dietilnaftalinin konversiyası, % 18.0 21.5 27.0 14.0 15.5 20.0 
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Cədvəl 5.7.2. 

2-naftolun 1.2-dietilnaftalinlə qarşılıqlı təsirinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti : T-400°C, υ = 1.5  st-1, ν = 1:2 mol/mol 

 

Göstəricinin adı Katalizatorun tərkibi 

Pd-HSVM KM 

Təzyiq, MPa 0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0 

Çevrilmiş 2-naftola görə 

hesablanmış monoetilnaftolların 

çıxımı 

77.0 79.5 70.0 80.5 84.5 81.0 

Çevrilmiş 1.2-dietilnaftalinə görə 

hesablanmış monoetil-2-naftolun 

çıxımı 

75.0 78.0 76.5 81.0 79.0 74.0 

2-naftolun konversiyası,% 17.5 21.5 25.0 14.0 17.5 20.0 

1.2-dietilnaftalinin konversiyası, % 19.5 22.0 30.0 16.5 20.0 14.5 

 

1-naftolun 1.2-dietilnaftalinlə qarşılıqlı təsirindən alınan katalizatlarda əsas 

məhsul kimi 2-etil-1-naftola və etilnaftalin qarışığında rast gəlinir. Bu qarışıqda 1 və 

2-etilnaftalinlərin mol nisbəti uyğun olaraq 0.6:0.4 təşkil edir.Katalizatlarda 4-etil-1-

naftola, naftalinə 2.4-dietil-1-naftola və mürəkkəb quruluşlu kondensləşmə 

məhsullarına da rast gəlinir. Katalitik prosesdə əsas çevrilmə aşağıdakı sxem üzrə baş 

verir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl 5.7.1-dən göründüyü kimi 1-naftolun dietilnaftalinlə transetilləşməsi Pd-

HSVM seoliti ilə müqayisədə KM katalizatoru iştirakında daha selektiv baş verir və 

çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış 2-etil-1-naftol 4-etol-1-naftol qarışığına görə 

OH + 
CH3-CH2 

   CH2-CH3 

OH 

    CH2-CH3 

OH 

+ 

   CH2-CH3 

-H2O 

CH3-CH2 
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çıxım 83.0-94.3% təşkil edir. Pd-HSVM - katalizatorunda 1-naftolun monoetil 

törəmələrinə görə ümumi selektivlik 77.0-85.0% olur.Hər iki halda sistemin təzyiqini 

0.5 MPa-ya qaldırılması selektivliyi artırır, pentasil iştirakında bu artım 4.5%, KM 

götürüldükdə isə 4.3% olur. Təzyiqin 1.0MPa-ya qaldırılması naftolun 

monoetilhomoloqlarına görə selektivliyin Pd-HSVM olan halda 8.0% azaldaraq 

77.0%, KM iştirakında isə 11.3% azalaraq 83.0%-ə düşməsinə səbəb olur. Analoji 

dəyişmələr çevrilmiş 1.2-dietilbenzola görə hesablanmış monoetil-1-naftolların 

ümumi çıxımını təhlil etdikdə isə üzə çıxır.  Pd-HSVM iştirakında bu azalma 75.5%-

dən 70.0%-ə qədər, KM götürüldükdə isə 78.0%-dən 71.0%-ə qədər olur. Prosesdə 

təzyiqin 0.1-dən 1.0MPa-ya qaldırılması başlangıc komponentlərin konversiyasını da 

artırır. Pd-HSVM katalizatorunda     1-naftolda bu artım 7.0% olub 15.5%-dən 

21.5%-ə, 1.2-dietilnaftalində isə 18.0%-dən 27.0%-ə qədər olur. Pentasillə 

müqayisədə KM iştirakında 5.0%,                 1.2-dietilnaftalinin konversiyası isə 6.0% 

çoxalır. Təzyiqin 1.0 MPa-ya qaldırılması hər iki başlanğıc komponentin 

konversiyasını artırsa da məqsədli məhsula görə selektivliyin xeyli azalmasına, 

izomerləşmə və disproporsionlaşma kimi yan çevrilmələrin payının qismən artmasına 

səbəb olur. Reaksiya məhsullarının tərkibində 3-etil-1-naftola, 1-naftolun metil 

törəmələrinə və daha mürəkkəb tərkibli alkilnaftalinlərə az da olsa rast gəlinir. 

2-naftolun 1.2-dietilnaftalinlə transetilləşmə reaksiyası 1-naftolla müqayisədə 

məqsədli məhsul sayılan monoetil-1-naftollara görə daha az selektivliklə baş verir. 

