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GİRİŞ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. İstehsalın miqyasına görə fenolun 

alkil törəmələri içərisində nonil və oktilfenollardan sonra onun metil, etil, propil və 

butil homoloqları cəmi gəlir [86, s.17]. 

Aşağı molekul kütləli alkil (C1-C3) fenolların xammal bazası uzun illərdir ki, 

daş kömür qatranı sayılır və onun tərkibindəki fenolların alkil qrupunun böyüməsi 

ilə qatılıqları azalır. Əsasən fenol və krezollardan, qismən ksilenol, etilfenol və 

trimetilfenollardan ibarət olan belə qarışıqlar qeyd etdiyimiz məhsullara olan tələbatı 

ödəmədiyindən onların digər alınma üsulları işlənib hazırlanmışdır. 

Belə üsulların əsasını sulfolaşma, oksidləşdirici dekarboksilləşmə, oksidləşmə, 

alkilləşmə prosesləri təşkil edir, lakin bu proseslərin bir qisminin sənayedə tətbiq 

edilməsi həyata keçirilsə də onların inkişafı, təkmilləşdirilməsi və yenidən 

qurulmasına ehtiyac çoxdur. Belə ki, bu proseslərin əksəriyyəti çoxmərhələliyi 

mürəkkəbliyi, çətin idarə olunması ilə səciyyələnir və iri kapital xərcləri tələb 

etdiyinə görə geniş istifadə olunmur.  

İqtisadi, texnoloji və ekoloji baxımdan aşağı molekul kütləli alkil fenolların 

istehsalında alkilləşmə prosesinin xüsusi yeri vardır. Lakin fenolların spirtlər və 

olefinlərlə alkilləşmə prosesi ilə müxtəlif alkilfenolların alınma üsulu müasir neft 

kimyasının tələbləri səviyyəsində öz həllini tapmamışdır. Bu proseslər üçün effektiv 

və universal katalitik sistemlərin yaradılması, mürəkkəb olmayan fasiləsiz və 

aztullantılı üsulların işlənib hazırlanması aktual məsələlərdən olub alimlərin 

diqqətini daim cəlb edir. 

Dediklərimiz fenolun mono-, di-, trimetil, etil və propil homoloqlarına aiddir. 

Ona görə ki, bu qiymətli yarımməhsullar əsasında qatranlar, stabilizator, 

plastifikator, antioksidant, vitamin, pestisid, neft hasilatında və quyuların 

montajında işlədilən xüsusi maye qarışıqlar istehsal olunur. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti   fenol və onun mono- 

metil homoloqlarının C1-C3 spirtlərlə katalitik alkilləşməsidir. Manqanla 

modifikasiya olunmuş kobalt ferrit katalizatoru və PdCaY seoliti iştirakında C1-C3 
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alkilfenolların fasiləsiz alınma üsulunun işlənməsi predmet kimi tədqiqatın 

müstəvisinə çıxarılmışdır.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Müxtəlif tərkibli oksid və seolit 

katalizatorları iştirakı ilə fenol və monometilfenolların C1-C3 spirtlərlə alkilləşmə 

reaksiyasının tədqiqi, müəyyən edilmiş katalitik sistem iştirakında 2-metilfenolun 

metanolla qarşılıqlı təsirinin fiziki-kimyəvi əsaslarının öyrənilməsi, 2.6-

dimetilfenolun həmçinin 2.6- və 2.4-ksilenollar qarışığının  alınma üsullarının 

işlənib hazırlanmasıdır. 

Bununla əlaqədar olaraq dissertasiya işində aşağıdakı məsələlər qoyulmuş və 

həll edilmişdir. 

- Tərkibində 25 kütlə % MFe2O4 (M-Mg, Zn, Co, Cu) olan üçlü katalitik 

sistemlər (MFe2O4∙ 𝛾 −Al2O3), həmçinin sinklə modifikasiya olunmuş kobaltferrit 

(SMOKF) və manqanla modifikasiya olunmuş kobaltferrit (MMOKF) 

katalizatorlarının katalitik xassələrinin 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyasında müqayisəli tədqiqi. 

2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında palladium tərkibli 

seolitlərin (Pd,H-mordenit, PdCaY, Pd-ZSM-5) aktivliyi və selektivliyinin 

öyrənilməsi. 

-effektiv MMOKF katalizatoru (Co0.9Mn0.1Fe2O4∙ 𝛾 −Al2O3) iştirakı ilə 2-, 3- 

və 4-metilfenolların metanolla alkilləşmə reaksiyasının tədqiqi. 

-modifikasiya olunmuş ferrit katalizatoru iştirakı ilə krezolların metanolla və 

fenolun C1-C3 spirtlərlə alkilləşmə prosesinin tədqiqi. 

- Krezolların metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasında PdCaY seolitinin 

katalitik xassələrinin tədqiqi. 

MMOKF katalizatoru iştirakında 2-metilfenolun metanolla alkilləşməsi ilə 2.6-

dimetilfenolun alınma prosesinin qanunauyğunluqlarının tədqiqi, prosesin kinetik 

modelinin tərtibi və nəzəri texnoloji optimallaşdırılması. 

-MMOKF katalizatoru və PdCaY seolitinin sabit iş müddətinin və regenerasiya 

şəraitinin tədqiqi, müxtəlif durulaşdırıcıların prosesə təsirinin öyrənilməsi, 2-
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metilfenol və metanol əsasında 2.6-dimetilfenolun fasiləsiz alınma üsulunun işlənib 

hazırlanması. 

Tədqiqat metodları. Alkilləşmə prosesi tərpənməz laylı ferrit və palladium 

tərkibli seolitlər olan çıxarma növlü reaktorda tədqiq edilmişdir.  

Nəticələrin dürüstlüyü. Xammal və alınan məhsulların analizi və  təmizliyinin 

yoxlanılmasında klassik üsullarla yanaşı müasir fiziki-kimyəvi metodlardan da 

istifadə edilmişdir. Xromatoqrafik analiz Xrom-5 və Xromateks-Kristal-5001 

cihazlarında, spektral analiz Tesla firmasının BS487B (80 Mhs) cihazında aparılmış, 

kinetik tədqiqatlar və optimallaşmada MATLAB proqramından istifadə 

olunmuşdur. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Alınmış ferrit katalizatorları içərisində 

aktivliyi və selektivliyi ilə seçilən sink və manqanla modifikasiya olunmuş 

kobaltferritlərin 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasındakı nəticələrin 

müqayisəli təhlili 

-2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında palladium tərkibli 

seolitlərin katalitik xassələrinin tədqiqi və seçilmiş PdCaY iştirakında krezolların 

metanol və etanolla alkilləşməsinin nəticələri; 

-Effektiv MMOKF katalizatoru iştirakında 2-, 3- və 4-metilfenolların 

metanolla alkilləşməsi ilə fərdi ksilenol izomerləri və məqsədyönlü izomer 

qarışıqlarının alınması;  

-modifikasiya olunmuş ferrit katalizatoru iştirakında fenolun C1-C3 spirtlərlə 

alkilləşməsinin xüsusiyyətləri; 

-MMOKF katalizatoru iştirakında 2-metilfenol və metanol əsasında 2.6-

dimetilfenolun alınma prosesinin kinetik tədqiqatları, kinetik modeli və nəzəri 

texnoloji optimallaşması; 

-2-metilfenol və metanol əsasında 2.6-dimetilfenolun alınma prosesində 

katalizatorların sabit iş müddətinə durulaşdırıcıların təsiri və fasiləsiz üsulun 

işlənməsi; 
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-2-metilfenolun metanolla alkilləşməsi ilə 2.6- və 2.4-dimetilfenollar 

qarışığının alınma prosesində PdCaY-ın yüksək katalitik və istismar xassələri; 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında 

ilk dəfə olaraq ferrit katalizatorlarının (MFe2O4∙ 𝛾 −Al2O3; M-Mg, Zn, Co, Cu) və 

palladium tərkibli seolitlərin (Pd,H-mordenit, PdCaY, Pd-ZSM-5) aktivliyi və 

selektivliyi tədqiq edilmişdir. Manqanla modifikasiya olunmuş kobaltferrit 

katalizatorunun (Co0.9Mn0.1Fe2O4∙ 𝛾 −Al2O3) yüksək o-selektivlik nümayiş etdirdiyi 

və onun fenolların spirtlərlə alkilləşmə reaksiyasında universal xassəsi müəyyən 

edilmişdir. 2-, 3- və 4-metilfenolların metanol və etanolla qarşılıqlı təsirindən və 

fenolun propanollarla alkilləşməsindən o-alkilfenolların selektiv sintezi mümkün 

olmuşdur. Krezolların (orto-, para-, meta-) metanolla qarşılıqlı təsirindən alınan 

müvafiq məqsədli məhsulların -(2.6-dimetilfenol, 2.4-dimetilfenol, 2.5- və 2.3-

dimetil qarışığı) selektivliyi 89.8-94.0%, çıxımı 32,8-37,7%. 2-, 3-, 4-

metilfenolların etanolla alkilləşməsindən alınan 2-etil-6-metil qarışığının 

selektivliyi 86.5-90.5%, çıxımı isə 33.4-40.3% hüdudlarında olur. Ferrit katalizatoru 

iştirakında fenolun 1- və 2-propanolla alkilləşməsindən 87.0-88.5% selektivlik və 

43.9-47.4% çıxımla 2-propil(izopropil) fenol alınır.Tədqiq edilmiş palladium 

tərkibli katalizatorlardan PdCaY 2-metilfenol və metanol əsasında 2.6- və 2.4-

dimetilfenollar qarışığının (mol nisbəti 0.9:1.0) daha selektiv (91.5%) və yüksək 

çıxımla (43.9%) alınmasına imkan verir. PdCaY istifadə etməklə krezolların 

metanolla qarşılıqlı təsirində dimetilfenolların digər izomerləri və diizomer 

qarışıqları, etanolla alkilləşməsindən isə məqsədyönlü etil törəmələri alınır. 

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasının 

kinetik tədqiqatları nəticəsində kinetik parametrlər hesablanmış və 2.6-

dimetilfenolun alınma prosesinin nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış kinetik modeli 

tərtib edilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. MMOKF katalizatoru  və PdCaY 

seolitindən istifadə etməklə fenol, krezol, ksilenollar və C1-C3spirtlər əsasında alkil 

(C2-C3) fenolların alınma prosesi işlənib hazırlanmışdır. Kinetik tədqiqatlar 



 
 

8 
 

nəticəsində 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə prosesinin alınmış adekvat kinetik 

modeli əsasında rejim parametrləri ilə ekstremal kriteriyalar arasındakı 

optimallaşma əyriləri qurulmuş və 2.6-dimetilfenolun fasiləsiz alınma prosesinin 

çevik prinsipial texnoloji sxemi verilmişdir. Təklif olunan üsulla C2-C3 

alkilfenolların alınması mövcud metodlarla rəqabətdə olub, onun sənayedə tətbiqi 

bu qiymətli yarımməhsulların istehsalını daha əlverişli edə bilər. 

Aprobasiya və tətbiqi. Dissertasiya mövzusuna dair 13 elmi əsər dərc 

olunmuşdur.  Onlardan 7-si məqalədir və nüfuzlu jurnallarda (5-i xaricdə) dərc 

olunmuşdur. Nəşr olunan elmi əsərlər dissertasiyanın məzmununu tam əks etdirir. 

Dissertasiya işinin nəticələri aşağıdakı konfranslarda məruzə və müzakirə 

edilmişdir:  

İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər Beynəlxalq elmi 

konfransı (Sumqayıt, 2016), Х Международной научно-практической 

конференции молодых ученых “Актуальные проблемы науки и техники” 

(Уфа, 2017), “Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: 

problemlər, perspektivlər və praktik baxışlar” Beynəlxalq elmi konfransı (Sumqayıt, 

2017), akademik V.S.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neft emalı və neft 

kimyasının innovativ inkişaf perspektivləri” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı 

(Bakı, 2018), “The Fifth İnternational Scientific Conference “Advances in Synthesis 

and Complexing” (Moscow, 2019), AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev 

adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir 

kimyanın aktual problemləri”  Beynəlxalq elmi konfransı (Bakı, 2019). 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı: Dissertasiya işi Sumqayıt 

Dövlət Universitetinin Neft kimyası və kimya mühəndisliyi kafedrasında yerinə 

yetirilmişdir. 

Müəllifin şəxsi iştirakı. İddiaçı dissertasiyada qarşıya qoyulan məsələlərin 

həlli, tədqiqatların təcrübi icrası, analizlərin aparılması, alınan nəticələrin təhlili, 

tezis və məqalələrin, dissertasiyanın yazılışı ilə bağlı hər bir mərhələdə məsul 

icraçıdır. 
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Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya giriş, 5 fəsil, nəticələr və 

istinad olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Dissertasiyanın ümumi həcmi 31 

şəkil, 27 cədvəl və 134 adda mənbədən ibarət olan ədəbiyyat siyahısı da daxil 

olmaqla 161 səhifə təşkil edir. Dissertasiyanın ümumi həcmi (şəkillər, cədvəllər, 

qrafiklər və ədəbiyyat siyahısı istisna edilməklə) 192092 işarədən ibarətdir. 

Dissertasiyanın əsas məzmunu. Giriş hissədə mövzunun aktuallığı 

əsaslandırılmış, işin məqsədi və vəzifələri, elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki 

əhəmiyyəti, müdafiəyə çıxarılan əsas müddəaları, işin aprobasiyası, quruluşu və 

həcmi haqqında qısa məlumatlar verilmişdir. 

Birinci fəsildə aşağı molekul kütləli alkil fenolların istifadə sahələri 

araşdırılmış və onların alkilləşmə prosesi ilə alınma üsulları istiqamətində aparılmış 

elmi işlər şərh olunub tənqidi təhlil edilmiş və sistemləşdirilmişdir. İkinci fəsildə 

istifadə olunan xammallar və onların fiziki xassələri, təcrübələrin aparıldığı qurğular 

və qaydalar, məhsulların analiz üsulları və katalizatorların tərkibi və alınması ilə 

bağlı elmi məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

Üçüncü fəsildə ferrit və palladium tərkibli seolitlər iştirakı ilə fenolların C1-C3 

spirtlərlə alkilləşmə reaksiyasının tədqiqinin əsas nəticələri verilir. 

2-metilfenolun metanolla alkilləşmə prosesinin diferensial reaktorda aparılmış 

kinetik tədqiqatları və alınan kinetik model əsasında yerinə yetirilmiş nəzəri 

texnoloji optimallaşmasının nəticələri dördüncü fəsildə əksini tapır.  

Beşinci fəsildə katalizatorların sabit iş müddətinin tədqiqi onların istismar 

xassələrinə mühitdəki durulaşdırıcıların təsiri və 2.6-dimetilfenolun fasiləsiz alınma 

üsulunun yaradılması ilə bağlı nəticələr verilir. 
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I FƏSİL 

ƏDƏBİYYAT İCMALI 

AŞAĞI MOLEKUL KÜTLƏLİ ALKİL (C2-C3) FENOLLARIN ALINMASI 

 

Alkilfenolların bir neçə istehlak bazası vardır ki, bunlara ionsuz   səthi aktiv 

maddələri, alkilfenol qatranlarını, polimerlərə aşqarlar və əlavələri aqrokimyəvi 

zəhərli maddələri misal göstərmək olar . 

Alkilfenollar alkilfenoletoksilatların istehsalında da istifadə olunur ki, onlar 

şüşə və qab-qacaqların yuyucu vasitəsi kimi geniş yayılmışdır. Onlar əsasında fenol 

qatranları, yapışqanlar və boyalar alırlar. Bu məhsullar tekstil, ağac emalı 

sənayesində, neft hasilatında da istifadə olunur. Alkilfenollar zəif turşu xassəli 

olduqlarından onların bakterisid və dezinfeksiyaedici effektləri də praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir. Alkilfenollardan nonilfenollara təbiətdə də rast gəlinir. Onlar 

onixofor deyilən bəzi məxməri qurdların seliyinin tərkibinə daxil olub bu 

orqanizmləri müdafiə edir və qidalanmasına köməklik göstərir. Lakin onları əsasən 

sintetik yolla alırlar. 

XXI əsrin əvvəllərində dünyada istehsal olunan alkilfenolların miqdarı 400 min 

ton/il, 2015-ci ildəki məhsuldarlıq isə 450 min ton/il olmuşdur  [76, p.14]. İstehsalın 

miqyasının az dəyişməsinə baxmayaraq bu qiymətli məhsulların istifadə sahələri 

genişlənmiş və çeşidləri artmışdır. Qeyd olunur ki, C8-C12 alkilfenollar içərisində 

nonilfenolların payı daha çox olub  70-80% təşkil edir. 

Zəhərli olduqlarına və biodeqradasiya probleminə görə alkilfenolların istehsalı 

son 10 ildə praktiki olaraq sabit qalır [97, p. 109]. Onların geniş istifadə olunması 

su, torpaq və havanın, həmçinin qida məhsullarının tərkibinə daxil olmasına səbəb 

olmuşdur. Təbii şəraitdə alkilfenoletoksilatlar alkilfenollara parçalanırlar. 

Hidrosferdə  alkilfenolların olması dəniz məhsullarının tərkibinə daxil olmasına  

gətirib çıxarmışdır [99, p. 135]. 

Alkilfenollar insanlar üçün az təhlükəlidir. Mədə bağırsaq traktı onları yaxşı 

sorub zərərsizləşdirir. Lakin balıqlar və digər orqanizmlər üçün onlar təhlükə yarada 



 
 

11 
 

bilərlər [88, p.18]. Ona görə də Avropa İttifaqı bu maddələrə qarşı müəyyən 

məhdudiyyətlər qoymuşdur. Lakin ABŞ və Rusiyada bu məhsulların buraxıla bilən 

həddi qəbul edilmiş və ona riayət olunur. 

Alkilfenolların istehsalında ikinci yerdə fenolun mono-, di-, trimetil 

homoloqları və onların müxtəlif törəmələri durur. Bunu ətraflı nəzərdən keçirək. 

 

1.1.Fenolun metil homoloqlarının alınma üsulları,  

       istehsalı və tətbiq sahələri 

 

Fenolun metil homoloqlarına anizol, krezolun üç, ksilenolun 6, trimetilfenolun 

6, tetrametilfenolun 3, pentametilfenolun isə bir izomeri aiddir. Molekulunda metil 

qruplarının sayı artdıqca metil homoloqun istifadə sahəsi də məhdudlaşır. Belə ki, 

tetra- və pentametilfenolların praktiki olaraq tətbiq sahələri yoxdur. 

Trimetilfenolların izomerlərindən yarısının, krezol və ksilenolların isə bütün 

izomelərinin və ya izomer qarışıqlarının  geniş istifadə sahələri vardır ki, bunlar 

barədə aşağıda məlumat veriləcəkdir. Fenolun mono-, di- və trimetil homoloqlarının 

dünya miqyasında istehsalını nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, onun miqyasının 

üçdə iki hissəsi Çin və ABŞ-ın payınna düşür. Fenolun metil homoloqlarını istehsal 

edən digər ölkələrə Şərqi Avropa ölkələri, Yaponya, Sinqapur və s. aiddir [85, p. 

96]. Qeyd olunur ki, 2013-cü ildən fəaliyyət göstərən Lever- kuzen şəhərindəki 

(Almaniya) krezol zavodunda alınan metilfenol əsasən aqrokimya sənayesində 

istifadə edilir. Onun əsasında vitamin E, qatranlar və antipirenlər də istehsal olunur. 

Yeni istifadəyə verilmiş qurğudakı distillə kalonunun hündürlüyü 46 metr (əvvəlki 

hündürlük 30 m) olub qurğunun təkmilləşdirilməsinə 20 milyon avro investisiya 

qoyulmuşdur [76, p.12]. 

Keçmiş SSRİ-də XX əsrin 70-80-cı illərdə Uralximplast İB-də (Nijniy Taqıl 

şəhəri) 3.2 min ton/il məhsuldarlığı olan o-krezol və 2.6-ksilenol istehsal edən qurğu 
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fəaliyyət göstərmişdir ki, onun yenidən bərpası və işə salınması istiqamətində elmi 

tədqiqatlar davam edir [39]. 

Grand View Research tərəfindən hazırlanmış yeni hesabata görə 2024-cü ildə 

krezolların qlobal bazarı 795.7 milyon ABŞ dollarına çatacaqdır [120, p.3, p.5]. 

2015-2024-cü illər ərzində bu artım qrafik 1.1.1-də göstərilmişdir. 

 

 

Qrafik 1. 1.1. Məhsullar üzrə krezolun qlobal bazarından əldə olunan və 

proqnozlaşdırılan gəlirlər 2014-2024-cü illər (milyon ABŞ dolları) 

 

Krezollara olan tələbat 2015-ci ildə dünya miqyasında 137.5 kiloton olduğu 

halda, 2024-cü ildə onun 187,1 kilotona qalxacağı gözlənilir. 2015-ci ildə o-krezolun 

27%-i aqrokimyəvi sektora, 2.6-dimetilfenolun 70%-i polifenilenoksidin 

istehsalına, 4-metilfenolun əsas hissəsi ionolun alınmasına sərf olunmuşdur. 

Trimetilfenollar içərisində 2.3.6-izomerin üstünlük təşkil etdiyi və onun fərdi şəkildə 

yaxud diizomer halında vitamin E-nin istehsalına yönəldiyi bildirilir. Ürək-damar və 

oynaqlardakı ağrıları minimuma endirmək qabiliyyəti olan, antioksidant xassələrə 

malik E vitamini şəkərlə bağlı problemləri və qanın laxtalanmasının qarşısını 

almaqla yanaşı kosmetik, qida və kimya sənayesində qiymətli komponent sayılır. 
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2.6-dimetilfenol əsasında yeni və tələbatı durmadan artan antioksidantların istehsalı 

da planlaşdırılır [32, c.567]. 

Krezollar içərisində əsas seqment kimi 4-metilfenol göstərilir (39.1%) və onu 

2024-cü ildə gətirəcəyi gəlirin 300 milyon ABŞ dolları olacağı vurğulanır. Həmin 

hesabata görə fenolun mono-, di- və trimetilhomoloqlarının istehsal bazarında 

üstünlüyü Asiya-Sakit okean regionu tutur ki, onun dünya bazarındakı payı 2015-ci 

ildə 42.9% təşkil etmişdir. 2024-cü ildə bu göstəricinin ~ 4% artımı gözlənilir. 

Krezollar, ksilenollar, etilfenollar və trimetilfenollar əsas üzvi və neft-kimya 

sintezinin qiymətli məhsulları olub texnikanın müxtəlif sahələrində geniş istifadə 

olunurlar. Aşağımolekul kütləli alkil (C1-C3) fenolların vacib istifadə sahələri və 

onların alınma üsulları aşağıda göstərilmişdir. 

2-metilfenoldan fenol növlü xüsusi örtüklü qatranların və boyaların 

alınmasında, 2-metil-4-xlorfenoksisirkə turşusunun, onun efirləri və duzlarının 

sintezində, 2-metil-4-xlorfenoksipropion turşusunun və dinitrokrezolun istehsalında 

istifadə edilir [20, c.491]. 2-metilfenol kifayət dərəcədə və miqdarda sintetik 

kauçukun stabilizatoru kimi tətbiq olunan dikrezilolpropanın istehsalında da əvəz 

olunmaz yarımməhsul kimi götürülür [87, p.25]. Fenol-aldehid qatranlarından 

fərqli olaraq yüksək termo- və suya davamlı və daha yaxşı dielektriki xassələrə malik 

olan həmçinin tez bərkiyən qatranların istehsalında üstünlük krezolun digər 

izomerinə-3-metilfenola verilir. Digər tərəfdən m-krezol əsasında müxtəlif 

polimerlər üçün plastifikatorlar və antipiren, motor yanacaqları üçün isə aşqarlar 

sintez olunur. Ümumiyyətlə, alkilfenollar və onların müxtəlif törəmələri əsasında 

alınan çox funksiyalı aşqarlar və onların xassələri barədə ətraflı elmi biliklər nəşr 

olunmuşdur [64, c.230]. 3-metilfenolun istifadə sahələrindən biri də dərman 

preparatlarının, o cümlədən mentolun istehsalında xammal kimi tətbiq olunmasıdır 

[101, p.123]. 4-metilfenolun əsas tətbiq sahələrinə ionolun istehsalında (2.6-

diüçlübutil-4-metilfenol) başlanğıc maddə kimi götürülməsidir. Məlumdur ki, ionol 

zəhərli olmayan stabilizator kimi plastik kütlələrdə, kauçuklarda, bəzi neft 

məhsullarında və qida məhsullarında uğurla istifadə olunur. 4-metilfenoldan yağda 
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həll olan qatranların xüsusi növlərini və polimerlər kimyasında vacib bərkidicilər 

olan dimetilol törəmələri də alırlar [53, c.14]. 

Dezinfeksiya məqsədi ilə istifadə olunan kimyəvi vasitələr içərisində fenol, 

krezol və ksilenolların kütlə payı daha çoxdur. Yuxarıda göstərdiymiz fenolların 

maye sabundakı məhlulu olan Lizol uzun illərdir ki, antimikrob, antivirus kimi 

işlədilir, göbələyə və parazitlərə qarşı effektiv təsirə malikdir. Bu preparat vasitəsilə 

heyvandarlıq və quşçuluq sahələrində müxtəlif infeksion xəstəliklərə (quş və 

donuzqripi, ortitoz, pulloroz, vəba, brusellez, trixomonoz) qarşı da geniş istifadə 

olunur. Dimetilfenollardan 2.6-izomer yüksək dielektriki xassələrə malik olan, 

turşu- qələvi və qızmış su buxarlarının təsirinə  davamlı sayılan  yeni növ termiki 

plastik kütlələrin-polifenilenoksidin alınmasında qiymətli monomer sayılır. 2.4- və 

3.4-dimetilfenollar vitaminlərin, bitkiləri müəyyən xəstəliklərdən qoruyan kimyəvi 

vasitələrin hazırlanmasında istifadə olunurlar. Dimetilfenollar tibbdə 

heyvandarlıqda, pestisidlərin sintezində, xüsusi örtüklərin alınmasında tətbiq 

olunurlar. Trimetilfenollar dimetilfenolları bəzi məhsulların istehsalında əvəz edir 

və ya onlarla qarışıq halında istifadə edilirlər. Digər tərəfdən 2.3.6-trimetilfenol E 

vitamini üçün qiymətli xammal sayılır [128]. Onun hidroksidləşməsindən alınan bu 

vitaminin sintezində son illər ion mayelərindən də istifadə olunur [102, p.166]. 

Boyalar, dərman preparatları və xüsusi xassəli qatranların istehsalında da 

trimetilfenollar fərdi izomerlər şəklində və ya   di-,tri-izomerlər qarışığı halında da 

müvəffəqiyyətlə tətbiq sahəsi tapmışlar [56, c.167]. 

Novolak və rezol oliqomerlərinin istehsalında fenolla yanaşı onun 

homoloqlarından yəni krezol və ksilenollardan yaxud onların qarışığından geniş 

istifadə olunur. Bu qarışıqlar içərisində 3.5-dimetilfenolun və 3-metilfenolun olması 

onun qiymətini xeyli artırır. Ona görə ki, bu izomerlər üç funksialı olub fenolla 

müqayisədə elektrofil reagentlərlə daha yüksək reaksiyaya girmə qabiliyyətinə 

malikdirlər. Əgər fenolun formaldehidlə reaksiya sürətini şərti olaraq vahid qəbul 

etsək, onda onun homoloqlarının polikondensləşmə reaksiyasının sürətini 3.5-
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ksilenol olan halda 7.8, 3-metilfenol götürüldükdə 2.9 digər krezol və ksilenollar 

iştirak etdikdə isə birdən aşağı qəbul edə bilərik. 

Ksilenolformaldehid oliqomeri krezolformaldehid oliqomerlərinə nəzərən tez 

bərkidiklərindən polikondensləşməyə ksilenol izomerləri ilə fenolun qarışığı 

götürülür və bu zaman fenolun başlanğıc qarışıqdakı qatılığı 40 % -ə qədər olur. 

Krezol qarışığına gəldikdə polikondensləşməyə dikrezolun (m- və p-izomerlər 

qarışığı) götürülməsi və onun tərkibində 3-metilfenolun qatılığının ≥60% olması 

məsləhət görülür [65, c.186]. 

Ksilenolların maraqlı kimyəvi xassələrindən biri də xlorlu fosfor oksidi ilə 

esterləşmə reaksiyasıdır. Tərkibində 65-75 kütlə % 3,5-ksilenol, 20-25,0 kütlə % 

3.4-ksilenol, 5 kütlə % 2.5-izomer və etilfenol, 2.0 kütlə %-ə qədər fenol, o-, m-, p-

krezollar olan qarışığı katalizator iştirakında 110-1200C temperaturda 9-15 saat 

ərzində esterləşməyə məruz edərək daha sonra, alınan reaksiya qarışığını 210-

2400C-də aşağı təzyiqdə distillə edirlər. Qeyd olunur ki, alınan qarışığı 120-1500C-

də, 25-40 mm. civə sütununda distillə etdikdə və onu süzgəcdən keçirdikdə, yaxud 

da qələvi məhlulu ilə təmizləməyə məruz etdikdə məqsədli məhsulu zəhərli fenollar 

fraksiyasından tam ayırmaq olur. Bu zaman alınan son məhsulun fiziki, kimyəvi, 

istismar və toksikoloji xassələri, energetika, metallurgiya, kömür, maşınqayırma və 

digər sənaye sahələrində istifadə olunan odadavamlı hidravliki mayelərə və sürtgü 

materiallarına qoyulan tələbatları ödəyir. Bunlara buxar turbinlərində təmizləmə və 

yağlama sistemlərini, kömür hasilatındakı maşınların hidro sistemlərini, təzyiq 

altında metalların əridilməsindəki maşınların hidravliki sistemlərini misal 

göstərmək olar. Fenollardan tam təmizlənmiş odadavamlı mayelərə qoyulan 

təlabatlar çox sərt olub aşağıdakıları özündə cəmləyir: suyun təsirinə davamlılıq 

(hidravliki sabitlik), termooksidləşdirici sabitlik, öz-özünə alışma temperaturu, 

deaerasiya vaxtı (mayenin havadan ayrılma müddəti), özlülük və xüsusilə qış 

aylarında odadavamlı mayelərdən istifadə edildikdə donma temperaturu və s. 

Müəlliflərin fikirincə, esterləşmə reaksiyasını apardıqda bir çox klassik 

katalizatorlardan (H2SO4, BF3, HNO3, H3PO4) uğurla istifadə oluna bilər [13]. Sintez 
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etdiyimiz 2.6-dimetilfenolun elektrokimyəvi üsulla HCl məhlulu vasitəsilə 

xlorlaşmasından alınan mono-xlor törəmələrinin də odadavamlı hidravliki mayelər 

kimi istifadə olunması mümkündür [108.p.176]. 

Qida məhsullarının hisə verilməsində istifadə olunan müasir preparatların 

hazırlanmasında fenol və onun metil homoloqlarının xüsusi rolu vardır [33; 44]. 

Belə ki, sənayedə buraxılan BHUPO, maye tüstü, Scansmoke PB-2110, Smoke EZ, 

Supreme Poly C kimi hisəvermədə işlədilən preparatların fiziki-kimyəvi analizi 

göstərmişdir ki, onların tərkibi müxtəlifdir [33, c.356]. Xüsusən quru qalığın 

miqdarının geniş hüdudlarda dəyişdiyi (0.20-49.86%) qeyd olunur. Preparatın 

komponentlərinin əsas qruplarına gəldikdə o, aşağıdakı kimidir: fenollar -1.48-

13.25%, üzvi turşular 2.30-17.45%, karbonilli birləşmələr 0.53-24.81%. Preparatın 

fenollar hissəsi fenol, o-, m-, p-krezollar və ksilenollardan təşkil olunub. Fenol və 

krezollar spesifik iyi (ədviyyə çalarları), ksilenollar isə duzsuz çörək və ya pivə şirəsi 

iyini verirlər [44, c.143]. 

Trimetilfenollar qarışığından isə yuxarıda qeyd etdiyimiz istifadə sahələrindən 

başqa qatranlar, herbisidlər və xüsusi təyinatlı yapışqanların alınmasında da tətbiq 

edirlər. Məsələn, trimetilfenoldan yapışqan kompozisiyaların hazırlanmasında 

bloklaşdırıcı maddə kimi götürülür. Bu kompozisiyalar gücləndirici polimer 

məhsulların daxilində gücləndirici əlavələrin emalı məqsədi ilə istifadə olunur [50]. 

Qeyd olunur ki, tərkibində 20%-ə qədər bisfenol-epoksid novoörtüyü, 20%-ə qədər 

tam və ya qismən bloklaşmış trimetilfenolun izosianatı, 60-92%-

rezorsinformaldehid lateksi olan kompozisiya gücləndirici əlavələrdə uzunmüddətli 

istismar dövrü yaratmaqla yanaşı yaxşı islatmaya və adgeziyaya malik olur. 

Digər patentdə [23] neft quyularının divarlarının montajında və udulma 

zonaların izoləsində istifadə olunan qarışığın tərkibində karbamidformaldehid 

qatranı, bərkləşdirici ilə yanaşı fenol tərkibli komponent də əsas inqridient sayılır. 

Alimlərin etirafına  görə  gilli məhlulda tamponaj daşının bərkidilməsi zamanı onun 

möhkəmliyini artırmaq üçün fenol tərkibli komponentdən istifadə olunur. Bu 

komponent kimi fenolların rektifikasiyası zamanı alınan kub qalığı təklif olunur və 
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onun tərkibinin kütlə % ilə fenol- 8-10; krezollar 18-21; ksilenollar 17-20.5; 

trimetilfenollar 2.5 -5.0 və naftollar 6-17.0 olduğu bildirilir. 

Krezol və ksilenolların praktiki olaraq yeganə xammal mənbəyi daş kömürün 

kokslaşmasından alınan qatran sayılır. Onun tərkibində 30%-ə qədər fenol, 10-13% 

o-krezol, 14-18% m-krezol, 9-12% p-krezol, 13-15% ksilenollar, 3-5% etilfenol və 

trimetilfenollar olur [65, c.84]. Bu qarışığın əsas ayrılma üsulu rektifikasiyaya  

əsaslanır. Fenol və 2-metilfenolun rektifikasiya ilə ayrılması effektivliyi 35-45 

nəzəri boşqablar olan kalonda (fleqma ədədi 5-10) aparılır. 3- və 4-metilfenolların 

rektifikasiya ilə ayrılması mümkün deyildir. Ona görə də onların alkil törəmələrini 

alıb rektifikasiya  və ya pilləli ekstraksiya ilə ayırırlır. Bu zaman karbamidlə əmələ 

gələn klatrat birləşmələrdən istifadə olunur. Lakin bu üsullar kifayət qədər mürəkkəb 

olduğundan və məqsədli məhsuların çıxımının az olduğundan az əhəmiyyət kəsb 

edir. Fenolun metil homoloqlarının xammal mənbəyi kimi daş kömürün 

hidrogenləşmə və yarımkokslaşma proseslərində əmələ gələn qatranları da misal 

göstərmək olar. Daş kömürün orta temperaturda kokslaşmasından alınan qatranlarda 

fenolların miqdarı 33.0% təşkil edir ki, onun da dörddə biri aşağı molekul kütləli 

fenolların payına düşür. 

Krezol və ksilenolların alınmasında koks-kimya istehsalının, həmçinin daş 

kömürün yarımkokslaşma və hidrogenlşməsi etibarlı mənbə olmayıb ikinci dərəcəli 

sayılır.  Metilfenolların az miqdarda alınması neft əsasında da mümkündür. 

Neftlərdə olan və ya onların emalından alınan fenollar neft məhsullarının qələvi 

emalından arilmerkaptanlarla birgə çıxarılırlar. Prosesin növbəti mərhələsində 

müxtəlif həlledicilərlə aparılan ekstraksiya nəticəsində kükürdlü birləşmələrdən 

azad olan daha mürəkkəb quruluşlu və yüksək temperaturda qaynayan fenolları, o 

cümlədən propil- və butilfenolları ayırmaq mümkün olur. Bu zaman 

neytrallaşmadan alınan fenol-krezol qarışığında o-krezolun qatılığı 20%, m- və p-

krezollar qarışığının miqdarı isə 50% təşkil edir. 

Qazaxıstan alimləri [14; 71] ilkin daş kömür qatranı fraksiyasının yeni 

hidrogenləşmə üsulunu işləyib hazırlamışdır. Xammal kimi Sarı-Arka-Speskoksun 
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(Karaqanda şəhəri) 175-3000C hüdudlarında qaynayan qatran fraksiyası və ya daha 

dar fraksiyalar götürülərək nanokatalizator iştirakında onun hidrogenləşməsi həyata 

keçirilmişdir. Təcrübələr 0.02 litr həcmi olan avtoklavda Çin Xalq Respublikasında  

sintez edilmiş P-Бe OOH növlü katalizator tətbiq etməklə aparılmışdır [71, c.377]. 

Susuzlaşdırılmış qatran fraksiyası hidrogen mühitində 0.5-5.0% katalizator 

götürülərək emal edilmiş və daha yüksək nəticələr 4200C temperaturda, 3 MPa 

təzyiqdə 1.0 qram katalizator olan halda əldə edilmişdir. Bu zaman çıxım 92.0% 

olmuşdur. Digər tərəfdən müəyyən edilmişdir ki, nanokatalizatorun ölçüləri 200 nm 

olduqda onun vahid fraksiya kütləsinə olan aktivliyi xeyli artır. Agilent (ABŞ)  

şirkətinin xromato-kütlə spekrometrində aparılmış analizin nəticələrinə görə 

tərkibində heptan, metiltsikloheksan, toluol, fenol, krezollar, etilfenollar, 

etilkrezollar, bəzi ksilenollar, naftalin, metilnaftalinlər, tri-, tetra-, pentadekanlar 

olan qatran fraksiyasında hidrogenləşmə prosesi dəmir katalizatorla [14, c.65] 

müqayisədə nanokatalizator iştirakında daha selektiv və yüksək konversiya ilə baş 

verir. 

Daş kömür və neftin emalı ilə alınan və alınacağı mümkün olan fenolun 

metilhomoloqları onlara olan tələbatı ödəyə bilmirlər. Digər tərəfdən bu üsullarla 

alınan alkilfenolların ayrılma texnologiyası çoxmərhələli, çətin və əlavə tsikllərin 

təşkilini tələb etdiyindən məqsədli məhsulların maya dəyəri və təmizliyi qaneedici 

deyil. Bərk yanacaqların və tullantıların termiki emalı ilə krezolların istehsalı 

perspektivli sayılsa da bu məqsədlə əvvəllər də, indi də sintetik alınma üsullarının 

işlənib hazırlanmasına daha çox üstünlük verilir. 

Krezol və ksilenolların alınma üsulları fenolun istehsalında istifadə olunan 

proseslərə əsaslanır. Belə ki, toluolsulfoturşuların qələvilərlə əridilməsi ilə alınan 

krezolların tərkibində 5-8%, o- və m-metilfenollar və 84-86% p-krezola rast gəlinir. 

Alınan krezolların toluola görə hesablanmış çıxımı 75-80% olur. Fenolun 

sulfolaşma üsulu ilə istehsal olunan sxemində toluolun 1100C temperaturda 

sulfolaşmasını həyata keçirərək digər mərhələləri olduğu kimi aparır və tərkibində 

6% o-krezol və az miqdarda m-izomer olan 93-94% p-krezolu alırlar [113, p. 833]. 
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Toluolun xlorsulfon turşusu ilə sulfolaşmasında əmələ gələn turşunun  30-450C 

temperturda qələvilərlə emalından alınan krezol qarışığında 14-16% o-krezol və 84-

86% p-krezol olur. Tərkibində m-izomer olmayan krezolların çıxımı 80-90% təşkil 

edir. Proses zamanı əmələ gələn susuz HCl müvafiq turşunun və ya xlorsulfon 

(HSO3Cl) turşusunun alınmasında istifadə edilə bilər. 

Simolun oksidləşməsi kumolla müqayisədə aşağı surətlə baş verir və aşağıdakı 

sıra üzrə artır o-simol >m-simol> p-simol. Sürətlərin nisbəti uyğun olaraq 

0.43:0.77:1.0 təşkil edir [118, p.1311]. Alınan krezolların izomer tərkibi başlanğıc 

simolun tərkibindən asılı olaraq alkilləşmənin şəraitindən və istifadə olunan 

katalizatorun təbiətindən asılıdır. Praktikada oksidləşməyə p-simolu, disimolu (53-

63% m-izomer, 33-45% p-izomer,) və tərkibində hər üç izomer təqribən eyni 

miqdarda olan trisimolu məruz edirlər. Klassik üsullarla yanaşı simolların müasir 

alınma üsulları və problemləri ilə bağlı ətraflı təhlil [57, c.146] saylı işdə verilmişdir. 

Kumol metodu ilə fenolun alınmasından fərqli olaraq simolların oksidləşməsindən 

üçlü hidroperoksidlə yanaşı birli hidroperoksid də alınır ki, onun da parçalanmsında 

kumin turşuları əmələ gəlir [40, c.23]. Bu turşular p-simolun üçlü hidroperoksidini 

parçalayaraq fenol xarakterli məhsulları əmələ gətirir ki, bu da oksidləşmə prosesini 

tam dayandırır. Bu səbəbdən üçlü hidroperoksidlərin əmələgəlmə selektivliyi 65-

75%, karbohidrogenin konversiyası isə 12-15% təşkil edir. Üsulun bu nöqsanlı 

tərəfini uzun illərdir ki, aradan qaldırmaq mümkün olmur. Ona görə də simol üsulu 

ilə krezolun alınma üsulu istiqamətində aparılan fəal elmi tətqiqatların sayı da çox 

deyil. Üçlü hidroperoksidlərin əmələgəlmə selektivliyini artırmaq üçün p-simolun 

oksidləşməsində vanadium katalizatorunun [103;104] istifadə edilməsi də 

əhəmiyyətli bir nəticə verməmişdir [103, p.138]. Belə ki, proses zamanı birli 

hidroperoksidin alınması məqsədli məhsullara görə selektivliyi 80-85%, 

konversiyanı isə 15-20% hüdudlarda saxlayır [104, p.348]. 

Son vaxtlar prosesdə azot tərkibli katalizatorların istifadə olunması p-simolun 

oksidləşmə temperaturunu 90-1000C –yə azaltmağa imkan vermiş, birli 

hidroperoksidin əmələ gəlməsinin qarşısı alınmış və bu da son nəticədə prosesin 
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selektivliyini 90-95%-ə, konversiyanı isə 30%-ə qaldırmağa səbəb olmuşdur [41, 

s.120]. Tərkibində o-simol olan qarışığın oksidləşməsindən o-krezolu almaq 

mümkün olmur. Ona görə ki, o-simol əsasən kumin turşusuna, qatranlaşma və 

dimerləşmə məhsullarına çevrilir. İlkin xammalla müqayisədə reaksiya 

məhsullarının tərkibində p-izomerlərə daha çox rast gəlinir. Krezollar etiltoluolun 

hidroperoksidinin turşular iştirakı ilə parçalanması yolu ilə də alınırlar [58, c.230]. 

Lakin bu zaman əmələ gələn krezollar qarışığı (o-10%, m-32.0%, p-58.0%) 

tərkibinə görə fenoplastların istehsalı üçün əlverişli sayılmır. 

İlk dəfə olaraq izopropilksilolların maye fazada sistem şəklində oksidləşməsi 

ənənəvi şəraitdə tədqiq edilmişdir (temperatur 120-1400C, inisiator 

izopropilbenzolun hidroperoksidi). Müəyyən edilmişdir ki, izopropilksilolun üçlü 

hidroperoksidinin əmələ gəlmə selektivliyi 95.0%, karbohidrogenlərin konversiyası 

isə 5-10% təşkil edir. izopropilksilolların oksidləşmə surəti və konversiyası 

aşağıdakı sıra üzrə dəyişir: izopropil-ortoksilol > izopropil m-ksilol > izopropil-p-

ksilol.  

İzopropil-o-ksilolun üçlü hidroperoksidinin turşu iştirakında parçalanmasından 

90-95% çıxımla 3.4-ksilenolun və asetonun alınmasının mümkün olduğunu bildirən 

alimlər [92] analoji prosesi izopropil-p-ksilol və izopropil m-ksilolun 

hidroperoksidləri ilə apardıqda asetonla birlikdə uyğun olaraq 2.5- və 3.5 

ksilenolların alındığını vurğulayır və hidroperoksidin qatı məhlulunu götürdükdə 

məqsədli məhsulun çıxımının 15-20% olduğunu göstərirlər. Qeyd olunur ki, 3.4 

ksilenol və asetonun 10000 t/il məhsuldarlığı olan istehsal qurğusunun illik gəliri 

537 min rubl, məhsulun tam maya dəyəri isə 3580 rubldur [120, p.124]. 

Toluil turşularının oksidləşdirici dekarboksilləşməsi ilə krezolların alınma 

üsulu benzoy turşusundan fenolun alınması ilə bağlı “Dow” şirkətinin işləyib 

hazırladığı istehsalın analoqudur. Hava, su buxarı, mis və maqnezium duzları 

iştirakında 220-2400C temperaturda toluil turşularının ərintisini emal etdikdə 

çevrilmiş turşuya görə hesablanmış krezolların çıxımı 75-85% olur. Əmələ gələn 

krezolda oksiqrupu karboksil qrupuna nəzərən o-vəziyyətində yaranır. Belə ki, o- və 
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p-toluil turşuları əsasən m-krezola, m-toluil turşusu isə eyni miqdarda alınan o- və 

p-krezollara çevrilir. Toluil turşularının oksidləşdirici dekarboksilləşməsinin sürəti 

benzoy turşusunun analoji çevrilməsinin sürətini xeyli qabaqlayır. Toluil 

turşularının izomerlərinin çevrilmə sürəti isə aşağıdakı sıra üzrə azalır: p-toluil 

turşusu > m-toluil turşusu > o-toluil turşusu [66, c.209]. 

Az  miqdarda kobalt duzları iştirakında ksilolların maye fazada 

oksidləşməsindən alınan toluil turşularının çıxımı nəzəri çıxıma yaxın olsa da [52, 

c.393] bu üsulun bir sıra çətinlikləri üzündən onun geniş miqyasda tətbiqi 

məhdudlaşır. Belə qüsurlara çevrilməyən turşunun katalizatdan ayrılmasında ortaya 

çıxan bəzi ekoloji çətinlikləri [12, c.817] və alınan krezol izomerlərinin təmizliyinin 

yüksək olmadığını göstərmək olar. Lakin gələcəkdə bu nöqsanların aradan 

qaldırılması mümkün olarsa,  üsul perspektivliyi ilə digər sintez üsulları ilə 

rəqabətdə ola bilər. 

Toluolun  oksidləşdirici metilləşmə [59, c.212] reaksiyası 6-8% krezolun, stirol 

və etilbenzolun alınması ilə baş versə də proses çox da cəlbedici deyildir. 

Bəzi müəlliflərin [57, c.146] fikrincə, krezolların alınmasında praktiki 

əhəmiyyət kəsb edən üsullar içərisində simol metodu cəlbedici görünür. Qeyd olunur 

ki, toluolun propilenlə alkilləşməsində ionu əvəz olunmuş katalizatorların 

götürülməsi və simolların yüksək selektiv oksidləşməsinin qanunauyğunluqlarının 

müəyyən edilməsi toluol əsasında krezol və asetonun istehsalına yol açır. Digər 

tərəfdən kumol üsulu ilə fenolun alındığı qurğularda benzolun daha ucuz toluolla 

əvəz olunması digər üsullarla alınan krezollara nəzərən maya dəyərinin qismən də 

olsa aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. 

Fenolun metil homoloqlarının alınmasında yeni və ənənəvi olmayan üsullar da 

təklif olunur. 

Məlumdur ki, yarımkokslaşma və orta temperaturlu kokslaşma nəticəsində 

alınan fenollarda olan krezol fraksiyasının tərkibində m-izomerin payı 20-30%-dir. 

Bu tərkib fenolformaldehid qatranlarının istehsalı üçün az əhəmiyyət kəsb edir. 

Lakin dikrezol fraksiyası (m-və p-izomerlər qarışığı) triksililfosfatların, xüsusən də 
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ionolun istehsalında yararlı sayılır [19, c.89]. Trikrezolda və dikrezolda m-izomerin 

qatılığını artırmaq üçün izomerləşmə prosesləri həyata keçirilir. Rusiya alimləri [24, 

c.247, c.249] toluolun azot (I) oksidlə oksidləşməsindən alınan krezol qarışığını 

ikinci mərhələdə izomerləşdirərək tarazlıq çıxımına yaxın trikrezol qarışığını əldə 

etmişlər. Birinci mərhələdə prosesi HZSM-5 (x=21) seolitini sink oksidi 

nanohissəciklər ilə modifikasiya edərək onun iştirakında həyata keçirirlər. 2.0% 

ZnO/HZSM-5 kompoziti yüksək sabitlik nümayiş etdirməklə yanaşı krezolların 

alınmasında kifayət qədər aktivliyə malik olur. Katalizatoru almaq üçün əvvəlcə 10 

q HZSM-5-i (x=21) 5000C temperaturda hava axınında 3 saat közərtmək lazımdır. 

Daha sonra 1 N qatılıqlı Zn(NO3)2-ın sulu məhlulu ilə onu emal edərək qurudur, 

əvvəlcə 9000C-də, daha sonra isə 5000C-də közərdirlər. Tozşəkilli nümunələri 

presləyib doğrayır və 1-2 mm ölçüləri olan fraksiyanı götürüb istifadə edirlər. 

Toluolun azot (I) oksidlə oksidləşmə reaksiyasını axar növlü reaktorda 375-

4250C temperatur hüdudlarında tədqiq etmiş və bu zaman həcmi sürət 0.25 st-1 C6H5-

CH3:N2O-in mol nisbəti isə 1:1 götürülmüşdür. HZSM-5 iştirakında toluolun 

konversiyası 3750C-də 28.1%  4000C-də isə 34.6% təşkil edir. Modifikasiya 

olunmuş HZSM-5-də isə bu göstəricilər uyğun olaraq 22.8 və 28.9%-dir. Krezolların 

ümumi əmələgəlmə selektivliyi HSVM-5 iştirakında 68.1-75.0%, ZnO/HZSM-5 

götürüldükdə isə 88.0-94.1% təşkil edir. HSC-4 kompüter proqramı tətbiq etməklə 

toluol və azot (I) oksid əsasında alınan krezol izomerlərinin termodinamiki tarazlıq 

çıxımları hesablanmış və 4000C –də onun aşağıdakı kimi olduğu göstərilmişdir: o-

28%, m-50.0%, p-22%. Bu nəticələr HZSM-5 iştirakında alınan nəticələrdən xeyli 

fərqlənsə da ZnO/HZSM-5 olan halda əldə olunan nəticələrə (o-29.6%, m-50.1%, p-

20.3%) çox yaxındır. 

Həmin katalizatorlar iştirakında 2-metilfenolun izomerləşməsində alınan 

krezol qarışığının kimyəvi tərkibinə gəldikdə qeyd etməliyik ki, trikrezol 

qarışığındakı fərdi izomerlərin mol payı hər iki katalizator iştirakında tarazlıq 

çıxımlarından gözə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Digər tərəfdən, müəlliflərin 

fikrincə, HZSM-5 seolitinin ZnO ilə nanomodifikasiyası fenolun, arenlərin və 
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ksilenolların əmələ gəlməsi ilə baş verən yan reaksiyaların, məsələn krekinq 

disproposionlaşma və s. payını xeyli aşağı salır və prosesin əhəmiyyətini artırır. 

1.2. Aromatik birləşmələrin katalitik alkilləşməsi 

 

Aromatik birləşmələr məsələn arenlər, fenollar, anilinlər, naftollar və s. 

içərisində alkilləşmə prosesləri geniş yayılmışdır. Aromatik nüvəyə, yaxud 

funksional qrupa alkil əvəzləyicinin daxil edilməsi bir sıra qiymətli törəmələrin 

sintezini mümkün edir. Alkilləşdirici kimi alkilhalogenidlər, spirtlər, sadə efirlər, 

olefinlər, dimetilsulfat, dimetilkarbonat və digər reagentlər götürülür və proses maye 

yaxud qaz fazada aparılır. İstifadə olunan katalizatorların da təbiəti və çeşidi 

genişdir. Mineral turşular, fərdi metal oksidləri, müxtəlif di-, tri- və daha mürəkkəb 

metal oksidləri qarışığı, [123, p.89] X,Y, mordenit, [121, p.102] pentasil növlü 

seolitlər [114, p.63] və onların modifikasiya olunmuş növləri, heteropoliturşular, 

nanoölçülü katalizatorlar bunlara aiddir [119, p.237]. Alkilləşmənin hidrodinamiki 

şəraitindən, reaktorun istilik rejimindən, reaksiya şəraitindən, prosesin idarə olunma 

üsulundan, istifadə edilən katalizatorun tərkibi, katalitik və istismar xassələrindən, 

alınan alkilatların tərkibi və komponentlərin fiziki-kimyəvi xassələrindən və s. asılı 

olaraq texnologiya sadə və mürəkkəb olmaqla iqtisadi və ekoloji cəhətlərdən 

əlverişli olub olmaya bilər. Bəzi fərziyyələrə görə alkilləşdirici reagent kimi 

spirtlərlə müqayisədə daha ucuz başa gələn olefinlərin götürülməsi bir mənalı qəbul 

edilməsə də, maye fazada baş verən alkilləşmədə onun üstün cəhətləri vardır. 

Lakin maye fazalı alkilləşmədə katalizatorun aktivliyinin bərpa edilməsi ilə 

bağlı çətinliklər, alınan məhsulların aşağı texnoloji göstəricilərə malik olması, bir 

sıra əlavə ekoloji və texnoloji problemlərin aradan qaldırılmasını tələb edir.  

Aromatik birləşmələrin bəzi alkil törəmələrinin az miqdarda istehsalında maye fazalı 

alkilləşmə cəlbedici görünsə də, orta tonnajlı kimyəvi məhsulların istehsalında 

üstünlük qaz fazalı alkilləşməyə verilir. Qaz fazada bərk katalizator iştirakında 

aparılan alkilləşmə prosesində katalitik sistem tərpənməz lay, düz axınlı və əks 

axınlı lay, “qaynar” lay rejimində ola bilər. Belə istehsallarda katalizatorun istismarı 
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və regenerasiyası reaktorda aparılır, müstəsna hallarda isə reaktor-regenerator 

sistemindən istifadə olunur ki, bu da iqtisadi nöqteyi nəzərindən sərfəli deyildir. 

Bəzi alimlər [30; 29] alkilləşmə prosesinin effektliyini artırmaq üçün 

təkmilləşmiş əməliyyatların tətbiqini təklif edirlər. Belə əməliyyatlardan biri də 

“damcı seli” rejimidir [30]. 

Tərpənməz laylı katalizatoru olan reaktora qapağından aren və spirt “damcı 

seli” rejimində verilir. Katalizator bir və ya bir neçə lay şəkilində ola bilər. Belə 

laylarda orta və böyük məsaməli seolitlərdən   istifadə olunur xammal komponent-

ləri qaz fazada, alkilləşmə məhsulları isə maye fazada olurlar. Əsasən fenol aseton 

istehsalının alkilləşmə mərhələsinin aparılmasına həsr olunmuş patentdə spirtlə 

yanaşı olefinin də birgə istifadə olunmasının mümkünlüyü qeyd olunur və arenin 

alkilləşdirici agent qarışığına nisbəti 1÷5:1götürülür. Qaz-maye-bərk maddələrdən 

ibarət olan üçlü fazalı proses 180-2300C temperaturda və 1-5 MPa təzyiqdə aparılır 

və reaksiyanın inqridientlər alınan su, qaz və maye fazalar arasında paylanır. Onun 

qaz fazadakı payı daha çox olur. Prosesdə əsasən ZSM-12 seoliti götürülür və çox 

laylar şəkilində reaktora yerləşdirilir. Laylar arasındakı məsafə elə götürülür ki, 

istidəyişdiricinin aralıq fəzada yerləşdirilməsi mümkün olsun. Bu da son nəticədə 

reaktorun daxilində vertikal temperatur rejimini sabit saxlamağa imkan verir. 

Həmin müəlliflər digər patentdə [29] aromatik karbohidrogenlərin C2-C8 

olefinlərlə alkilləşmə prosesinidə “damcı seli” rejimində aparmağı təklif edirlər. 

Prosesi 160-2500C temperaturda reaktordakı təzyiqin 1-10 MPa və saatlıq həcmi 

surətin 1÷8 st-1 hüdudlarında aparmağın vacibliyini vurğulayan tədqiqatçılar qaz-

maye-bərk-maddəli üçlü fazanı saxlamaqla fenol aseton istehsalının effektliyini 

yüksəltməyi və bu üsulun digər alkil fenolların alınmasına tətbiqinin mümkünlüyünü 

də qeyd edirlər. 

Ümumiyyətlə, aromatik birləşmələrin hər bir qrupunun ilk nümayəndəsinin 

alkilləşməsinə daha çox maraq göstərilmişdir. Bunun bir sıra səbəbləri vardır. İlk 

növbədə başlanğıc komponentin daha asan əldə edilməsi və onun monoalkil 

törəmələrinin di- və tri- alkil törəmələri ilə müqayisədə daha çox əhəmiyyət kəsb 
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etməsini göstərmək olar. Digər tərəfdən di-və trialkilləşmənin qanuna-

uyğunluqlarının mono alkilləşmənin fiziki-kimyəvi əsaslarına yaxın olmasını 

göstərmək olar. Onu da qeyd etməliyik ki, bəzi aromatik birləşmələrdə alkilləşdirici 

agentin təbiətindən və quruluşundan asılı olmayaraq bu qanunauyğunluqlar oxşar 

senariya üzrə baş verir. Digər alkilaromatik birləşmələrdən fərqli olaraq onların 

metil homoloqlarının bu üsulla alınması ilk baxışdan asan görünsə də mürəkkəbliyi 

ilə digərlərindən seçilir. Aromatik birləşmələrin metilləşmə reaksiyası əksər hallarda 

termodinamiki məhdudiyyətlərin olmamasına baxmayaraq  çətin baş verir və ona 

görə də praktiki əhəmiyyət kəsb edən nəticələrin  sayı azdır. Onun mexanizmi barədə 

də bir mənalı nəzəriyyə bu günə qədər işlənib hazırlanmamışdır. 

Deyilənlər fenolların metilləşmə prosesi ilə krezol, ksilenol və 

trimetilfenolların alınma üsulunun işlənib hazırlanmasına da aiddir. 

1.3. Heterogen katalitik sistemlər iştirakı ilə fenolların aşağı 

        molekul kütləli spirtlərlə alkilləşməsi 

 

Fenolların aşağımolekul kütləli spirtlər və olefinlərlə alkilləşməsi prosesinin 

tədqiqi ilə bağlı XX əsrdə aparılmış elmi işlərin ümumiləşdirilmiş təhlili [65 c. 225, 

c.233, c.244-245; 72, c.1229-1259] verilmişdir. Etil-, propil-, izopropil-, butil- və 

izobutil fenolların alınmasında müvafiq spirtlərlə yanaşı C2-C4 olefinlərin 

alkilləşdirici reagent kimi daha çox götürülməsi, katalizator kimi isə mineral 

turşular, alümosilikatlar, bəzi seolitlər, həmçinin metal oksidlərinin istifadə 

olunması diqqəti cəlb edir. C2-C4 alkilfenolların sintezində Fridel-Qrafts 

katalizatorlarının istifadəsi və maye fazalı alkilləşmə prosesində onların 

uğursuzluğu alınan nəticələrin yekunu kimi üzə çıxır. Olefinlərin alkilləşdirici kimi 

götürülməsi alkilfenolların alınma prosesinin çətin idarə olunduğunu, iqtisadi, 

texnoloji və ekoloji problemlərin ortaya çıxdığını bir daha göstərir. Bəzi 

alkilfenolların, məsələn etil və propilfenolların alınmasında etanol və propanolların 

istifadəsi barədə bədbinliyi ifadə edən alimlər gələcəkdə effektiv katalitik 

sistemlərin yaranması hesabına bu istiqamətin perspektivliyi barədə də ümidlərini 
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itirmirlər. Digər tərəfdən birmənalı qeyd olunur ki, alkilfenolların bu 

nümayəndələrinin alınması effektiv heterogen katalitik sistemlərin işlənib 

hazırlanması və tətbiqi ilə praktiki nəticələrin əldə olunmasına səbəb ola bilər. 

Fenolun metil homoloqlarının, o cümlədən, krezol, ksilenol və 

trimetilfenolların alkilləşmə üsulu ilə alımasında əsas alkilləşdirici reagent kimi 

metanol götürülür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, metilləşdirici reagentlər kimi 

metilxlorid, dimetilefiri, metilformiat, dimetilkarbonat, dimetilsulfat, 

polimetilbenzollardan da istifadə olunmuş və bir sıra maraqlı nəticələr əldə olunsa 

da iqtisadi və texnoloji nöqteyi nəzərindən spirtə üstünlük verilir. Digər tərəfdən 

fenol, krezol və ksilenolların metanolla alkilləşmə reaksiyası əksər hallarda 

heterogen katalitik sistemlər iştirakında gerçəkləşmişdir. Qaz fazada və bərk 

katalizatorlar (məsələn Al2O3) istifadə etməklə həyata keçirilmiş alkilləşmə prosesi 

bəzi ölkələrdə (ABŞ, Almaniya, Yaponiya) tətbiq edilmiş və fenolun metanolla 

qarşılıqlı təsirindən o-krezol və 2.6-ksilenol istehsal olunur [129; 109, p.57]. Bu 

katalizatorun sənayedə geniş yayılmasına baxmayaraq metilfenolların istehsalında 

bir sıra nöqsanları üzə çıxmışdır. 

-alüminium oksidi iştirakı ilə aparılmış fenolun metanolla alkilləşmə 

prosesində kifayət miqdarda ksilenollar, polimetilfenollar və yüksək temperaturda 

qaynayan məhsullar da alınır ki, bu da proses zamanı əsas reaksiya ilə yanaşı kənar 

çevrilmələrin də baş verdiyini göstərir. Analoji müşahidələr o-krezolun metanolla 

alkilləşmə reaksiyasında da üzə çıxır. Bütün bunlar məqsədli məhsullar olan o-

krezol və 2.6-ksilenolun əmələgəlmə selektivliyini aşağı salır və prosesin 

effektivliyini azaldır. 

-proses zamanı alınan krezol qarışığında o-izomerlə yanaşı digər izomerlər olan 

m- və p-krezollar da alınır. o-Krezolun metanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn 

2.6-ksilenol ilə birlikdə 2.4- və 2.5-izomerlərin alınması da prosesə mənfi təsir edir. 

Ona görə ki, m- və p-krezolları, yaxud  2.4 və 2.5 ksilenolları bir-birindən ayırmaq 

üçün çətin və baha başa gələn əməliyyatların istifadəsi tələb olunur. 
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- digər tərəfdən p-krezolun 2.6-ksilenol ilə azeotrop qarışıq əmələ gətirməsi 

onların təmizlənməsində xüsusi üsulların tətbiqini lazım bilir. 

-bəzi proseslərdə yüksək təzyiq (7.0 MPa) tələb olunur ki, bu da əlavə texnoloji 

tərtibata gətirib çıxarır. 

-işlənmiş suların alınması onların təmizlənməsini və digər ekoloji problemlərin 

həllini tələb edir. 

Ona görə də bu məhsulları istehsal edən ölkələrdə fenolların o-metilləşməsi və 

ya p-alkilləşməsini həyata keçirmək iqtidarında olan yeni effektiv katalizatorların 

işlənib hazırlanması istiqamətində geniş miqyaslı elmi tədqiqatlar aparılır. Üstünlük 

mürəkkəb oksid sistemlərinə və bəzi yeni nəsildən olan seolit katalizatorlarına 

verilir. Son on ildə bu sistemlərin istifadəsi nəticəsində ABŞ, Çin, Almaniya kimi 

ölkələrdə o-krezol və 2.6-ksilenolun daha təkmilləşdirilmiş istehsal qurğuları 

fəaliyyətə başlamışdır. Bəzi nanoölçülü katalizatorların  tədqiqi barədə məlumat 

verilsə də onların praktikada tətbiqi gələcəyin işi ola bilər. 

Əvvələr katalizator kimi Luis turşularından (AlCl3, ZnCl2, FeCl3) və qüvvətli 

proton turşulardan (H2SO4, HCl) alkilləşdirici kimi isə metil halogenidlərdən istifadə 

edildikdə əmələ gələn davamlı komplekslərin hidrolizi zamanı katalizator itgisinə 

və korroziya tullantılarının əmələ gəlməsinə səbəb olurdu.  

Ona görə də son illər daha effektiv və ətraf mühit üçün təhlükəsiz 

katalizatorların işlənib hazırlanması “yaşıl kimyanın” aktual məsələlərindən biri 

kimi ortaya çıxır. Bunu nəzərə alaraq alimlər heterogen turşu katalizatorlarının 

tədqiqinə həsr olunmuş işlərə daha çox diqqət verirlər, çünki bərk katalizatorlar 

reaksiya məhsullarından daha asan ayrılır, regenerasiya olunur və təkrarən istifadə 

edilirlər. Bu kimi katalizatorlara seolitləri, metal oksidlərini və onların müxtəlif  

modifikasiyalarını, həmçinin heteropoliturşuları misal göstərmək olar. 

Alınma üsulunun sadəliyinə, 6000C temperatura qədər davamlılığına [122, 

p.67] xammal bazasının ucuz başa gəlməsinə və hər iki növ turşu mərkəzlərinə 

(Luis, Brensted) malik olmasına görə metal-oksidlərini təmiz (fərdi) yaxud qarışıq 

şəkildə alıb müxtəlif üzvi sintezlərdə bərk katalizator kimi istifadə edirlər. 
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Lakin əksər metal-oksidləri təmiz halda aşağı turşuluğa malik olduqlarından 

onların tərkibinə digər metal-oksidləri əlavə etməklə, yaxud mineral turşularla 

emalını aparmaqla turşu mərkəzlərinin miqdarını və gücünü artırmaq  mümkündür. 

Metal oksidlərinin sulfolaşdırılması üçün bir sıra üsullardan istifadə olunsa da 

standart üsul kimi metalhidroksidlərin onların duzlarından çökdürülməsi, 

yuyulması, qurudulub H2SO4 ilə emal edilməsinə əsaslanan klassik üsula daha çox 

üstünlük verilir. Digər reagentlərlə (SO3, SO2, H2S) onların emalı katalitik aktivliyi 

artıra bilər [84, p.562, p.600]. Fe, Zr, Sn əsasında kristallik oksidlərin sulfat ionları 

ilə emalı zamanı sulfatlaşmış superturşularda superturşu mərkəzləri əmələ gəlmir. 

Onlar amorf hidroksidlərin közərdilməsi və kristallaşdırılmasından sonra alınırlar. 

Lakin sulfatlaşmış alüminium oksidində daha aktiv katalizator amorf yox, kristallik 

Al2O3-ün sulfat turşusu ilə emalından alınır [94, p.4397]. Deməli başlanğıc metal 

oksidi və hidroksidinin təbiəti həmçinin onların emalı mərhələlərinin ardıcıllığı 

alınan turşu katalizatorunun katalitik  xassəsinə təsir göstərir və əhəmiyyət kəsb edir.  

Alınan katalizatorların turşuluq qüvvəsini metalın elektromənfiliyinin 

dəyişməsi ilə idarə etmək olar. 

Bu reaksiya müxtəlif oksid katalizatorlarının [82, p.202], o cümlədən, TiO2 

(anataz və rutil), SiO2, MgO, ZrO2 və onun  üzərinə müxtəlif miqdarda hopdurulmuş 

V2O5-in iştirakında tədqiq edilmiş və onların katalitik xassələri öyrənilmişdir [83, 

p.296, p.298]. Bu katalizatorlar iştirakı ilə fenolun metanolla alkilləşməsindən ancaq 

C-alkilləşmə məhsulları, o cümlədən 2.6-ksilenol alınır. Fenolun konversiyası və 

2.6-ksilenolun əmələgəlmə selektivliyi aşağıdakı sıra üzrə azalır: 

V2O3/ZrO2>V2O5/TiO2 (a) >V2O5/TiO2 (r) >TiO2 (a) >TiO2 (r) 

V2O5/SiO2>V2O5/MgO>MgO>SiO2 [82,p.202]. Məsələn 5% V2O3/ZrO iştirakında 

4000C temperaturda aparılmış fenolun dialkilləşməsindən alınan 2.6-ksilenolun 

selektivliyi 66.0%, fenolun konversiyası isə 86.0% təşkil edir. V2O3-ün 

katalizatordakı qatılığının 7.5%-ə qaldırılması 2.6-ksilenolun selektivliyini 60%-ə 

salır və fenolun konversiyasını 92.0%-ə gətirib çıxarır. 
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Sulfatlaşmış sirkonium-oksidi (SZO) sulfolaşdırıcı agentlərlə emal edilmiş və 

superturşu xassələri göstərən ilk katalizatorlardan biridir. Otaq temperaturunda 

karbohidrogenlərin izomerləşdirmə reaksiyasındakı yüksək katalitik aktivliyi onun 

quruluşu, xassələri və prosesin xüsusiyyətlərinin tədqiqinə marağı artırmışdır. 

Proseslərin katalizator səthində baş verdiyini nəzərə alaraq aktiv mərkəzlərin 

təbiətini öyrənmək üçün SZO-nun səthinin quruluşu tədqiq edilmişdir. 

İQ –spektroskopiyanın nəticələrinə əsaslanaraq səthdəki sulfat qruplarının 

yerləşdirilməsi aşağıdakı kimi təklif olunur: SO4
2- ionunda olduğu kimi iki S=O 

rabitəsi dəyişmir [100, p.145]. Digər tərəfdən SZO səthindəki müxtəlif superturşu 

quruluşlar mövcud olur [133, p.23; 130, p.750], lakin dəqiq superturşu mərkəzləri 

bu günə qədər müəyyən edilməmiş və bu məsələ hələ də açıq qalır. Buna 

baxmayaraq unikal quruluş səthinə malik olduğundan sulfatlaşmış sirkonium oksidi 

bir sıra üzvi reaksiyalarda o cümlədən alkilləşmə prosesində geniş istifadə olunur. 

Lakin bu katalitik sistemlərin bir atomlu fenolların C1-C3 spirtlərlə alkilləşməsində 

istifadəsi barədə elmi məlumatlar yoxdur [116, p.226]. Bu katalizator iştirakı ilə 

ancaq fenolun üçlübutil spirti ilə 175-2000C temperaturda alkilləşməsindən 87% 

selektivliklə para-üçlübutilfenolun alındığı və fenolun konversiyasının 58.0% təşkil 

etdiyi bildirilir [79, p.2194]. 

Mineral turşularla müqayisədə [37, c.1417] heteroturşular çox sayda 

reaksiyaları sürətləndirir və güclü turşu funksiyalarına malik olduğuna görə 

prosesləri daha effektiv və təmiz həyata keçirirlər. Onlar mineral turşularla 

müqayisədə daha aktivdirlər [110, p.121]. Belə ki, üzvi mühitdə onların molyar 

katalitik aktivliyi sulfat turşusu ilə müqayisədə 100-1000 dəfə çox olur [36, c.514, 

c.517]. Ona görə də heteroturşular iştirakı ilə prosesləri daha aşağı temperaturda və 

katalizatorların aşağı miqdarda götürülməsi ilə aparırlar. Qeyd olunur ki, mineral  

turşulardan fərqli olaraq    bu turşular iştirakında aparılan katalitik prosesdə yan 

reaksiyalar  praktiki olaraq baş vermir. Sabit və zəhərli olmayan və ya az zəhərli 

olan bu kristallik katalizatorlar  təhlükəsizliyi adi şəraitdə saxlanması ilə diqqəti cəlb 

edirlər. 



 
 

30 
 

Elmi ədəbiyyatlarda 12-fosfor volfram HPWO və 12-silisium volfram 

turşularının (HSiWO) müxtəlif daşıyıcılar  üzərinə hopdurulmuş nümunələri iştirakı 

ilə fenolların alkilləşməsinin nəticələri öz əksini tapmışdır [132, p.96]. Bütün 

hallarda alınan monoalkilfenolların yüksək selektivliyə və başlanğıc fenolun kifayət 

qədər çevrilmə dərəcəsinə malik olması vurğulanır [132, p.131]. Lakin titan oksidi 

üzərinə hopdurulmuş heteropoliturşu iştirakı ilə fenollardan ancaq para-krezolun 

üçlübutil spirti ilə alkilləşməsinin aparıldığı qeyd olunur [96, p.325, p.327]. Daha 

aktiv katalizatorlar kimi 7000C temperaturda közərdilmiş TiO2  üzərinə 20% 

hopdurulmuş heteropoliturşunun olduğu müəyyən edilmişdir. 1300C temperaturda 

p-krezol və 2-metil-2-propanol qarışığının (mol nisbəti 1:3) qarşılıqlı təsirindən  

krezolun konversiyasının 82%, alınan 2-üçlübutil-p-krezolun selektivliyinin isə 90% 

olduğu bildirilir. Proses zamanı əmələ gələn 2.6-diüçlübutil krezolun selektivliyi 

7.5%, p-krezolun üçlübutilefirinin selektivliyi isə 3.0% təşkil edir. 

Son illər fenolun metanolla alkilləşməsində istifadə olunan katalizatorlara 

Mn3O4 [16, p.45], Mn-SiO2 [125, p.630], sirkonium oksidi üzərinə hopdurulmuş 

vanadium oksidini [68, p.195], şpinel quruluşlu kobalt xromiti [127, p.2044], 

nanoölçülü kobaltferriti [15, p.187] misal göstərmək olar. Sonuncu məqalədə qeyd 

olunur ki, [15, p.187] kobaltın dəmirə olan atom nisbəti 1:2 götürüldükdə 450 və 

7500C temperaturlarda gözərdilmiş katalizatorun məsamələri 20-50 nm 

hüdudlarında dəyişir. Bu səbəbdən də 3000C temperaturda fenolun metanolla 

alkilləşməsindən 80-90% selektivliklə o-krezol alınır. Bu istiqamətdə əvvəllər nəşr 

olunmuş elmi məlumatlarla [117; 28] bu nəticələri müqayisə etdikdə klassik 

üsullarla sintez olunmuş kobaltferrit katalizatorunun da analoji xassələr nümayiş 

etdirdiyinin və hər iki halda  metanolun kənar çevrilməsinin kifayət qədər çox 

olduğunun şahidi oluruq. Bu müəlliflər katalizatorun məsamələrinin ölçülərinin 

dəyişməsi ilə metanolun parçalanma surətinin asılılığını göstərməyə [117, p.1963] 

cəhd etmişlər. Kobaltxromit katalizatoruna gəldikdə müəlliflər [127, p.2046] qeyd 

edir ki, kobaltın xroma olan atom nisbəti 0.8:1 olduqda və bu oksidlərdə metal 

ionları maksimum oksidləşmə dərəcəsinə malik olduqda onların sabit işi kifayət 
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qədər yüksək olur (300 saat). Katalizatorun istismarı müddəti artdıqca metal 

ionlarının aşağı oksidləşmə dərəcəsinə keçməsi onların dezaktivasiyasına səbəb 

olur. 

Polşa alimləri [80, p.100] mürəkkəb oksid katalizatoru iştirakında (kütlə % ilə 

Fe3O4-72-90.0, Cr2O3-7-11.0, CuO-1.5-4.0) o-krezolun metanolla alkilləşməsi ilə 

2.6-ksilenolun alınma üsulunu təklif edirlər. 310-3800C temperatur hüdudlarında 

reaksiyanı tədqiq edərək 3400C-də və xammaldakı spirtin altıqat mol artımında 2-

metilfenolun konversiyasının 85.7%, əmələ gələn 2.6-dimetilfenolun çıxımının isə 

83.6% təşkil etdiyi bildirilir. Aşağı temperaturda (3100C) o-krezolun 

konversiyasının 61.39%, alınan 2.6-ksilenolun çıxımının 69.16%, selektivliyinin isə 

96.27% olduğu qeyd edilir. Temperaturun artırılması isə 3800C –də krezolun 

konversiyasının 74.33%, sintez olunan 2.6-ksilenolun çıxımı və selektivliyinin 

uyğun olaraq 51.2 və 84.2% gətirib çıxardığını göstərir. 

Fenolun metanolla alkilləşmə reaksiyası dəmir-xrom oksid katalizatoru 

iştirakında qaynar lay rejimində və alınan o-krezolun sistemdə dövr etdirilməsi  ilə 

həyata keçirilmişdir [134,p.51,p.54]. 350-3800C temperatur hüdudlarında və o-

krezolun fenola olan mol nisbətinin 0.48:1 qiymətində texnoloji bölmə sabit işləyir 

və O-alkilləşmə məhsulları praktiki olaraq alınmır. Sistemdə alınan 2-metilfenolun 

yuxarıda göstərilən nisbətlə dövr etdirilməsi əmələ gələn 2.6-dimetilfenolun 

selektivliyini 85%-ə qaldırır. 90% fenolun konversiyasına nail olunmaqla yanaşı 

alınan alkilatlarda 2.4-dimetilfenola və 2.4.6-trimetilfenola görə prosesin 

selektivliyi uyğun olaraq 2.0 və 6.0% təşkil edir. Müəlliflərin fikirincə, fenolun qaz 

fazadakı metilləşməsi ekzotermiki olub kifayət qədər entalpiya dəyişməsinə 

malikdir. (∆Hr
0 =-134,8KC/mol) 3300C temperaturda stexiometrik şəraitdə aparılan 

prosesdə adiabatik temperatur artımı 4250C-yə çatır. Ona görədə qaynar layda 

katalizatorun qarışdırılması onun səthindən maksimal istifadə etməyə, temperaturun 

dəqiq nəzarət olunmasına, istilikötürmənin və kütlə ötürməsinin aşağı təzyiq 

düşküsündə yaxşılaşmasına səbəb olur. Qeyd olunurki, bu katalitik sistem Polşanın 

Zaklady Arotowe zavodunda  (Tranve şəhəri) alınmış və karbon oksidinin su buxarı 
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ilə yüksək temperaturlu konversiyasında, hidrogen, sintez qaz və ammonyak  

istehsalında uğurla istifadə olunur. 