Monoetil-1-naftollara 1-etil-2-naftol, 3-etil-1-naftol aiddir. Bu izomerlərə görə 

selektivlik Pd-HSVM iştirakında 70.0-79.5%, KM götürüldükdə isə 80.5-84.5% olur. 

Bu izomerlərin mol nisbətinə təzyiqin təsiri gözə çarpandır. Belə ki, atmosfer 

təzyiqində aparılmış prosesdə 1-etil-2-naftolun diizomer qarışığındakı (1-etil-2-

naftol, 3-etil-1-naftol) qatılığı 90.0%, 0.5 MPa təzyiqdə aparılmış reaksiyadan alınan 

qarışıqda 75.0%, 1.0 MPa təzyiq altında baş verən katalitik çevrilmədən alınan 

müvafiq diizomerdə isə 65.0% təşkil edir. Bu izomerlərin mol nisbəti temperatur və 

verilən xammalın həcmi sürətinin dəyişməsi ilə də dəyişir. Ümumiyyətlə, 2-naftol-

1.2-dietilnaftalin katalizator sistemində baş verən əsas reaksiya aşağıda göstərilmiş 

sxemlə ifadə oluna bilər: 
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        Alınan etilnaftalin izomerinə gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, 1-naftoldan fərqli 

olaraq burada 1-etilnaftalin üstünlük təşkil edir və onun 2-etilnaftalinlə qarışığındakı 

qatılığı 80.0% olur.1-naftolla müqayisədə çevrilmiş 1.2-dietilnaftalinə hesablanmış 

monoetil-2-naftollara görə ümumi çıxım bir qədər çoxdur. Bu göstərici Pd-HSVM 

pentasili iştirakında 4.0-6.5%, KM olan halda isə ~30% artıq olur. 

        2-naftolun və 1.2-dietilnaftalinin katalitik prosesdə çevrilmə dərəcəsi də 1-

naftolla olan halda müqayisədə bir qədər artıqdır. Pd-HSVM olan halda 2-naftolun 

konversiyası 17.5-25.0%, 1.2-dietilnaftalinin konversiyası isə 19.5-30.0% təşkil edir. 

Bu göstəricilər KM iştirakında uyğun olaraq 14.0-20.0% və 16.5-24.5% (cədvəl 

5.7.2) olur. Qeyd etmək lazımdır ki, təzyiqin katalitik prosesə təsiri 1-naftolla 1.2-

dietilnaftalinin qarşılıqlı təsirində olan qanunauyğunluğa tam uyğun gəlir.Təzyiqin 

artması ilə başlangıc komponentlərin çevrilmə dərəcəsinin çoxalması, məqsədli 

məhsula görə selektivliyin azalması izomerləşmə, kondensləşmə, krekinq kimi yan 

çevrilmələrin payının artması müşahidə olunur. Katalizatlarda alınan etilenin və 

naftalinin miqdarının qismən artması, həmçinin kondensləşmə məhsullarının əmələ 

gəlməsinin və katalizator səthindən desorbsiyasının çətinləşməsi katalitik sistemlərin 

istismar xassələrinin, o cümlədən, sabit işinin pisləşməsinə səbəb olur.Prosesin 

maraqlı xüsusiyyəti hər iki naftol götürüldükdə onların etil efirlərinin alınmamasıdır.  

         Ümumiyyətlə, aparılmış tədqiqatların praktiki nəticəsi olaraq 1- və 2-naftolların 

etanolla alkilləşmə reaksiyasında yuxarı temperaturlarda (˃340°C) əmələ gələn etil 

və xüsusən dietilnaftalinin transetilləşmə xüsusiyyətinə malik olduğu müəyyən 

edilmişdir. Pd-HSVM və KM katalizatorları iştirakında təyin olunmuş şəraitdə       

OH CH2-CH3 

+ 
CH3-CH2 

OH 

CH2-CH3 

 

CH3-CH2 OH + 

   CH2-CH3 

-H2O 
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(T-400°C, P-0.5MPa, verilən xammalın həcmi sürəti-1.5 st-1, naftolun 1.2-

dietilnaftalinə olan mol nisbəti 1:2, durulaşdırıcı kimi benzolun istifadə edilməsi) 1-

naftol və 1.2-dietilnaftalindən katalizatordan asılı olaraq 85.0-94.3% selektivliklə və 

12.3-16.1% çıxımla monoetil-1-naftolları təkrarən sintez etmək mümkündür.2-naftol-

1.2-dietilnaftalin sistemində etmək mümkündür.2-naftol-1.2-dietilnaftalin sistemində 

aparılan katalitik prosesdə Pd-HSVM olan halda monoetil-1-naftollara görə 

selektivlik 78.0%, KM iştirakında isə 79.0% təşkil edir. Başlanğıc 2-naftola görə 

hesablanmış monoetil-2-naftolların çıxımı isə 14.7-17.1% təşkil edir.Bununla da 

prosesdə alınan və az istifadə sahəsi olan alkil naftalinlərin məqsədyönlü istifadəsinə 

nail olunmuşdur. 