Qaynar layda istifadə olunan katalizatorun forması silindr şəkilli qranullar olub 

(φ-6mm, h-6mm) ölçülərinə malikdir. Onun tərkibi kütlə % ilə Fe2O3-72-90, Cr2O3-

7.0-11.5, CrO2-0-0.095, CuO-1.5-4.0 olub, istifadə edilən fenol: o-krezol; metanol 

və su qarışığının  mol nisbəti 1:0.4÷0.5:8:1 götürülür. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Rusiya alimləri və mütəxəssisləri [39] tərəfindən 

XXI əsrdə aparılan tədqiqatlar Ural ximplast İB-də vaxtı ilə mövcud olan o-krezol 

və 2.6-ksilenol istehsal qurğusunun yenidən işə salınmasına istiqamətlənmişdir. 

Klassik alüminium oksidi katalizatoru əvəzinə onun vanadium və sirkonium 

oksidləri ilə modifikasiya olunmuş katalitik sisteminin tətbiqini təklif edən alimlər 

qeyd edirlər ki, bu zaman prosesin selektivliyini və katalizatorun sabit iş rejimini 

xeyli artırmaq mümkündür. Vanadium oksidinin sirkonium oksidinə olan kütlə 

nisbəti katalizatorda 15:1 olduqda daha yaxşı nəticələr fenolun metanola olan mol 

nisbətinin 1:0.48 qiymətində və maye xammalın həcmi surətinin 0.3-1.0 st-1 

hüdudlarında əldə olunur. Qeyd olunur ki, 82q fenol və 18q metanoldan ibarət 

reaksiya qarışığını tərkibində 0.2 kütlə payı vanadium və sirkonium oksidləri və 0.8 

kütlə payı alüminium oksidi olan katalizator üzərindən 0.8st-1 həcmi surətlə 

buraxdıqda aşağıdakı tərkibdə (kütlə %ilə) alkilat alınır: çevrilməyən fenol 44.8, 

çevrilməyən metanol -0.5, anizol -0.1, o-krezol -34.0, 2.6-ksilenol -9.8, ksilenollar 

və polimetil fenollar-0.8, su-10.0. Fenolun konversiyası 45.79%. Çevrilmiş fenola 

görə hesablanmış o-krezolvə 2.6-ksilenolun çıxımları uyğun olaraq 78.17 və 19.95% 

təşkil edir. Müəlliflərin bildirdiyinə görə üçlü oksid sistemi alüminium oksiddən 

fərqli olaraq uzun müddət sabit iş rejiminə malik olur (2500 saat). Katalizatorun 

sintezi və tərkibinin mürəkkəbləşməsi alınan mono- və dimetilfenolun maya 

dəyərinə mənfi təsir göstərsədə, üsulun sənayedə tətbiqi gələcəkdə bu qiymətli 

məhsullara olan tələbatı Rusiya Federasiyasında əsasən ödəyə bilər. 
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Ədəbiyyat məlumatlarına [115,p.128] görə fenol və krezolların metanolla 

alkilləşmə reaksiyasında ikili, üçlü və daha mürəkkəb oksid sistemlərindən [112, 

p.88] istifadə olunur. 

Keçən əsrin axırlarından başlayaraq mürəkkəb metal oksid katalizatorları 

fenolların spirtlərlə alkilləşmə prosesində daha çox istifadə olunur. Əsasən fenol, 

krezol və ksilenolların o-alkilləşməsində aktivlik və selektivlik nümayiş etdirən bu 

mürəkkəb oksid sistemləri məqsədyönlü modifikasiya hesabına, həm də uzun 

müddətli regenerasiyalar arası vaxta malik olurlar. Yuxarıda aparılmış təhlildən də 

göründüyü kimi bəzi ölkələrdə [90] 2-metilfenol və 2.6-dimetilfenolun istehsalında 

bu kimi katalitik sistemlərə üstünlük verilir [98, p.434]. 

2-metilfenolu və 2.6-dimetilfenolu almaq üçün istifadə olunan nanoölçülü 

SnO2-Sm2O3 oksid sistemi fenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında selektiv o-

alkilləşmə xassələri nümayiş etdirir. Tərkibində kütlə % ilə 80-SnO2 və 20-Sm2O3 

olan katalizator iştirakında 3500C temperaturda alınan 2-metilfenol və 2.6-

dimetilfenola görə prosesin selektivliyi uyğun olaraq 59.9 və 36.3% təşkil edir. 

Həmin katalizatoru sulfat ionları ilə modifikasiya etdikdə fenolun birdəfəlik 

konversiyası 79.1%-ə qalxır [95, p.341]. 

Azərbaycan alimləri [7,c.107] fenolun metanol və ya metilformiatla qarşılıqlı 

təsirindən anizolu almış və bu məqsədlə titanrutenium tərkibli nano ölçülü 

katalizatordan istifadə etmişlər. 

ABŞ patentində [93] fenolun alkil törəmələrini (metal, etil, n-propilvə n-butil) 

almaq üçün xüsusi həcmi artırılmış oksid katalizatoru sintez olunub və alkilləşmə 

reaksiyasında onun aktivliyi və selektivliyinin tədqiqinin nəticələri öz əksini tapıb. 

Maqnezium və dəmir (III) oksidlərindən təşkil olunan bu katalitik sistemin 

qablaşdırılmadan əvvəl artırılmış həcmi sıxlığında səthin sahəsinin onun həcminə 

nisbəti 1400m2/m3olur. Alkilləşmənin yüksək temperaturda (4400C) və təzyiq 

altında 170kPa aparılması əla və texnoloji çətinliklər yaradır və təklif olunan üsulun 

nöqsanlı olduğunu göstərir. Digər tərəfdən patentdə digər spirtlərdə vurğulansa belə 

bir necə misal metanolla aid verilir və alınan nəticələr çox da cəlb edici deyil. 
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Ümumiyyətlə, fenolların aşağı molekul kütləli spirtlərlə o cümlədən metanolla 

alkilləşmədə istifadə olunan mürəkkəb oksid katalizatorları əsasən orto 

alkilfenolların selektiv sintezini həyata keçirir. Lakin bu sistemlər iştirakı ilə bir sıra 

qüsürlar da mövcuddurki, onların aradan qaldırılması vacib sayılır. Bunlara 

alkilləşmənin yüksək temperaturda baş verdiyi, substratla müqayisədə spirtin 

xammaldakı qatılığının bir neçə dəfə çox olduğu, az istifadə sahəsi olan 

polialkilfenolların alındığı, bəzi hallarda katalizatorun aşağı istismar xassələrə malik 

olduğunu göstərmək olar. 

1.4. Fenolların spirtlərlə heterogen katalitik alkilləşməsində seolitlərin     

       aktivliyi və əhəmiyyəti 

 

Əsas üzvi və neft-kimya sintezi sənayesində mövcud olan istehsalların bir 

qismində müxtəlif tərkibli seolit katalizatorlarından uğurla istifadə olunur. 

Alkilləşmə proseslərində də belə katalitik sistemlər tətbiq edilmişdir. Lakin 

fenolların aşağı molekul kütləli spirtlərlə qarşılıqlı təsiri prosesində seolit tərkibli 

katalizatorların tətbiqi geniş yayılmamışdır. Bunun bir sıra obyektiv və subyektiv 

səbəbləri vardır. Seolitlərin katalitik və istismar xassələrinin kifayət qədər yüksək 

olmaması, alkilləşmə reaksiyası ilə yanaşı kənar çevrilmələrin payının çox olması, 

alınma üsullarının bəzi hallarda çətin və baha başa gəlməsi, sintetik seolitlərin 

quruluşların da defektlərin olması, modifikasiya əməliyyatlarında alınan 

nümunələrin xassələrinin təkrarlanmaması, kristallaşma dərəcəsi və mexaniki 

davamlılıqlarının aşağı olmasını göstərmək olar. 

Bütün bu nöqsanlara baxmayaraq fenol, krezol və ksilenolların C1-C3 spirtlərlə 

alkilləşmə reaksiyasında bəzi seolitlərin katalitik xassələri tədqiq edilmiş, praktiki 

əhəmiyyət kəsb edən təkliflər verilmiş və texnologiyalar yaradılmışdır. Belə 

katalizatorlara X,Y, mordenit, pentasil, β-seolitləri və onların müxtəlif 

modifikasiyalarını  göstərmək olar. 

Seolitlər iştirakı ilə aromatik birləşmələrin müxtəlif reagentlərlə alkilləşməsi 

kifayət qədər tədqiq edilmiş və praktikada tətbiq olunmuş reaksiyalardan biridir. 
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Adətən alkilləşməni qaz fazada yüksək temperaturda (150-4500C) həyata keçirir və 

alkilləşdirici kimi spirtlər, olefinlər, alkil halogenidlərdən istifadə edirlər [91, 

p.226]. Bu zaman geniş məsaməli seolitlərin müxtəlif növlərindən (X,Y, ZSM, 

pentasil) istifadə edilir və proses maye və qaz fazalarda aparılır. Alkilləşmə 

prosesinin istiqaməti seolitlərin qələvi və digər metallarla, o cümlədən, nadir torpaq 

metallarla modifikasiya yolu ilə hətta azotlu hetero tsikllərin birləşdirilməsi ilə də 

dəyişdirilə bilər [75, p.226]. 

Bu reaksiyada X seolitinin istifadə olunması və qələvi metalları ilə onun 

modifikasiyası O-alkilləşmənin selektivliyini artırır [131, p.984]. KX və CsX 

katalizatorları götürüldükdə alınan  anizolun çıxımı  60%  təşkil edir. 

Digər seolitlər iştirakı ilə də bu reaksiyanı fenoldakı hidroksilin oksigen 

atomuna görə aparmaq mümkün olmuşdur. Belə ki,  NaX seoliti iştirakı ilə 3000C 

temperaturda fenol və metanoldan ancaq anizolu almaq mümkün olmuş və bu halda 

artomatik nüvədəki karbona görə alkilləşmənin baş vermədiyi müəyyən edilmişdir  

[21]. Belə nəticələr əsasi xassəli digər seolitlər iştirakında da alınmışdır [106, 

p.1545]. Məsələn, 10-70% qələvi metal ionları ilə kationu əvəz olunmuş seolitlər 

iştirakı ilə 250-4000C temperaturda və 10 saniyə kontakt vaxtında p-krezol metanol 

qarışığından (mol nisbət 1:6) 94.2% çıxımla 4-metilanizol alınır ki, reaksiyanın bu 

məhsula görə selektivliyi 98.1% olur. Qeyd olunur ki, kənar məhsullar kimi 1.0% 

2.4-dimetilfenol və 1.8% 2.5-dimetilfenol da alınır. Krezolun digər izomerini yəni 

3-metilfenolu götürdükdə bu zaman 91.7% çıxımla 3- metilanizolun alındığı 

vurğulanır. Ümumiyyətlə, Zeosord- 13X və ya YB tərkibli seolitlərin oksigenə görə 

alkilləşdirmə qabiliyyəti fenolun digər metil homoloqlarının misalında da baş verir. 

Fenolun metanolla alkilləşmə reaksiyası ilə anizolu almaq üçün digər oksid və 

seolit katalizatorlarından istifadə edilmişdir [35]. Qeyd olunur ki, γ-Al2O3 

katalizatoru iştirakında alkilləşməni 2200C temperaturda apardıqda və xammalda 

metanolun parsial təzyiqinin üç dəfə çox olması anizola görə selektivliyi 63.9%-ə 

çatdırmağa imkan verir [35, c.387,c.388]. TiOHPO4 katalizatoru götürüldükdə eyni 

tərkibli xammaldan 3200C temperaturda anizolun əmələgəlmə selektivliyi 77.0% 
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təşkil edir. Dəmir (III) oksidi ilə modifikasiya olunmuş Al2O3 iştirakında anizola 

görə selektivlik 74.0%, NaX olan halda isə 3200C-də bu göstərici 93.9% olur. Həcmi 

surətin 0.5st-1 qiymətində aparılmış bu tədqiqatlarda NaY seoliti götürüldükdə 

modulu 5.4-6.0 olan nümunələr daha selektiv sayılır. Belə ki, 3200C-də anizolun 

əmələgəlmə selektivliyi ən yüksək qiymət (96.2 %) alır, lakin bu zaman fenolun 

konversiyası cəmi 10.6% olur. Fenolun metanolla alkilləşmə prosesindən yüksək 

konversiyanı NaX katalizatoru göstərir (81-91.0%). Digər seolitlərdə bu göstərici 

temperatur və katalizatorun tərkibindən asılı olaraq geniş hüdudlarda dəyişir (10.6-

46.7%). Alüminium oksid katalizatoru və onun modifikasiyaları iştirakında 

həmçinin V2O5 və Fe2O3 sistemləri götürüldükdə 220-3500C temperaturlarda 

fenolun konversiyasının qiyməti 31.3-36.3% arasında dəyişir. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində NaX katalizatoru iştirakı ilə fenol və metanol 

əsasında anizolun perspektiv və sənaye əhəmiyyətli alınma üsulu işlənib 

hazırlanmışdır. 

 Zəif və orta Luis turşu mərkəzlərinə malik olan NaY seolitini sink ionları ilə 

modifikasiya edərək güclü Luis turşu mərkəzlərinin və Brensted turşu mərkəzlərinin 

yaranmasına nail olan alimlər, 473K temperaturda NaY iştirakında ancaq anizolun 

sintez olunduğunu qeyd edirlər. Zinklə modifikasiya olunmuş seolitdə isə fenol və 

metanol əsasında o- və p-krezolların da alındığını vurğulayır və NaY-in H-

formasında fərqli xassələr nümayiş etdirdiyini bildirirlər [22, p.945]. 

Fenolların metanolla alkilləşmə reaksiyasını HY və MY formalı seolitlər 

iştirakı ilə tədqiq edən alimlər [55] metal kimi qələvi, qələvi torpaq və nadir torpaq 

metallarından istifadə etmiş və p-alkilfenolları sintez edə bilmişlər. Qeyd olunur ki, 

metanolun parsial təzyiqinin artırılması və reaksiyada HY növlü seolitin istifadəsi 

alınan p-izomerlərin miqdarını artırır. Belə ki, xammalda fenolun metanola olan mol 

nisbəti 1:2 olduqda onun 3250C temperaturda çevrilməsindən alınan alkilatda 32.3% 

p-krezol, 13.0 % anizol, 11% - o-krezol və cəmi 1.0% m-krezol olur. MY seoliti 

tətbiq etdikdə analoji şəraitdə alınan alkilatın tərkibi isə xeyli fərqli olur. Bu zaman 

p-krezolun miqdarı iki dəfə az (16.1%) anizolun miqdarı isə 2.5 dəfə (32.1%) artır. 
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Krezolun digər izomerlərinin çıxımı isə praktiki olaraq dəyişməz qalır. Fenolun 

metanolla alkilləşmə reaksiyasında HY növlü seolitlərin p-krezolun alınmasında 

yüksək katalitik xassələr nümayiş etdirdiyi digər tədqiqatçılar [62] tərəfindən də 

təsdiq edilmişdir. Alınan izomer qarışıqda krezolların çıxımı aşağıdakı sıra üzrə 

azalır  o- > 𝑝−> 𝑚 −.  Lakin göstərilən işdə krezollarla yanaşı kifayət qədər 

ksilenol və trimetilfenolların əmələ gəldiyi də vurğulanır. Nəşr olunan digər 

nəticələrə [75, p.226] əsasən NaX seoliti iştirakı ilə alınan o- və p-krezolların ümumi 

selektivliyi 40-50%, fenolun konversiyası da 40-50% olur. LaNaX və HLaNaX 

seolitləri iştirakı ilə alınan krezolların çıxımı xeyli azalır. Bu zaman anizolun çıxımı 

artır, lakin katalizatorun aktivliyi vaxtdan asılı olaraq azalır.  

Fenolların metanolla alkilləşmə reaksiyası Y, HZSM Al2O3 katalizatorları 

iştirakında tədqiq edilmiş və prosesdə anizollar, krezollar və ksilenolların alındığı 

vurğulanmışdır. Qeyd olunur ki, spirt fenola görə zəif turşu olduğundan 

katalizatorun turşu mərkəzlərində CH3O
+H2-ni əmələ gətirir ki, o da SN

2 mexanizmi 

üzrə qaz fazadakı fenolla və ya adsorbsiya olunmuş fenolla (fenoksidlə) qarşılıqlı 

təsirdə olaraq anizola çevrilir [105,p.278]. 
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Bu kimi çevrilmələrin baş verdiyini güman edən alimlər onların əyani təsdiqini 

göstərmir və prosesdəki çevrilmələrin katalizatorun quruluşu, turşu mərkəzlərinin 

gücü və təbiəti ilə əlaqələndirmirlər. 

Hindistan alimləri [79, p.2187, p.2192] fenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyasını ionu əvəzolunmuş Y növlü seolitlər iştirakında tədqiq etmişlər. Bu 

məqsədlə FeY, ZnY, CdY və LaY növlü seolitlər alınmış və onların katalitik 

xassələri 523-698 K temperatur hüdudlarında öyrənilmişdir. Əsasən Luis turşu 

mərkəzlərində baş verən alkilləşmə nəticəsində fenol və metanoldan anizol, o-krezol 

və 2.6-ksilenolun alındığını bildirən tədqiqatçılar daha yüksək nəticələrin LaY 

iştirakında alındığını vurğulayırlar. Qeyd olunur ki, digər seolitlər aşağı aktivliyə 

malikdirlər və onlar iştirakında reaksiyanı bu və ya digər məhsula görə selektiv 

aparmaq mümkün olmur. LaY götürüldükdə 653 K və daha yuxarı temperaturlarda 

o-krezol və 2.6-dimetilfenola görə reaksiyanın ümumi selektivliyini 82-84%-ə 

qaldırmaq mümkün olur. Bu zaman fenolun birdəfəlik konversiyası   25-28.0% təşkil 

edir. 

Balasubramanian V.V. əməkdaşıarı ilə birlikdə bir qədər əvvəl fenolların 

metanolla alkilləşmə reaksiyasını ion mübadiləsi ilə alınan J seolitləri iştirakında 

tədqiq etmişlər [78, p.455]. Qeyd olunur ki, metilfenollardan fərqli olaraq 

alkilləşməyə trikrezol qarışığını götürdükdə mürəkkəb tərkibli polimetilfenollların 

alınması prosesin effektivliyini azaldır. Müəlliflərin fikincə dimetilfenolların 

selektiv sintezini həyata keçirmək üçün xammal kimi fərdi metilfenolların 

götürülməsi və katalitik prosesin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulur [77, p.558].  

Fenol, krezol və ya ksilenolun metanol və digər spirtlərlə alkilləşmə prosesi  

zamanı alınan o-alkilfenolların və digər reaksiya məhsullarını bir-birindən  ayırmaq 

üçün Rusiya patentində  [45] bir neçə mərhələli distillə sxemi təklif olunur. Oksid 

və bəzi seolit katalizatorları iştirakı ilə fenol və metanolun alkilləşməsindən alınan 

alkilfenol qarışığı misalında fasiləsiz rektifikasiya əməliyyatını bir-birinin ardınca 

yerləşdirilmiş üç distillə kalonunda aparan bu tədqiqatçılar, yüksək təmizliklə (≥ 

99.5%) o-krezolun istehsalına nail olmuşlar. Spirtin fenola olan mol nisbətinin 0,4:1 
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olduğu xammalın 300-4000C temperaturda çevrilməsi zamanı fenolun birdəfəlik 

konversiyasının 35-43%. 2-metilfenol götürüldükdə bu göstəricinin 39.0 -46.0%, 

ksilenollarda isə konversiyanın 44.0-56.0% təşkil etdiyi bildirilir. Rektifikasiya  

bölməsinin birinci kalonunda 25-30 boşqab olur və normal təzyiq altında kalonun 

yuxarısından 90-1000C temperaturda reaksiya zamanı alınan su ayrılır. Su ilə 

birlikdə azeotrop şəklində az miqdarda fenol, alkilfenol və anizol da qovulur. Birinci 

kalonun kub qalığı fasiləsiz olaraq  ikinci  kalona  verilir. 100 boşqabdan  ibarət  olan 

bu  kalon normal  təzyiqdə  işləyir. Bu kalonun yuxarı  hissəsindən  tərkibində cuzi  

miqdarda   2-metilfenol  olan  fenol 180-1850C temperaturda  götürülür. Bu qarışıq  

xammal  kimi  yenidən  alkilləşmə mərhələsinə  qaytarıla  bilər.  İkinci  kalonun kub 

qalığının  tərkibində  fenol  olmadiğindan  o fasiləsiz  olaraq 70-95 boşqabı  olan 

üçüncü  kalona göndərilir. Kalonun  yuxarı  hissəsində  təzyiq 300m bar, temperatur 

isə 145-1550C olur. Kalonun  kub qalığı krezolun digər  izomerləri  və ksilenolları  

ayırmaq  üçün  istifadə oluna  bilər. Rektifikasiya  bloku universal olub digər   

alkilfenolların da  yüksək  təmizliklə alınmasına   imkan verir. 

Akademik Lunin A.F əməkdaşları [42] ilə birlikdə metilfenolların iki mərhələli 

alınma üsulunu  işləyib hazırlamışdır. Prosesin birinci mərhələsində fenolun 

metanolla alkilləşmə reaksiyasını sulfopolifenilketon  kationiti iştirakında, 150-

1700C temperatur hüdudlarında, həcmi surətin 0.25-0.5st-1 qiymətində həyata 

keçirən alimlər daha sonra alkilatı metanoldan və sudan ayırıb  onu yenidən 

alkilləşdirirlər. Prosesin ikinci mərhələsini tərkibində kütlə % ilə Al2O3-42-43,SiO2-

37-39, dəmir (III) oksidi -0.4-5.0, kalsium oksidi -3.5-4.0, natrium oksidi-0.5-0.6 və 

nadir torpaq elementləri -14.5-15.0 olan katalizator iştirakında 300-3500C 

temperaturda və 0.8-1.0st-1 həcmi surətdə həyata keçirirlər. 

Birinci mərhələdə alınan alkilfenolların tərkibində anizolun qatılığı 87.0% 

olduğundan onun ikinci mərhələdə çevrilməsi nəticəsində   tərkibində p-izomer 

üstünlük təşkil edən krezol qarışığı alınır. Qeyd olunur ki, 300-3500C temperaturda 

anizol tərkibli alkilfenolların çevrilməsindən əmələ gələn krezollara görə selektivlik 

93.5%, p-krezola görə selektivlik isə 62.9% olur. 
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Qaz fazada m-krezolun metanolla alkilləşmə reaksiyası 523K temperaturda Al-

MCM-41 və ZnY, HZSM-5, HMCM22 katalizatorları iştirakında tədqiq edilmiş və 

onların turşuluğu məlum üsullarla müəyyən olunmuşdur [74,p.1948]. Orta turşuluğu 

olan Al-MCM-41 katalizatoru iştirakında,  əvvəlcə O-alkilləşmə, C-alkilləşməyə 

nəzərən daha surətlə baş verir. C-alkilləşmə reaksiyası isə ZnY və HMCM22 iştirakı 

ilə gerçəkləşir. Katalizatorlar iştirakında 2.5-dimetilfenola görə daha yüksək 

selektivlik HZSM-5 olan halda əldə olunur. Lakin Al-MCM-41 dən fərqli olaraq 

digər seolitlər koks əmələ gətirərək tez dezaktivasiya olunurlar. 

Krezolların O-alkilləşməsini aparmaq üçün qaz fazada gedən prosesdə qələvi 

metal oksidlərini katalizator kimi götürüb 99% selektivliyə nail olurlar [115, p.130]. 

Katalizatorun aktivliyi qələvi metalının əsaslığının azalması ilə artır 

(Cs>K>Na>Li) Cs/SiO2 katalizatoru götürüldükdə O-alkilləşmə məhsulunun 

selektivliyi 94.0% təşkil edir. 

Fenolun metanolla alkilləşmə reaksiyası ilə krezolların alınma prosesinə 

seolitin modulunun (x=20-60), hazırlanma şəraitinin, közərdilmə temperaturunun 

(500-7000C) təsiri öyrənilmiş və MCM-22 seolitinin effektiv katalitik xassələri 

müəyyən edilmişdir. Qeyd olunur ki, aparılmış təcrübələrdə fenolun konversiyası 

15-32.0% krezollara görə ümumi selektivlik 60-90.0%, o cümlədən, p-krezola görə 

selektivlik 20.0-58.0% təşkil edir [124]. Reaksiya şəraiti geniş hüdudlarda 

dəyişdirilmiş (T-200-5000C, verilən maye xammalın həcmi surəti 0.5-3.0st-1) və 

alınan məhsulların  müasir üsullarla analizi həyata keçirilmişdir. 

Çin alimləri [126,p.63] anizolun çevrilməsi ilə p-krezolu almaq üçün ZSM-5 

seolitini təklif edirlər. Prosesi tərpənməz laylı katalizatoru olan reaktorda sililləşmə 

ilə paralel apardıqda para selektivliyin 18.3%-dən 69.2%-ə qalxdığı qeyd olunur. 

Fenolun etanolla alkilləşmə reaksiyası Ti-HZSM-5 və HZSM-5 seolitləri 

iştirakında tədqiq edilmiş və alınan etilfenol izomerlərinin selektivliyinin 

katalizatorun turşu mərkəzlərinin qatılığından asılılığı göstərilmişdir [81,p.156]. Bu 

mərkəzlərin qatılığı tsikloheksanolun dehidratasiyası ilə müəyyən edilmişdir. 
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Fenolların, metanolla  alkilləşmə reaksiyasının tədqiqinə Azərbaycan 

alimlərinin də əməyi böyük olmuşdur. Akademik D.B.Tağıyev  və professor  

Ə.Ə.Ağayevin rəhbərliyi ilə aparılmış bu tədqiqatlarda ilk dəfə olaraq H-mordenit, 

Ni,H-mordenit [10, c.126], Pd, H-mordenit, NiCaY [8, c.98], PdCaY, HZSM, Pd-

HZSM [9, c.2734] seolitlərinin katalitik aktivlikləri öyrənilmişdir. Əsasən fenolun 

metanol və etanolla alkilləşməsində tətbiq edilmiş Y, pentasil və mordenitlər o-

krezolun, o- və p-krezol qarışıqlarının və bəzi ksilenolların alınmasında praktiki 

əhəmiyyətli nəticələrin əldə olunmasına səbəb olmuşdur. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində fenolun metanolla alkilləşmə prosesi ilə o- və 

p-krezollar qarışığının alınma üsulu [26], fenol və etanol əsasında isə o- və p-

etilfenollar qarışığının alınma prosesi [1] işlənib hazırlanmışdır. Pd,H-mordenit 

katalizatoru iştirakında müəyyən edilmiş şəraitdə (T-3650C,υ-0.5st-1 fenolun etanola 

olan mol nisbəti 1:1) fenolun konversiyası 58.2%, alınan o- və p-etilfenollar 

qarışığına görə prosesin ümumi selektivliyi 90.5% təşkil edir. Həmin katalizator 

iştirakında 2-metilfenolun etanolla alkilləşməsindən alınan 2-metil-4-etil- və 2-etil-

6-metilfenollar qarışığına görə ümumi selektivlik yuxarıda göstərilmiş şəraitdə 

89.3% o-krezolun konversiyası isə 61.4% olur.  

Hindistan alimləri [110, p.340] fenolun metanol, etanol, n-propanol və n-

butanolla alkilləşmə reaksiyasını tərkibində qələvi metalları olan silisiumlu 

katalizator (SiO2) iştirakında 573-673K temperaturda tədqiq etmiş və oksigenə görə 

alkilləşmə hesabına fenolun alkil efirlərini almışlar. Bütün qələvi tərkibli silisiumlu 

katalizatorların o-alkilləşmədə aktivlik nümayiş etdirdiyini bildirən tədqiqatçılar bu 

reaksiyanın aşağıdakı sıra üzrə zəiflədiyini də bildirirlər (Cs>K>Na>Li). Daha 

yüksək o-alkilləşmənin metilləşmə zamanı baş verdiyini qeyd edən alimlər 

(konversiya 90.0, selektivlik 100%) digər nəticələri də əhəmiyyətli sayırlar.  

Spirtin molekul kütləsi artdıqca və katalizatorda qələvi metalının ionlaşma 

enerjisi azaldıqda fenolun konversiyası azalır. Katalizatorda ən aktiv qələvi metalı 

olan seziumun qatılığının artması da fenolun çevrilmə dərəcəsini yüksəldir. Maraqlı 
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nəticələrdən biri də bütün hallarda litiumdan başqa fenolun alkil efirləri 100% 

selektivliklə alınır və alkilatlarda digər məhsullara rast gəlinmir.  

Ümumiyyətlə seolit katalizatorları iştirakı ilə fenolların alkilləşmə 

reaksiyasının təhlili göstərir ki, onlar maraqlı katalitik sistemlər olsa da sənayedə 

tətbiqi ləngiyir. Aparılmış tədqiqatların əksəriyyəti laboratoriya şəraitində donub 

qalmış və bu da çox güman ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz çətinliklərlə bağlıdır. Lakin 

bu sahədə əldə etdiyimiz təcrübə bizim yaratdığımız daha səmərəli seolitlər 

iştirakında aşağı molekul kütləli alkil (C1-C3) fenolların fasiləsiz alınma prosesinin 

işlənib hazırlanmasına böyük ümidlər verir. 

 

 

II FƏSİL 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

İSTİFADƏ OLUNAN BAŞLANĞIC MADDƏLƏR. TƏCRÜBƏLƏR VƏ 

ANALİZLƏRİN APARILMA QAYDASI. KATALİZATORLAR. 

 

2.1. İstifadə olunan başlanğıc maddələr 

 

Tədqiqatlarda xammal, analizlərdə isə standart birləşmələr kimi fenol,  2-, 3-, 

4-metilfenollar, 2.5-, 2.3-, 2.6-, 2.4-, 2.3-, 3.4-dimetilfenollar, metanol, etanol, 1 və 

2 propanollardan istifadə olunmuşdur. Analiz üçün təmiz (99.4%) fenol Lenreaktiv 

(Rusiya) reaktivi olub TУ 6-09-40-3245-90 uyğun gəlir. 2-metilfenol 98,5%  

təmizliyə malik olub ГК “Крезол” (Rusiya) reaktividir (ГОСТ 23519-93). 

Təmizliyi ≥ 99.0% olan dimetilfenollar Avropa İttifaqının Arcos Organics 

tərəfindən istehsal olunur. 2.6-dimetilfenol (CAS 576-26-1), 2.4-dimetilfenol (CAS 

105-67-9), 2.5-dimetilfenol (CAS 95-87-4), 2.3-dimetilfenol (CAS 95-65-8), 3.4-

dimetilfenol (CAS 95-65-8), 3.5-dimetilfenol (CAS 108-68-9), 3-metilfenol və 4-

metilfenol ГК “Крезол” (Rusiya) məhsulları olub təmizlikləri ≥ 99.0% təşkil edir. 
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Alkilləşdirici reagent kimi götürülmüş metanol (ГОСТ 6995-77, 99,5%) etanol 

(ГОСТ 5962-2013, 96,2%), propanol -2 (ГОСТ 9805-84, 99,7%) Rusiya reaktivləri,   

propanol-1 isə Pearus komponiyasına(99.5%)  məxsusdur. 

 

2.2. Təcrübələrin aparılma qaydası 

 

Başlanğıc qarışığın həcmi surəti xammal mikronasosu vasitəsi ilə 

tənzimlənmişdir. Reaktorda verilən qazın (N2, H2, O2) sürətinə   qaz sərfinin tənzim-

ləyicisi ilə nəzarət olunmuşdur.  Reaktorun temperaturunu qeyd etmək və tənzim etmək 

məqsədilə potensiometrdən istifadə edilmişdir.  Reaksiya məhsulları reaktordan 

xaric olduqdan sonra bir neçə soyuducuda soyudulur və separatorda qaz faza maye 

məhsullardan ayrılır. Metanol etanol və propanolların kondensləşməsi üçün xüsusi 

soyuducu qarışıqdan (aseton-spirt) istifadə olunur və spirtlərin tutucuları həmin 

qarışığa salınaraq saxlanılır. Qaz halında olan məhsullar bufer və qaz sayğacını 

keçərək qazometrə daxil olur. Proses zamanı az miqdarda əmələ gələn dimetilefiri 

durulaşdırıcının tərkibində sistemdə dövr etdirilir.  
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Şəkil. 2.2.1. Alkilləşmə reaksiyasını aparmaq üçün işlədilmiş                        

laboratoriya qurğusunun sxemi 

1. Xammal tutumu. 2. Nasos. 3. Maye vericisi.  4. Əks klapan.  5. Reaktor. 6. 

Reaktoruqızdırmaq üçün soba.  7. Azot balonu. 8. Hava balonu. 9. Ventil. 10. Manometr.  11. Qaz 

sayğacı. 12. Qaz vericisi. 13. Qaz sərfinin tənzimləyicisi. 14.Soyuducu. 15. Maye səviyyəsi 

üçünvericisi olan separator. 16 Mayeni tullamaq üçün klapan.  17. Soyuduculu qəbuledici.  18. 

Spirtin tutucusu. 19. Qaz sayğacı. 20. Bufer. 21. Nəzarət ölçü cihazı 

 

MMOKF katalizatoru 10 sm3 həcmində reaktorun orta hissəsinə doldurulur. 

Onun yuxarı və aşağı hissələri inert zonalar olub farfor qırıqlarından ibarətdir. 

Reaktorda temperatur hidrogen mühitində 2000C/saat surəti ilə 4500C-yə qaldırılır 

və bu temperaturda katalizatorun reduksiyası və aktivləşməsi aparılır. Verilən 

hidrogenin surətinə reometrin köməyi ilə nəzarət olunur. Daha sonra reaktorun 

temperaturu  təcrübənin aparılma temperaturuna qədər dəyişdirilir və xammal 

qarışığının reaktora xüsusi yükləməsi aparılır. Reagentlər reaktora verilməmişdən 

əvvəl buxarlandırıcıda reaksiya temperaturuna qədər qızdırılır (20-300C aşağı) və 
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reaktora verilir. Təcrübələr 1 saat ərzində yerinə yetirilir və alınan qaz və maye 

reaksiya məhsulları  analizə məruz edilir.  

 

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. Reometr. 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. Metil spirtinin tutucusu. 17. Qəbuledici. 18. Özüyazan cihaz. 19. 

Temperaturun təmizləyicisi. 

Fenol, krezol və ksilenolların C1-C3 spirtlərlə alkilləşmə reaksiyası axar növlü 

reaktoru olan laboratoriya qurğusunda tədqiq edilmişdir (şəkil 2.2.1).  

2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasının kinetik tədqiqatları 

deferensial reaktoru olan qurğuda aparılırmışdır (şəkil 2.2.2). İX 19H9T çeşidli 

paslanmayan poladdan hazırlanmış və müxtəlif tezliklərdə işləmə qabiliyyətinə 

malik olan bu reaktorun iş prinsipi Timoşenko reaktoru kimi olub akademik 

Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda təkmilləşdirilib 
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yenidən layihələndirilmişdir. Qradiyentsiz reaktordan ayrılan reaksiya qarışığının 

analizi azı 3 dəfə aparılmış və alınan nəticələrin orta qiyməti hesablanmışdır. 

2.3. Katalizatorlar 

 

Tədqiqatlarda ferrit və palladium tərkibli seolitlərdən katalizator kimi istifadə 

edilmişdir. Bu katalitik sistemlər məlum və kafedramızda təkmilləşdirilmiş üsullar 

əsasında alınmış və onların katalitik xassələri bir sıra maddələrin alkilləşmə 

reaksiyasında tədqiq edilmişdir. Belə ki, fenol, 1 və 2-naftolların və ksilenolların 

metanolla alkilləşmə reaksiyası ferrit və Ni,H-mordenit katalizatorları iştirakı ilə 

krezol və ksilenolların 1 və 2-propanolla qarşılıqlı təsiri isə ferritlər iştirakında 

öyrənilmişdir. Həmin reaksiyalarda daha yüksək katalitik xassələr nümayiş etdirmiş 

katalitik sistemlər iştirakında krezolların metanol və etanolla alkilləşmə prosesi 

tədqiq edilərək onların ksilenollar və etil krezolların fasiləsiz alınma üsulunun 

işlənib hazırlanması məqsəd kimi qoyulmuşdur. 

Bizim halda daha yüksək nəticələr göstərmiş Co0.9Mn0.1Fe2O4·γ-Al2O3  və 

PdCaY seolitinin  alınma üsulları aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilmişdir. 

Manqanla modifikasiya olunmuş kobaltferrit katalizatorunu əvvəlcədən 

hesablanmış kobalt, manqan və dəmir (III) nitrat məhlulları qarışığının alüminium 

oksidi üzərinə birgə hopdurulması yolu ilə aparılır. Suyun tədricən 

buxarlandırılaması və alınan qarışığının 4500C temperaturda inert mühitdə 

közərdilməsi (4-5 saat) nəticəsində alınan katalizatorun sıxlığı 0.8q/sm3 mexaniki 

davamlılığı isə ≥ 97.0% olur. Közərdilmədə katalizator itkisi 4.0%. MMOKF 

katalizatorunda iki valentli metalın (Co, Mn) dəmirə olan atom nisbəti 3:7 təşkil edir 

ki, bu da qarışıq şpinel quruluşun yaranmasına imkan verir. Katalizatorda aktiv 

kütlənin (MFe2O4) qatılığı 25.0% olur. 

PdCaY seoliti aşağıdakı ardıcıllıqla alınmışdır. Başlanğıc  seolit kimi NaY 

(SiO2:Al2O3=4.7) götürülmüş və onun 12%-li CaCl2 məhlulu ilə ionu əvəz olunması 

aparılmışdır. Əvəzolma dərəcəsi 80% ekv. olmuşdur. QOZ VNİİNП-nin istehsalı 

olan NaY əvvəlcə alüminium oksidi ilə 3:1 kütlə nisbətində qarışdırılıb pasta halına 
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salınmış daha sonra isə kalsium xlorid məhlulu ilə emal edilmişdir. Daha sonra xlor 

ionlarının yox olmasına qədər katalizator distillə edilmiş su ilə yuyulub 

qurudulmuşdur. CaY+Al2O3 qarışığına ionu əvəz olunma yolu ilə palladiumun daxil 

edilməsində onun [Pd(NH3)4]Cl2 məhlulundan istifadə edilmişdir. Alınan qarışığın 

qurudulub közərdilməsindən sonra palladiumun quru seolitdəki qatılığı 1.0 kütlə % 

olmuşdur. PdCaY seolitinin aktivləşmə və reduksiyası hidrogen mühitində 

aparılmışdır. 