 

      5.8. 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının fasiləsiz rejimdə tədqiqi  

 

         Hər bir katalitik prosesin effektivliyi onun texnoloji göstəricilərinin əlverişliyi 

və  katalizatorun xassələrindən, o cümlədən, istismar xassələrindən asılıdır [65, s.16]. 

Bunu nəzərə alaraq 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasını fasiləsiz rejimdə 

tədqiq etmək kimi məsələ qarşıya qoyulmuşdur. 

 İlk növbədə qeyd etməliyik ki, əvvəlki illər Zr,H-mordenit katalizatoru 

iştirakında bu reaksiyanın ətraflı tədqiqi nəticəsində əlverişli reaksiya şəraiti 

seçilmişdir. T-340°C , ϑ - 1,0 st-1, ν = 1: 5 mol/mol. Bu şəraitdə alınan 2-etil-1-

naftolun çevrilmiş və ilkin götürülmüş 1-naftola görə hesablanmış çıxımları müvafiq 

olaraq 87,6 və 35,3%, 1-naftolun birdəfəlik konversiyası isə 40,3% təşkil edir [2]. 

Prosesdə alınan 1-etoksinaftalinin  və 4-etil-1-naftolun da ümumi selektivliyinin 

kifayət qədər olması (8,5%) oksigenli məhsullara görə ümumi selektivliyi 95,1%-ə, 

çıxımı isə 38,2%-ə qaldırılır və alınan katalizatorun növbəti mərhələdəki emalını 

xeyli asanlaşdırır. Zr,H -mordenit katalizatorunun alkilləşmə prosesində sabit iş 

müddəti başlanğıcda götürülmüş H-mordenitlə müqayisədə də xeyli yüksəkdir. İlkin 

tədqiqatlar nəticəsində seçilmiş H-mordenit (x=24) iştirakında 340°C temperaturda, 

verilən xammalın 1,0 st-1 həcmi surətində və     1-naftolun etanola olan mol nisbətinin 
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1:5 qiymətində naftolun birdəfəlik konversiyası 45,0%, başlanğıc 1-naftola görə 

hesablanmış monoetilnaftolların     (2-etil-1-naftol və 4-etil-1-naftol) ümumi çıxımı 

33,5% çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış monoetilnaftolların çıxımı 74,5% təşkil 

edir. Alınan monoetilnaftollar qarışığında 2-etil-1-naftol qatılığı 94,0% olur. Bu 

nəticələrlə yanaşı H-mordenit katalizatoru 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasında aşağı sabitliyə malik olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz nəticələr 7 saata 

qədər dəyişməz qalır və prosesin sonrakı müddətində pisləşir. Belə ki, 12 saat ərzində 

aparılmış alkilləşmədən alınan monoetilnaftolların çıxımı 33,5%-dən 12,8%-ə düşür 

və 14 saatlıq fasiləsiz prosesdə bu göstərici heçə enir. Aktivliyi azalmış H-mordenitin 

regenerasiyası aparılmış və 5 saat ərzində 450°C temperaturda hava axını iştirakında 

onun üzərinə yığılmış koks yandırılmışdır. Aktivliyi tam bərpa olunmuş H-mordenit 

növbəti mərhələdə 6,5-7 saat ərzində fasiləsiz işləmiş və sonrakı saatlarda əvvəlki 

kimi dezaktivasiyaya uğramışdır. Modifikasiya olunmuş seolitlərin bu göstəricisini 

təyin etmək üçün tədqiqatlar aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, onların istismar 

xassələri  H-mordenitlə müqayisədə xeyli artır. Belə ki, Ni,H-mordenit katalizatoru 

götürüldükdə 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyası 245 saat, Zr,H-mordenit olan 

halda 300 saat, Pd,H-mordenit iştirakında isə 315 saat ərzində aparmaq mümkündür. 

Göstərilən müddətdə aparılmış təcrübələr zamanı katalizatorlar aktivlik və 

selektivliyini dəyişməz saxlayırlar. 