Közərdilmə prosesində katalizatorun quruluşunun yaranmasına başlanğıc 

maddələrin kimyəvi təbiəti və tekstrununun [38, c.405], onların kənar qarışıqlardan 

təmizlik dərəcəsinin, qaz mühitin tərkibinin, közərdilmə müddəti və temperaturun 

təsirini əvvəlcədən bilərək [60, c.345, c.411] onlara ciddi riayət edilmişdir.   

2.4. Maye və qaz halında olan məhsulların analizi 

  

Alkilləşmə prosesində alınan maye qarışıqları dəqiq rektifikasiyaya məruz edib 

komponentlərə ayırmaq mümkün olmuşdur. Dəqiq rektifikasiya nixromla  

doldurulmuş effektivliyi 20-25 n.b. və suvarma dərəcəsi 10:1 hüdudlarında olan 

kalonda aparılmışdır.  

Maye məhsulların  analizi qaz-maye xromatoqrafiya (QMX) üsulu ilə Xrom-5 

cihazında aparılmışdır. Alovlu ionlaşma və katarometr növlü detektordan istifadə 

olunmuşdur. Maye faza kimi Apiezon M götürülmüş və 12 kütlə % miqdarında 

xromoton H üzərinə hopdurulmuşdur. Xromatoqrafik kalonun ölçüləri 3.0 mx 4mm 

olmuş, analizin temperaturu 80-1700C temperatur hüdudlarında 80C /dəq sürəti ilə 

proqramlaşdırılmış qaydada artırılmışdır. Qaz daşıyıcı kimi heliumdan istifadə 

edilmiş onun sərfi 60 ml/dəq olmuşdur. Bu şəraitdə mürəkkəb qarışığın aparılmış 

analizinin nəticəsi xromatoqrmda (şəkil 2.4.1) verilmişdir. Şəkil 2.4.2-də isə 2- 

metilfenolun metanolla alkilləşməsindən alınan alkilatın xromatoqramı öz əksini 

tapmışdır. 

Krezol və ksilenolların çətin ayrılan izomerlərinin analizində maye-kristallik 

faza olan dimentilftalatdan istifadə edilmişdir. Bu birləşmə mentol və ftal 
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anhidridindən sürətləndirilmiş metodika üzrə alınmış və katalizator kimi 

paratoluolsulfoturşudan istifadə edilmişdir. Krezol və ksilenolların çətin ayrılan 

izomerlərinin analizinə dimentilftalatın xromosov W-dakı qatılığının (10-33 kütlə%) 

təsiri öyrənilmiş və maye fazanın  qatılığının 18 kütlə % olduqda  izomerlərin bir-

birindən ayrılmasının daha effektiv baş verdiyi aşkar edilmişdir (şəkil 2.4.3). 

Kalonun ölçüləri 3m x 3mm,  analizin temperaturu 1330C, qaz daşıyıcısı heliumun 

sərfi-70ml/dəq, diaqramın sürəti 5 mm/dəq, nümunənin miqdarı 1mkl olmuşdur. 

Komponentlərin nisbi tutulub saxlanma vaxtı 2.4.1 saylı cədvəldə verilmişdir. 

Fenolun tutulub saxlama vaxtı 24 dəq.32 san. 

Alkilatlarda olan  ayrı-ayrı komponentlərin, o cümlədən, krezol və ksilenolların 

izomerlərinin miqdarı daxili standart üsulu ilə hesablanmışdır. Bu məqsədlə 

işarəedici komponent kimi 1.2.4-trimetilbenzol götürülmüşdür. 

Analizdə nisbi xəta 3.2%-dən çox olmamışdır. Xromatoqramdakı piklərin 

identifikasiyası etanol birləşmələrin tədqiq olunan məhsulların tərkibinə daxil edilib 

onların xromatoqram nümunələrinin çəkilməsi ilə həyata keçirilmişdir. 

Qaz halında alınan məhsulların  analizində 13 X çeşidli molekulyar ələklərdən 

(H2, N2, O2, CH4, Co üçün) və ölçüləri 0.3mm olan NaX seolitindən (karbohidro-

genlər üçün) istifadə edilmişdir. Otaq temperaturunda aparılan analizdə qazdaşıyıcı 

kimi helium götürülmüş və onun sərfi 20 ml/ dəq olmuşdur. 

Katalizator üzərinə yığılmış koksun miqdarını təyin etmək üçün onun hava və 

ya oksigen ilə yandırılması həyata keçirilmiş və alınan karbon (IV) oksidinin 

miqdarı məlum üsulla [18, c.201] müəyyən edilmişdir. 

Cədvəl 2.4.1 

Alkilatın ayrı-ayrı komponentlərinin nisbi tutulub saxlama vaxtı 

Faza-dimentilftalat (18 kütlə %) T-1330C, heliumun sərfi 70ml/dəq 

№ Adı Nisbi tutulub saxlanma vaxtı 

1 Anizol 0.26 

2 2-metilanizol 0.31 

3 Fenol 1.0 

4 2-metilfenol 1.40 



 
 

49 
 

5 2.6-dimetilfenol 1.55 

6 4-metilfenol 1.74 

7 3-metilfenol 1.89 

8 2.4- dimetilfenol 2.44 

9 2.5- dimetilfenol 2.60 

10 2.4.6-trimetilfenol 2.82 

11 2.3- dimetilfenol 3.10 

12 3.5- dimetilfenol 3.45 

13 3.4.- dimetilfenol 3.86 

14 2-etil-6-metilfenol 4.06 

15 2.3- dimetilfenol 4.24 

16 4-etil-2-metilfenol 4.52 

17 2-propilfenol 4.80 

18 2-etil-5-metilfenol 5.11 

19 2-izopropilfenol 5.32 

20 2-etil-3-metilfenol 5.50 

21 4-izopropilfenol 5.71 

 

Məqsədli məhsulların PMR spektrləri Tesla şirkətinin B5487B 

spektrometrində çəkilmiş və alınan nəticələr ədəbiyyat mənbələri ilə müqayisə 

edilərək təsdiq edilmişdir. 

 

1
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Şəkil 2.4.1 Suni hazırlanmış qarışığın xromatoqramı. 1. Metanol 2. Anizol.  3. 

2-metilanizol.  4. Fenol. 5. 2-metilfenol. 6.2.6-dimetilfenol. 7.3- və 4-
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metilfenollar. 8. 2.4- və 2.5- dimetilfenollar. 9. 3.5- və 2.3-dimetilfenollar. 10. 

3.4-dimetilfenol. 

 

1

2

3

5

4

 

Şəkil 2.4.2  2-metilfenolun metanolla alkilləşmə prosesində alınan alkilatın 

xromatoqramı T-3600C, υ-0.5st-1,  𝜈=1:1 

1. metanol (1.3%). 2. 2-metilanizol (1.7%).  3. 2-metilfenol (60.9%). 4. 2.6- 

dimetilfenol (32.6%). 5. 2.4- və 2.5-dimetilfenollar (3.2%). 

1

2

3

4

5

6
7

9
10

8

 

 

Şəkil 2.4.3. Suni hazırlanmış qarışığın xromatoqramı.  1. Anizol. 2. 2-

metilanizol. 3. Fenol. 4. 2- metilfenol. 5. 2.6-dimetilfenol. 6. 4-metilfenol. 7. 3-

metilfenol. 8. 2.4-dimetilfenol. 9. 2.5-dimetilfenol. 10. 2.3-dimetilfenol. 11. 3.5-

dimetilfenol. 12. 3.4-dimetilfenol. 
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III FƏSİL 

KREZOLLARIN METANOL VƏ ETANOLLA KATALİTİK 

ALKİLLƏŞMƏSİ 

 

Krezolların metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasında müxtəlif 

katalizatorların aktivliyinin tədqiqi əvvəllər [10; 26; 1] kafedramızda həyata 

keçirilmişdir Ni,H-mordenit, [10, c.126] FeFe2O4·γ-Al2O3 [1] Pd,H-mordenit 

katalizatorları dimetilfenolların və etilkrezolların sintezində kifayər qədər aktivlik 

və selektivlik nümayiş etdirsələr də onların sabit işinin və texnoloji göstəricilərin 

yaxşılaşdırılmasına və göstərilən bu qiymətli alkilfenolların fasiləsiz alınma 

üsulunun işlənib hazırlanmasına ehtiyac duyulur. Digər tərəfdən son illər aparılmış 

tədqiqatlar nəticəsində yeni mürəkkəb tərkibli və quruluşlu ferrit katalizatorlarının 

yaradılması bu istiqamətdə daha önəmli nəticələrin əldə olunmasına yol açır. Belə 

katalizatorlara sinklə modifikasiya olunmuş kobaltferrit -Co0.9Zn0.1Fe2O4·γ-

Al2O3(SMOKF)  katalizatorunu və manqanla modifikasiya olunmuş kobaltferrit  -
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Co0.9Mn0.1Fe2O4·γ-Al2O3 (MMOKF) katalizatorunu misal göstərmək olar. Bu 

katalitik sistemlər ksilenolların metanol və propanolla alkilləşmə reaksiyasında 

tədqiq edilmiş və praktiki nəticələr əldə edilmişdir. Lakin ferrit katalizatorları 

iştirakında krezolların metanol və etanolla alkilləşməsi praktiki olaraq 

öyrənilməmişdir. Xüsusən 2-metilfenolun metanolla alkilləşməsi ilə böyük istifadə 

sahəsinə malik olan 2.6-dimetilfenolun alınması ilə bağlı tədqiqatlar nədənsə 

kölgədə qalmışdır. Bununla yanaşı qeyd etdiyimiz ksilenolun və digər alkilfenolların 

fasiləsiz və aztullantılı alınma texnologiyasının işlənib hazırlanması da bu 

istiqamətdə aparılmış tədqiqatların məntiqi davam ola bilər və yaradılan üsulların 

sənayedə tətbiqinin yekununa gətirib çıxarar. 

Bunları  nəzərə alaraq ilk növbədə 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyası müxtəlif katalitik sistemlər iştirakı ilə tədqiq edilmişdir. İstifadə olunmuş 

katalizatorlar bu reaksiyada ilk dəfə tətbiq olunmuşdur. Katalitik sistemləri şərti 

olaraq iki qrupa bölmək olur: ferrit katalizatorları palladium tərkibli seolitlər. 

3.1. Ferrit katalizatorları iştirakı ilə 2-metilfenolun metanolla    

        alkilləşməsi 

 

İlk növbədə 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyası ilə 2.6- 

dimetilfenolu yüksək çıxım və selektivliklə almaq üçün müxtəlif ferrit 

katalizatorlarının katalitik xassələri tədqiq edilmişdir. Bu məqsədlə dəmir ferrit 

katalizatoru (FeFe2O4·γ-Al2O3), manqanferrit katalizatoru (MnFe2O4·γ-Al2O3), 

sinkferrit katalizatoru (ZnFe2O4·γ-Al2O3) kobaltferrit katalizatoru (CoFe2O4·γ-

Al2O3), sinklə modifikasiya olunmuş kobaltferrit katalizatoru, (Co0.9Zn0.1Fe2O4·γ-

Al2O3) və manqanla modifikasiya olunmuş kobalt ferrit katalizatoru 

(Co0.9Mn0.1Fe2O4·γ-Al2O3) götürülmüşdür. Katalitik sistemlərdə iki valentli metalın 

dəmir (III)-ə olan atom nisbəti 1:2,33-ə aktiv komponentin (MFe2O4) üçlü 

sistemdəki kütlə payı isə 25.0 kütlə % olmuşdur. İlkin tədqiqatlar nəticəsində daha 

önəmli nəticələrin aşağıdakı reaksiya şəraitində alınacağı güman edildiyindən 

təcrübələr bu şəraitdə aparılmışdır. Temperatur 3700C, verilən xammalın həcmi 
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sürəti və ya xüsusi yükləmə (υ) -0.8st-1 2-metilfenolun metanola olan mol nisbəti (𝜈) 

-1:0,75 mol/mol. 

Müqayisəedici kriteriya kimi çevrilmiş və başlanğıc 2-metilfenola görə 

hesablanmış 2.6-dimetilfenolun çıxımları  və 2-metilfenolun konversiyası 

götürülmüşdür. Alınmış nəticələrin (cədvəl 3.1.1) təhlili aşağıdakıları müəyyən 

etməyə imkan vermişdir. 

-sadə ferritlər modifikasiya olunmuş katalizatorlarla müqayisədə daha aşağı 

texnoloji göstəricilər nümayiş etdirir. 2.6-dimetilfenola görə selektivlik aşağıdakı 

sıra üzrə azalır. 

MMOKFK >SMOKFK >CoFe2O4·γ-Al2O3> FeFe2O4·γ-Al2O3>MnFe2O4·γ-

Al2O3>ZnFe2O4·γ-Al2O3. 

Məqsədli məhsulun   çıxımına görə katalizatorların aktivliyi göstərilən sıra üzrə 

artır. 

 

Cədvəl 3.1.1 

Müxtəlif ferrit katalizatorları iştirakında 2-metilfenolun metanolla 

alkilləşməsinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, υ-0.8st-1 ,𝜈=1:0,75 mol/mol 

 
Göstəricinin adı FeFe2O4·γ-

Al2O3 

CoFe2O4·γ-

Al2O3 

ZnFe2O4·γ-

Al2O3 

SMOKFK MMOKFK MnFe2O4·γ-

Al2O3 

Alkilatın çıxımı, % kütlə 88.0 88.5 89.5 91.5 92.0 88.0 

Çevrilmiş 2-metilfenola 

görə hesablanmış 

çıxımlar, o cümlədən 

      

2.6-dimetilfenol   85.8 88.8 80.5 89.0 92.0 81.0 

Digər dimetilfenollar 10.2 8.5 16.7 8.6 6.5 13.0 

Başlanğıc 2-metilfenola 

görə hesablanmış 2.6-

dimetilfenolun  

çıxımı, % 

33.5 32.9 25.7 31.1 35.5 19.4 

2-metilfenolun 

konversiyası, % 

39.0 37.0 32.0 35.0 38.6 24.5 

Metanolun  

konversiyası, % 

96.0 88.0 90.0 82.0 78.8 100 
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MnFe2O4·γ-Al2O3> ZnFe2O4·γ-Al2O3>SMOKFK> CoFe2O4·γ-Al2O3> 

FeFe2O4·γ-Al2O3>MMOKFK. 

Daha yüksək konversiya FeFe2O4·γ-Al2O3iştirakında və MMOKFK olan halda 

əldə olunur. Çevrilmə dərəcəsinin aşağı qiyməti MnFe2O4·γ-Al2O3 katalizatoruna 

xasdır. 

-alkilatların tərkibinə gəldikdə daha mürəkkəb qarışıqlar MnFe2O4·γ-Al2O3, 

ZnFe2O4·γ-Al2O3 və FeFe2O4·γ-Al2O3 katalizatorları iştirakında əmələ gəlir. Bu 

katalizatorlar iştirakında alınan digər ksilenollara görə selektivlik uyğun olaraq 

13.0%, 16.7% və 10.2% təşkil edir. Dimetilfenolun digər izomerlərinə əsasən 2.4- 

və 2.5- ksilenollar aiddir. Digər katalizatorlar  iştirakında əmələ gələn ksilenolların 

tərkibində isə   2.5-izomerə  rast gəlinmir. 

-bütün hallarda alkilatların tərkibində trimetilfenolun 2.4.6-izomeri də olur ki, 

onun çevrilmiş o-krezola görə hesablanmış çıxımı 1.5-4.0% təşkil edir. 

-alınan alkilatların çıxımına (92.0%) görə də MMOKFK katalizatoru üstünlük 

təşkil edir. Bu katalizatorun digər önəmli nəticəsi də vardır. Çevrilmiş metanola görə 

hesablanmış 2.6-dimetilfenolun çıxımı 68.0%, metilləşmə məhsullarının ümumi 

çıxımı isə 75.0% təşkil edir. Göründüyü kimi digər katalizatorlardan fərqli olaraq 

MMOKFK katalizatorunda metanolun konversiyasının ən az olması nəticəsində  

çıxımın  digərlərindən 8-17.6% çox olmasına səbəb olur. 

Bütün bunların təhlili nəticəsində 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyası ilə 2.6-dimetilfenolun selektiv və əlverişli sintezi üçün MMOKFK 

katalizatorunun seçilib istifadə olunması məqsədəuyğun sayılmışdır. 

 

3.2. 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında palladium tərkibli        

         seolitlərin katalitik aktivliyi 

 

Tərkibi, quruluşu, turşu-əsasi xassələri ferrit katalizatorlarından kəskin 

fərqlənən palladium tərkibli bəzi seolitlərin katalitik xassələrini 2-metilfenolun 

metanolla alkilləşmə reaksiyasında müəyyən etmək üçün aparılmış tədqiqatlar 
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xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu katalitik sistemlər ferritlərdən fərqli olaraq 

yalnız o-istiqamətləndirici kimi yox, həm də ksilenolun digər vacib izomerlərinin 

alınmasına imkan verir. Katalizator kimi Pd,H-mordenit, PdCaY, Pd-ZSM-5 kimi 

modifikasiya olunmuş seolitlər götürülmüş və onlarda palladiumun kütlə payı 1.0 

kütlə % təşkil etmişdir. Pd,H-mordenitdə modul (SiO2/Al2O3) x=18, Pd ZSM-5-də 

x=40 olmuş PdCaY-də kationun əvəzolunma dərəcəsi 85% təşkil etmişdir. 

Katalizatorların aktivliyi və selektivliyi həmçinin alınan ksilenol qarışığında 2.6-

izomerin 2.4-izomerə olan mol nisbəti müqayisəedici göstəricilər kimi qəbul 

edilmişdir. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, hər üç katalizator iştirakında 2-

metilfenolun metanolla alkilləşməsi nəticəsində əsasən 2.6- və 2.4-ksilenollar alınır 

(cədvəl 3.2.1).  

Pd,H-mordenit götürüldükdə bu izomerlərə görə ümumi selektivlik 87.5%, Pd-

ZSM-5 seoliti olan halda isə bu göstərici 90.8% olur. Çevrilmiş 2- metilfenola görə 

hesablanmış 2.6- və 2.4-dimetilfenolların ümumi selektivliyi isə daha yüksək 

qiyməti (91.5%) PdCaY iştirakında alır. Digər tərəfdən 2.6- və 2.4-dimetilfenollar 

qarışığında 2.4-izomerin kütlə payı daha çox olan alkilat da PdCaY seoliti 

götürüldükdə alınır. 

Cədvəl 3.2.1 

Palladium tərkibli seolitlər iştirakında 2-metilfenolun metanolla 

alkilləşməsinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, υ-0.6st-1 ,𝜈-1,0:0,75 mol/mol 

 

Göstəricinin adı Katalizator 

Pd,H-mordenit PdCaY Pd-ZSM-5 

Alkilatın çıxımı, kütlə % 89.5 91.5 90.0 

Çevrilmiş 2- metilfenola görə hesablanmış 

çıxımlar, o cümlədən 

   

2.6-dimetilfenol 44.0 45.5 50.0 

2.4-dimetilfenol 43.5 47.0 40.8 

2.5-dimetilfenol 2.5 1.5 2.0 

2.4.6-trimetilfenol 8.5 3.5 6.0 

Başlanğıc 2- metilfenola görə hesablanmış 2.6- və 

2.4-dimetilfenolların ümumi çıxımı, % 

34.1 43.9 40.0 

2- metilfenolun konversiyası, % 39.0 47.5 44.0 

Metanolun konversiyası, % 90.0 82.5 93.5 
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Bu zaman 2.4/ 2.6-izomerlərin mol nisbəti 1:0,97 təşkil edir. Bu nisbət Pd-

ZSM-5 olan halda 1:0,81, Pd,H-mordenit katalizatorunda isə 1:1 təşkil edir. PdCaY 

seolitindən fərqli olaraq palladiumla modifikasiya olunmuş mordenit və pentasildə 

əmələ gələn 2.6- və 2.4-dimetilfenolların ardıcıl alkilləşməsi daha surətlə baş verir 

və alınan alkilatlarda 2.4.6-trimetilfenolun qatılığı ~ 2 dəfə artır. Bundan başqa 

ksilenolun digər izomeri olan 2.5-dimetilfenolun da qatılığının göstərilmiş 

katalizatorlar iştirakı ilə PdCaY ilə müqayisədə qismən artdığı müəyyən edilmişdir. 

Bu hallar alkilləşmə reaksiyasında məqsədli izomerlər sayılan 2.6- və 2.4-

dimetilfenolların ümumi selektivliyinin xeyli azalmasına səbəb olur. Tədqiq edilmiş 

katalizatorlar içərisində 2-metilfenolun daha yüksək konversiyası PdCaY-ə aiddir. 

(47.5%). Pd- ZSM-5 də bu göstərici 44.0%, Pd,H-mordenitdə isə 39.0 % olur. Pd- 

ZSM-5 iştirakında metanolun konversiyası daha yüksək olur (93,5%), lakin onun 

xeyli hissəsi kənar çevrilmələrin baş verməsinə sərf olunur. Bu hal bir qədər az 

miqdarda Pd,H-mordenitdə də baş verir. Spirtin ən aşağı konversiyası PdCaY 

iştirakında əldə olunur. Bu katalizator iştirakında çevrilmiş metanola görə 

hesablanmış 2.6- və 2.4-ksilenolların ümumi selektivliyi digər seolitlərdən xeyli 

yüksəkdir (61.5%). Əsas göstəricilərdən sayılan 2.6- və 2.4-dimetilfenolların ümumi 

çıxımına gəldikdə PdCaY seolitinin digər seolitlərlə müqayisədə daha aktiv olduğu 

da üzə çıxır. Belə ki, başlanğıc 2-metilfenola görə hesablanmış 2.6- və 2.4-

ksilenolların ümumi çıxımı PdZSM-5-i 3.9%, Pd,H-mordeniti isə 9.8% üstələyərək   

PdCaY olan halda 43.9% təşkil edir.  

Aparılmış ilkin tədqiqatlar nəticəsində 2-metilfenolun metanolla qarşılıqlı 

təsirindən 2.6- və 2.4-dimetilfenolları sintez etmək üçün PdCaY seolitinin daha çox 

praktiki əhəmiyyət kəsb etdiyi müəyyən edilmişdir. 

 

3.3. MMOKF katalizatoru iştirakında krezolların  

      metanolla alkilləşməsi 
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Krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyası rejim parametrlərinin aşağıdakı 

hüdudlarında tədqiq edilmişdir: T-310-4000C, υ-0.4-1.2st-1, 𝜈=1.5-1-1-

1.5.MMOKF katalizatoru iştirakında alınmış nəticələr  cədvəl 3.3.1-3.3.3-də və şəkil 

3.3.1 və 3.3.2-də verilmişdir.  

2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasının baş vermə sürətinin 

çoxaldılması məqsədilə temperaturun artırılması, xüsusi yükləmənin azaldılması və 

xammaldakı spirtin parsial təzyiqinin yüksəldilməsi müsbət təsir edir. Lakin 

texnoloji rejim parametrlərinin bu cür dəyişdirilməsi bəzi texnoloji kriteriyaların 

pisləşməsinə səbəb olur. Ona görə də hər bir parametrin praktiki  əhəmiyyət kəsb 

edən qiymətinin əyani müəyyənləşdirilməsində biramilli planlaşdırılmanın istifadə 

olunması lüzumu ortaya çıxır. Bu hal krezolun digər izomerləri götürüldükdə də 

təkrar olunmuşdur. 

2-metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn alkilatlarda 

çevrilməyən metanol və 2-metilfenol,  əmələ gələn 2-metilanizol, 2.6-dimetilfenol, 

ksilenolun digər izomerləri, o cümlədən 2.4-dimetilfenol, trimetilfenollardan əsasən 

2.4.6-izomer olur (cədvəl 3.3.1). Qaz halında alınan məhsulların miqdarı az olub, 

formaldehid, metilformiat və karbon oksidlərindən ibarətdir [48,c.25]. 

3-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasından alınan məhsullara 3-

metilanizol, 2.5- və 2.3-dimetilfenollar və trimetilfenollardan isə əsasən 2.3.6-

izomerə rast gəlinir (cədvəl 3.3.2). Alkilatlarda çevrilməyən 3-metilfenol  və 

metanol da olur. Qaz halında alınan məhsulların tərkibi 2-metilfenolun metanolla 

qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn qaz  qarışığın tərkibinə əsasən uyğun gəlir. 

4-metilfenolun metanolla alkilləşməsindən alınan alkilatlarda 4-metilanizol, 

2.4-dimetilfenol, digər ksilenollardan əsasən 2.5-izomer və 2.4.6-trimetilfenol olur 

(cədvəl 3.3.3). Metanolun kənar çevrilmələrindən əmələ gələn məhsullar isə 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi qaz halında olan qarışığın əsas tərkib hissəsini təşkil 

edir. Aşağı temperaturda (310-3400C) 2-metilfenolun molekulundakı oksigenə (O-) 

və karbona (C-) görə paralel alkilləşmə müşahidə olunur. Temperaturun artması ilə 
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(≥ 3700C) C–görə metilləşmə prosesdə əsas istiqamət kimi özünü biruzə verir. 

Faktiki olaraq bu şəraitdə 2-metilanizol alınmır (cədvəl 3.3.3).  

Bu hal 4-metilfenolun və ya 3-metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirində də 

təkrar olunur (şəkil 3.3.1 və 3.3.2). Başqa sözlə desək ≥ 3700C temperaturlarda 
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Cədvəl 3.3.1 

MMOKF katalizatoru iştirakında 2-metilfenolun metanolla alkinləşmə reaksiyasının nəticələrinə temperaturun,  

xüsusi yükləmənin və xammal komponentlərinin mol nisbətinin təsiri 

Reaksiyanın şəraiti və göstəricinin adı Nəticələr 

Temperatur, 0C xüsusi yükləmə, st-1 

2-metilfenolun metanolla mol 

nisbətinin 

310 

0,8 

1:0,75 

340 

0,8 

1:0,75 

370 

0,8 

1:0,75 

400 

0,8 

1:0,75 

370 

0,4 

1:0,75 

370 

1,2 

1:0,75 

 

370 

0,8 

1:1 

370 

0,8 

0,75:1 

 

Alınmışdır, kütlə %-ilə, o cümlədən         

Çevrilməyən metanol 10.0 7,7 3,5 - 2 5,0 7,5 18.0 

2-metilanizol 3,5 2,5 - - - 1,0 1,0 1,5 

Çevrilməyən 2-metil fenol 70,5 61,0 51,3 45,0 49,0 58,5 42,0 28,8 

2-6-dimetilfenol 11,0 21,5 33,5 38,0 33,5 25,5 34.0 30.5 

Digər dimetilfenollar 0,5 1.0 2,6 4,0 3,6 1,2 3,5 5.0 

Trimetilfenollar - - 0,2 2,0 1,4 0,4 1,0 1,4 

Su 4,0 5,0 6,8 8,0 7,5 6.4 8.0 9.0 

Qaz+ itki 1,0 1,5 2,1 3,0 3,0 2,0 3,0 5.8 

Cəmi 100 100 100 100 100 100 100 100 

2-metilfenolun konversiyası, % 15,6 26,9 35,6 46,1 41,3 29,9 45,5 54,1 

Metanolun konversiyası, % 39,6 54,6 78,8 100 87,9 69,7 67,4 51,6 

Çevrilmiş 2-metil fenola görə 

hesablanmış məhsulların çıxımı, % 

        

2-6-dimetilfenolun 74,8 84,6 92,0 85,5 86,0 90,4 86,0 79,4 

Digər ksilenolların 3,4 3,9 6,4 9,2 9,2 4,2 8,6 13.0 

2-metilanizolun 20,4 9,8 - - - 3,5 2,5 3,9 

 

5
9
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Cədvəl 3.3.2 

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə 3-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyasına xüsusi yükləmənin təsiri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, 𝜈=1,:0,75 mol/mol 

 
Alkilatın tərkibi və göstəricinin adı Xüsusi yükləmə, st-1 

Alınmışdır,  kütlə % ilə, o cümlədən 0,4 0,8 1,2 

Çevrilməyən metanol 1.0 3.0 5.0 

3- metilanizol  - 0.3 1.2 

Çevrilməyən 3- metilfenol 46.5 50.0 56.0 

2.5-dimetilfenol 17.0 18.5 15.5 

2.3-dimetilfenol 20.0 17.0 13.0 

Digər dimetilfenollar 3.0 1.2 0.7 

Trimetilfenollar 1.8 0.6 0.3 

Su 7.7 7.2 6.5 

Qaz+ itki 2.8 2.2 1.8 

3- metilfenolun konversiyası, % 44.1 40.1 32.9 

Metanolun konversiyası, % 94.0 81.8 69.7 

Çevrilmiş 3-metilfenola görə hesablanmış məhsulların çıxımı    

2.5-dimetilfenolun 40.7 49.0 49.8 

2.3-dimetilfenolun 47.8 45.0 41.8 

Digər dimetilfenollarım 7.2 3.1 2.3 

3- metilanizolun - 1.0 3.9 

 

krezolun hər üç izomerinin metanolla alkilləşmə reaksiyası metilfenolun 

nüvəsindəki o- vəziyyətdə olan karbon  atomunda elektrofil əvəzetmə mexanizmi 

üzrə baş verir. Bunun nəticəsi olaraq 2-metilfenol və  metanol əsasında 2.6-

dimetilfenol, 2.4-dimetilfenolun metilləşməsindən 2.4-dimetilfenol yüksək 

selektivliklə alınır. Çevrilmiş krezola görə hesablanmış 2.6-izomerin çıxımı 92.0%, 

(cədvəl 3.3.1) 2.4-dimetilfenolun çıxımı isə 89.8% təşkil edir (cədvəl 3.3.3). 3-

metilfenola gəldikdə qeyd etməliyik ki, onun molekulundakı o-vəziyyətdə olan 

karbon atomlarının hər ikisinin boş olduğuna görə metilləşmə rəqabətli baş verir. 

Temperaturun 3100C-dən 3700C-ə qaldırılması O-görə alkilləşməni heçə 

endirməklə yanaşı əmələ gələn 2.5- və 2.3-dimetilfenoların tərkibinə də təsir edir. 

Belə ki, 2.5-dimetilfenola görə selektivlik 53.0% -dən 49.8% -ə azalır, 2.3-izomerin 

əmələ gəlmə selektivliyi isə 16.8% artaraq 45.0% çatır  (şəkil 3.3.2). Belə dəyişmə 
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temperaturun sonrakı artımında da müşahidə olunur. 4000C temperaturda aparılan 

prosesdə 2.5- və 2.3-dimetilfenolların çevrilmiş 3-metilfenola görə hesablanmış 

çıxımları uyğun olaraq 44.4 və 48.0% olur. Bu göstəricilərin cəmi 3700C 

temperaturda alınan 2.5- və 2.3-ksilenolların selektivlikləri cəmindən bir qədər azdır 

(2.4%). 

Cədvəl 3.3.3 

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə 4-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyasına xammaldakı komponentlərin mol nisbətinin təsiri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, υ-0.8st-1  mol/mol 

Alkilatın tərkibi və göstəricinin adı 4-metilfenolun metanola olan mol nisbəti 

1:0,75 1:1 0,75:1 

Alınmışdır,  kütlə % ilə, o cümlədən çevrilməyən 

metanol 

 

3.1 

 

7.3 

 

18.7 

4- metilanizol  0.5 1.5 1.8 

4-metilfenol çevrilməyən 4-metilfenol 50.5 39.5 26.0 

2.4-dimetilfenol 33.5 35.5 32.5 

Digər dimetilfenollar 2.5 4.0 5.0 

Trimetilfenollar 0.5 1.0 2.0 

Su 7.0 8.2 8.5 

Qaz+ itki 2.4 3.0 5.5 

4- metilfenolun konversiyası, % 39.5 48.7 58.6 

Metanolun konversiyası, % 81.2 68.3 49.7 

Çevrilmiş 4-metilfenola görə hesablanmış 

məhsulların çıxımı,  

   

2.4-dimetilfenolun 89.8 83.7 78.1 

Digər dimetilfenollarım 6.7 9.4 12.0 

4- metilanizolun 1.3 3.5 4.3 

 

Temperaturun 4000C –yə qaldırlması 2- və 4- metilfenolların metanolla 

alkilləşməsindən uyğun olaraq əmələ gələn 2.6- və 2.4-dimetilfenolların 

selektivliklərinə də mənfi təsir edir. Belə ki, 3700C- də alınan nəticələrlə müqayisədə 

2.6-dimetilfenolun  çevrilmiş o-krezola görə hesablanmış çıxımı 6.5% azalaraq 

85.5%  təşkil edir (cədvəl 3.3.1). 4-metilfenol və metanol əsasında əmələ gələn 2.4-

dimetilfenolun selektivliyi isə bu halda 2% azalaraq 87.8% olur (şəkil 3.3.1). 
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Şəkil 3.3.1. 4-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasının göstəricilərinə 

temperaturun təsiri. υ-0.8st-1, ν=1:0.75mol/mol. 

Çevrilmiş 4-metilfenola görə hesablanmış 2.4-dimetilfenolun (1), digər 

ksilenolların (2), 4-metilanizolun (3) çıxımları, 4-metilfenolun konversiyası (4) 

 

Krezolların metanolla alkilləşmə prosesində temperaturun sonrakı artımı ilə 

məqsədli məhsullar olan ksilenolun müvafiq izomerlərinin selektivliklərinin bu cür 

azalması hər üç halda ardıcıl C-alkilləşmənin surətinin artması ilə izah oluna bilər. 

Buna sübut kimi alınan alkilatlarda trimetilfenolların qatılıqlarının və müvafiq 

göstəricilərinin artmasını göstərmək olar. 2- və 4- metilfenolların metanolla 

qarşılıqlı təsirindən alınan trimetilfenolların içərisində üstünlüyü 2.4.6-izomer təşkil 

edir. Temperaturun 3700C-dən 4000C-yə qaldırılması hər iki krezolun metanolla 

ardıcıl alkilləşməsini sürətləndirir. 2-metilfenol olan halda bu trimetilfenola görə 

selektivliyi 10 dəfə artaraq 2.5%-ə çatır. 3 metilfenola gəldikdə qeyd etməliyik ki, 

2.5- və 2.3- dimetilfenolların ardıcıl alkilləşməsindən əmələ gələn 2.3.6-

trimetilfenola görə selektivlik 4 dəfə artaraq 2.0% olur.  
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Şəkil 3.3.2. 3-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasının göstəricilərinə 

temperaturun təsiri. υ-0.8st-1, ν=1:0.75mol/mol. 

Çevrilmiş 3-metilfenola görə hesablanmış 2.5-dimetilfenolun (1), 2.3-

dimetilfenolun (2), digər ksilenolların (3) və3-metilanizolun (4) çıxımları, 3-

metilfenolun konversiyası (5) 

 

Ümumiyyətlə temperaturun qaldırılması (4000C) alınan alkilatlardakı dimetilfenol 

qarışığının qismən mürəkkəbləşməsinə səbəb olur ki, bu da istənilməyən haldır. 

Xüsusi yükləmənin yaxud verilən xammalın həcmi sürətinin bilavasitə kontakt vaxtı 

ilə əlaqəli olduğundan onun krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasına təsiri də 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusi yükləmənin aşağı qiymətində və ya kontakt vaxtı 

çox olan halda krezolların metanolla alkilləşməsi daha dərin baş verir. Metilfenolun 

konversiyası çoxalır, alınan alkilatların tərkibi mürəkkəbləşir və məqsədli məhsula 

görə prosesin selektivliyi azalır. Bu hal hər üç krezola aiddir. Belə ki, 2-metilfenolun 

metanolla alkilləşməsini xüsusi yükləmənin 0.4 st-1 qiymətində apardıqda krezolun 

konversiyası 41.3%, alınan 2.6-dimetilfenola görə selektivlik 86.0 təşkil edir. 3700C 

temperaturda aparılmış təcrübədəki nəticə xüsusi yükləmənin 0.8 st-1 qiyməti ilə 

müqayisədə 6.0% aşağı selektivliyə malikdir. Bu halda 2-metilfenolun konversiyası 
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5.7% azalsa da onun digər dimetilfenollara və xüsusən də trimetilfenola çevrilən 

payı xeyli artır (cədvəl 3.3.1). 

Analoji hal 4-metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirində də müşahidə olunur. 

Xüsusi yükləmənin 0.4 st-1-ə azaldılması alınan 2.4-dimetilfenola görə reaksiyasının 

selektivliyini 0.8 st-1 həcmi sürətlə müqayisədə 5.0% aşağı salır və bu zaman 

çevrilmiş 4-metilfenola görə hesablanmış ksilenolun çıxımı 84.8% olur.  

Verilən xammalın həcmi sürətinin 0.8 st-1-dən 0.4 st-1-ə salınması 3-

metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasına özünə məxsus təsir edir. Belə ki, bu 

zaman alınan diksilenol fraksiyasında (2.5 - və 2.4- izomerlər qarışığı) 2.5-

dimetilfenola görə selektivlik 8.3% azalaraq 40.7%-ə, 2.3-izomerin əmələ gəlmə 

selektivliyi isə 2.8% artaraq 47.8%-ə çatır (cədvəl 3.3.2). 2- metilfenol və 4-

metilfenolda olduğu kimi bu halda da m-krezolun konversiyası artır və bu artım 4.0 

% olur. Maraqlısı odur ki, xüsusi yükləmənin sonrakı artımı diksilenol fraksiyasının 

tərkibinin 2.5-izomerə nəzərən artmasına gətirib çıxarır. Belə ki, υ=1,2 st-1 olan 

halda əmələ gələn 2.5- və 2.3-dimetilfenolların çevrilmiş m-krezola görə 

hesablanmış çıxımları uyğun olaraq 49.8 və 41.8% təşkil edir.Ümumiyyətlə xüsusi 

yükləmənin 1.2st-1-ə qaldırılması alınan ksilenolların ardıcıl alkilləşməsini qismən 

məhdudlaşdırsa da bu zaman O-görə baş verən metilləşmənin artması müşahidə 

olunur. Bu hal 2- və 4-metilfenollara da aiddir. Məsələn, 2-metilfenolun metanolla 

alkilləşməsində xüsusi yükləmənin 0.8st-1 –dən 1.2 st-1-ə artırılması alkilatlarda 2-

metilanizolun əmələ gəlmə selektivliyini üç dəfə artırır, alınan digər ksilenol 

izomerləri və 2.4.6-trimetilfenola görə ümumi selektivliyi isə təqribən iki dəfə 

azaldır. Xüsusi yükləmənin artırılması ilə müşayət olunan kontakt vaxtının 

azaldılması krezolların konversiyasını azaltmaqla prosesin daha dərin getməsinin 

qarşısını alır. Ona görə də xüsusi yükləmənin 0.8st-1 qiymətinin daha əhəmiyyətli 

olduğu müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqatın növbəti mərhələsində krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasına 

xammaldakı komponentlərin mol nisbətinin təsiri seçilmiş (T-3700C, υ-0.8st-1) 

şəraitdə öyrənilmişdir. Alınan nəticələrdən aydın olur ki, krezolun metanola 
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ekvimolyar nisbəti ilə müqayisədə onun parsial təzyiqinin spirtlə müqayisədə 1.5 

dəfə çox olması daha əlverişlidir. Bu zaman məqsədli məhsula görə selektivlik daha 

yüksək qiymət almaqla yanaşı krezolun və metanolun yan çevrilmələrinin payı 

azalır, alınan alkilatların tərkibi sadələşir və onların sonrakı emalı azmərhələli olur. 