 Zr,H-mordenit katalizatorunun  sabit iş müddətinə durulaşdırıcıların təsiri də 

önəmlidir. Bunu nəzərə alaraq alkilləşmə  reaksiyasında durulaşdırıcı kimi 

götürülmüş azotun 1 litr katalizatora görə 1 saatlıq sərfi 100-600 litr hüdudunda 

dəyişdirilmiş və daha sabit istismar müddəti (300 saat) azot axınının 600 litr 

həcmində əldə olunmuşdur. Bu zaman monoetil-1-naftolların çıxımı da daha yüksək 

(41,0%) olur (cədvəl 5.8.1). Başlanğıc qarışıqda suyun 2 mol götürülməsi sabit iş 

müddətini  75 saata, 6 mol götürüldükdə isə 140 saata qaldırır. Bu da reaksiya 

qarışığında olan başlanğıc komponentlərin (1-naftol və etanol) parsial təzyiqlərinin 

azalması hesabına onların katalizator ilə kontakt vaxtının azalması ilə izah oluna 

bilər. Digər tərəfdən durulaşdırıcıların həcminin və mol payının azaldılması əksinə 

olaraq 1-naftol  və etanolun katalitik prosesdəki parsial təzyiqlərinin artması və 
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kontakt vaxtının çoxalması hesabına məqsədyönlü reaksiyanın sürətinin qismən 

azalmasına, yan çevrilmələrin və xüsusən də kondensləşmə proseslərinin isə payının 

artmasına gətirib çıxarır 

Cədvəl  5.8.1 

Zr,H-mordenit iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasına müxtəlif 

durulaşdırıcıların təsiri,reaksiyanın şəraiti:T-340°C , ϑ - 1,0 st-1, ν = 1: 5 mol/mol 

Göstəricinin  adı  Durulaşdırıcının adı 

azot azot su buxarının mol payı 

Durulaşdırıcının sərfi 1litr katalizatora 

görə bir saatda 

100 600 2 6 

1-naftolun konversiyası,% 55,0 47,5 40,5 30,5 

Başlanğıc 1-naftola görə hesablanmış 

monoetil-1-naftolların çıxımı 

29,5 41,0 35,0 27,5 

Katalizatorun sabit iş müddəti,saatla 50 300 75 140 

 

 Dezaktivasiya olunmuş sirkonium H-mordenitin aktivliyini bərpa etmək üçün 

onun oksidləşdirici regenerasiyası aparılmışdır. Regenerasiya havanın iştirakında 

450°C temperaturda aparılmış havanın 1litr katalizatora görə hesablanmış 1 saatlıq 

həcmi 600 litr götürülmüşdür. Bu şərait əvvəlcə də aparılmış tədqiqatların nəticəsində 

seçilmiş və sirkonium mordenit katalizatoru üçün də məqbul sayılır. 

 Tədqiqatın növbəti mərhələsində regenerasiya müddətinin bərpa olunma 

dərəcəsinə təsiri öyrənilmiş və alınan nəticələr şəkil 5.8.1-də verilir. Göründüyü kimi 

katalizatorun 100% bərpa olunması 5,5-6 saatlıq regenerasiya müddətində əldə 

olunur: Dezaktivasiya olunmuş mordenitin 1 saatlıq regenerasiyasından onun 

aktivliyinin bərpası 40,0%, 3 saatlıq regenerasiyasından isə 83,0%-i baş verir.            

6 saat oksidləşdirici  regenerasiyadan aktivliyini tam bərpa edən sirkonium              

H-mordenit  1-naftolun etanolla alkilləşməsini yenə də uzun müddət fasiləsiz 

gerçəkləşdirmək iqtidarında olur. 

 Dezaktivasiya olunmuş katalizatorların səth xarakteristikaları ilə yeni 

hazırlanmış və regenerasiya olunmuş nümunələrin uyğun göstəricilərini müqayisə 
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etdikdə onların quruluşlarında dəyişiklik müşahidə edilməmiş, lakin aktivliyi azalan 

nümunələrdə xüsusi səthin xeyli aşağı düşməsinin baş verdiyi üzə    çıxmışdır [3].  

 Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar nəticəsində sirkonium H-mordenitin                

1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında 300 saata qədər fasiləsiz rejimdə sabit 

istismar xassələrə malik olduğu və prosesin azot mühitində aparılması labüdlüyü 

aşkar edilmişdir. Müəyyən edilmiş şəraitdə bu seolitin oksidləşdirici regenerasiyası 

vasitəsilə onun aktivliyinin tam bərpa edilməsi və alkilləşmə prosesində təkrarən 

istifadəsi təsdiq edilmişdir. 