Məsələn, 2-metilfenolun metanolla alkilləşməsində 𝜈=1:1 mol/mol tərkibli 

xammalla müqayisədə 𝜈=1:0.75 mol/mol tərkibli xammalın katalitik çevrilməsindən 

alınan alkilatda olan 2.6-dimetilfenolun çevrilmiş krezola görə hesablanmış çıxımı 

6.0% çox olur (cədvəl 3.3.1). Bu zaman alınan digər ksilenollara və trimetilfenola 

görə ümumi selektivlik də kifayət qədər aşağıdır (2.8%). Xammaldakı spirtin parsial 

təzyiqinin artırılması qəbul edilməzdir. Ona görə ki, MMOKF katalizatoru 

iştirakında spirtin xeyli hissəsi kənar çevrilmələrə məruz qalmaqla yanaşı ardıcıl 

alkilləşmənin sürətini artırır və məqsədli məhsul olan 2.6-dimetilfenola görə 

prosesin selektivliyini ekvimolyar nisbətlə müqayisədə 86.0%-dən 79.4%-ə salır. Bu 

zaman prosesdə alınan digər dimetilfenollar və trimetilfenolların ümumi selektivliyi 

ekvimolyar nisbətlə müqayisədə 2.0%, 𝜈=1:0.75 mol/mol tərkibli xammaldan alınan 

alkilatın analoji göstəricisi ilə müqayisədə isə iki dəfədən çox artır. 3-metilfenolun 

metanolla alkilləşmə reaksiyasına xammaldakı komponentlərin mol nisbətinin təsiri 

də analoji xarakter daşıyır. Maraqlısı odur ki, bu zaman 2.5- və 2.3-dimetilfenollar 

qarışığının tərkibinin az dəyişdiyi müşahidə olunur. 

4-metilfenolun metanolla alkilləşməsinə xammaldakı komponenetlərin mol 

nisbətinin təsiri də digər krezollardakı halı təkrar edir. Məqsədli məhsul olan 2.4-

dimetilfenola görə yüksək selektivlik  𝜈=1:0.75 mol/mol qiymətində əldə olunur və 

89.8% təşkil edir. Bu zaman ardıcıl alkilləşmə məhsullarına görə ümumi selektivlik 

3.0% olur. Xammaldakı komponentlərin ekvimolyar nisbətində çevrilmiş 4-

metilfenola görə hesablanmış 2.4-dimetilfenolun çıxımı 83.7 %, digər ksilenollar və 

trimetilfenolların ümumi çıxımı isə 5.0% olur. Xammalda spirtin parsial təzyiqinin 

1.5 dəfə çox olması yuxarıda  göstərdiyimiz çıxımları uyğun olaraq 78.1 və 7.0%-ə 

qədər dəyişdirir (cədvəl 3.3.3).  Deməli, xammaldakı spirtin parsial təzyiqinin 

artırılması krezolun hər üç izomerinin konversiyasını artırmaqla  yanaşı məqsədli 
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məhsulun selektivliyini xeyli aşağı salır, alkilatların tərkibini mürəkkəbləşdirir,  qaz 

halında alınan  maddələrin və itkinin miqdarını çoxaldır. 

Alınan nəticələrin təhlili göstərir ki, seçilmiş MMOKF katalizatoru iştirakında 

müəyyən edilmiş şəraitdə (T-3700C, υ-0.8st-1, 𝜈=1:0.75 mol/mol) hər üç krezol 

ayrılıqda metanolla alkilləşmə reaksiyasında dimetilfenolun müvafiq izomerini 

yüksək çıxım və selektivliklə alınmasını mümkün edir. Belə ki, 2-metilfenol və 

metanol əsasında 2.6-dimetilfenol 32.8% çıxım və 92.0% selektivliklə, 4-

metilfenolun metanolla alkilləşməsindən isə 2.4-dimetilfenol 35.5% çıxım və 89.8% 

selektivliklə alınmışdır. 3-metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən 2.5- və 2.3-

dimetilfenollar qarışığı 37.7% ümumi çıxımla və 94.0% ümumi selektivliklə alınır. 

2.5- və 2.3-dimetilfenolların mol nisbəti 1:0.9 təşkil edir. 

Katalizator və  reaksiya şəraitinin eyni olması, alınan texnoloji göstəricilərinin 

isə az fərqlənməsi çevik texnologiyanın yaradılmasını mümkün edir. Xammaldakı 

krezolu dəyişməklə və alınan alkilatların emalını təkmilləşdirməklə dimetilfenolun 

daha çox tələb olunan izomerlərini, o cümlədən 2.6-, 2.4-, 2.5- və 2.3-

dimetilfenolları istehsal etmək mümkündür.   Bu da alınan nəticələri səciyələndirən 

əsas xüsusiyyətdir. 

3.4. MMOKF katalizatoru iştirakı ilə krezolların 

      etanolla alkilləşməsi 

 

MMOKF katalizatorunun o-selektiv alkilləşdirmə xassəsinin universallığını 

digər spirtlərin misalında təsdiq etmək məqsədilə krezolların etanolla qarşılıqlı təsiri 

öyrənilmişdir. Digər tərəfdən krezolların etil törəmələri bəzi ölkələrdə qiymətli 

monomerlərin, o cümlədən vinilkrezolların alınmasında uğurla istifadə olunur və 

onlar əsasında xüsusi təyinatlı makromolekullu birləşmələr istehsal olunur  [43, 

c.128]. 

Bunu nəzərə alaraq MMOKF katalizatorunun katalitik xassələri 2-, 3- və 4- 

metilfenolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında ətraflı tədqiq edilmişdir. İlk 

növbədə krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasının seçilmiş reaksiya şəraitində 
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təcrübələr qoyulmuşdur. Alınmış nəticələr cədvəl 3.4.1-də göstərilmişdir.  

İlkin tədqiqatları  planlaşdırdıqda krezolların etanolla alkilləşmə reaksiyasının 

iki rejim parametrini, yəni xüsusi yükləmənin və xammaldakı komponentlərin mol 

nisbətinin uyğun olaraq 0.8st-1 və 1:0.75 mol/mol saxlanılmasına və iki temperaturda 

(3500C və 3700C) onun aparılmasına qərar verilmişdir. Bu isə krezolların etanolla 

alkilləşmə reaksiyasının nəticələri ilə krezolların metanolla qarşılıqlı təsirinin 

göstəricilərinin müqayisəli təhlilini asanlaşdıra bilər. Eyni katalitik sistem 

iştirakında aparılan bu tədqiqatların alınmış nəticələri işimizin düzgün qurulduğunu 

göstərdi. 

2-metilfenolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında alınan reaksiya məhsullarına 

o-krezolun etilefiri, 2-etil-6-metilfenol (2E6MF), 2-metil-4-etilfenol (2M4EF), 

(2M4EF), 2.4-dietil 6-metilfenol (2.4-DE6MF) və 2-metilfenolun digər monoetil 

törəmələri aiddir [49, c.148]. 

3-metilfenolun etanolla qarşılıqlı təsirindən əsasən 2-etil-5-metilfenol 

(2E5MF), 2-etil-3-metilfenol (2E3MF) 3-metilfenolun etil efiri və m-krezolun digər 

monoetil törəmələri alınır. 

4-metilfenolun etanolla alkilləşmə məhsullarına isə p-krezolun etil efiri, 2-etil-

4-metilfenol (2E4MF), 2.6-dietil-4-metilfenol (2.6 DE4MF), 3-etil-4-metilfenol 

(3E4MF) aiddir. 

Alınmış nəticələrin təhlilindən aydın olur ki, krezolun etanolla alkilləşmə 

reaksiyası da əsasən nüvədəki o-vəziyyətində olan karbon atomunda elektrofil 

əvəzetmə mexanizmi üzrə baş verir. O-görə alkilləşmənin payı cuzi olub 

temperaturun artması ilə kəskin azalır (cədvəl 3.4.1). Etanolun kənar çevrilmələrinə 

dehidrogenləşmə və qismən molekullararası dehidratasiya reaksiyaları aiddir.  

Temperaturun 3500C-dən 3700-yə qaldırılması hər üç halda məqsədli məhsula 

görə reaksiyanın selektivliyinin azalmasına və çıxımının artmasına səbəb olur. Belə 

ki, 2-metilfenolun etanolla alkilləşmə reaksiyası misalında 2E6MF-nin selektivliyi 

91.0%-dən 88-ə qədər azalır, onun çıxımı isə 5.2% artaraq 33.4% təşkil edir. 
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3-metilfenolun etanolla alkilləşmə prosesində iki əsas məhsul alınır 2E5MF və 

2E3MF. Bu birləşmələri ümumi selektivliyi 3500C-də 92.5%, 3700C-də  isə 90.5% 

olur. Sonuncu halda başlanğıc m-krezola görə hesablanmış ümumi çıxıma (44.5%) 

gəldikdə, 3500C ilə müqayisədə artım 9.5% təşkil edir. Temperaturun yuxarıda 

göstərilən qaydada artırılması 4-metilfenolun etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan 

2E4MF-nin  selektivliyini 2.0% azaldaraq 86.5%-ə salır və bu hal həmin məhsulun 

çıxımının 30.5%-dən 39.9%-ə qalxması ilə müşayiət olunur.  

Cədvəl 3.4.1-də verilmiş nəticələrdən göründüyü kimi krezolların etanolla 

Cədvəl 3.4.1 

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə krezolların  etanolla alkilləşmə reaksiyasının 

nəticələri. Reaksiyanın şəraiti: υ-0.8st-1, 𝜈=1.0:0,75 mol/mol 

Göstəricinin adı Xammalın tərkibi 

2-metilfenol- 

etanol 

3-metilfenol- 

etanol 

4-metilfenol- 

etanol 

Temperatur 0C 350   370 350    370 350     370 

Çevrilmiş krezola görə hesablanmış əsas  

reaksiya məhsullarının çıxımı, % 

   

Krezolun etilefiri 2.0      1.0 2.5       1.0 3.0       1.5 

2-etil-6-metilfenol 91.0     88.0 -             - -        - 

2-etil-4-metilfenol 3.0      5.0 -           - 88.5      86.5 

2-etil-5-metilfenol -          - 58.0     54.0 1.5         2.5 

2-etil-3-metilfenol -           - 34.0     36.5 -             - 

2.6-dietil-4-metilfenol -           - -           - 3.0       5.0 

2.4-dietil-6-metilfenol 1.5      2.0 -            - -               - 

Krezolun digər etiltörəmələri 1.5      3.0 2.5        5.5 2.5      4.0 

Krezolun konversiyası, % 31.0    38.0 35.0      44.5 34.5    46.5 

Başlanğıc krezola görə hesablanmış əsas  

reaksiya məhsullarının çıxımı, % 

   

2-etil-6-metilfenol 28.2    33.4 - - - - 

2-etil-4-metilfenol - - - - 30.5    39.8 

2-etil-5-metil və 2-etil-3-metilfenolların cəmi - - 32.4      40.3 - - 

alkilləşmə reaksiyasında temperaturun artması ilə nüvədəki karbona görə xüsusən 

də o- və qismən p- vəziyyətlərdə olanlarda ardıcıl alkilləşmənin surəti artır. Bunun 

nəticəsi olaraq 2-metilfenol götürüldükdə 2E6MF-la yanaşı 4E2MF və daha sonra 

2.4DE6MF əmələ gəlir. 
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Ümumiyyətlə reaksiya rejiminin dəyişdirilməsi zamanı baş verən əsas və yan 

çevrilmələrin mahiyyəti krezolların metanolla alkilləşməsi zamanı müşahidə olunan 

reaksiyalara çox yaxındır. Rejim parametrlərinin əsas texnoloji göstəricilərə təsiri 

dinamikası də praktiki olaraq eynidir. 

Krezolların metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasında alınan məqsədli 

məhsulların çıxımı və selektivliklərinin müqayisəli nəticələri şəkil 3.4.1-də 

verilmişdir. 

Göründüyü kimi krezolların metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasının 

nəticələri yaxınlığı ilə diqqəti cəlb edir. Hər iki halda MMOKF katalizatorunun o-

istiqamətləndirici xüsusiyyəti özünü biruzə verir.  

Eyni reaksiya şəraitində (T-3700C, υ-0.8st-1,𝜈=1:0.75 mol/mol) alınan 

məqsədli məhsulların selektivliyi metanol olan halda etanolla müqayisədə bir qədər 

çox olur. Krezolların metanolla qarşılıqlı təsirindən alınan məqsədli məhsulların 

(2.6-dimetilfenol, 2.5- və 2.3-dimetilfenollar qarışığı və 2.4-dimetilfenol) 

selektivliyi 89.8-94.0%, monometilfenolların etanolla qarşılıqlı  təsirindən əmələ 

gələn krezolun əsas etil törəmələrinin (2E6MF, 2E5MF və 2E3MF qarışığı, 2E4MF) 

selektivliyi isə 86.5-90.5% hüdudlarında olur. Analoji məqsədli məhsulların 

çıxımına gəldikdə krezolların metanolla alkilləşməsi nəticəsində alınan uyğun 

birləşmələrin çıxımı 32.8-37.7% monometilfenolların etanolla alkilləşməsindən 

alınan məqsədli məhsulların çıxımı isə 33.4-40.3% hüdudlarında dəyişir. 

Bu nəticələrin təhlili göstərir ki, MMOKF katalizatoru iştirakında reaksiya 

rejimini dəyişmədən xammaldakı spirti metanol və ya etanol götürdükdə reaktor 

bloku universal reaksiya aparatı rolunu oynaya bilər. Başqa sözlə desək, krezolun 

izomerini və spirti dəyişməklə dimetilfenolların yuxarıda göstərdiyimiz  

izomerlərini və krezolun məqsədyönlü o-etiltörəmələrini yüksək texnoloji 

göstəricilərlə (çıxım, selektivlik, monometilfenolun konversiyası) almaq 

mümkündür. Alınan məhsulların sonrakı emalında cuzi təkmilləşmə etməklə və 

rektifikasiya blokunu tənzimləməklə bu qiymətli məhsulların istehsalını qurmaq 

mümkündür.  
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Şəkil 3.4.1  2-, 3- və 4-metilfenolların metanol (A) və etanolla (B) alkilləşməsindən 

alınan məqsədli məhsula görə selektivliklər (1, 3,5 və 1/,3/,5/) və onların çıxımları ( 2, 4, 6 və 

2/,4/,6/). Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, υ-0.8st-1, 𝜈=1:0.75 mol/mol. 

1,2- 2.6-dimetilfenol, 3.4-  2.5 və 2.3-dimetilfenollar qarışığı, 5.6-2.4-dimetilfenol. 1/, 

2/-2etil-6-metilfenol. 3/, 4/ 2-etil-5-metilfenol və 2 etil-3-metilfenol qarışığı. 5/,6/-2-etil-4-

metilfenol. 

 

3.5. MMOKF katalizatoru iştirakı ilə fenolun C1-C3  

       spirtlərlə alkilləşməsi 
 

MMOKF katalizatorunun o-selektiv alkilləşmə qabiliyyəti fenolun metanol, 

etanol və propanollarla qarşılıqlı təsirində də yoxlanılmışdır. Fenolun metanolla 

alkilləşmə rekasiyasını aparmaqda əsas məqsəd bir mərhələ ilə 2.6-dimetilfenolun 

sintezi olmuşdur. Bu yolla 2.6-dimetilfenolun alınması iqtisadi, texnoloji və ekoloji 

cəhətlərdən daha əlverişli sayıla bilər. Lakin bu istiqamətdə aparılmış tədqiqatlar  

[124], [134,p.53]  praktiki cəhətdən cəlbedici olmamışdır. Bəzi alimlər [73,p.103] 

bu üsul əsasında 2-metilfenol və 2.6-dimetilfenol qarışığının istehsalını yaratmağı 

təklif edirlər. 
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Bunu  nəzərə alaraq fenol və metanol əsasında o-metilfenollar qarışığının (2-

metil- və 2.6-dimetilfenollar) alınması istiqamətində tədqiqatlar aparılmış və bu 

məqsədlə seçilmiş MMOKF katalizatorunun katalitik xassələrinin tədqiqi davam 

etdirilmişdir. 

Alınan nəticələrin təhlili göstərir ki, xammaldakı spirtin qatılığının artırılması 

ilə müəyyən dərəcədə buna nail olmaq mümkündür (cədvəl 3.5.1). Metanolun 

fenolla qarışığındakı mol nisbəti 2 dəfə çox götürüldükdə çevrilmiş fenola görə 

hesablanmış 2-metilfenol və 2.6-dimetilfenolun çıxımı uyğun olaraq 57.5 və 22.0%, 

𝜈=0.25:1 mol/mol olan xammalın katalitik çevrilməsindən əmələ gələn o-krezol və 

2.6-ksilenola görə selektivliklər isə 32.0 və 40.0% təşkil edir. Xammaldakı 

metanolun parsial təzyiqinin altı gəfə artırılması isə fenolun konversiyasını 85.5%-

ə qaldırsa da əmələ gələn o-metilfenollar cəminə görə selektivlik cəmi 59.0% olur. 

Cədvəl 3.5.1- dən görünür ki, alınan alkilatların tərkibi metanolun xammaldakı mol 

payı artdıqca mürəkkəbləşir. Onların tərkibində 3- və 4-metilfenolların, 2.4.6-

trimetilfenolun və fenolun digər metil homoloqlarının, hətta polimetilfenolların 

qatılığı artır. Bu da məqsədli o-metilfenollara görə prosesin selektivliyinə və 

çıxımına mənfi təsir edir, alkilatların ayrılmasını çətinləşdirir və məqsədli 

məhsulların təmizliyini aşağı salır. 

Alınan nəticələrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, 2.6-dimetilfenolun 2-metilfenol 

və metanol əsasında alınması fenolun metanolla qarşılıqlı təsiri ilə müqayisədə daha 

effektivdir.  

Fenolun etanolla alkilləşmə reaksiyasında istifadə olunan MMOKF 

katalizatoru yenə də universal o-alkilləşdirici xassələr nümayiş etdirir (cədvəl 3.5.2). 

Müəyyən edilmiş şəraitdə (T-3700C, υ-1.2st-1, 𝜈=1:075 mol/mol) çevrilmiş fenola 

görə hesablanmış 2-etilfenolun çıxımı 87.5%, başlanğıc fenola görə hesablanmış 

çıxım isə 30.2% olur. Bu xammalın da katalitik çevrilməsinin nəticələri götürülən 

spirtin parsial təzyiqindən asılı olaraq dəyişir. 

Cədvəl 3.5.1 

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə fenolun metanolla  

alkilləşmə reaksiyasının nəticələri 
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Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, υ-1.2st-1 

 

Göstəricinin adı Xammaldakı fenolun metanola olan mol nisbəti 

1:0.75 1:1 0.5:1 0.25:1 0.167:1 

Fenolun konversiyası, % 32.0 45.0 61.5 72.0 85.5 

Çevrilmiş fenola görə 

hesablanmış əsas reaksiya 

məhsullarının çıxımı,%, ilə  

o cümlədən 

     

2-metilfenol 87.0 78.0 57.5 32.0 17.0 

3- və 4-metilfenolların 1.0 2.0 2.5 3.5 3.0 

2.6-dimetilfenolun 6.0 9.5 22.0 40.0 42.0 

2.4.6-trimetilfenolun 2.0 4.5 7.5 11.5 16.0 

 

Belə ki, 2-etilfenola görə prosesin selektivliyi xammaldakı komponentlərin 

ekvimolyar götürülməsi nəticəsində 79.5%-ə, spirtin ikiqat mol artımında isə 68.0%-

ə düşür. Bu zaman 2-etilfenolun çıxımı əvvəlcə 38.6%-ə daha sonra isə 44.2%-ə 

qalxır. Lakin bu artım alınan alkilatın tərkibinin şaxələnməsi ilə müşayiət olunur ki, 

bu da alınan məhsulların sonrakı emalını xeyli çətinləşdirir. Belə ki, alınan 

alkilatlarda  3- və 4-etilfenolların, fenolun di və trietil törəmələrinin və digər 

alkilfenolların varlığı katalitik prosesin səmərəliliyinə mənfi təsir edir. Bu 

tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, aparılması mümkün olan kompleks 

tədqiqatlar nəticəsində MMOKF-katalizatoru iştirakı ilə 2-etilfenolun daha yüksək 

çıxım və selektivliklə sintezinə nail olmaq olar. 

Tədqiqatların məntiqi davamı olaraq fenolun propanollarla alkilləşmə 

reaksiyasında da MMOKF-katalizatorunun aktivliyi və selektivliyi yoxlanılmış və 

bu nəticələr digər katalizatorlar iştirakı ilə əldə etdiyimiz nəticələrlə müqayisəli 

təhlil olunmuşdur. 

 Cədvəl 3.5.2 

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə fenolun etanolla  

alkilləşmə reaksiyasının nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, υ-1.2st-1 

 
Göstəricinin adı Xammaldakı fenolun etanola olan mol nisbəti 

1:0.75 1:1 0.5:1 

Fenolun konversiyası, % 34.5 48.5 65.0 
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Çevrilmiş fenola görə hesablanmış 

əsas reaksiya məhsullarının 

çıxımı,%, ilə o cümlədən 

   

2-etilfenol 87.5 79.5 68.0 

3- və 4-etilfenolların 1.5 3.5 4.5 

2.6-dietilfenol 5.0 7.5 11.5 

2.4.6-trietilfenol 1.0 3.0 6.5 

 

Katalizator kimi ferritlər və palladium tərkibli seolitlərdən  istifadə edilmişdir. 

Fenolun 1 və 2 propanollarla aklilləşmə reaksiyasının tədqiqində müxtəlif 

katalizatorların katalitik xassələri cədvəl 3.5.3 və 3.5.4-də verilmişdir. 

Cədvəl 3.5.3-dən göründüyü kimi fenolun 1-propanolla alkilləşmə 

reaksiyasının əsas məhsulları 2-propilfenol və 4- propilfenoldur. Alkilatlarda 

göstərilən 3- və 4- propilfenollar qarışığında p- propilfenolun payı azı 90.5% təşkil 

edir. Reaksiya zamanı alınan digər məhsullara fenolun propil efirini, 2.6-dipropil 

fenolu və digər dipropil fenolları misal göstərmək olar. Katalitik prosesdə fenolun 

oksigenə görə alkilləşməsi cüzi, karbona görə alkilləşməsi isə əsas çevrilmə kimi 

üzə çıxır. Sxematik olaraq bunu  aşağıdakı kimi göstərmək olar.  

Göründüyü kimi istifadə olunmuş katalizatorların hamısının iştirakında O- və 

C-a görə alkilləşmə məhsullarının bu nisbəti saxlanılır. Katalizatorun tərkibindən 

asılı olaraq alınan alkilatlarda məhsulların tərkibi və izomerləri müəyyən qədər 

dəyişir. Pd,H-mordenit, kobalt ferrit və MMOKF katalizatorları əsasən 2-

propilfenolun alınmasında yüksək selektivlik (81-88.5%) nümayiş etdirir. 

Kobaltferrit və MMOKF katalizatorundan fərqli olaraq palladiumla modifikasiya 

olunmuş mordenit iştirakı ilə alınan alkilatlarda 4-propil fenola görə selektivlik 

~11.0% təşkil edir və hər iki monopropil fenolun cəminə görə prosesin selektivliyi 

92.0 %-ə çatır [3, c.213]. 

Cədvəl 3.5.3 

Müxtəlif katalizatorlar iştirakı ilə fenolun 1-propanolla alkilləşmə reaksiyasının 

nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3500C, υ-0.8st-1,  fenolun 1 propanola olan mol 
nisbəti=1:1mol/mol 

 
Katalizator Fenolun     

konversiyası, % 

Çevrilmiş fenola görə hesablanmış reaksiya  

məhsullarının çıxımı, % 
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Fenolun 

propil efiri 

2- propil 

fenol 

3- və 4- 

propil 

fenollar 

2.6-dipropil 

fenol 

Digər di-

propil 

fenollar 

CoFe2O4·γ-Al2O3 49.0 4.5 85.0 2.0 5.0 2.0 

PdCaY 59.5 3.5 70.0 20.5 2.0 3.5 

Pd-ZSM-5 65.5 0.5 68.0 21.0 5.5 3.5 

MMOKFK 53.5 3.0 88.5 0.5 5.0 2.5 

Pd,H-mordenit 53.5 3.2 81.0 11.5 1.0 1.5 

 

Digər katalizatorlar monopropil fenolun hər üç izomer qarışığının alınmasında 

daha çox əhəmiyyət kəsb edirlər. Düzdür, bu katalitik sistemlər (PdCaY, Pd-ZSM-

5) də əsasən orto izomerin alınmasında fəallıq göstərirlər. Lakin, reaksiya şəraitində 

alınan digər propilfenollar qarışığına görə selektivlik 20.5% (PdCaY) və 21.0% (Pd-

ZMS-5) olur. Digər tərəfdən, alınan 3- və 4-propilfenollar qarışığında PdCaY 

götürülən halda üstünlüyü 4-propilfenol PdZSM-5 iştirakında isə 3-propilfenol 

təşkil edir.  

Deməli, apardığımız tədqiqatlar nəticəsində aydın olur ki, fenolun 1-propanolla 

katalitik alkilləşmə prosesində katalizatoru dəyişməklə propilfenolun bu və ya digər 

fərdi izomerini, yaxud da məqsədyönlü izomer qarışığını almaq mümkündür. 

Fenolun 2-propanolla alkilləşmə reaksiyasının müxtəlif katalizatorlar iştirakı 

ilə tədqiqinin nəticələrini (cədvəl 3.5.4) araşdırdıqda aydın olur ki, alınan alkilatların 

tərkibi 1-propanol olan halla müqayisədə bir qədər fərqlənir. Fenolun 2-propanolla 

qarşılıqlı təsirindən əsasən 2-izopropilfenol və 4- izopropilfenol əmələ gəlir ki, 

onların mol nisbəti istifadə olunan katalizatorun tərkibindən asılıdır. 

 

 

 

 

Cədvəl 3.5.4 

Müxtəlif katalizatorlar iştirakı ilə fenolun 2-propanolla alkilləşmə 

reaksiyasının nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3500C, υ-0.8st-1, 𝜈=1:1mol/mol 

 

Katalizator Fenolun 

konversiyası, % 

Çevrilmiş fenola görə hesablanmış reaksiya məhsullarının 

çıxımı, % 
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Fenolun 

izopropil 

efiri 

2- izopro-

pil fenol 

3- və 4- izo-

propil 

fenollar 

2.6-di- 

izopropil 

fenol 

Digər di-

izopropil 

fenollar 

CoFe2O4·γ-Al2O3 44.5 0.5 83.5 3.5 6.0 5.0 

PdCaY 62.5 - 74.0 15.0 2.0 8.0 

Pd-ZSM-5 66.0 - 66.5 16.5 7.0 9.0 

MMOKFK 50.5 - 87.0 2.0 8.0 2.0 

Pd,H-mordenit 53.0 - 80.0 11.5 5.0 3.0 

 

İlk növbədə alınan alkilatlarda fenolun izopropil efirinə rast gəlinmir. 1-

propanolla müqayisədə fenolun alkilləşməsini 2-propanolla apardıqda reaksiya 

məhsulları içərisində krezol və ksilenolun izomerlərinə rast gəlinir ki, bu da prosesdə 

krekinq və disproporsionlaşma reaksiyalarının qismən də olsa  baş verdiyini göstərir. 

 

OH+C3H7OH

 OC3H7

 OH

 OH

C3H7

C3H7

C3H7OH

-H2O
 OH

C3H7

C3H7  

Kobaltferrit və MMOKF katalizatorları iştirakı ilə əsasən 2-izopropilfenol 

əmələ gəlir ki, onun selektivliyi də uyğun olaraq 83.5 və 87.0% təşkil edir. 

Monoizopropilfenolun digər izomerləri az miqdarda alınır və onlara görə prosesin 

selektivliyi 2.0 – 3.5% olur. Ferritlərdən fərqli olaraq PdCaY və Pd-ZSM-5 seolitləri 

iştirakında fenolun izopropil spirti ilə alkilləşməsindən alınan 

monoizopropilfenollar qarışığında əmələgəlmə selektivliyi 15.0-16.5% olan m- və 

p-izomerlərə rast gəlinir. Bu göstərici Pd,H-mordenit olan halda 11.5% təşkil edir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Pd-ZSM-5 katalizatoru iştirakında alınan m- və p- 

izopropilfenollar qarışığında bu izomerlərin ekvimolyar nisbətdə olması, digər 

palladium tərkibli seolitlərdə isə p-izomerin qatılığının ≥ 60.0% kütlə olduğu 

müəyyən edilmişdir. Bundan başqa palladium pentasil iştirakında alınan 
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izopropilfenolun krekinq, disproporsionlaşma və digər çevrilmələrə məruz qalması 

da daha çox baş verir.  

İstifadə olunan katalizatorların hamısı ardıcıl alkilləşmə reaksiyası ilə 

diizopropil törəmələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Tədqiq edilmiş katalizatorlar iştirakı ilə fenolun 1- və 2-propanollarla 

alkilləşməsindən alınan 2- propil və 2-izopropilfenolların başlanğıc fenola görə 

hesablanmış çıxımları 3.5.1 saylı şəkildə verilmişdir. Nəticələrin təhlilindən aydın 

olur ki, o-alkilləşdirici katalizatorlar olan CoFe2O4·γ-Al2O3 və MMOKF sistemləri 

iştirakında alınan 2 alkilfenolların molekulundakı alkil qrupu şaxələndikdə onların 

alınma çıxımları 3.3-4.5% azalır. Bu çıxımların cuzi azalması Pd-ZSM-5- və  Pd,H-

mordenit iştirakında da   müşahidə olunur. Bu katalizatorlardan fərqli olaraq PdCaY 

katalizatoru iştirakında alınan 2-izopropilfenolun çıxımı 2 propil fenolun çıxımı ilə 

müqayisədə 4.6% çox olur. Fenolun propanollarla qarşılıqlı təsirindən alınan 2-

propil və ya 2-izopropilfenollara görə selektivlik ən çox MMOKF katalizatorunda 

müşahidə olunur və bu göstərici uyğun olaraq 88.5 və 87.0% olur. Ən aşağı 

göstəricilər isə Pd-ZSM-5 seolitinə aiddir və bu katalizatorun o-alkilləşmədəki 

selektivliyi uyğun olaraq 68.0 və 66.5% təşkil edir. 2-propilfenolun sintezində daha 

yüksək çıxım yenə də MMOKF katalizatoruna xasdır (47.3%). 2-izopropilfenola 

görə daha yüksək çıxım PdCaY iştirakında əldə edilmişdir (46.2%).  
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Şəkil 3.5.1. Müxtəlif katalizatorlar iştirakı ilə fenolun propanol və 

izopropanolla alkilləşməsindən alınan 2-propilfenolun (1) və 2-

izopropilfenolun (2) çıxımları. 1.Kobaltferrit katalizatoru, 2. MMOKFK. 3. 

PdCaY. 4.Pd,H-mordenit. 5. Pd-ZSM-5. 

Deməli MMOKF katalizatoru fenolun o-propil və o-izopropil törəmələrini də 

alkilləşmə prosesi ilə almağa imkan verir və alınan nəticələr praktiki əhəmiyyət kəsb 

edir. 

MMOKF katalizatoru iştirakında fenolun metanol, etanol və propanollarla 

alkilləşmə reaksiyasının xüsusiyyətləri reaksiya şəraitindən, istifadə olunan spirtin 

tərkibi və reaksiya qarışığındakı payından asılıdır. 3.5.1, 3.5.3 və 3.5.4 saylı 

cədvəllərdə verilmiş nəticələri təhlil etdikdə aşağıdakılar üzə çıxır. 

-alkilləşdirici kimi götürülmüş spirtin molekul kütləsi artdıqda yaxın reaksiya 

şəraitində fenolun konversiyası artır. Metanol olan halda fenolun konversiyası 

32÷45,0%, eyni şəraitdə alkilləşməyə etanol götürüldükdə 34,5-48,5% olur. 

Propanollarla reaksiya daha mülayim şəraitdə aparıldıqda (T-3500C, υ-0,8 st-1) 

fenolun konversiyasının yüksək göstəricisi 1-propanol olan halda 53,5%, 2-

propanolla alkilləşməni apardıqda isə 50,5% təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

fenolun propanollarla qarışığında ekvimolyar müsbət saxlanılır, digər spirtlərlə 
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alkilləşmə prosesində fenolun metanol və etanola olan mol nisbəti 1:0,75÷1 

götürülür. Son iki spirtlə alkilləşmənin temperaturu 3700C və həcmi surəti 1.2 st-1 

olmuşdur. Digər maraqlı nəticə propanollarda quruluşun şaxələnməsi fenolun 

birdəfəlik konversiyasını azaltmasıdır. 

-fenolun hər üç spirtlə alkilləşməsi reaksiyasının əsas məhsulu 2-alkilfenoldur. 

MMOKF katalizatorunu səciyələndirən bu xüsusiyyətlər aparılan tədqiqatın ana 

xəttini təşkil edir [5, s.173]. Çevrilmiş fenola görə hesablanmış 2-alkilfenolun çıxımı 

metanol olan halda reaksiya şəraitindən asılı olaraq 78,0-87,0%, etanolla 

alkilləşməni apardıqda 79,5-87,5%, 1-propanolla fenolun qarşılıqlı təsirindən 

88,5%, 2-propanolla fenolu alkilləşdirdikdə 87,0% olur. 2-alkilfenolun selektivliyi 

spirtin tərkibi və quruluşundan asılı olaraq az dəyişdiyini qeyd etməklə yanaşı bu 

göstəricinin çevrilmiş spirtə görə hesablanmış qiymətinin daha çox dəyişdiyini 

vurğulamaq lazımdır. Belə ki, çevrilmiş spirtə görə hesablanmış 2-alkilfenolun 

çıxımı 52,0-73,0% hüdudunda dəyişir və spiritin mol kütləsi artdıqda bu göstərici 

azalır. Başqa sözlə desək, spirtin mol kütləsi artdıqca MMOKF katalizatoru 

iştirakında yan çevrilmələrinin payı çoxalır və alkilləşmə prosesinə meyilliyi qismən 

azalır. Seolitlərlə müqayisədə bu hal daha zəif baş verir. 

-digər cəlb edən nəticə spirtin mol kütləsinin artması ilə ardıcıl alkilləşmənin 

sürətinin azalmasıdır. Xammaldakı komponentlərin ekvimolyar nisbətində həmçinin 

metanolun parsial təzyiqinin fenola görə iki dəfə çox olduğu halda bu 

qanunauyğunluq özünü biruzə verir. Belə ki, fenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən 

alınan 2.6-dimetilfenolun selektivliyi 9,5-22,0%, fenolun etanolla alkilləşməsindən 

əmələ gələn 2.6-dietilfenola görə selektivlik 7,5-11,5%, 1-propanolla qarşılıqlı 

təsirindən alınan 2.6-dipropilfenolun çevrilmiş fenola görə hesablanmış çıxımı 5.0-

8.5%, 2-propanolun alkilləşdirici agent kimi götürülməsi zamanı əmələ gələn 2.6-

diizopropilfenolun selektivliyi isə 8,0-10,0% təşkil edir. 

- alkilləşdirici agent kimi götürülmüş spirtin molekul kütləsi artdıqca alınan 2-

alkilfenolun çıxımı da artır. Belə ki tədqiq edilmiş şəraitdə ilkin fenola görə 

hesablanmış 2-alkilfenolun çıxımı, 2-metilfenol əmələ gəldikdə 27,8-35,1%, 2-
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etilfenol alındıqda 30,1-38,6%, 2-propilfenolda 40,0-47,3%, məqsədli məhsul 2-

izopropilfenol olduqda isə 38,5-43,9% olur. Propanolları təhlil etdikdə molekulun 

şaxələnməsi alınan alkilfenolun çıxımını azaldır. 

Bu kimi asılılıqlar krezolların metanol, etanol və propanollarla alkilləşmə 

prosesində də müşahidə olunur. Bu da tədqiq etdiyimiz MMOKF katalizatorunun 

hər üç spirtlə alkilləşmə prosesində yaxın katalitik xassələr nümayiş etdirməsini 

təsdiqləyir. 

 

3.6. PdCaY katalizatoru iştirakı ilə krezolların 

       metanolla alkilləşməsi 

 

Krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasında istifadə olunan o-alkilləşdirici 

katalizatorlardan fərqli olaraq PdCaY seoliti bu prosesdə ksilenolun digər 

izomerlərinin alınmasında da özəl xassələr nümayiş etdirir. İlkin tədqiqatlar 

nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 2-metilfenol və metanolun qarşılıqlı təsirindən 

91.5% selektivliklə 2.6- və 2.4-dimetilfenollar qarışığı əmələ gəlir. Bu zaman 2-

metilfenolun birdəfəlik konversiyasıda kifayət qədər yüksəkdir. 

Bunları nəzərə alaraq, həmin katalitik sistemin katalitik xassələrinin daha 

ətraflı öyrənilməsi məqsədilə xüsusi tədqiqatların aparılma lüzumunu vacib bildik 

[46, c.31]. Bu məqsədlə PdCaY seoliti iştirakında krezolların metanolla alkilləşmə 

reaksiyası tədqiq edilmiş alınan məhsulların çıxımına və krezolun konversiyasına 

temperatur, xüsusi yükləmə və xammal komponentlərinin mol nisbətinin təsiri 

öyrənilmişdir. 

2-metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən krezolun metil efiri, 2.6- və 2.4- 

dimetilfenollar, 2.4.6-trimetilfenol və 2.3.4.6-tetrametilfenol alınır. 2-metilfenolun 

metil efiri, 2.6- və 2.4-ksilenollar 3200C-də alınan əsas məhsullardır. Onlara görə 

reaksiyanın ümumi selektivliyi 95.5% krezolun konversiyası isə 36.5% təşkil edir. 