 

 

Şəkil  5.8.1.  Zr,H-mordenit katalizatorunun regenerasiya müddətinin bərpa 

olunma dərəcəsinə (2-etil-1-naftolun çıxımına) təsiri 

T-340°C , ϑ - 1,0 st-1, 1-naftolun etanola olan mol nisbəti 1:5 
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5.9. Naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında istifadə olunan  

       katalitik sistemlərin müqayisəli katalitik xassələri 

 

Naftolların etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan məhsulların tərkibi, çıxımı, 

selektivliyi müxtəlif olub istifadə edilmiş katalizatorların tərkibi, quruluşu, turşu-

əsasi xassələrindən bilavasitə asılı olur. Bu hal hər iki naftolun (1- və 2-naftolların) 

etanolla alkilləşmə reaksiyasına aiddir. Müxtəlif katalitik sistemlər iştirakında əldə 

olunmuş ən yüksək nəticələrin müqayisəli cədvəlləri (5.9.1 və 5.9.2) aşağıda 

verilmişdir. Cədvəl 5.9.1-də 1-naftolun, cədvəl 5.9.2-də isə 2-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasının hər bir katalizator üçün əldə olunan yüksək nəticəsi və həmin 

nəticənin əldə olunduğu reaksiya şəraiti də öz əksini  tapmışdır. Cədvəllərdə verilmiş 

katalitik sistemlər həmin qrup katalizatorlar iştirakında daha yüksək aktivlik və selektivlik 

göstərmiş kontaklar olub əvvəlki fəsillərdə aparılmış təcrübələr əsasında seçilmişdir. 

Onlara ferritlər içərisində kütlə % ilə 25- CoFe2O4 və 75-Al2O3, tədqiq edilmiş digər oksid 

katalizatorlarından 3.0 – V2O5, 7.0-Cr2O3, 90 – Al2O3, H-mordenitlərin 1.5% - nikellə, 

1.5% sirkoniumla və 1.0% palladiumla modifikasiya olunmuş nümunələri, həmçinin 0.3% 

Cr2(SO4)3, 1.5% sirkonium tərkibli kompozision H-mordenit (KM) aiddir. 

           1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında  O - görə alkilləşmə məhsulu               

1-etoksinaftalin, C–görə mono alkilləşmə məhsulları 2-etil- və 4-etil-1-naftollar və 2,4- və 

2,3-dietilnaftollar olur. Alkilatlarda 1-naftolun etanolla alkilləşmə reak-siyasının sərt 

şəraitdə baş verdiyi zaman dehidroksilləşmə - alkilləşmə kimi mürəkkəb çevrilmələri 

nəticəsində əmələ gələn naftalinin etil, metil homoloqlarını da göstərmək olar. Tədqiq 

edilmiş şəraitdə və istifadə olunmuş katalizatorlar iştirakında alınan  oksobirləşmələrin 

qatılığı cüzidir. 

Kobaltferrit və VXA katalizatorları iştirakında O-görə alkilləşmə 3200C-də kifayət 

qədər (14.0-15.0%) baş verir. Mordenitlər iştirakında 1-etoksinaftalinə görə reaksiyanın 

selektivliyi azdır (0.7-2.0%). 2-naftolun C-görə monoalkilləşmə reaksiyası ferritlər istifadə 

edildikdə cəmi 64.5% selektivliklə baş verir. Mordenitlər iştirakında isə bu göstərici 

yüksəkdir (Ni, H-mordenit istisna olmaqla). Məsələn, sirkonium tərkibli H-mordenitdə bu 
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göstərici 86.5%, kompozision mordenitdə isə 92.5% təşkil edir. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, monoetil-1-naftollarda 2-metil-1-naftolun qatılığı yuxarıda qeyd etdiyimiz 

mordenitlərdə müvafiq olaraq 96.0 və 97.3% olur. Kompozision mordenitin digər üstün 

cəhəti alınan alkilatlarda alkilnaftalinlərə görə selektivliyin cəmi 1.5%  olması və 

dialkilnaftolların əmələ gəlməməsidir. Belə ki, sirkonium mordenitdə alkilnaftalinlərə görə 

selektivlik 6.5%, monoetil-1-naftollara görə qənaətbəxş selektivlik (80.0%) nümayiş etdirmiş 

VXA olan halda isə 6.0% olur. Bu katalizatorlar iştirakında əmələ gələn dietilnaftollar da            

(1.5-4.5%) alkilatın sonrakı emalını çətinləşdirir. VXA iştirakında 3600C-də daha yüksək 

konversiyaya uğrayan 1-naftolun 80%-i monoetil-1-naftolların alınmasına sərf olunur. Bu da KM 

iştirakında əldə olunan göstəricidən 12.5% azdır. VXA ilə sirkonium tərkibli mordenitin 

göstəricilərini müqayisə etdikdə monoetil-1-naftollara görə selektivliyin mordenit olan halda 6.5% 

çox, 2-metil-1-naftolun çıxımının isə VXA ilə müqayisədə cəmi 1.4% az olduğu üzə çıxır. Onu da 

nəzərə almaq lazımdır ki, VXA iştirakında alkilləşmə daha yüksək temperaturda (3600C) aparılır və 

bu katalizatorun mordenitlə müqayisədə sabit iş müddəti xeyli azdır.   

Yuxarıda qeyd etdiyimiz  katalizatorlar iştirakında 2-naftolun etanolla alkilləşməsindən alınan 

nəticələrin təhlilindən aydın olur ki, 1-naftolda müşahidə etdiyimiz qanunauyğunluqlar bu halda da 

əsasən təkrar olunur. Lakin bir sıra fərqli cəhətlər də mövcuddur. Bu reaksiyada daha aktiv və selektiv 

xassələri ferritlər içərisində misferrit nümayiş etdirir. 

Alınan nəticələrin təhlilindən aydın olur ki, 2-naftol-etanol - katalizator sistemində alkilləşmə həm O- 

həm də C- atomlarına görə baş verir. O-görə alkilləşmə 1-naftolda olduğu kimi 2-naftolda da ferrit və VXA 

katalizatorları iştirakında    3200C-də  11.0-14.5% selektivliklə həyata keçir. Mordenitlərdə onun sürəti və 

məqsədyönümlüyü xeyli azalır və 3400C-də 2.5-3.5% selektivliklə alınır. 2-naftolun karbona görə 

alkilləşmə məhsullarına monoetil-2-naftollar (1-etil- və 3- etilnaftollar) və dietilnaftollar (1,3- 1,4-

dietilnaftollar) aiddir. Monoetil-2-naftolların çevrilmiş 2-naftola görə hesablanmış çıxımları aşağı 

temperaturda (3200C) misferrit götürüldükdə 70.0%, VXA iştiurakındaisə 76.5%  olur.Temperaturun 

artırılması (3600C) sonuncu halda verilmiş göstəricini 81.5%-ə qaldırır. H-mordenitlərə gəldikdə 

monoetil-2-naftollara görə reaksiyanın selektivliyi sirkoniumla modifikasiya  olunmuş mordenitdə 

89.5% kompozision mordenitdə isə 91.0% təşkil edir.  

Monoetil-2-naftollar qarışığında 1-etil-2-naftolun qatılığı CuFe2O4∙γ∙Al2O3 olan halda 100%, 

VXA iştirakında 94.0-97.0% mordenitlərdə isə KM götürüldükdə daha çox olur (95.5%).    
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Cədvəl 5.9.1 

Müxtəlif katalizatorlar iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti və alınan göstəricilər Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

25- CoFe2O4 

75- γ∙Al2O3 

3.0-V2O5 

7.0-Cr2O3 

90- γ∙Al2O3 

1.5 Ni, 

H-mordenit 

1.5 Zr,  

H-mordenit 

1.0 Pd, 

 H-mordenit 

0.3 Cr2(SO4)3 

1.5Zr,  

H-mordenit 

Temperatur, 0C 320 320 360 340 340 340 340 

Həcmi sürəti, st-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

1-naftolun etanola olan mol nisbəti 1:4 1:4 1:4 1:6 1:6 1:6 1:4 

Çevrilmiş 1-naftola görə hesablanmış 

çıxımlar, % ilə, o cümlədən 

       

Monoetil-1-naftollar 64.5 72.5 80.0 78.1 86.5 82.0 92.5 

1-etoksinaftalin 14.0 15.0 3.0 1.5 1.0 0.7 2.0 

Alkilnaftalinlər 7.0 2.5 6.0 9.5 6.5 10.0 1.5 

Dietil-1-naftollar 3.0 2.5 4.5 3.0 1.5 2.4 - 

1-naftolun konversiyası 50.5 38.5 55.5 50.0 47.5 42.5 34.0 

Monoetil-1-naftol qarışığında 2-etil-1-

naftolun qatılığı, % 

93.5 98.5 92.0 91.5 96.0 94.2 97.3 

2-etil-1-naftolun çıxımı, % 30.4 27.5 40.8 35.7 39.4 32.8 30.6 
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Cədvəl 5.9.2 

Müxtəlif katalizatorlar iştirakında 2-naftolun etanolla alkilləşmə reaksiyasının nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti və alınan göstəricilər Katalizatorun tərkibi, kütlə % ilə 

25- CuFe2O4 

75- γ∙Al2O3 

3.0-V2O5 

7.0-Cr2O3 

90- γ∙Al2O3 

1.5 Ni, 

H-mordenit 

1.5 Zr,  

H-mordenit 

1.0 Pd, 

 H-mordenit 

0.3 Cr2(SO4)3 

1.5Zr,  

H-mordenit 

Temperatur, 0C 320 320 360 340 340 340 340 

Həcmi sürəti, st-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2-naftolun etanola olan mol nisbəti 1:4 1:4 1:4 1:6 1:6 1:6 1:4 