Temperaturun artması ilə o-metilanizolun qatılığı azalır və dimetilfenolun göstərilən 

izomerləri əsas reaksiya məhsullarına çevrilirlər. Belə ki, 3500C –də ksilenolun bu 
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izomerlərinə görə ümumi selektivlik 88.0%, 3800C-də isə 2.6- və 2.4-

dimetilfenolların ümumi selektivliyi 86.5% olur. Temperaturun artması ilə ardıcıl 

alkilləşmənin sürətlənməsi hesabına alkilatlarda 2.4.6-trimetilfenolun qatılığı 

artmağa başlayır (cədvəl 3.6.1). 

4-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında da aşağı temperaturda p-

metilanizol və 2.4-dimetilfenol əsas məhsullar olub 93.0% ümumi selektivliklə 

əmələ gəlirlər. Temperaturun artması ilə 4-metilfenolun metilefrinə görə selektivlik, 

əvvəlcə 4.5% (3500C), daha sonra isə heçə enir (3800C). Bu dəyişmə 2.4-

dimetilfenola görə reaksiyanın selektivliyini 81.-83.0% qaldırır. Temperaturun 

artması ilə ardıcıl alkilləşmənin sürətlənməsi və alkilatlarda tri- və 

tetrametilfenolların qatılığının çoxalması müşahidə olunur. Temperaturun 

qaldırılması ilə alınan dimetilfenolun izomer çeşidi də artır. Dediklərimizə misal 

olaraq və 2.5-dimetilfenolun əmələ gəlməsini göstərmək olar. Onun sintezi alınan 

2.4-dimetilfenolun qismən izomerləşməsi və ya krezol molekulundakı 5 vəziyyətdə 

olan karbona görə əvəzolmanın baş verməsi ilə izah oluna bilər. 

Hər iki krezolda olduğu kimi 3-metilfenolun da aşağı temperaturda 

alkilləşməsindən alınan məhsullar  içərisində onun metil efirinin payı kifayət 

qədərdir. 3200C-də alınan 2.5- və 2.3-dimetilfenolar qarışığı ilə 3-metilanizolun 

reaksiyadakı ümumi selektivliyi 93.5% olur. Temperaturun 3500C-yə qaldırılması 

3-metilanizola görə selektivliyin 11.0% azalaraq   3.5%-ə düşməsinə, 2.5- və 2.3-

dimetilfenollar qarışığına görə isə selektivliyin 79.0%-dən 85.0%-ə qalxmasına 

səbəb olur. Temperaturun sonrakı artımı məqsədəuyğun deyildir. Çünki bu zaman 

2.5- və 2.3-ksilenollar qarışığına görə selektivliyin daha da azalması müşahidə 

olunur (81.5%). 

3.6.1 saylı cədvəldən göründüyü kimi, PdCaY iştirakında reaktora verilən 

xammalın həcmi surətinin 1.2st-1-ə qaldırılması məqsədli məhsullara görə 

selektivliyə müsbət təsir edir, kənar çevrilmələrin, o cümlədən, ardıcıl alkilləşmənin 

prosesdəki payını azaldır. Lakin bu zaman başlanğıc krezola görə hesablanmış 

məqsədli dimetilfenolların çıxımı azalır. 
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Alınan nəticələrin təhlili [46, c.33] göstərir ki, krezollar içərisində ən aktivi 3-

metilfenoldur. Digər krezollar praktiki olaraq eyni hüdudlarda birdəfəlik 

konversiyaya uğrayır. 

Krezolların çevrilmə dərəcəsinə və reaksiyanın göstəricilərinə təsir edən vacib 

amillərdən biri də xammaldakı spirtin qatılığıdır (cədvəl 3.6.2). Xammalda 

metanolun qatılığı 16.7% kütlə olduqda krezolların konversiyasının azalması və 

alınan  məqsədyönlü ksilenol izomerlərinin ümumi selektivliyinin artması müşahidə 

olunur. Belə ki, 2-metilfenol olan halda alınmış 2.6- və 2.4-dimetilfenollar qarışığına 

görə  ümumi selektivlik 92.0%, 4-metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ 

gələn 2.4-dimetilfenolun selektivliyi 86.0% və 3-metilfenolun metanolla 

alkilləşməsindən alınan 2.5- və 2.3- dimetilfenollar qarışığının ümumi selektivliyi 

isə 90.0% olur. Başlanğıc krezola görə hesablanmış müvafiq ksilenolların çıxımına 

gəldikdə qeyd etməliyik ki, 2-metilfenol olan halda 2.6- və 2.4-ksilenol qarışığının 

çıxımı 35.0%. 4-metilfenoldan alınan 2.4-dimetilfenolun çıxımı 33.5%, 3-

metilfenolun alkilləşməsindən əmələ gələn 2.5- və 2.3- ksilenollar qarışığının çıxımı 

isə 37.4% təşkil edir. 

Xammalda spirtin qatılığının 30.8% kütlə olması prosesin göstəricilərinə hər 

üç halda mənfi təsir göstərir. Krezolların konversiyasının artması ilə onların kənar 



 
 

82 
 

Cədvəl 3.6.1 

Krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasının nəticələri  

Katalizator- PdCaY,  𝜈=1:1 mol/mol 

Reaksiyanın şəraiti Krezolun 

konversiyası,% 

                        Çevrilmiş krezola görə hesablanmış reaksiya məhsullarının çıxımı, % 

 metilanizol 2.6-DMF 2.4-DMF 2.5-DMF 2.3-DMF 3.4-DMF 3.5-DMF TMF PMF 

T0C υ,st-1 

    2-metilfenol-metanol   

320 0.8 36.5 18.0 56.5 21.0 - - - - 2.5 0.5 

350 0.8 48.8 3.2 58.0 30.0 - - - - 4.5 2.5 

380 08 55.5 - 48.0 38.5 - - - - 8.0 4.5 

350 1.2 41.0 4.0 60.0 30.5 - - - - 3.0 1.5 

    4-metilfenol-metanol   

320 0.8 38.0 16.0 - 77.0 - - - - 2.8 1.0 

350 0.8 48.0 4.5 - 83.0 2.0 - - - 7.5 2.0 

380 08 56.5 - - 81.0 4.5 - - - 10.5 3.5 

350 1.2 40.0 4.0 - 87.5 1.5 - - - 5.0 1.5 

    3-metilfenol-metanol  

320 0.8 40.0 14.5   59.0 20.0 - - 3.0 1.0 

350 0.8 50.5 3.5   60.0 25.0 1.0 0.5 7.0 2.0 

380 08 59.0 -   57.0 24.5 2.0 1.0 10.5 3.5 

350 1.2 42.5 3.0   64.0 23.5 1.0 - 5.0 1.5 

 

 

 

 

 8
2
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Cədvəl 3.6.2 

Krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasına xammaldakı  

metanolun qatılığının təsiri 

Reaksiyann şəraiti: T-3500C, υ-0.8st-1 

Göstəricinin adı Xammalın tərkibi 

 2-metilfenol-

metanol 

3-metilfenol-

metanol 

4-metilfenol-

metanol 

Xammalda metanolun qatılığı, kütlə % ilə 16.7       30.8 16.7        30.8 16.7       30.8 

Çevrilmiş krezola görə hesablanmış reaksiya 

məhsullarının çıxımı, % 

   

2.6-dimetilfenol 60.5        55.0 -                 - -                 - 

2.4-dimetilfenol 31.5        24.0 -                - 86.0       77.0 

2.5-dimetilfenol -              2.0 60.0        55.0 2.5          3.0 

2.3-dimetilfenol -               - 30.0        25.0 -              - 

3.4- və 3.5-dimetilfenollar -                - -              1.5 -              - 

Krezolun konversiyası, % 38.0        58.0 41.5        60.5 39.0       59.5 

 

çevrilmələrə sərf olunan payının çoxalması son nəticədə alınan əsas reaksiya 

məhsullarının selektivliyini aşağı salır. 2-metilfenol olan halda bu göstərici 13.0% 

4-metilfenoldan alınan 2.4-dimetilfenolun selektivliyi 9.0%, 3-metilfenol 

görürüldükdə isə alınan müvafiq ksilenollar qarışığının çevrilmiş m-krezola görə 

hesablanmış ümumi çıxımı isə 10.0% azalır. 

PdCaY seoliti iştirakında krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasında əsas  

çevrilmə ilə yanaşı bir sıra yan reaksiyalar da baş verir. Onlara metil və dimetil- 

fenolların izomerləşmə və disproporsionlaşma kimi rekasiyaları aid etmək olar. 

Xüsusən ≥ 3800C temperaturda özünü biruzə verən bu kimi çevrilmələrin prosesdəki 

payı çox deyil və müəyyən edilmiş optimal şəraitdə onlara praktiki olaraq rast 

gəlinmir. Lakin bu reaksiyaların sürəti xüsusi yükləmənin aşağı qiymətlərində υ-

0.4st-1 və metanolun xammaldakı qatılığının>30.8% kütlə qiymətlərində artmağa 

başlayır. Metanolun yan çevrilməsinə gəldikdə qeyd etməliyik ki, onun 

molekullararası dehidratasiyası ilə metil efirinin əmələ gəlməsi prosesdə üstünlük 

təşkil edir. Prosesin şəraiti sərtləşdikcə alınan katalizatorda C2-C4 

karbohidrogenlərinin izinə və az miqdarda alınmasına da rast gəlinir. Ümumiyyətlə, 

krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasında PdCaY  seolitinin 
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yüksək selektivlik nümayiş etdirməsi onun turşu mərkəzlərinin optimal gücü və 

qatılığı ilə izah edilməlidir. 

Göründüyü kimi alınan nəticələr praktik əhəmiyyət kəsb edir və PdCaY seoliti 

iştirakı ilə 2-, 3- və 4-metilfenolların metanolla alkilləşmə reaksiyası ilə 2.6- və 2.4-

dimetilfenollar qarışığını 2.5- və 2.3- ksilenolları və fərdi 2.4-dimetilfenolu yüksək 

çıxım və selektivlikə sintezini mümkün edir. 2.6- və 2.4-dimetilfenolların geniş 

istifadə sahəsi olmaqla yanaşı onlar əsasında 2.4.6-trimetilfenol da istehsal etmək 

mümkündür. 2.5- və 2.3-ksilenollara gəldikdə onların istifadə sahəsi məhduddur, 

lakin vitaminlər  və pestisidlərin istehsalında qiymətli yarımməhsul olan 2.3.6-

trimetilfenolun alınmasında xammal kimi istifadə oluna bilərlər. Bunları nəzərə 

alaraq 2.5- və 2.3- dimetilfenolların metanolla alkilləşmə reaksiyası bəzi ferrit və 

PdCaY katalitik sistemləri iştirakında tədqiq edilmişdir. 

3.7. Dimetilfenolların metanolla alkilləşmə reaksiyası ilə  

      trimetilfenolun alınması 
 

Krezolların metanolla alkilləşmə reaksiyasında əmələ gələn ksilenolların 

proses zamanı baş verən çevrilmələrinə aydınlıq gətirmək üçün xüsusi tədqiqatlar 

aparılmışdır. Bu məqsədlə 2-metilfenolun metanolla alkilləşməsindən alınan əsas 

məhsul 2.6-dimetilfenolun, metanolla qarşılıqlı təsirindən alınan 4-metilfenolun, 3-

metilfenolun metanolla alkilləşməsindən əmələ gələn 2.5- və 2.3-dimetilfenolların 

metanol, ZnFe2O4·γ-Al2O3,  MMOKF katalizatorları və PdCaY seoliti iştirakında 

baş verdiyi əsas çevrilmələrin mahiyyəti araşdırılmışdır.  

Təcrübələr 3700C temperaturda həcmi surətin 0,8st-1 və dimetilfenolun 

metanola olan mol nisbətinin 1:0,75÷1 qiymətlərində aparılmışdır. Cədvəl 3.7.1-də 

verilən nəticələrin təhlilindən aydın olur ki, katalizatorun tərkibindən asılı 

olmayaraq 2.6-dimetilfenolun alkilləşmə prosesində əsas çevrilməsi ardıcıl 

alkilləşmə reaksiyası ilə 2.4.6 trimetilfenolun alınmasıdır. Ferrit katalizatorları 

iştirakında trimetilfenolun bu izomerinə görə prosesin selektivliyi 88,5 (ZnFe2O4·γ-

Al2O3) – 90,5% (MMOKF katalizatoru) çıxımı isə müvafiq olaraq 33,0  və  37,0% 

təşkil edir. Ferritlərdən fərqli olaraq palladium tərkibli CaY seoliti iştirakında 2.6-
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dimetilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən 2.4.6-trimetilfenolla yanaşı 10,5% 

selektivliklə 2.3.6-izomer də əmələ gəlir və bu izomerin 2.4.6-izomerlə qarışıqdakı 

payı ferritlərlə müqayisədə 3-7 dəfə çox olur. 

2.4-dimetilfenolun alkilləşmə şəraitində metanol iştirakı ilə əsas çevrilməsi 

ferritlər iştirakında 2.4.6-trimetilfenolun əmələ gəlməsi reaksiyasıdır. Bu zaman 

digər trimetilfenol izomerlərinin alınmasına rast gəlinmir. PdCaY seoliti olan halda 

2.4.6 izomerlə yanaşı az miqdarda, daha dəqiq desək, 3,5% selektivliklə 2.4.5-

trimetilfenol da alınır. Ümumiyyətlə 2.4-dimetilfenolun metanolla qarşılıqlı 

təsirindən alınan 2.4.6-trimetilfenolun selektivliyi və çıxımı 2.6-ksilenolun 

metanolla alkilləşməsindən alınan analoji trimetilfenol izomerinin göstəricilərindən 

bir qədər yüksəkdir. Lakin PdCaY seoliti iştirakında 2.4-dimetilfenol və metanoldan 

əmələ gələn trimetilfenollar qarışığının çıxımı 2.6-dimetilfenolun substrant 

götürüldüyü halla müqayisədə qismən az olur. Beləliklə 2-metilfenol və 4-

metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən alınan 2.6- və 2.4-dimetilfenolların 

prosesdə ardıcıl çevrilməsi 2.4.6-trimetilfenolun əmələ gəlməsidir. Alkilatlarda az 

miqdarda digər izomerlərin, o cümlədən 2.3.6- və 2.4.5-trimetilfenolların da olması 

izomerləşmə və ya meta-vəziyyətdə qismən alkilləşmənin baş verdiyini göstərir.   

     ZnFe2O4·γ-Al2O3,  MMOKFK və PdCaY iştirakında 2.5- və 2.3-dimetilfenolların 

ayrılıqda metanolla alkilləşmə reaksiyasının müqayisəli nəticələri 3.7.2 saylı 

cədvəldə verilmişdir. Nəticələrin təhlili göstərir ki, katalizatorun tərkibindən və 

istifadə olan ksilenolun quruluşundan asılı olmayaraq bütün hallarda əsas reaksiya 

məhsulu 2.3.6-trimetilfenoldur [11,c.9]. Alkilatlarda 2.3.4- və 2.4.5-

trimetilfenollara və 2.3.4.6-tetrametilfenola da rast gəlinir. 2.5- və 2.3-

dimetilfenolların konversiyasını müqayisə etdikdə ikincinin daha çox olduğu məlum 

olur ki, bu da özünü alınan 2.3.6-trimetilfenolun çıxımında biruzə verir. Göründüyü 

kimi ZnFe2O4·γ-Al2O3 və PdCaY seoliti iştirakında əmələ gələn 2.3.6-izomerə görə 

reaksiyanın selektivliyi 2.5-ksilenol olan halda 2.3-dimetilfenolla müqayisədə 2.5-

3.5% çox olsa da, məqsədli trimetilfenolun çıxımı 3.0-3.9% az olur. 

Cədvəl 3.7.1 

2.5- və 2.3-dimetilfenolların metanolla alkilləşmə  
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reaksiyasında müxtəlif katalizatorların katalitik aktivliyi 

Reaksiyann şəraiti: T-3700C, υ-0.8st-1, 𝜈=1:0.75mol/mol 

 

Göstəricinin adı Katalizator  

ZnFe2O4·γ-Al2O3 MMOKFK PdCaY  

2.6-dimetilfenol-metanol 

Çevrilmiş 2.6-dimetilfenola görə 

hesablanmış çıxımlar,% 

   

2.4.6-trimetilfenolun 88.5 90.5 83.0 

2.3.6-trimetilfenolun 3.5 1.5 10.5 

Başlanğıc 2.6-dimetilfenola görə 

hesablanmış 2.4.6- və 2.3.6-trimetilfenollar 

qarışığının çıxımı 

 

 

33.0 

 

 

37.0 

 

 

42.0 

 2.4-dimetilfenol-metanol 

 Çevrilmiş 2.4-dimetilfenola görə 

hesablanmış çıxımlar,% 

   

   

2.4.6-trimetilfenolun 90.0 92.5 86.5 

2.4.5-trimetilfenolun - - 3,5 

Başlanğıc 2.4-dimetilfenola görə 

hesablanmış trimetilfenollar qarışığının 

çıxımı 

 

35.0 

 

39.5 

 

41.5 

 

MMOKF katalizatoruna gəldikdə onun iştirakı ilə 2.3-dimetilfenolun 

metanolla qarşılıqlı təsirindən alınan 2.3.6-trimetilfenolun çevrilmiş və başlanğıc 

ksilenola görə hesablanmış çıxımları 2.5-dimetilfenol götürüldükdə alınan uyğun 

nəticələri 5.0 və 1.5% üstələyir.  

Göründüyü kimi hər üç katalitik sistemin 2.5- və 2.3-dimetilfenolların 

metanolla qarşılıqlı təsirindəki aktivliyi 2.3.6-trimetilfenolun çıxımı ilə ölçülərsə 

fərq 6.0-6.9% təşkil edir. Bunu nəzərə alaraq həmin katalizatorlar iştirakında 2.5- və 

2.3-dimetilfenollar qarışığının yuxarıda göstərilmiş nisbətdə metanolla alkilləşmə 

prosesi tədqiq edilmiş və alınan nəticələr cədvəl 3.7.3-də göstərilmişdir. 2.5- və 2.3-

dimetilfenolların ekvimolyar nisbətində götürülmüş qarışığın metanola olan mol 

nisbəti 1:1 və 1:0.75 olduqda alınan katalizatların maddi balansları hesablanmış, 

müəyyən edilmiş alkilatın  kimyəvi tərkibi əsasında prosesin əsas və yan məhsulları 

və onların çıxımları hesablanmışdır. İlk dəfə olaraq ksilenol qarışığındakı 2.5- və 

2.3-dimetilfenolların konversiyası hesablanaraq müqayisə edilmişdir. 
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   Cədvəl 3.7.2 

2.5- və 2.3-dimetilfenolların metanolla alkilləşmə  

reaksiyasında müxtəlif katalizatorların katalitik aktivliyi 

Reaksiyann şəraiti: T-3700C, υ-0.8st-1, 𝜈=1:0.75mol/mol 

 

Göstəricinin adı Katalizator 

ZnFe2O4·γ-Al2O3 MMOKFK PdCaY 

2.5-dimetilfenol-metanol 

Çevrilmiş 2.5-dimetilfenola görə hesablanmış 

2.3.6-trimetilfenolun çıxımı, % 

 

85.5 

 

81.0 

 

87.0 

Başlanğıc 2.5-dimetilfenola görə hesablanmış 

2.3.6-trimetilfenolun çıxımı, 

 

30.1 

 

34.5 

 

37.0 

 2.3-dimetilfenol-metanol 

Çevrilmiş 2.3-dimetilfenola görə hesablanmış 

2.3.6-trimetilfenolun çıxımı, % 

 

83.0 

 

86.0 

 

83.5 

Başlanğıc 2.3-dimetilfenola görə hesablanmış 

2.3.6-trimetilfenolun çıxımı, % 

 

34.0 

 

37.0 

 

40.0 

 

İstifadə edilmiş hər üç katalizator iştirakında ekvimolyar nisbətdə olan 

ksilenolların daha aktivi 2.3-dimetilfenol olmuşdur. Onun konversiyası 2.5- 

dimetilfenolun analoji göstəricisindən sinkferrit katalizatoru olan halda 10.0-14.0% 

çox, MMOKF katalizatoru iştirakında 3.1-9.4% artıq, PdCaY olan halda isə 7.1-

8.3% çox olur. Başqa sözlə desək, əsas məhsul olan 2.3.6-trimetilfenolun alınmasına 

2.3-dimetilfenolun töhvəsi daha artıqdır.Hər üç katalizatorda 2.3.6-trimetilfenola 

görə prosesin selektivliyi xammalda metanolun qatılığının azalması ilə artır. 

Məqsədli məhsulun çıxımına gəldikdə bu göstəricinin azalması müşahidə olunur.  

Alınan alkilatlarda 2.3.4.6-tetrametilfenolun olması prosesdə ardıcıl 

metilləşmənin də kifayət dərəcədə gerçəkləşdiyini göstərir. Alkilləşmə prosesində 

katalizatorun tərkibindən asılı olaraq metanolun yan çevrilmələrinə də rast gəlinir. 

Bu çevrilmələrə dehidrogenləşmə, dekarbonilləşmə, dehidratasiya və krekinqi aid 

etmək olar. Ferritlər iştirakı ilə əsasən metanolun dehidrogenləşmə ilə alınan 

formaldehidin metilformiata çevrilməsi baş verirsə, PdCaY iştirakında metanoldan 

dimetilefirinin qismən alınması müşahidə olunur. Qaz halında alınan məhsullar 

içərisində karbon oksidləri və C2-C4 karbohidrogenlərinin izi də olur. 

Cədvəl 3.7.3 
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Müxtəlif katalizatorlar iştirakında 2.5- və 2.3-dimetilfenollar qarışığının 

metanolla alkilləşməsinin nəticələri 

Reaksiyann şəraiti:T-3700C, υ-0.8st-1dimetilfenollar qarışığının mol nisbəti 1:1  

 

Göstəricinin adı Katalizatorun tərkibi 

ZnFe2O4·γ-Al2O3 MMOKFK PdCaY 

2.5- və 2.3-dimetilfenollar qarışığının metanola 

olan mol nisbəti 

1:1           1:0.75 1:1       1:0.75 1:1      1:0.75 

Katalizatın tərkibi, kütlə % ilə, o cümlədən    

Metanol 7.5             4.1 6.7          3.9 5.8       3.0 

2.3-dimetilfenol 19.8           20.4 20.0        21.5 17.6       19.5 

2.5-dimetilfenol 23.8           30.6 21.2        23.5 21.1       22.5 

2.3.6-trimetilfenol 33.0           32.2 35.0        37.0 38.5       42.5 

 2.3.4.6-tetrametilfenol 5.0             3.2 5.5          4.8 5.0         3.0 

Digər alkilfenollar 1.8             1.0 1.6           1.2 1.8         1.0 

Su  7.0             6.6 7.8          7.1 8.0          7.3 

Qaz +itki 2.1              1.9 2.2          2.0 2.2          1.8 

Çevrilmiş 2.3- və 2.5-dimetilfenollara görə 

hesablanmış 2.3.6-trimetilfenolun çıxımı,% 

83.1           89.0 82.2       87.3 85.4       88.5 

2.3-dimetilfenolun konversiyası, % 50.6          52.0 49.0        49.4 55.5       54.1 

2.5-dimetilfenolun konversiyası, % 40.6          28.0 45.9       40.0 47.2       47.0 

Başlanğıc ksilenol qarışığına görə 2.3.6-

trimetilfenolun çıxımı, % 

37.4          35.6 38.8       39.0 43.6       44.8 

2.3- və 2.5-dimetilfenolların ümumi 

konversiya, % 

 

45.0              40.0 

 

47.2        44.2 

 

51.1       50.6 

 

Alınmış nəticələrin təhlili göstərir ki, 3-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyasından yüksək çıxım və selektivliklə əmələ gələn 2.5- və 2.3-dimetilfenollar 

qarışığı götürülmüş hər üç katalizator iştirakı ilə müəyyən edilmiş şəraitdə yüksək 

texnoloji göstəricilərlə 2.3.6-trimetilfenolun alınmasında uğurla istifadə edilə bilər. 

Məsələn PdCaY seoliti götürüldükdə 2.5- və 2.3-dimetilfenollar qarışığı və metanol 

əsasında alınan 2.3.6-trimetilfenolun çevrilmiş və başlanğıcda götürülmüş ksilenol 

qarışığına görə hesablanmış çıxımları uyğun olaraq 85.4-88.5%, 43.6-44.8% təşkil 

edir [11, c.10]. 

Alınan alkilatların tərkibinin qismən sadəliyi, onları təşkil edən 

komponentlərin bir-birindən ayrılmasının mürəkkəb olmadığı, kənar çevrilmələrin 

payının azlığı prosesin iqtisadi, texnoloji və ekoloji baxımlardan sərfəli olduğunu 
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göstərir və bu nəticələrə əsaslanaraq krezol və metanol əsasında məqsədyönlü 

ksilenol və trimetilfenol izomerlərinin fasiləsiz texnologiyasının yaradılmasına 

zəmin yaradır. 

3.8. PdCaY iştirakında krezolların  etanolla alkilləşməsi 

 

PdCaY seolitinin katalitik xassələri 2-, 3- və 4-metilfenolların etanolla 

alkilləşmə reaksiyasında ətraflı öyrənilmişdir. Alınmış nəticələr cədvəl 3.8.1-də  və 

şəkil 3.8.1-də öz əksini tapmışdır. Sxematik olaraq krezolların etanolla 

alkilləşməsində baş verən əsas çevrilmələr aşağıda göstərilmişdir. 

 2-metilfenolun etanolla alkilləşməsindən alınan reaksiya məhsullarına 

2E6MF, 2M4EF, krezolun etilefiri, 2metil-5-etilfenol (2M5EF), 2.4-dietil -6-

metilfenol (2.4DE6MF) aiddir. Prosesin əsas məhsulları olan 2E6MF və 2M4EF 

temperaturdan asılı olaraq 88.5 -92.5% ümumi selektivliklə alınır. Krezolun etil efiri 

3400C-də 4.0% selektivliklə əmələ gəlsə də 4000C-də onun qatılığı heçə enir. 2-

metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən fərqlənən hal etanolun alkilləşdirici kimi 

istifadəsindən 4E2MF-un 2E6MF-a nəzərən daha çox çıxım və selektivliklə 

alınmasıdır. 3700C temperaturda 4E2MF-un 2E6MF-a olan mol nisbəti 1:0.9 təşkil 

edir və bu nisbət 4000C-də praktiki olaraq dəyişmir. 

3-metilfenolun etanolla alkilləşmə reaksiyasından alınan məhsullar içərisində 

2M5EF və 2E3MF üstünlük təşkil edirlər. Alkilatlarda 2.6-dietil 3-metilfenola (2.6 

DE3MF) və m-krezolun digər etil törəmələrinə də rast gəlmək olur. 3-metilfenoldan 

alınan əsas monoetil törəmələr  içərisində 2M5EF-un qatılığı 2E3MF-a nisbətən 1.5 

dəfə çox olur və bu nisbətin temperaturdan asılılığı azdır. 

4-metilfenolun etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan alkilatların tərkibi nisbətən 

sadədir. Əsas reaksiya məhsullarına 2E4MF və 2.6DE4MF-u misal göstərmək olar. 

Onlara görə prosesin ümumi selektivliyi 84.0-90.5% civarında olur. PdCaY-ın 

özünəməxsus katalitik xassələrindən biri temperaturun artması ilə alınan alkilatların 

tərkibinin mürəkkəbləşməsidir. 
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Belə ki, 2-metilfenol istisna olmaqla fenolun digər monometil törəmələri etanolla 

alkilləşdikdə 370-4000C temperaturlarda izomerləşmə və disproporsionlaşma kimi 

çevrilmələrə də məruz qalırlar. Belə ki, 3400C temperatur ilə müqayisədə 3- və 4-

metilfenolların etanolla alkilləşməsi zamanı digər etil törəmələrin qatılığının təqribən iki 

dəfə artdığı müşahidə olunur. Göründüyü kimi m- və p-krezollar götürüldükdə 

yuxarıdagöstərdiyimiz məhsulların çevrilmiş krezollara görə hesablanmış çıxımı 9.5%-ə 

qalxır. PdCaY iştirakında etanolun yan çevrilmələrinin payı metanolla müqayisədə 

çoxdur. Bunu alınan məhsulların çeşidi də təsdiq edir. Etilefiri, metilefiri, C2-C4 

karbohidrogenlər, karbon oksidləri və etanalın katalizatın  tərkibində az miqdarda olması 

dediklərimizi təsdiqləyir. Güman olunur ki, C2-C4 karbohidrogenləri etanoldan alınan 

aralıq kationun yuxarıda göstərildiyi kimi Stivens yenidənqruplaşması sxemi üzrə əmələ 

gəlirlər [27, c.342]. 
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Lakin müəyyən edilmiş reaksiya şəraitində bu kimi kənar çevrilmələrin payını 

kəskin şəkildə aşağı salmaq və bununla da katalitik prosesin göstəricilərini və 

katalizatorun istismar xassələrinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. 

Şəkil 3.8.1-də fenolun monometil homoloqlarının etanolla alkilləşmə reaksiyasında 

alınan məqsədli məhsulların selektivliyi və çıxımlarına xüsusi yükləmənin təsiri 

verilmişdir. Göründüyü kimi xüsusi yükləmənin aşağı qiymətində (0.3st-1) krezolların 

hər üçünün etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan  məqsədli məhsulların çevrilmiş krezola 

görə hesablanmış çıxımları ən aşağı qiymət alır. Həcmi surətin bu qiymətində ilkin 

krezola görə hesablanmış çıxımlar isə hər üç halda yüksək olur. Belə ki, 2-metilfenol və 

etanoldan alınan 2E6MF və 2M4EF-un ümumi çıxımı 47.0%, 3-metilfenol və 

metanoldan alınan 2E5MF və 2E3MF-lar qarışığının çıxımı 44.4%, 4-metilfenolun 

etanolla alkilləşməsindən əmələ gələn 2E4MF-un çıxımı isə 50.0% olur. Bu zaman 

məqsədli məhsullara görə selektivlik uyğun olaraq 81.0, 74.0 və 80.0% təşkil edir. Xüsusi 

yükləmənin 0.9st-1 -ə qaldırılması kontakt vaxtının azalmasına və baş verən reaksiyaların 

surətinin azalmasına məqsədli məhsulların selektivliyinin artmasına və çıxımının 

azalmasına səbəb olur. 

Məsələn, 2-metilfenol və etanoldan alınan 2E6MF və 2M4EF qarışığının çıxımı 

39.5%-ə düşür. Lakin onların əmələgəlmə selektivliyi 94.0%-ə qalxır. 3-metilfenolun 

etanolla alkilləşməsindən əmələ gələn 2E5MF və 2E3MF qarışığının çıxımı 7.5% 

azalaraq 36.9%, selektivliyi isə 15.0% artaraq 89.0% təşkil edir. Bu kimi dəyişikliklər 4-

metilfenola da xasdır. υ-0.9st-1 olan halda onun etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan 

2E4MF-a görə selektivlik 12.0% artaraq 92.0%-ə çatır,  



 
 

92 
 

Cədvəl 3.8.1 

PdCaY katalizatoru iştirakı ilə krezolların etanolla alkilləşməsinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: υ-0.6st-1,   𝜈=1:0.75 mol/mol 

Göstəricinin adı Xammalın tərkibi 

2-metilfenol-metanol 3-metilfenol-metanol 4-metilfenol-metanol 

Temperatur, 0C 340 370 400 340 370 400 340 370 400 

Alkilatın çıxımı, kütlə % ilə 92.5 91.0 89.0 92.0 90.0 88.5 91.5 90.5 88.5 

Çevrilmiş krezola görə hesablanmış əsas reaksiya 

məhsullarının çıxımı, % ilə, o cümlədən 

         

Krezolun etilefiri 4.0 0.5 - 3.4 1.0 - 5.0 0.5 - 

2-etil-6-metilfenol 54.0 45.5 43.0 - - - - - - 

2-etil-4-metilfenol 46.5 47.5 45.5 - - - 85.0 88.5 80.0 

2-etil-5-metilfenol 1.0 1.5 4.0 56.0 51.5 50.0 1.5 2.0 4.0 

2-etil-3-metilfenol - - - 29.5 31.0 32.0 - - - 

2.6-dietil-4-metilfenol - - - - - - 1.0 2.0 4.5 

2.6-dietil-3-metilfenol - - - 4.0 6.0 8.5 - - - 

2.4-dietil-6-metilfenol 1.0 2.0 3.5 - - - - - - 

Krezolun digər etil törəmələri 1.0 1.5 2.5 4.5 8.0 9.5 4.0 5.0 9.5 

Krezolun konversiyası, % 35.2 47.5 55.5 40.0 49.5 58.0 38.0 48.0 57.5 

Metanolun konversiyası, % 78.0 82.5 98.0 81.5 90.0 100 80.0 88.0 100 
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çıxımı isə 9.5% azalaraq 40.5% təşkil edir. Xüsusi yükləmənin 1.2st-1-ə qaldırılması 

krezolların etanolla alkilləşməsindən alınan məqsədli məhsulların çıxım və 

selektivliklərini analoji qaydada, lakin az miqdarda dəyişir. 

Müəyyən edilmiş şəraitdə krezolların etanolla alkilləşməsindən alınan nəticələr 

praktiki əhəmiyyət kəsb edir və PdCaY seolitinin o- və p-alkilləşdirmə qabiliyyətin 

in yüksək olduğunu göstərir. 
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      Şəkil 3.8.1. Pd CaY iştirakı ilə krezolların etanolla alkilləşmə 

reaksiyasına xüsusi yükləmənin təsiri 1.2-metilfenol, 2.3-metilfenol, 3.4-

metilfenol. A,B çevrilmiş (A) və başlanğıc (B) 2 metilfenola görə 

hesablanmış 2E6MF 2M4EF qarışığının ümumi çıxımı, %. A/B/ çevrilmiş 

(A/) və başlanğıc (B/) 3-metilfenola görə hesablanmış 2M5EF və 2E3MF 

qarışığının ümumi çıxımı, % A//B//-çevrilmiş (A//) və başlanğıc (B//) 4-

metilfenola görə hesablanmış 2E4MF-nin çıxımı, % 
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3.9. Metilanizollar və metilfenetolların MMOKF katalizatoru iştirakında     

     çevrilmələrinin tədqiqi 

 

Krezolların metanol və etanolla alkilləşmə reaksiyasını tədqiq etdikdə alınan 

alkilatların tərkibində O-görə baş vermiş alkilləşmə məhsullarına da rast gəlinir. 

Belə məhsullara metilanizolları və metilfenetolları misal göstərmək olar. 

Əsasən aşağı temperaturda (<3000C) kifayət qədər alınan bu birləşmələrin miqdarı 

temperaturun artması (≥3300C) ilə kəskin azalır və reaksiya məhsulları içərisində az 

əhəmiyyətli sayılır. O-görə alkilləşmə nəticəsində alınan fenolların metil və etil 

efirləri metil və etilfenolların alınmasında aralıq maddə olduqları barədə əvvəllər 

irəli sürülmüş fərziyyələr sonralar bir çox hallarda öz təsdiqini tapmadı. Ferrit 

katalizatorları iştirakında fenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında da öz təsdiqini 

tapmamış bu məsələnin MMOKF katalizatoru olan halda metilanizollar və 

metilfenetollar misalında da öyrənilməsi maraq doğurur. Digər tərəfdən 3.3.1-3.3.3 

saylı cədvəllərdən göründüyü kimi 2-, 3- və 4-metilfenolların metanolla 

alkilləşməsindən metilanizolların qismən əmələ gəlməsi və krezolların etanolla 

qarşılıqlı təsirindən 1,0-3,0% metilfenetolların alınması (cədvəl 3.4.1) dediklərimizi 

sübut edir. 

Krezollar və metanol əsasında alınan metilanizolların və 2-, 3-, 4-

metilfenolların etanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn 2-,3-,və 4-metilfenolların 

etil efirlərinin MMOKF katalizatoru səthindəki çevrilmələrini öyrənmək üçün 

xüsusi tədqiqatlar aparılmışdır. Təcrübələr alkilləşmə prosesinin aparıldığı şəraitdə 

həyata keçirilmişdir. Metilanizolların katalizator ilə qarşılıqlı təsiri 330-3700C 

temperaturda və verilən xammalın həcmi surətinin 1,0st-1qiymətində 1 saat ərzində 

aparılmış və alınan katalizatların tərkibi işlənib hazırlanmış xromatoqrafik analiz 

üsulu ilə dəqiq müəyyənləşmişdir. Alınan nəticələr 3.9.1 saylı cədvəldə verilir. 

Onların təhlilindən görünür ki, temperaturun artması metilanizolların hər birinin 

konversiyasını artırır və bu artım başlanğıcda götürülmüş metilanizolun 
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quruluşundan asılı olaraq temperaturun 400C çoxalması ilə 11,5% (2-metilanizolda), 

19,5% (3-metilanizolda) və 14,0% (4-metilanizolda) təşkil edir. 

Temperaturun artması alınan katalizatın çıxımını da azaldır (2-4.0%) və 

metilanizolların krekinqini qismən çoxaldır. Nəticədə katalizatların tərkibində 

toluola və əsasən metandan ibarət olan qaz halında alınan məhsullara təsadüf edirlir. 

Hər üç metilanizolun katalizator iştirakında əsas çevrilməsi molekuldaxili 

izomerləşmədir. Belə ki, 2-metilanizoldan 2.6-dimetilfenol (60.0-54.0) və 2.4-

dimetilfenol (23,5-26,0) alınır. Dimetilfenollardan 2.5-dimetilfenola da rast gəlinir 

(6.0-8.2%). Sxematik olaraq bu çevrilmələri aşağıdakı kimi göstərmək olar. 

Cədvəl 3.9.1 

MMOKF katalizatoru iştirakında metilanizolların çevrilməsinin 

nəticələri Reaksiyanın şəraiti: υ-1,0st-1 

 

Göstəricinin adı Metilanizolun izomerinin adı 

  2-metilanizol   3-metilanizol   4-metilanizol 

 Reaksiyanın temperaturu, 0C  

Çevrilmiş        metilanizola görə hesablanmış 

məhsulların çıxımı, % 

 330        370  330           370     330        370 

2.6-dimetilfenol  60.0        54.0   -            -   

2.4-dimetilfenol   23.5       26.0    -            -  62.5         52.0 

2.3 - dimetilfenol   -              2.2  55.5        50.0 -     - 

 2.5 – dimetilfenol   6.0          8.2  32.5        31.0 -     - 

3.4- dimetilfenol   -              -  1.5           3.0  21.5       29.5 

  3.5- dimetilfenol   -              -              2.0           4.5  -    - 

  trimetilfenollar   6.5          8.5  7.0            9.0  12.5         15.5 

 Metilanizolun konversiyası, % 70.5           82.0  68.0          87.5  71.0          85.0 
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Çevrilmiş 2-metilanizola görə hesablanmış 2.6-, 2.4- və 2.5-

dimetilfenollarınmötərizə göstərilmiş çıxımlarında birincisi 3300C-yə ikincisi 

3700C-yə aiddir. Bu ardıcıllıq digər metilanizolların çevrilməsindən alınan 

dimetilfenol izomerlərinin çıxımlarında da gözlənilir. 

Alınan reaksiya məhsullarının tərkibindən görünür ki, 2-metilanizolun 

molekuldaxili çevrilməsi ilə yanaşı molekullararası çevrilməsi də baş verir. Belə ki, 

katalizatorda  olan trimetilfenollar buna sübutdur. Müəyyən edilmişdir ki, 6.5-8.5% 

selektivliklə əmələ gələn mezitilenlərin tərkibində əsas izomer 2.4.6-

trimetilfenoldur ki, bu da çox güman ki, aşağıda göstərilmiş reaksiya tənliyi ilə 

alınır. 
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2-metilanizolun çevrilməsindən alınan reaksiya məhsulları ilə 2-metilfenolun 

metanolla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn alkilatın tərkibini (cədvəl 3.3.1) 

müqayisə etdikdə fərqin böyük olduğu diqqəti cəlb edir. Məsələn, alkilləşmə 

məhsullarının tərkibində 2.4-dimetilfenolun az olduğu, trimetilfenolların praktiki 

olaraq alınmadığı, həmçinin 2 –metilanizolun 3700C-də əmələ gəlmədiyinin şahidi 

oluruq. Hətta aşağı temperaturda (3100C) efirləşmə reaksiyasının cuzi olduğu da üzə 

çıxır. Alınan 2.6-dimetilfenol selektivliyinin 92.0% təşkil etdiyi tədqiq edilmiş 

şəraitdə 2- metilanizolun alkilləşmə prosesində aralıq maddə olduğunu təkzib edir 

və MMOKF katalizatoru iştirakında C-görə alkilləşmənin üstünlük təşkil etdiyini 

göstərir. 3-metilanizol və 4-metilanizolun MMOKF katalizatoru iştirakında 

çevrilmələrinin tədqiqi göstərir ki, bu metilanizollar da 2-metilanizol kimi 

molekuldaxili və molekullararası reaksiyalara məruz qalır. Metilanizolun 
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izomerindən asılı olaraq alınan ksilenollar qarışığının tərkibi müxtəlifdir. Belə ki, 3- 

metilanizoldan 55,5-50,0% selektivliklə 2.3-dimetilfenol, 32,5-31,0% 2.5-

dimetilfenol, az miqdarda 3.4-izomer (1,5-3,0%) və 3.5 ksilenol(2.0-4,5%) alınır. 

Prosesdə molekullar arası çevrilmənin daha dərin getdiyi üçün alınan trimetilfenollar 

(7.0-9.0%) qarışığında mezitilenin əksər izomerlərinə rast gəlinir. Bunlara 2.4.6-, 

2.3.6-, 2.3.4-, 2.3.5-, 2.4.5-trimetilfenollar aidddir.  

Bu nəticələri cədvəl 3.3.2-də verilənlərlə müqayisədə etdikdə aydın olur ki, 

alkilləşmənin əsas məhsulu 2.5-dimetilfenol olduğu halda 3-metilanizolun 

çevrilməsindən alınan ksilenollarda üstünlüyü 2.3-dimetilfenol təşkil edir. Digər 

tərəfdən 3-metilanizolun alkilatlarda izlərinin müşahidə olunması və əmələ gələn 

ksilenollar və trimetilfenollar qarışığının sadə tərkibli olması ksilenolların sintezində 

efir mexanizminin yaramadığını göstərir. Deməli 3-metilfenolun metanolla 

alkilləşmə prosesində C-a görə ardıcıl alkilləşmə əsas istiqamət sayılır və təklif 

olunan reaksiya şəraitində O-ə görə metilləşmə paralel çevrilmə kimi ksilenolların 

sintezində praktiki əhəmiyyət daşımır. 

4- metilanizolun katalitik çevrilməsindən əmələ gələn məhsullara 2.4- 

dimetilfenol, 3.4- dimetilfenol və tərkibində əsasən 2.4.6. izomer olan 

trimetilfenollar qarışığı aiddir. Çevrilmiş 4- metilanizola görə alınan dimetilfenollar 

qarışığının çıxımı 3300C-də 84,0%, 3700C temperaturda isə 81.5% təşkil edir. 

Temperaturun artması ilə 2.4-izomerə görə selektivlik 10,5% azalsa da digər 

izomerə görə analoji göstərici 8.0% artır. Metilanizolun digər izomerləri ilə 

müqayisədə 4- metilanizolda molekuldaxili izomerləşmədən fərqli olaraq 

molekullararası çevrilmənin payı xeyli artır. 3.9.1 saylı cədvəldən göründüyü kimi 

əmələ gələn trimetilfenol qarışığına görə selektivlik 12,5-15,5% olur və bu qarışıqda 

əsasən 2.4.6- və 2.4.5-trimetilfenollara rast gəlinir. Verilən sxemə əsasən həyata 

keçən çevrilmələrdə ikinci mərhənin, yəni molekullararası reaksiyanın sürətinin 

xeyli artması aparılan tədqiqatı səciyələndirən cəhətlərdən biri kimi üzə çıxmışdır. 
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 Cədvəl 3.3.3-də verilmiş nəticələrlə onların müqayisəsi göstərmişdir ki, 3700C 

temperaturda onların fərqi xeyli dərəcədədir. Belə ki, xammaldakı metanolun parsial 

təziyiqindən asılı olmayaraq 4-metilanizolun çevrilmiş p-krezola görə hesablanmış 

çıxımı (1,3-4,3%) cüzi, 2.4-dimetilfenolun çıxımı 78,1-89,8%, digər ksilenolların çıxımı 

6,7-12,0%, trimetilfenolların çıxımı isə cəmi 1,0-3,0% təşkil edir. Alkilləşmə prosesi ilə 

alınan trimetilfenollar qarışığında əsasən 2.4.6-izomer (99,5% kütlə) olur, digər 

izomerlərə isə praktiki olaraq rast gəlinmir. 

Alınan nəticələr digər metilanizollar kimi 4-metilanizolun da 4-metilfenol və 

metanol  əsasında 2.4-dimetilfenolun alınmasında aralıq maddə olmadığını  göstərir. 

Metilfenetollarla aparılmış tədqiqatlar da özünə məxsusuluğu ilə diqqəti cəlb edir. 

2-, 3- və 4-metilfenolların MMOKF katalizatoru ilə qarşılıqlı təsiri metilanizollarla 

aparılmış təcrübələrlə eyni qaydada həyata keçirilmişdir. Alınan nəticələrə görə bir sıra 

fərqli cəhətlər üzə çıxaraılmış və metilfenetolların katalitik prosesdə daha yüksək 

aktivliyi və çevrilmələrin dərinliyi müşahidə olunmuşdur. Nəticələri müqayisə etdikdə 

metilfenetolların konversiyasının metilanizollarla müqayisədə 7,5-11,5% çox olduğu üzə 

çıxır. Metilfenolların çevrilməsində krekinqin daha dərin baş verdiyi və katalizatlarda 

etan, etilen kimi qazların, toluol və xüsusən trimetilfenolların alındığı görünür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, krezolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında bu kimi 

birləşmələr praktiki olaraq əmələ gəlmir. Alkilləşmə məhsulları ilə metilfenetolların 

çevrilməsindən alınan katalizatların tərkibi də xeyli fərqli olur.  

2-metilfenetolun çevrilməsindən 59,0% selektivliklə 2E6MF, 17,0% 2M4EF 

alındığı halda 2-metilfenolun etanolla qarşılıqlı təsirindən alınan müvafiq alkilfenolların 

çevrilmiş 2-metilfenola görə hesablanmış çıxımları 88,0 və 5,0% təşkil edir (cədvəl 
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3.4.1). Digər tərəfdən 2-metilfenetolun çevrilməsindən alınan 2M3EF və 2M5EF 

qarışığının selektivliyi 8.0, 2.4DE6MF-un selektivliyi 7,5% olduğu halda alkilləşmə 

məhsullarının tərkibində ancaq 2.4DE6MF-a rast gəlinir ki, ona görə selektivlik cəmi 

2,0% təşkil edir. MMOKF katalizatoru iştirakında cüzi miqdarda alınan 2-metilfenetol 

etilkrezolların sintezində paralel gedişə aiddir və  C-a görə alkilləşmə ilə müqayisə oluna 

bilməz. 2-metilfenetolun çevrilməsində molekuldaxili reaksiyaların molekullararası 

çevrilmələrlə müqayisədə daha çox olduğu və bu zaman molekul daxilindəki qrupların 

(C2H5) skelet izomerləşməsinə məruz qalması da maraqlı nəticələrdən sayılmalıdır. Bu 

kimi çevrilmə digər metilfenetollara da xasdır. Katalizin nəticələrindən (cədvəl 3.9.2) 

məlum olur ki, hər üç metilfenetolun çevrilməsindən müxtəlif tərkibli trimetilfenetolların 

çevrilmələrini analiz etdikdə müəyyən etmək olur ki, 3-metilfenetolun katalizatorla 

qarşılıqlı təsirindən də müvafiq metilfenolları almaq mümkündür. Bu izomerin 

çevrilməsindən də ümumi selektivliyi 78,0% olan 2E5MF və 2E3MF alınır və onların   

nisbəti ekvimolyara yaxındır. Qeyd etmək lazımdır ki, 2-metilfenetolun çevrilməsindən 

alınan 2E6MF və 2M4EF qarışığının ümumi selektivliyi 76,0% olsa da alkilləşmə 

prosesində alınan analoji göstəricidən kəskin fərqlənir. Bu hal 2-metilfenetolda da təkrar 

olunur. 

2- və 3- metilfenetollardan fərqli olaraq 4-metilfenetolun MMOKF katalizatoru 

iştirakında çevrilməsi zamanı molekullararası qarşılıqlı təsirin payı xeyli artır və 

metilfenetolun digər izomerləri ilə müqayisədə ~ 3 dəfə çox olur. Göründüyü kimi 2-, və 

3- metilfenetollardan alınan dietilmetilfenollara görə selektivlik 6,0-7,5% olduğu halda 

4-metilfenetolun çevrilməsindən alınan 2.6DE4MF-a görə prosesin selektivliyi 18,5% 

təşkil edir. 4-metilfenetolun çevrilmə sxemini aşağıdakı kimi göstərilə bilər.  

4-metilfenolun etanolla alkilləşməsi prosesində molekuldaxili izomerləşmə ilə 

molekullarası qarşılıqlı təsirini qismən baş verdiyi və alınan 2.6DE4MF-a görə 

selektivliyin az olduğu (5,0%) efir mexanizmi ilə etilkrezolların alınmasını şübhə 

altına alır. 

 

Cədvəl 3.9.2 
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MMOKF katalizatoru iştirakında metilfenetolların çevrilməsinin 

nəticələri  Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, υ-1,0 st-1 

Göstəricinin adı Metilfenetolun izomerinin adı 

  2-metilfenetol   3- metilfenetol   4- metilfenetol 

 Çevrilmiş        metilfenetola  görə 

hesablanmış məhsulların çıxımı, % 

   

2E6MF 59.0 - -  - 

2M4EF 17.0 - - 

2.4DE6MF 7.5 - - 

 trimetilfenollar  4.5 6.0 8.0 

2M3EF, 2M5EF 8.0 - - 

  2E5MF - 37.5 -  

  2E3MF - 40.5 - 

 3M4EF - 7.5 - 

  2.6DE3MF - 6.0 - 

  2E4MF - - 64.5 

  3E4MF - - 6.5 

  Z6DE4MF - - 18.5 

 Metilfenetolun konversiyası,% 89.5 92.0 96.5 
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Ümumiyyətlə, aparılmış tədqiqatlar nəticəsində krezolların metanol və etanolla 

alkilləşmə prosesində MMOKF katalizatorunun selektiv o-alkilləşdirici katalitik sistem 

olduğu, yüksək temperaturda fenolların nüvəsindəki C-görə elektrofil əvəzetmə 

reaksiyasının getdiyi, bu zaman ardıcıllığın gözlənilməsi və fenolların OH qrupunda 

alkilləşmənin məhdudluğu müəyyən edilmişdir. Bu nəticələr aparılan növbəti 

tədqiqatların xüsusən də kinetik araşdırmalarda prosesin marşrutlarının düzgün 

seçilməsində və tərtib edilmiş kinetik modelin səth üzərində həyata keçən çevrilmələrin 

vəsfi və miqdarı cəhətcə az xətalı olmasına qulluq etmişdir. 
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IV FƏSİL 

MMOKF KATALİZATORU İŞTİRAKI İLƏ 2-METİLFENOLUN 

METANOLLA ALKİLLƏŞMƏSİ İLƏ 2.6-DİMETİLFENOLUN ALINMA 

PROSESİNİN KİNETİK MODELİ VƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI 

 

4.1. 2-metilfenolun metanolla katalitik alkilləşmə prosesinin                              

kinetik modeli 

 

2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasının kinetik tədqiqatları 

diferensial reaktorlu qurğuda rejim parametrlərinin geniş dəyişmə hüdudlarında 

aparılmışdır. T-330-3700C, 2-metilfenolun (P10) və metanolun (P20) başlanğıc parsial 

təzyiqləri uyğun olaraq P10=0.018-0.037 MPa və P20=0.007-0.036 MPa götürülmüş, 

kontakt vaxtı 10 saniyəyə qədər olmuşdur. Təcrübələr azı üç dəfə aparılmış və alınan 

nəticələrin orta qiyməti hesablanmışdır. Qeyri katalitik həcmdə kimyəvi çevrilmənin 

mövcud olub olmadığını müəyyən etmək üçün xammal qarışığı reaksiya şəraitində 

katalizatoru olmayan reaktordan buraxılmış və bu zaman 97.5% metanol və 100% 

o-krezol çevrilməmiş qalmışlar. Digər tərəfdən xüsusi təcrübələr vasitəsilə prosesdə 

daxili və xarici diffuzion məhdudiyyətlərin olmadığı və 2.6- dimetilfenolun alınma 

reaksiyasının kinetik sahədə baş verdiyi də təsdiq edilmişdir. Proses zamanı alınan 

2.6-dimetilfenol və 2.4.6-trimetilfenol o-krezol və metanolun ümumi və fərdi 

çevrilmələrinin sürətinə praktiki olaraq təsir göstərmirlər. Temperaturun və kontakt 

vaxtının artırılması müəyyən şəraitdə (T-4000C, τ-4 san) yan reaksiyaları 

sürətləndirir ki, bu da katalitik səthdə baş verən ardıcıl reaksiyaların olduğunu 

göstərir. 

Daha sonra 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasının mexanizmi İQ- 

spektroskopiya üsulu ilə tədqiq edilmişdir. İlk növbədə MMOKF katalizatoru 

üzərində 2-metilfenolun spektrləri ölçülmüş və bu məqsədlə 5000C temperaturda  5-

6 saat közərdilmiş katalizator nümunə kimi götürülmüşdür. Adsorbsiya ilə bağlı 
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aparılan təcrübələr qəbul edilmiş metodikaya əsaslanır [54,c.3823]. Kütləsi 0,1qram 

olan xırdalanmış və közərdilmiş ferrit katalizatoru kvars fincana yerləşdirilib 

qızdırılacaq reaktora qoyulur, 2 saat ərzində nümunə quru helium ilə üfürülərək 

4000C-yə qədər qızdırılır. Daha sonra qazın verilməsi dayandırılır və reaktorun 

yuxarı hissəsinə mikrodozatorla adsorbant əlavə olunur. Reaktorun qızdırılmayan 

aşağı hissəsindən adsorbant buxarları kondensləşdirilərək ölçüləri olan  qəbuledicidə 

yığılır. Təcrübələrdə qazın sərfi 5-10ml/saatdır. 

Katalizator ilə adsorbantın qarşılıqlı təsirindən sonra onun məhluldan 

çıxarılması və katalizator səthindən desorbsiyası 2000C temperaturda quru helium 

ilə aparılır və otaq temperaturuna qədər soyudulur. Spektrləri çəkmək üçün 

kobaltferrit katalizatoru toz şəklində disk üzərinə yerləşdirilir. Spektrlər ikişualı İQ- 

spektrometrində (model 4026: Japan Spectroscopic Co Ltd) və UR-20 aparatında 

(dalğa uzunluğu 1800-1000sm-1 sahəsində) çəkilmişdir. Alınan spektrlərin 

təhlilindən göründüyü kimi xemosorbsiya olunmuş 2-metilfenolda OH qrupuna  

(1375, 1475 sm-1) krezol nüvəsinə aid olan titrəyişlər yox olur. Digər tərəfdən 

krezoldakı C-O (1225 sm-1) rabitəsinə aid siqnal 1250sm-1 keçir və krezoldakı O-H 

rabitəsinə aid titrəyişlər isə (3250sm-1) yox olur. Bu nəticələr dərc olunmuş 

məlumatlardan [70, c.330] az fərqlənir.  

Temperaturun artması ilə O-H rabitəsinə xas olan udulma zolaqları 3400-dən 

3155 sm-1 qədər dəyişir və O-H uyğun gələn daxili səthi əyilmə titrəyişləri             

(1395 sm-1) yoxa çıxanda o da spektrdə itir. Bu nəticələrdən aydın olur ki, 2-

metilfenol molekulu katalizator səthində adsorbsiya etdikdə krezoldakı O-H rabitəsi 

xeyli zəifləyir və şərti olaraq protonun “itirilməsi” vəziyyətinə düşür. Metal ion 

üzərinə xemosorbsiya olunan fenoksid ionu fenolyat strukturun yaranmasına səbəb 

olur və metilləşmənin o-vəziyyətində getməsinə gətirib çıxarır. Doğrudan da,  

fenolyat strukturun əmələ gəlməsi aromatik nüvədə π elektron sıxlığının yerini elə 

dəyişir ki, o-vəziyyətdə olan hidrogen atomlarının mütəhərrikliyi və aktivliyi daha 

çox artır [17, c.458]. Nəticədə O-H rabitəsinin uzunluğu ilə tənzim olunan və qonşu 

mərkəzdə olan metil kationunun alkilləşmə reaksiyasına girmə qabiliyyəti çoxalır. 
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Adsorbsiya olunan metil qrupunun aromatik nüvədəki π orbiti ilə qarşılıqlı təsirinin 

ehtimalı artır və sonradan o-vəziyyətdə σ rabitənin yaranmasına səbəb olur. 

Krezolların metanolla alkilləşməsi ilə metilanizolların əmələ gəlməsini qaz 

fazada olan komponentlərdən birinin səthdə olan aktiv komplekslə qarşılıqlı təsiri 

ilə yaxud bu komplekslərin səthdəki hidroksil qrupları ilə əmələ gətirdikləri 

hidrogen rabitəsinin nəticəsi kimi izah etmək olar. Lakin MMOKF katalizatoru 

iştirakında O- və C-alkilləşməsi çox güman ki, reduksiya dərəcəsi fərqli olan iki 

müxtəlif katalitik mərkəzlərdə baş verir. Katalizatorun turşu və əsaslığı müəyyən 

edilmiş tədqiqatlarla bu ehtimal əsasən təsdiqini tapmışdır. Tədqiq olunan 

katalizatorlar rəngli olduqlarından indikator metodunun istifadəsi mümkün 

olmamışdır. Ona görə katalizatorun əsaslığı 2-metilfenolun adsorbsiyası, turşuluğu 

isə piridin buxarlarının adsorbsiya metodu ilə müəyyən edilmişdir [69,c.122]. 

2-metilfenolun benzoldakı məhlulu katalizator layı olan υ şəkilli boruya 

mikrometrli injektor vasitəsilə səpələnir. Əvvəlcə xromatoqramda 2-metilfenolun 

piki müşahidə olunmur. Lakin sonrakı səpələnmədə pik tədricən görünür və vaxt 

keçdikcə sabit hündürlüyə malik olur. Beləliklə 2-metilfenolun dönməyən 

desorbsiyası, yəni əsaslığı və analoji hesablamalar ilə piridinin dönməyən 

adsorbsiyası yəni katalizatorun turşuluğu müəyyən edilmişdir. 

Ferrit katalizatorunun turşu və əsasi xassələri arasındakı tipik əlaqə 4.1.1 saylı 

şəkildə verilmişdir. Alınan nəticələrə əsaslanaraq təzə katalizatorda (2-metilfenol 

adsorbsiya olunmamış) piridinin doymuş adsorbsiyası ölçülmüş və katalizatorun 

turşuluğu 28.8 μmol/q·kat olmuşdur. Daha sonra təzə katalizatorda 2-metilfenolun 

doymuş adsorbsiyası müəyyən edilmiş və onun əsaslığı 99.0 μmol/q·kat təşkil 

etmişdir.  

Digər tərəfdən görünür ki, tədqiq edilmiş şəraitdə adsorbsiya olunan piridinin 

miqdarı 2-metilfenolun doymuş adsorbsiyasından sonra 28,8-dən 11,0μmol/q·kat-a 

qədər azalır. Deməli 2-metilfenolun katalizatorun həm turşu, həm də əsasi 

mərkəzlərdə adsorbsiyası aydın olur. MMOKF katalizatoruna piridinin zəhərləyici 

təsirinin tədqiqi bu nəticənin əlavə təsdiqini təmin edir. Belə ki, az miqdarda 



 
 

104 
 

piridinlə emal edilmiş katalizatorda 2-metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsiri xeyli 

zəifləyir (şəkil 4.1.2). Lakin katalizatorun ikinci və növbəti zəhərlənməsi onun 

aktivliyinin dəyişməsinə təsir göstərməmişdir. 

 

 

Şəkil 4.1.1 5000C temperaturda közərdilmiş kobaltferrit katalizatorunun turşu-əsasi 

xassələri 

 

Şəkil 4.1.2. 5000C temperaturda közərdilmiş kobaltferrit katalizatorunun piridinlə 

zəhərlənmə effektinin reaksiya müddətindən asılılığı şərait T-3750C, 𝝊-0,8st-1, 

CH3C6H4OH:CH3OH=1:1mol/mol 
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PdCaY seoliti iştirakında aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, piridinlə 

zəhərlənmə 2-metilfenolun metanolla alkilləşməsində də katalizatorun aktivliyini 

azaldır, xüsusən 2.4-dimetilfenolun çıxımı xeyli azalır. Bu amil yuxarıda irəli 

sürdüyümüz fərziyəni bir daha sübut edir, yəni 2-metilfenolun metanolla 

alkilləşməsi reduksiya dərəcəsi müxtəlif olan iki katalitik mərkəzdə baş verir. 

  Tədqiqatlar göstərmişdir ki, katalizatın maye məhsullarına 2.6-dimetilfenol, 

onun metilefiri, 2.4.6-trimetilfenol, çevrilməyən 2-metilfenol və metanol həmçinin 

metilformiat aiddir. 

Təcrübi nəticələrə əsaslanaraq prosesin əsas marşrutları [63,c.56] müəyyən 

edilmişdir. 

2-CH3C6H4OH + CH3OH           2CH3C6H4OCH3+H2O           I 

2-CH3C6H4OH + CH3OH  = 2. 6(CH3)2C6H3OH+H2O             II 

2.6(CH3)2C6H3OH + CH3OH = 2.4.6(CH3)3C6H2OH+H2O      III 

CH3OH = 0.5 HCOOCH3+H2                                                   IV 

Açar maddələr kimi reaksiyanın 5 iştirakçısı 2- metilfenol (1), metanol (2), 2.6-

dimetilfenol (3), 2.4.6-trimetilfenol (4) və 2-metilanizol (5) götürülmüşdür. 

Açar maddələrin müşahidə olunan surətləri (wi) ilə marşrutların surətləri (rj) 

arasındakı əlaqə aşağıdakı   tənliklər sisteminə əsaslanır. 

W1 = -rI – rII 

W2 = - rI – rII – rIII – rIV 

W3 =   rII –  rIII 

W4 =  rIII (4.1.1) 

W5 = rI                                                                          

 

Modelin ilkin tədqiqi və yoxlanılması məqsədilə 2-metilfenolun alkilləşmə 

reaksiyasında ferrit katalizatorunun aktivlik və xüsusən də selektivliyinin təhlil 

edilməsi maraq doğurur [34, c.235]. Tədqiq olunan temperatur hüdudlarında 2-

metilanizola görə reaksiyanın selektivliyi kontakt vaxtından da asılı olmur və sabit 

qiymət alır. 4.1.3 saylı şəkildə 2-metilfenol və metanolun parsial təzyiqlər hasilinin 
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o-krezolun ümumi çevrilmə surətindən asılılığı verilmiş və göründüyü kimi təcrübi 

qiymətlər düz xətlərin üzərinə düşür. 

Birinci və ikinci marşrutların surətlərinin eyni tipli tənliklərlə ifadə oluması 

alınan nəticələrin uyğunluq gəlmə dərəcəsini artırır. 

Məsələn, 

rI = KIPIP2                                          (4.1.2) 

rII= KIIPIP2                                          (4.1.3) 

Onda 

S5 = 
rı

rI+rII
                                       (4.1.4)  

və ya 

S5 = 
Kı

KI+KII
 = const 

(4.1.2) və (4.1.3) tənlikləri reaksiya məhsullarının katalizatorun eyni cinsli və 

ya eksponensial qeyri eynicinsli səthində kiçik dolma dərəcəsində məhdudlaşma 

olmadıqda istifadə olunur. 

Analoji qaydada 

rIII = KIIIP3P2                                        (4.1.5) 

qəbul etsək, onda təcrübi nəticələr (4.1.5) kinetik tənliyi ilə yaxşı ifadə olunur və 

2.6-dimetilfenolun selektivliyinin onun parsial təzyiqinin 2-metilfenolun parsial 

təzyiqinə olan nisbətindən asılılığı ilə uyğunlaşır (şəkil 4.1.4). 

Beləliklə selektivliyin təhlili miqdarı baxımdan kinetik tənliklərin növünü 

dolayı yolla olsa da təsdiq edir. Bu təhlil prosesin steoxiometrik bazisi (I-IV) və 

prosesin mərhələli sxemi (cədvəl 4.1.1) ilə yaxşı uzlaşır. 

Məhdudlaşdırıcı mərhələr kimi 2,5,7 və 10-cu seçilmiş, digər aktlar isə tez baş 

verən və ya tarazlıq mərhələləri qəbul edilmişdir. Katalizatorun iki müxtəlif aktiv 

mərkəzləri arasındakı tarazlığı nəzərə alan 12-ci mərhələ də mərhələli sxemdə öz 

əksini tapmışdır. 

Dördüncü bazis marşrutunun sürəti mərhələli sxemdən (10-cu mərhələ) alınır. 

rIV= 
1

𝜐
  KIVP2 = 2KIVP2                                                          (4.1.6) 



 
 

107 
 

Nəticədə seçilmiş məhdudlaşdırıcı mərhələlərin sürət sabitləri uyğun marşrutun 

sürət sabitinə uyğun gəlir. 

K1=K2;           KII=K5;           KIII=K7;        KIV=K10 

4.1.2 saylı cədvəldə verilmiş təcrübi nəticələr və təklif olunan model əsasında 

sürət sabitləri hesablanmış və onların qiyməti ortakvadratik xətaların minimizasiyası 

üsulu ilə mövcud proqramlar vasitəsilə dəqiqləşdirilmişdir. Uyğun marşrutlar üzrə 

aktivləşmə enerjisinin qiyməti aşağıdakı kimi olur. EI-31.2 kC/mol; EII-105.2 

kC/mol EIII-64.5 kC/mol. EIV-35.5 kC/mol [4, s.43]. Surətlərin orta kvadratik 

xətaları 4.1.3 saylı cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl  4.1.1 

Prosesin mərhələli sxemi 

№  Mərhələlər Marşrutlar üzrə 

mərhələlərin 

stexiometrik ədədləri 

I II III IV 

1. CH3OH + ZH = CH3OHZH 1 0 0 0 

2. CH3OHZH + 2CH3C6H4OH =2-CH3 C6H4OCH3ZH +H2O 1 0 0 0 

3. 2-CH3 C6H4OCH3ZH = 2-CH3C6H4OCH3+ZH 1 0 0 0 

4. 2-CH3C6H4OH +ZH = 2-CH3C6H4OHZH 0 1 0 0 

5. 2-CH3C6H4OHZH+CH3OH = 2.6-(CH3)2C6H3OHZH+H2O 0 1 0 0 

6. 2.6- (CH3)2C6H3OHZH = 2.6-(CH3)2C6H3OH+ZH  0 1 -1 0 

7. 2.6 -(CH3)2 C6H3OHZH+CH3OH = 2.4.6-(CH3)3 C6H2OHZH +H2O  0 0 1 0 

8. 2.4.6- (CH3)3C6H2OHZH = 2.4.6- (CH3)3C6H2OH+ZH 0 0 1 0 

9. CH3OH + Z= CH3OHZ 0 0 0 1/2 

10. CH3OHZ + CH3OH = HCOOCH3Z +2H2 0 0 0 1/2 

11. HCOOCH3Z = HCOOCH3+Z 0 0 0 1/2 

12. 2Z +H2 = 2ZH 0 0 0 0 
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Cədvəl 4.1.2 

Giriş parametrlərinin 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasının sürətinə təsiri 
 𝑃𝑖

0, MPa x10-2 Wi mol/sm3(kat) stx 10-4                                                                              𝑃𝑖
0, MPa x10-2 

𝑣, st-1 P10 P20 - W1 - W2 W3 W4 W5 P1 P2 P3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

T- 603 K 

0.5 2.45 2.45 11.0 19.53 7.47 1.23 1.6 1.87 1.61 0.485 

0.5 3.26 2.54 11.5 19.10 8.80 1.02 1.6 2.34 1.32 0.476 

0.8 2.70 2.05 8.5 14.5 6.20 0.67 1.2 2.00 1.14 0.400 

1.0 2.0 3.45 11.0 21.0 7.40 1.20 1.6 1.30 2.22 0.401 

0.5 2.25 3.50 11.6 21.7 7.70 1.40 1.7 1.62 1.92 0.511 

0.9 3.24 1.24 5.4 8.0 4.20 0.30 0.8 2.62 0.56 0.288 

0.6 2.08 3.11 10.1 20.0 6.90 1.30 1.4 1.32 2.000 0.387 

0.5 2.95 1.29 9.7 15.2 7.50 0.87 1.4 2.34 1.10 0.382 

0.6 3.01 1.89 7.45 12.35 5.40 0.70 1.0 1.96 1.00 0.385 

0.5 3.4 1.29 6.8 9.90 5.60 0.88 0.95 2.78 0.63 0.311 

T- 623 K 

0.5 2.45 2.45 14.9 23.18 11.2 1.70 1.11 1.62 1.07 0.733 

0.5 3.1 1.52 9.3 12.60 7.7 0.70 0.70 2.31 0.48 0.521 

0.8 2.24 2.82 13.4 23.2 9.4 2.0 1.0 1.28 1.27 0.681 

0.6 1.8 0.36 14.1 26.46 9.8 1.75 1.05 0.96 1.66 0.580 

0.5 3.38 1.11 7.47 9.7 6.36 0.48 0.55 2.66 0.33 0.439 

0.5 1.96 3.42 14.5 27.2 10.1 1.90 1.1 1.00 1.64 0.602 

0.6 3.25 1.17 8.23 10.83 6.9 0.55 0.6 2.42 0.39 0.407 

1.0 2.45 2.45 21.4 31.2 17.5 1.70 1.60 1.64 1.51 0.45 

0.4 2.72 2.05 15.1 22.65 11.5 1.45 1.1 2.08 0.84 0.81 

0.4 3.50 1.11 8.4 10.72 7.17 0.49 0.63 2.88 0.34 0.52 

T-643 K 

0.5 2.45 2.45 19.18 27.93 15.0 2.18 0.76 1.340 0.760 0.981 

0.6 3.25 1.20 10.87 13.33 9.63 0.62 0.44 2.211 0.254 0.620 

0.5 2.10 3.20 19.70 33.7 13.8 2.8 0.80 0.937 1.150 0.918 

0.8 2.10 3.20 16.90 29.5 12.1 2.30 0.70 0.802 1.140 0.725 

0.5 3.70 0.70 7.30 8.29 6.73 0.21 0.29 0.315 0.117 0.508 

0.9 2. 45 2.45 24.90 34.50 20.20 2.70 1.1 1.503 0.911 0.876 

1.0 2.24 2.82 32.90 48.7 26.0 3.90 1.3 1.172 1.455 0.823 

0.5 1.96 3.42 17.37 29.4 12.37 2.65 2.65 0.843 1.115 0.740 

0.7 2.75 1.95 16.9 21.5 14.5 1.3 0.7 2.076 0.442 0.809 

0.4 3.42 1.10 10.45 12.6 9.3 0.53 0.45 2.495 0.229 0.612 

 

1
0

8
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Şəkil 4.1.3. 2-metilfenolun ümumi çevrilmə surətinin (W1) onun parsial 

təzyiqi (P1) ilə metanolun parsial təzyiqinin hasilindən (P1P2) asılılığı. 

1.T-603K   2.T-623K      3.T-643K 

 

 

Şəkil 4.1.4. 2.6-dimetilfenola  görə selektivliyin (S3) onun parsial 

təzyiqinin (P3) o-krezolun  parsial təzyiqinə (P1) nisbətindən asılılığı. 

1.T-603K   2.T-623K      3.T-643K 
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Cədvəl 4.1.3 

Surətlərin orta kvadratik xətaları 

Surətlər, mol/sm3 (kat) st Temperatur K 

603 623 643 

W1 6,5 7.0 7.4 

W2 22,0 16.5 13.0 

W3 16,0 11.5 10.0 

W4 14,0 5.6 4.5 

 

Daha əlverişli bazis almaq [69,c.238] üçün (4.1.2), (4.1.3), (4.1.5), (4.1.6) 

tənliklərdəki kinetik tərtiblərin dəyişdirilməsi və stexiometrik  əmsallar cədvəlinin 

yenidən qurulması daha xətalı nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olur. 

Alınan kinetik model nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış və katalizator səthində 

baş verən marşrutlar cəmini vəsfi və miqdarı səviyyələrdə kafi dərəcədə ifadə edir. 

O rejim parametrlərinin geniş hüdudlarında özünü doğruldur və sənaye üçün 

əhəmiyyət kəsb edir. 

 

4.2. 2.6-dimetilfenolun alınma prosesinin optimallaşdırılması 

 

2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasına əsaslanan 2.6-dimetil-

fenolun alınma prosesinin optimallaşmasında kinetik model bazis rolunu 

oynamışdır. 

Optimallaşdırılması nəzərdə tutulan amillərin seçilib onlara məhdudiyyətlərin 

[25,  c.114] qoyulması aşağıdakı qaydada həyata keçirilmişdir. 

600≤ T ≤ 700 k 

0.5 2.5mol/mol 

0.02 Pl 0.04 MPa 

0 ≤τ≤20 san 

Burada T-prosesin mütləq temperaturu, θ-2-metilfenolun metanola olan mol 

nisbəti, Pl–sistemdəki 2-metilfenol və metanolun parsial təzyiqləri cəmi, τ-kontakt 

vaxtı. 
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Hər bir giriş parametri üçün dəyişən addım aşağıdakı kimi qəbul edilmişdir: 25 

(T), 1 (θ), 0.01 (Pl); 4 (τ). Prosesin optimallaşması üçün başqa  üsullardan fərqli 

olaraq məqsədli funksiyanın qlobal optimumunu [31,c.215] təmin edən skan 

üsulundan istifadə edilmişdir.  

Mümkün olan variantlar üzrə kinetik model və məlum proqramlara (Matlab və 

s.) əsaslanaraq hesablamalar aparılmış və həll spektrləri əldə edilmişdir. Daha sonra 

proses barədə çoxlu faydalı məlumat vermək qabiliyyəti olan qrafiki asılılıqlar 

qurulmuşdur ki, onlar da prosesin idarəetmə strateqiyasını müəyyən edirlər. 

2.6-dimetilfenolun alınma prosesinin optimallaşmasının nəticələrinin emalı 

4.2.1-4.2.4 saylı  şəkillərdə əyani görünür. 4.2.1 şəkildə Pl=0,02 olan halda müxtəlif 

kontakt vaxtlarında 2.6-dimetilfenolun əmələgəlmə selektivliyinin temperaturdan 

asılılığı verilmişdir. Göründüyü kimi kontakt vaxtından asılı olmayaraq 

temperaturun artması ilə  2.6-dimetilfenolun çevrilmiş o-krezola görə hesablanmış 

çıxımı əvvəlcə artır, daha sonra maksumum qiymət alır və sonda azalır. Bu onu 

göstərir ki, yüksək temperaturda yan çevrilmələrin surəti çoxalır. Digər tərəfdən 

4.2.1 saylı şəkildən görünür ki, 2.6-dimetilfenolun əmələgəlmə selektivliyinin 

maksimal qiymətləri hər bir kontakt vaxtı üçün müxtəlif temperaturlarda əldə 

olunur. Bu maksimumları birləşdirdikdə müxtəlif  kontakt vaxtlarında optimal 

temperatur üçün selektivliyin ən yüksək qiymətlərini alırıq. 4.2.2 və 4.2.4 saylı 

çəkillərdən göründüyü kimi başlanğıc qarışıqda 2- metilfenol və metanolun parsial 

təzyiqlər cəmini (Pl) dəyişdikdə bu tendensiya saxlanılır. Verilən kontakt vaxtında 

bu amilin müxtəlif qiymətləri üçün alınan selektivliklərin optimal qiymətlərini (Pl) 

(şəkil 4.2.1-4.2.3) qeyd etsək onda 4.2.4 saylı şəkili alarıq. Bu şəkil Pl-in verilmiş 

qiymətində 2.6-dimetilfenolun əmələgəlmə selektivliyinin temperaturdan 

asılılığının ümumiləşmiş səthini əks etdirir. Nəticələrin təhlili katalitik prosesdə 

məqsədli məhsulun əmələgəlmə selektivliyinin 625-650 K temperatur hüdudlarında 

olduğunu görünür. Alınan nəticələrin daha dərin təhlili göstərir ki, 2.6-

dimetilfenolun alınan prosesində daha yüksək nəticələr T-650 K, τ=8san rejimində 

əldə olunur. 
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4.2.5 və 4.2.6 saylı şəkillərdə 2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin 

müxtəlif qiymətlərində o-krezolun və metil spirtinin kontakt vaxtından asılılıqları 

verilmişdir. Bu şəkillərdə kontakt vaxtının prosesdə alınan 2.6-dimetilfenolun 2.4.6-

trimetilfenolun və anizolu əmələgəlmə selektivliklərinə təsiri də göstərilmişdir. 

Göründüyü kimi kontakt vaxtının 12 saniyəyə qədər artırılması 2-metilfenolun 

konversiyanını kəskin artırır, lakin onun sonrakı artımı bu müsbət meyiletməni 

azaldır. Kontakt vaxtının metanolun konversiyasına təsiri də analoji qaydada baş 

verir. 2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin 0.5-dən 2.5-ə qaldırılması 

kontakt vaxtının o-krezol və metanolun konversiyasına təsirini xeyli zəiflədir (şəkil 

4.2.6). 