Çevrilmiş 2-naftola görə hesablan-mış 

çıxımlar, % ilə, o cümlədən 

       

Monoetil-2-naftollar 70.0 76.5 81.5 77.0 84.5 81.0 91.0 

2-etoksinaftalin 14.5 11.0 1.5 3.5 3.0 2.5 3.0 

Dietilnaftollar 1.5 3.0 4.0 3.4 2.0 3.5 1.0 

Alkilnaftalinlər 5.0 3.0 6.5 9.5 6.0 7.0 1.5 

2-naftolun konversiyası, % 42.0 35.0 50.0 56.5 60.0 50.0 36.0 

Monoetil-2-naftol qarışığında 1-etil-2-

naftolun qatılığı, % 

 

100 

 

97.5 

 

94.0 

 

90.0 

 

93.5 

 

87.0 

 

 95.5 

1-etil-2-naftolun çıxımı, % 29.4 26.0 38.3 39.1 47.4 35.2 31.3 
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2-naftolun konversiyasına gəldikdə  qeyd etmək lazımdır ki, ferrit və VXA 

katalizatorları iştirakında onun çevrilməsi 1-naftolla müqayisədə 3.5-8.5% az olur. 

Mordenitləri müqayisədə etdikdə 2-naftolun 1-naftolla müqayisədə konversiyası   

2.0-12.5% artır və bu artım daha çox sirkoniumla modifikasiya olunmuş mordenitdə 

müşahidə olunur. 2-naftolun etanolla qarşılıqlı təsiri zamanı baş verən istənilməyən 

çevrilməyə alkilnaftalinlərin əmələ gəlməsi sayılır. Bu yan reaksiya oksidlər 

iştirakında daha çox misferrit olan halda (5.0%), VXA iştirakında isə yuxarıda 

temperaturda (3600C) gözəçarpacaq dərəcədə (6.5%) baş verir. Mordenitlərə gəldikdə 

hər üç modifikasiya olunmuş katalizatorlarda alkilnaftalinlərə görə selektivlik kifayət 

qədərdir (6.0-9.5%). KM gəldikdə 1-naftolda olduğu kimi 2-naftolda da bu 

çevrilmənin sürəti məhdudlaşır ki, bununla da məqsədyönümlü məhsulların, yəni 

monoetil-2-naftolların selektivliyi yüksək olur. 

Tədqiq edilmiş katalizatorların çevrilmiş 2-naftola görə hesablanmış 1-etil-2-

naftolun çıxımına görə, yəni selektivliyi, aşağıdakı sıra üzrə azalır. 

KM > 1.5ZrHM > VXA > 1.0PdHM > 1.5NiHM > CuFe2O4∙γ∙Al2O3 

Əmələ gələn 1-etil-2-naftolun başlanğıc 2-naftola görə hesablanmış çıxımı isə 

aşağıdakı sıra üzrə azalır. 

   1.5ZrHM > 1.5NiHM > VXA > 1.0PdHM > 1.0PdHM > KM > CuFe2O4∙γ∙Al2O3 

Beləliklə, aparılmış ətraflı tədqiqatlar əsasında oksid və mordenit tərkibli 

katalizatorların tərkibini, reaksiya şəraitini və başlanğıcda götürülmüş naftolun 

izomerini dəyişməkklə naftolların müxtəlif etil homoloqlarını yüksək çıxım və 

selektivliklə almaq mümkündür. Alınmış kompozision mordenit və sirkonium tərkibli 

H-mordenit  iştirakında 1- və 2-naftolların etanolla alkilləşmə reaksiyasının əsas və 

yan çevrilmələrinin müəyyən edilməsi, kinetik tədqiqatların aparılması, kinetik 

sabitlərin hesablanması, adekvat kinetik modelin tərtibi, sabit rejiminə malik olan 

seçilmiş katalizatorlar iştirakında naftolların məqsədyönlü etil homoloqlarının alınma 

üsularının işlənib hazırlanması qarşıya qoyulan məsələnin tam həll edilməsini əyani 

ifadə edir və bu istiqamətdə yerinə yetirilən elmi işlər içərisində yeniliyi ilə 

səciyyələnir. 
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NƏTİCƏLƏR 

 

1. Tədqiq edilmiş ferrit katalizatorları (MFe2O4∙γ∙Al2O3, M-Mg, Zn, Co, Cu) 

içərisində tərkibində 25 kütlə % olan kobalt ferrit katalizatoru 1-naftolun etanolla 

qarşılıqlı təsirində, eyni qatılıqlı misferrit olan katalitik sistem isə  2-naftolun etanolla 

alkilləşmə reaksiyasında daha yüksək aktivlik və selektivlik göstərirlər. 

2. Tərkibi müəyyən edilmiş oksid katalizatoru  iştirakında kütlə % ilə 3.0 – 

V2O5, 7.0 – Cr2O3, 9.0 – Al2O3 1-naftol və etanol əsasında alınan mono- və dietil 

naftolların çevrilən və götürülən 1-naftola görə hesablanmış ümumi çıxımları 

müvafiq olaraq 84.5 və 46.9% olur. Həmin katalizator iştirakında 2-naftolun etanolla 

alkilləşməsindən alınan mono- və dietilnaftolların ümumi selektivliyi 85.5%, ümumi 

çıxımı isə 42,7 % təşkil edir. 

3. VXA katalizatoru iştirakında 1-naftolun etanolla qarşılıqlı təsiri zamanı C-görə 

alkilləşmədən alınan monoetilnaftollarda 2-etil-1-naftolun qatılığı  92.0-98.5%,        

2-naftolun etanolla alkilləşməsindən həmin mexanizm üzrə əmələ gələn 

monoetilnaftollarda isə 1-etil-2-naftolun qatılığı 94.0-97.5% təşkil edir. 

4. Daha əlverişli modulu (SiO2/Al2O3 =18-24) müəyyən edilmiş H-mordenitin 

nikel, sirkonium və palladiumla modifikasiyasında onların qatılıqlarının  (0.5-2.0 

kütlə %) naftolların etanolla alkilləşmə prosesinin göstəricilərinə əsas və yan 

çevrilmələrin baş verməsinə təsiri üzə çıxarılmışdır. Tərkibində 1.5 kütlə % olan 

sirkonium və nikelin, 1.0 kütlə % olan palladiumun daha üstün nəticələrin əldə 

edilməsinə imkan verdiyi göstərilmiş və modifikasiya edilmiş mordenitlər iştirakında 

1.5 Zr, H-mordenitin daha yüksək katalitik xassələr nümayiş etdirdiyi müəyyən 

olunmuşdur. 

5. Kompozisyon mordenitlər iştirakında 1- və 2-naftolların alkilləşməsini 40-50 

saat artıq müddətə fasiləsiz həyata keçirmək mümkün olmuş və xrom, sirkonium, 

kükürd və H-mordenit iştirakında katalizatorun sabit iş müddəti 325 saat təşkil 

etmişdir.  

6. Sirkonium  tərkibli mordenitlər iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyasının qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir. Prosesdə O- və C- görə 
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paralel alkilləşmənin, C-görə ardıcıl alkilləşmənin baş verdiyi, naftollardan 

oksobirləşmələrin az da olsa alındığı və reaksiya mühitində dehidroksilləşmə ilə 

müşayiət olunan etilləşmənin də getdiyi həmçinin rezol tərkibli kondensləşmə 

məhsullarının əmələ gəldiyi nüəyyən edilmişdir. Bifunksional H-mordenitlərdə 

etanolun yan çevrilmələrinə onun molekullararası dehidratasiyası ilə dietilefirinin 

alınması Ni, H-mordenit dehidrogenləşməsi ilə asetaldehidin əmələ gəlməsi, Zr, H-

mordenit və onun spirtlə qarşılıqlı təsirindən etilasetatın (KM) alınmasıdır. 

7. Sirkonium tərkibli mordenitlər iştirakında 1-naftolun etanolla alkilləşmə 

prosesinin marşrutları müəyyən edilmiş, kinetik sabitlər hesablanmış, katalitik səthdə 

baş verən əsas və yan çevrilmələri vəsfi və miqdarı cəhətlərdən kafi ifadə edən, 

adekvat kinetik model tərtib olunmuşdur. 

8. Naftolların etanolla alkilləşməsinin müqayisəli təhlili nəticəsində təklif 

olunan kompozisyon H-mordenit iştirakında 1-naftol və etanoldan 92.5% 

selektivliklə, 2-naftolun etanolla alkilləşməsindən isə 91.0% monoetilnaftollar alınır. 

Birinci halda  mononaftollar qarışığında 2-etil-1-naftolun qatılığı 97.3% , ikinci halda 

isə 1-etil-2-naftolun payı 95.5% təşkil edir.  
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Həcmi sürət     υ 

Naftolun etanolla olan mol nisbəti ν 

Brensted turşu mərkəzi BTM 

Luis turşu mərkəzi LTM 

İnfraqırmızı İQ 

Nüvə maqnit rezonans NMR 

Ultra bənövşəyi UB 

Kompozisiya mordenit KM 

Vanadium-xrom-alüminium oksid 

katalizatoru 
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Oksigenə görə alkilləşmə O-alkilləşmə 

Karbona görə alkilləşmə C-alkilləşmə 
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