 

Şəkil 4.2.1. Müxtəlif  kontakt vaxtlarında 2.6-dimetilfenolunəmələgəlmə 

selektivliyinin temperaturdan asılılığı.  Şəraiti: Pl=0.02, θ=0.5 
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Şəkil 4.2.2. Müxtəlif  kontakt vaxtlarında 2.6-dimetilfenolunəmələgəlmə 

selektivliyinin temperaturdan asılılığı.  Şəraiti: Pl=0.03, θ=0.5 

 

Şəkil 4.2.3. Müxtəlif  kontakt vaxtlarında 2.6-dimetilfenolun əmələgəlmə 

selektivliyinin temperaturdan asılılığı.  Şəraiti: Pl=0.04, θ=0.5 
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Şəkil 4.2.4. Müxtəlif  kontakt vaxtının və başlanğıc qarışıqda  2-metilfenol və 

metanolun parsial təzyiqləri cəminin müxtəlif qiymətlərində 2.6-

dimetilfenolun əmələgəlmə selektivliyinin optimal qiymətlərinin 

temperaturdan asılılığı (θ=0.5) 

 

Göründüyü kimi kontakt vaxtının 8 saniyədən 20 saniyəyə qaldırılması xammal 

komponentlərinin konversiyasını az dəyişdirir. 

Bu qanunauyğunluq digər temperaturlarda da müşahidə olunur. Deməli τ=8 san 

olması optimal seçimin aparıldığını dolayı olsa da təsdiq edir. Maraqlısı odur ki, 

xammal komponentlərinin katalizator ilə görüşmə vaxtının artırılması alınan 2.6-

dimetilfenola görə prosesin selektivliyini də az dəyişdirir. 
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Şəkil 4.2.5.  Kontakt  vaxtının 2-metilfenolun (1) və metanolun (2) 

konversiyalarına həmçinin 2.6-dimetilfenolun (3), 2.4.6-trimetilfenolun (4) və 

2-metilanizolun (5) əmələgəlmə selektivliklərinə təsiri  

T-650, θ=0.5, P=0.02 MPa 

 

 

Şəkil 4.2.6.  Kontakt  vaxtının 2-metilfenolun (1) və metanolun (2) 

konversiyalarına həmçinin 2.6-dimetilfenolun (3), 2.4.6-trimetilfenolun (4) və 

2-metilanizolun (5) əmələgəlmə selektivliklərinə təsiri  

T-650, θ=2.5, P=0.02 MPa
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Şəkil 4.2.7. Müxtəlif  temperaturlarda   2.6-dimetilfenolun əmələgəlmə 

selektivliyinin 2-metilfenolun metanola olan mol nisbətindən asılılığı  Şərait 

τ=8 san, Pl=0.02MPa 

  

Şəkil 4.2.8. Müxtəlif  temperaturlarda   2.6-dimetilfenolun əmələgəlmə 

selektivliyinin 2-metilfenolun metanola olan mol nisbətindən asılılığı 

Şərait τ=8 san, Pl=0.04MPa 
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Şəkil 4.2.9. 2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin müxtəlif  

qiymətlərində əmələgələn  2.6-dimetilfenolun selektivliyinin temperaturdan 

asılılığı.  Şərait τ=8 san., Pl=0.04MPa 

 
Şəkil 4.2.10.  2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin müxtəlif  

qiymətlərində əmələgələn  2.6-dimetilfenolun selektivliyinin temperaturdan 

asılılığı.  Şərait τ=8 san., Pl=0.03MPa 
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Şəkil 4.2.11. 2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin müxtəlif  

qiymətlərində əmələgələn  2.6-dimetilfenolun selektivliyinin temperaturdan 

asılılığı.  Şərait τ=8 san., Pl=0.04MPa 

 

Şəkil 4.2.12.  2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin müxtəlif  

qiymətlərində 2-metilfenolun konversiyasına temperaturun təsiri.  Şərait τ=8 

san., Pl=0.02MPa 
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Şəkil 4.2.13.  2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin müxtəlif  

qiymətlərində 2-metilfenolun konversiyasının temperaturdan asılılığı.  Şərait 

τ=8 san., Pl=0.03MPa 

 

Şəkil 4.2.14.  2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin müxtəlif  

qiymətlərində 2-metilfenolun konversiyasına temperaturun təsiri.  Şərait τ=8 

san., Pl=0.04MPa 
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4.2.7 və 4.2.8 saylı şəkillərdə müxtəlif temperaturlar üçün 2.6-dimetilfenolun 

əmələgəlmə selektivliyinin xammal komponentlərinin mol nisbətindən asılılığı 

verilmişdir. Bu şəkillərdən göründüyü kimi 2-metilfenolun metanola olan mol 

nisbətinin (θ) 0,5-dən 1,5-ə qaldırılması, 2.6-dimetilfenola görə prosesin 

selektivliyini xeyli artırır. Bu nisbətin sonrakı artımı (1,5-dən 2-yə) 2.6-ksilenolun 

çevrilmiş o-krezola görə hesablanmış çıxımı çoxaltsa da bu artım az dərəcədə olur. 

θ-nin 2.0-dən 2.5-ə qaldırılması isə 2.6-dimetilfenolun əmələgəlmə selektivliyinə 

praktiki olaraq 650 K temperaturda təsir etmir. Digər tərəfdən başlanğıc reaksiya 

qarışığında 2-metilfenol və metanolun parsial təzyiqləri cəminin 0.02-dən 0.04 MPa-

ya qaldırılması da temperatur və xammal komponentlərinin mol nisbətindən asılı 

olmayaraq 2.6-dimetilfenolun çevrilmiş krezola görə hesablanmış çıxımını praktiki 

olaraq dəyişdirmir (şəkil 4.2.7 və şəkil 4.2.8). 

Xammaldakı 2-metilfenolun metanola olan mol nisbətinin müxtəlif 

qiymətlərində o-krezol və metanolun başlanğıc qarışığındakı parsial təzyiqləri 

cəminin artırılması proses zamanı əmələ gələn 2.6-dimetilfenolun selektivliyinin 

temperaturdan asılılığına böyük təsir göstərmir (şəkillər 4.2.9 - 4.2.11). Bu isə  bizim 

əvvəllər müəyyən etdiyimiz elmi nəticəni bir daha təsdiq edir. Başqa sözlə desək, 

katalitik alkilləşmə prosesində hidrogen durulaşdırıcı kimi götürülsədə, o prosesdə 

praktiki olaraq iştirak etmir və onun parsial təzyiqinin qismən dəyişməsi 2.6-

dimetilfenolun əmələgəlmə   selektivliyini cuzi dəyişir. Digər tərəfdən 4.2.9-4.2.11 

saylı şəkillərdən də göründüyü kimi xammaldakı 2-metilfenolun spirtə olan mol 

nisbətini 1.5-dən 2.5-ə qaldırılması 2- metilfenolun konversiyasını xeyli azaldır. 

Lakin bu zaman alınan məqsədli məhsulun selektivliyi  az dəyişir. Məsələn, 650K-

də  2.6-dimetilfenolun əmələgəlmə   selektivliyi Pl=0.02 MPa olan halda 13.5% 

azalır, Pl=0.04MPa olan halda isə bu göstərici 52.4%-dən 34.5%-ə düşür (şəkillər 

4.2.12-4.2.14).  

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə 2-metilfenolun metanolla alkilləşməsi ilə 2.6-

dimetilfenolun alınma prosesinin optimallaşmasının nəticələrini (şəkillər 4.2.1-

4.2.14) təhlil etdikdə aydın olur ki, onlar praktiki əhəmiyyət daşıyır və prosesin 
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sənayedə tətbiqi zamanı geniş idarəetmə imkanları vəd edir. Belə ki, ekstremal 

texnoloji göstəricilərin əldə edilməsi üçün rejim parametrlərinin asanlıqla 

seçilməsini, yaxud əksinə hər hansı bir texnoloji rejimdə alına biləcək əsas texnoloji 

kriteriyaların nəticələrini müəyyən edə bilər. 

Nəzəri texnoloji optimallaşmanın nəticələrini nəzərə alaraq göstərilmiş şəraitdə 

(T-3750C, υ-0.6st-1 və ν=1:0.5 mol/mol, verilən hidrogenin 1 litr katalizatora görə 

1saatlıq həcmi -600l/l (kat) saat) aparılmış təcrübədə katalizatın tərkibi, kütlə % ilə 

93.0-alkilat, 5.6-su və 1.4-qaz halında məhsullar təşkil etmişdir. Alkilatın tərkibi 

kütlə % ilə çevrilmiş metanol  -2.5,  çevrilməmiş  2-metilfenol -55.5, 2.6-

dimetilfenol-33.0, 2.4-dimetilfenol -2.0 və digər ksilenollar 0.2 olmuşdur.  Qaz 

halında olan məhsulların 96.0 %-i metilformiatdan və cuzi miqdarda formaldehid və 

karbon oksidlərindən ibarətdir. 2-metilfenolun və metanolun  birdəfəlik 

konversiyası uyğun olaraq 36.2 və 80.8% təşkil edir. Çevrilmiş 2-metilfenola görə 

hesablanmış 2.6- və 2.4-dimetilfenolların çıxımı uyğun olaraq  92.7 və 5.6%, 

çevrilmiş metanola görə hesablanmış 2.6- və 2.4-dimetilfenolların çıxımı isə uyğun 

olaraq 82.5 və 5.0% olur. Başlanğıc o-krezola görə hesablanmış 2.6- və 2.4- 

ksilenolların çıxımına gəldikdə bu göstəricilər uyğun olaraq 33.6 və 2.0 % təşkil 

edir. Biramilli planlaşdırma və nəzəri texnoloji optimallaşma  ilə üsulları müəyyən 

edilmiş və az fərqlənən şəraitlərdə aparılmış təcrübələrin göstəricilərini müqayisə 

etdikdə onlarında az fərqləndiyi və ikinci üsulun daha mükəmməl olduğunu üzə 

çıxır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, T-3700C, υ-0.8st-1 və ν=1.0:0.75 mol/mol 

rejimində aparılmış prosesdə 2-metilfenol və metanolun konversiyaları 35.6 və 78.8 

% olur. Çevrilmiş o-krezola görə hesablanmış 2.6- və 2.4- dimetilfenolların çıxımı 

xeyli az, yəni 67.5 və 5.2% olur ki, bu da xammaldakı metanolun mol nisbətinin 50 

% çox olması ilə izah oluna bilər. Alınmış nəticələr fasiləsiz alkilləşmə prosesinin 

işlənib hazırlanmasında istifadə edilmişdir.     

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində fenolların C1-C3 spirtlərlə heterogen katalitik 

alkilləşməsinin qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir. Sink və kobaltferrit 

katalizatorları, onların modifikasiya olunmuş nümayəndələri və seolitlər, o 
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cümlədən PdCaY katalizatoru iştirakında alınmış nəticələrin müqayisəli təhlilinə 

əsaslanan bu qaydalar bəzi hallarda cuzi xətalar ilə də müşayiət oluna bilər. 

- ferrit katalizatorları iştirakında xüsusən də MMOKF katalizatoru 

götürüldükdə fenolların metanol, etanol və propanollarla alkilləşmə reaksiyası 

əsasən o-vəziyyətdə baş verir və bu istiqamətdə gedən katalitik çevrilmə 

temperaturun artması ilə surətlənir. Fenol, krezol və ksilenol molekulunda spirtlərlə 

alkilləşmə nüvədəki karbona (C-) görə həyata keçir və yuxarı temperaturda 

(>3000C) fenolların hidroksil qrupundakı oksigenə (O-) görə alkilləşmənin payı 

azdır. 

- PdCaY seoliti fenollarda elektrofil əvəzetmə qaydasına uyğun olaraq 2- və 4- 

vəziyyətlərdə alkilləşməni aparır və daha çox o- və p-alkilləşdirici katalizator rolunu 

oynayır. 

- aşağı temperaturda (<3000C) O- görə alkilləşmənin payı xeyli artır, lakin 

fenol, krezol və ksilenolların konversiyasının və C-görə alkilləşmə məhsullarının 

çıxımı azalır. Fenolun izopropil spirti ilə qarşılıqlı təsirindən onun izopropil efiri 

alınmır. 

- krezolların metanol və etanolla alkilləşməsindən alınan alkilatların tərkibinin 

metilanizolların və metilfenetolların çevrilməsindən alınan katalizatların tərkibindən 

xeyli fərqləndiyini əsas götürərək qərara gəlinmişdir ki, məqsədli alkifenollar efir 

mexanizmi üzrə alınmırlar. 

- kinetik tədiqatların nəticələrinə əsaslansaq (cədvəl 4.1.2) onda məlum olur ki, 

alkilatlarda kifayət miqdarda trimetilfenollar olduğu halda dimetilfenolun metil 

efirinə praktiki olaraq rast gəlinmir. Başqa sözlə desək, trimetilfenolların əmələ 

gəlməsində prosesdə alınan dimetilfenolların C-görə metilləşməsi əsas çevrilmə 

kimi qəbul edilməlidir. 

- prosesin marşrutlarına metilanizolun 2.6-dimetilfenola çevrilməsinin daxil 

edilməsi daha böyük xətalara gətirdiyindən qəbul edilə bilməz. 

 - fenol, krezol və ksilenolun spirtlərlə alkilləşməsində substratın katalizatorla 
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qarşılıqlı təsirindən fenolyat strukturlar yaranır və bu qarşılıqlı təsirə daha çox 

katalizator kationlarının elektrostatik sahələri və fenollardakı oksigen atomunun 

bölünməmiş elektron cütü məsuliyyət daşıyırlar. 

- fenolun güclü adsorbsiyası ilə katalizatorun aktiv mərkəzlərinə zəif 

adsorbsiya olunan metanolun daxil olma ehtimalı azalır. Lakin daha zəif turşuluq 

xassəsi nümayiş etdirən krezol və ksilenollarda adsorbsiyanın qismən zəiflənməsi 

metanolun və molekul kütləsi çoxalan etanol və propanolların səthdə adsorbsiya 

imkanlarının qismən artması ehtimal olunur. Adsorbsiya olunan fenol və ya krezol 

Ridil mexanizmi üzrə həcmdə olan sərbəst metanolla və ya etanolla qarşılıqlı təsirdə 

olur. Bununla yanaşı səth üzərində formalaşan alkoqolyatlar da müəyyən qədər 

həcmdəki fenollarla (fenol, krezol, ksilenol) həmin mexanizm üzrə qarşılıqlı təsirdə 

ola bilərlər. Katalizatorların turşu-əsasi xassələrindən, aktiv mərkəzlərin 

tətəbiətindən, ölçülərindən və alkilləşmə komponentlərinin tərkib quruluş və 

xassələrindən asılı olaraq belə qarşılıqlı təsirin baş vermə ehtimalı az deyildir. 

- hidrogenin durulaşdırıcı kimi istifadəsi səth üzərində tarazlıqda olan və 

müxtəlif reduksiya dərəcəsi ilə səciyələnən aktiv mərkəzlərin formalaşmasına səbəb 

olur. PdCaY seolitinin reduksiyası palladiumun katalizatorda atom və ya oksid 

şəklində olmasını təmin edir. Digər tərəfdən CaY seolitinin palladiumun elektron 

vəziyətinə güclü təsiri onun atomunun Y seolitindəki Luis turşu mərkəzlərinin 

yaxınlığında lokallaşmasına səbəb olur. Bu mərkəzlər palladiumun 4d elektronlarını 

özünə tərəf cəzb edir və nəticədə Pd0→Pd+ çevrilməsi baş verir [67, c.306]. 

- fenolların katalizatorun  reduksiya dərəcəsi müxtəlif olan iki aktiv mərkəzində 

adsorbsiyası alkilləşmənin baş vermə istiqamətinə təsir göstərir. Katalizatorun 

başlanğıcda olan aktiv mərkəzlərində əmələ gələn fenolyat və alkoqolyat strukturlar 

2-metilfenolun 4-vəziyyətində alkilləşməsinə və spirtin kənar çevrilməsinin 

sürətlənməsinə səbəb olur. PdCaY seolitinin reduksiya olunmuş mərkəzlərində isə 

2-metilfenol misalında 6-vəziyyətdə qarşılıqlı təsir həyata keçir. 

- ikivalentli metalın (Zn, Co, Mn) dəmir (III)-ə olan atom nisbəti 3;7 olan 

sistemlər şpinel quruluşların yaranmasına (MFe2O4) səbəb olur və tərkibində az 
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miqdarda α Fe2O3 –də saxlayır. Aktiv kütlənin alüminium oksidi üzərinə 

hopdurulması zamanı bu fazanın nisbəti dəyişmir və üçlü sistemdə katalitik aktivliyi 

MFe2O4 (M-, Co, Zn) nümayiş etdirilir. Hidrogen mühitində tərkibində α- Fe2O3 

olan ferrit sistemlərdə α- Fe2O3 (qemetit) → Fe2O4 (maqnetit) çevrilməsi hesabına 

alınan son məhsul da şpinel quruluşa malikdir. Modifikator kimi götürülmüş MnO 

və ya ZnO-da şpinel quruluşların yaranmasında bilavasitə iştirak edirlər. Nəticədə 

identik şpinel quruluşlu mürəkkəb aktiv oksid kompozisiyanın əmələ gəlməsi bu 

katalitik sistemlərin katalitik xassələrini tənzimləyir, sistemin enerjisini sabitləşdirir 

və onun alkilləşdirici qabiliyyətini və istismar xassələrini yaxşılaşdırır. 

Fenolların C-alkilləşməsinin mexanizmi aşağıdakı kimi güman olunur. 

Katalizator səthində fenolların aşağı molekul kütləli spirtlərlə (C1-C3) qarşılıqlı 

təsirində fenollar fenoksid ionlarına və protona parçalanır, spirtlər isə protonu 

birləşdirərək alkil kationunu əmələ gətirirlər. Fenoksidlə proton arasındakı məsafə 

fenollardakı OH qrupundakı rabitənin uzunluğu ilə tənzim olunduğundan alkil 

kationu fenoksidin qonşu o- vəziyyətinə yaxın yerləşir. Bu mexanizm üzrə fenoldan 

alınan o-krezol, 2-metilfenoldan əmələ gələn 2.6-dimetilfenol, 4-metilfenolun əsas 

alkilləşmə məhsulu 2.4-dimetilfenol və digər alkilfenollar katalizator səthindən 

desorbsiya etmədən ardıcıl alkilləşməyə məruz qalaraq fenolun di-, tri- alkil 

törəmələrini (metil, etil, propil-, izopropil) əmələ gətirirlər. Aşağı temperaturda 

spirtlərin adsorbsiyasından alınan alkoqolyat strukturlarının həcmdə olan fenollarla 

qarşılıqlı təsirindən metilfenolların metil, etil və propil efirlərinin alınması da baş 

verir.  

Ümumi  şəkildə verilmiş bu qaydalar fenolların, spirtlərin quruluş və 

tərkibindən, reaksiya şəraiti və istifadə olunan katalizatorların tərkibi, turşu-əsasi 

xassələri və quruluşundan asılı olaraq dəyişmə ehtimalı vardır və hər bir konkret hal 

üçün əlavə aparılan xüsusi tədqiqatlarla dəqiqləşdirilə bilər. 
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V FƏSİL 

2-METİLFENOLUN METANOLLA ALKİLLƏŞMƏ PROSESİNDƏ 

MMOKF VƏ PdCaY KATALİZATORLARININ SABİT İŞ MÜDDƏTİNİN  

TƏDQİQİ VƏ ALKİLLƏŞMƏ MƏHSULLARININ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ 

YOLLARININ ARAŞDIRILMASI 

 

Fasiləsiz kimyəvi prosesin və texnologiyanın yaradılması əsas və köməkçi 

materialların, enerjinin sabit və qənaətli sərfinə, istehsal qurğuları yerləşən sahənin 

azalmasına, istehsalın idarəetmə və təşkilinin yaxşılaşmasına, əmək xərclərinin 

azalmasına, məhsuldarlığın artmasına, məhsulun maya dəyərinin azalmasına və s. 

səbəb olur. Adətən sənayedə fasiləsiz texnoloji prosesi yaratdıqda əsas məhsulun 

keyfiyyətli olmasını, prosesin az tullantılı və ya tullantısız işlənib hazırlanmasını və 

bu məsələlərin az vaxtda  və az əmək sərf etməklə həll edilməsini əsas götürürlər. 

Məlumdur ki, texnoloji proses texnoloji əməliyyatlardan, onlar isə aparat və 

qurğularda aparılan mövqe, keçid, işçi və köməkçi gedişlərdən və ya onların 

məcmunundan ibarətdir.  

Katalitik kimyəvi prosesdə əsas texnoloji əməliyyat reaktorda aparılan kimyəvi 

çevrilmədir. Reaktora qədər olan əməliyyatlarda xammal və ya onun 

komponentlərinin təmizlənməsi, ayrılması, qızdırılıb-soyudulması, nəqli kimi 

texnoloji gedişlər, reaktordan sonrakı texnoloji əməliyyatlara isə prosesdə alınan 

katalizatların emalı, məqsədli məhsulların təmizlənib, qablaşdırılması və s. aiddir. 

Hər bir katalitik kimyəvi prosesin effektivliyi reaktorda aparılan katalitik 

çevrilmənin texnoloji göstəricilərindən, alınan katalizatın tərkibindən, katalizatorun 

sabit iş rejimindən, regenerasiyalararası vaxtın sabit qalmasından, regenerasiya 

şəraiti, onun katalitik sistemin tərkibi və fiziki-kimyəvi xassələrinə təsirindən 

asılıdır. Katalitik sistemin yüksək katalitik və istismar xassələrə malik olması 

katalizin əsas şərtlərindən sayılır [52,c.115]. 
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5.1. MMOKF katalizatoru və PdCaY seolitinin 2-metilfenolun 

       metanolla alkilləşmə reaksiyasında sabit iş müddətinin tədqiqi 

 

Heterogen katalitik proseslərin işlənib hazırlanmasında fasiləsiz 

texnologiyanın  yaradılması əsas amillərdən biridir. Prosesdə fasiləsizliyi əldə etmək 

üçün stasionar rejimin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əsas reaksiya aparatı 

olan reaktorun işə salınması, dayandırılması və təmirində qeyri stasionar rejim 

mövcud olduğu halda prosesin baş verdiyi anın, müddətin uzun olması stasionar  

rejimin saxlanılmasından  asılıdır. Katalitik proseslərdə bu əsasən istifadə edilən 

katalitik sistemin sabit iş müddəti ilə əlaqəlidir. 

Bunu nəzərə alaraq, MMOKF katalizatoru və PdCaY seolitinin 2-metilfenolun 

metanolla alkilləşmə reaksiyasındakı sabit iş müddəti tədqiq edilmişdir. Ilk növbədə 

bu reaksiya müxtəlif durulaşdırıcılar iştirakı ilə öyrənilmişdir. Durulaşdırıcı kimi 

sistemdə müxtəlif parsial təzyiqə malik olan azot qazından, su buxarından, azot və 

su buxarı qarışığından və hidrogendən istifadə edilmişdir. Təcrübələr 3700C 

temperaturda və xüsusi yükləmənin 0.8st-1 qiymətində aparılmış, 2- metilfenolun  

metanola olan mol nisbəti 1:0.75 mol/mol götürülmüşdür.  

Alınan nəticələri təhlil etdikdə aydın olur ki, azotun aşağı parsial təzyiqində 2-

metilfenol və metanolun MMOKF katalizatoru iştirakında çevrilməsi daha dərin baş 

verir və ilk saatlarda əmələ gələn 2.6-dimetilfenola görə selektivlik 78.5%, çıxım isə 

33.1% təşkil edir (şəkil 5.1.1) 5 saatdan sonra hər iki göstəricinin qismən azaldığı 

müşahidə olunur. Katalizatorun 6 saatlıq istismarı dövründə bu göstəricilər uyğun 

olaraq 74.0 və 26.4% təşkil edir. Katalizatorun 6 saatlıq stasionar rejimində işləməsi 

onun səthində əmələ gələn koksun kütləsini də 3.5%-ə çatdırır. Prosesin davam 

etdirilməsi praktiki cəhətdən lüzumsuz olur. Belə ki, 8 saatlıq iş müddətində 2.6-

dimetilfenolun əmələgəlmə selektivliyi 65.5%-ə 10 saatlıq iş müddətində isə 35.5%-

ə düşür. Bu zaman 2.6-dimetilfenolun çıxımı əvvəlcə 17.0% (8saat) daha sonra isə 

7.5% (10saat) olur. Təbii ki, hər iki göstəricinin azalması 2-metilfenolun 

konversiyasının aşağı düşməsi ilə müşayiət olunur. 10 saat istismar edildikdə 



 
 

127 
 

MMOKF katalizatorunun səthində 8.0%-ə qədər koks əmələ gəlir və bu da katalitik 

sistemin aktiv mərkəzlərini əsasən bloklaşdıraraq onun katalitik xassələrini aşağı 

salır. 

Cədvəl 5.1.1 

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyasına durulaşdırıcıların təsiri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, 𝑣-0,8st-1,  υ=1:0.75 mol/mol 

 

                                Göstəricinin adı Durulaşdırıcının adı 

Azot Azot+su buxarı Azot  Hidrogen 

Xammaldakı 2-metilfenol metanol və su 

buxarının mol nisbəti  

 

1:0.75:0 

 

1:0.75:1 

 

1:0.75:0 

 

1:0.75:0 

Durulaşdırıcının sərfi, 1 saatda 1 litr 

katalizatora görə verilən durulaşdırıcının 

litrlə həcmi 

 

100 

 

400 

 

600 

 

600 

Alkilatın çıxımı, kütlə % ilə 87.5 89.0 92.0 92.5 

Çevrilmiş 2-metilfenola görə hesablanmış 

reaksiya məhsullarının çıxımı % ilə, o 

cümlədən 

    

2.6-dimetilfenol 78.5 81.0 92.0 92.5 

2.4-dimetilfenol 5.0 3.0 2.0 1.5 

2.4.6- trimetilfenol  9.0 10.5 4.5 5.0 

Digər alkilfenollar 6.0 3.5 0.5 - 

2-metilfenolun konversiyası, % 42.2 24.5 35.6 36.0 

Katalizatorun sabit iş müddəti, saatla 10 50 300 400 

 

MMOKF katalizatorunun az miqdarda azot iştirakı ilə alkilləşmə reaksiyasında 

5 saatdan sonra dezaktivasiya olunduğunu nəzərə alaraq regenerasiyası aparılmışdır. 

Katalizatorun regenerasiyası müəyyən edilmiş şəraitdə həyata keçirilmişdir:   T-

4500C, 1 litr katalizatora görə verilən havanın sərfi 550 litr regenerasiya müddəti 3 

saat. Karbonlu mürəkkəb quruluşlu birləşmələrin katalizator səthindən yandırılması 

ilə xaric edilməsi prosesində temperatur sıçrayışlarının qarşısını almaq üçün havanın 

sərfini yuxarıda göstərilmiş həcmdə tənzim etmək lazım gəlmişdir.  Regenerasiyaya 

uğramış ferrit katalizatoru tərkibini dəyişməyərək əvvəlki aktivliyini və 

selektivliyini bərpa etmişdir. Dəfələrlə regenerasiyaya məruz edilmiş bu katalizator 

nəiki xassələrini dəyişmir, o həm də texniki davamlılığını qoruyub saxlayır. 
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2-metilfenol və metanol əsasında 2.6-dimetilfenolun alınma prosesində 

MMOKF katalizatorunun sabit iş rejimini 300 saata qədər qaldıran əsas amil azot 

mühitində inert qazın parsial təzyiqinin artırılmasıdır. Onun həcmini 600 litrə qədər 

artırdıqda xammal komponentlərinin parsial təzyiqinin gözə çarpacaq dərəcədə 

azaldılması, kontakt vaxtının və katalitik prosesdə baş verən diffuzion və kinetik 

mərhələlərin tənzimlənməsi, koksun əmələ gəlməsinin məhdudlaşdırılması baş 

verir. 5.1.2 saylı şəkildən göründüyü kimi 300 saat fasiləsiz şəraitdə aparılmış proses 

zamanı əmələ gələn 2.6-dimetilfenola görə selektivlik (92.0-91.0%) çıxım isə (32.8-

32.0%) civarında olur. 2.6-dimetilfenolun alınmasını azot və MMOKF katalizatoru 

iştirakı ilə davam etdirilməsi 300 saatdan sonra məqsədəuyğun sayılmır. Ona görə 

də, yuxarıda qeyd edilmiş şəraitdə katalizatorun regenerasiyası aparılır. 

 

 Şəkil 5.1.1. MMOKF katalizatorunun iş müddətinin 2-metilfenolun 

metanolla alkilləşmə reaksiyasının göstəricilərinə təsiri. T-3700C, 𝑣-0,8st-1,    

                                               υ=1:0.75 mol/mol 

1.Çevrilmiş 2-metilfenola görə hesablanmış 2.6-dimetilfenolun çıxımı,% 

2. 2-metilfenolun konversiyası, % 

3. Başlanğıc 2-metilfenola görə hesablanmış 2.6-dimetilfenolun çıxımı,% 

4. Koksun miqdarı, % kütlə 

Fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, regenerasiya müddəti 5 saat ərzində həyata 

keçirilir və katalizatorun aktivliyi və selektivliyi tam bərpa olunur. 



 
 

129 
 

İşlənmiş və regenerasiya olunmuş katalizator nümunələrinin məsaməli-quruluş 

göstəricilərinin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, işlənmiş 

katalizatorların xüsusi səthi yeni hazırlanmış katalitik sistemlərlə müqayisədə az 

olur. Bu da səthə adsorbsiya olunmuş yüksək molekullu, əsasən də karbon tərkibli 

birləşmələrin varlığı ilə izah olunmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, oksidləşdirici 

regenerasiyadan sonra katalizatorların xüsusi səthi bərpa olunur və əvvəlki qiyməti 

alır. 

 

Şəkil 5.1.2. PdCaY (3,4) və MMOKF (1,2) katalizatorlarının azot 

mühitində (600 l/l kat.st) metanolla alkilləşmə reaksiyasındakı iş müddətinin 

2-metilfenolun konversiyasına (2.4) və alınan 2.6-dimetilfenolun (1) və 2.6- və 

2.4-dimetilfenollar qarışığının (3) selektivliyinə təsiri. 

Azot və su buxarı iştirakında aparılan alkilləşmə prosesində MMOKF 

katalizatorunun və PdCaY seolitin xassələri xeyli pisləşir. Belə ki, 2-metilfenolun 

konversiyası ferrit  katalizatoru iştirakında 24.5%, PdCaY olan halda isə cəmi 29.5% 

təşkil edir (cədvəl 5.1.1, cədvəl 5.1.2). Güman olunur ki, katalizator səthində 

adsorbsiya olunan su onun əmələ gəlməsi ilə baş verən alkilləşmə prosesinin sürətini 
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azaldır, tarazlığın sola yönəlməsinə səbəb olur. Orta sürətlə baş verən alkilləşmə 

prosesində alınan 2.6-dimetilfenol və 2.6-, 2.4-dimetilfenollar qarışığına görə 

selektivlik uyğun olaraq 81.0 və 85.7% təşkil edir. Digər tərəfdən su buxarının 

katalizator səthindəki qatılığının çox olması kokslaşma məhsullarının əmələ 

gəlməsini qismən ləngidir. Bunun nəticəsində MMOKF katalizatorunun iş 

müddətini 50 saata PdCaY olan halda isə fasiləsiz alkilləşməni 30 saata qədər 

aparmaq mümkün olur. 

Cədvəl 5.1.2 

PdCaY  katalizatoru iştirakı ilə 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

reaksiyasına durulaşdırıcıların təsiri 

Reaksiyanın şəraiti: T-3700C, 𝑣-0,8st-1,  υ=1:0.75 mol/mol 

 

Göstəricinin adı Durulaşdırıcının adı 

Azot Azot+su buxarı Azot Hidrogen 

Xammaldakı 2-metilfenol metanol və su 

buxarının mol nisbəti  

 

1:0.75:0 

 

1:0.75:1 

 

1:0.75 

 

1:0.75 

Durulaşdırıcının sərfi, 1 saatda 1 litr 

katalizatora görə verilən durulaşdırıcının 

həcmi, litrlə  

 

100 

 

400 

 

600 

 

600 

Alkilatın çıxımı, kütlə % ilə 86.5 88.0 91.5 91.0 

Çevrilmiş 2-metilfenola görə hesablanmış 

reaksiya məhsullarının çıxımı % ilə, o 

cümlədən 

    

2.6-dimetilfenol 50.0 60.2 46.5 47.0 

2.4-dimetilfenol 32.0 25.5 39.0 40.0 

2.4.6- trimetilfenol 10.0 10.5 8.0 9.0 

Digər alkilfenollar 6.5 3.0 3.5 2.0 

2-metilfenolun konversiyası, % 58.5 29.5 48.5 49.0 

Katalizatorun sabit iş müddəti, saatla 12 30 100 250 

 

Alınmış nəticələr göstərir ki, 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə prosesini 

hidrogen mühitində həyata keçirmək daha əlverişlidir. 5.1.3 saylı şəkildə MMOKF 

katalizatoru və PdCaY seolitinin alkilləşmə prosesindəki sabit iş müddətinin 2-

metilfenolun konversiyasına və alınan 2.6-dimetilfenol, 2.6-,2.4-dimetilfenollar 

qarışığının selektivliyinə təsiri göstərilmişdir. Göründüyü kimi ferrit katalizatoru 

vasitəsilə alkilləşmə prosesini fasiləsiz 400 saat, PdCaY istifadə etdikdə isə 250 saat 

uğurla aparmaq mümkündür. 
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Çox güman ki, hidrogen katalizator  səthində əmələ gələn karbona bənzər 

yüksək molekullu birləşmələrin alınmasının qarşısını alır və bu da istismar 

müddətinin uzaldılmasına səbəb olur. O alkilləşmə reaksiyasında iştirak etmir, lakin 

katalizatorun tərkibinin formalaşmasına və xassələrinin yaxşılaşdırılmasına 

müəyyən təsir göstərir. 

MMOKF katalizatoru iştirakında ilk saatlarda 2-metilfenolun konversiyası 

36.0%, alınan 2.6-dimetilfenola görə selektivlik 91.5% təşkil etmiş, 400 saatdan 

sonra bu göstəricilər praktiki olaraq dəyişməmişdir (35.0% və 91.2%). 

 

 

Şəkil 5.1.3. Hidrogen mühitində (600l/l kat.st) MMOKF (1,2) katalizatoru və PdCaY 

(3,4,5) seolitinin 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasındakı iş müddətinin 2-

metilfenolun konversiyasına (2,5) və alınan 2.6-dimetilfenolun (1) və 2.6- (3) və 2.4-(4) 

dimetilfenolların selektivliyinə təsiri 

PdCaY olan halda  2-metilfenolun konversiyası 250 saat ərzində cəmi 1.5% 

azalaraq 47.5%, alınan 2.6- və 2.4-ksilenollar qarışığının ümumi selektivliyi isə 

1.0% aşağı düşərək 86.0% təşkil etmişdir. 5.1.3 saylı şəkildən göründüyü kimi 250 

saatdan sonra 2.4-dimetilfenola görə selektivlik azalmağa başlanmış vəkatalizatorun 

275 saat iş müddətində 15.5% olmuşdur. 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə 



 
 

132 
 

prosesində başlanğıc ksilenolun konversiyası 260 saat istismardan sonra bir qədər 

azalmış, 2.6-dimetilfenolun selektivliyi isə 275 saat ərzində cəmi 2.5% azalaraq 

45.0% təşkil etmişdir. Belə güman olunur ki, 2.6- və 2.4-dimetilfenolların alınması 

iki müxtəlif turşuluğa və gücə malik olan katalitik mərkəzlər iştirakında baş 

verdiyindən əvvəlcə daha güclü turşu mərkəzləri dezaktivasiyaya məruz qalır. Daha 

sonra isə orta turşuluğa malik olan və 2.6-dimetilfenolun sintezində bilavasitə iştirak 

edən mərkəzlər koksa bənzər maddələrlə ekranlaşmağa başlayır. Göründüyü kimi 

artıq 290 saat istismardan sonra katalizatorun tam dezaktivasiyası baş verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, PdCaY seoliti regenerasiya prosesi nəticəsində öz 

katalitik xassələrini tam bərpa edə bilir. Müəyyən edilmiş şəraitdə (4500C, havanın 

sərfi 600l/l kat.st) regenerasiya vaxtı 8 saat təşkil edir və bu zaman katalizatorun 

aktivliyi və selektivliyi tam bərpa olunur. Digər tərəfdən PdCaY seolitinin kimyəvi 

tərkibində dəyişikliyin olmaması və mexaniki davamlılığının kifayət qədər olması 

da təcrübələr və analiz vasitəsilə təsdiq edilmişdir. Bununla yanaşı müəyyən 

edilmişdir ki, istismar və regenerasiya proseslərində temperaturun 5000C-ə qalxması 

məqsədəuyğun deyildir. Çünki bu zaman PdCaY seolitinin p-alkilləşdirmə xassələri 

zəifləyir. Regenerasiyaya verilən havanın da ilk saatda azot ilə daha da 

durulaşdırılması katalizator səthində yerli qızmaların və temperatur sıçrayışlarının 

qarşısını alır. 

Tədqiqatlara əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, MMOKF katalizatoru rege-

nerasiyalar da nəzərə alınmaqla azı 1200 saat, PdCaY seoliti isə azı 750 saat 2- 

metilfenolun metanolla  alkilləşmə prosesində fasiləsiz rejim üzrə işləyə bilər və bu 

müddətin daha çox olduğu da istisna edilmir. 

PdCaY  seoliti  iştirakı  ilə  müəyyən  edilmiş  reaksiya  şəraitində (T-3250C,  

υ-0.5st-1, ν=1:1 mol/mol) 2-metilfenol və metanol əsasında alınan 2.6- və 2.4-

dimetilfenollar qarışığına görə reaksiyanın ümumi selektivliyi 88.5%, o-krezolun 

birdəfəlik  konversiyası 40.5%. 2.6-izomerin 2.4-izomerə olan mol nisbəti isə 

1.0:0.75 təşkil edir. Bu şəraitdə alınan ksilenolun diizomerinin çevrilmiş spirtə görə 

hesablanmış ümumi çıxımı isə 60.0% olur. Göründüyü kimi 2-metilfenolla 
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müqayisədə alkilləşmə prosesi şəraitində metanolun yan çevrilmələrinin payı 

çoxdur. 2-metilfenolun metanolla  alkilləşmə prosesinin digər şəraitdə aparılmış 

təcrübələrinin nəticələrini də təhlil etdikdə bu halın təkrar olunduğu görünür. Ona 

görə də metanolun alkilləşmə prosesi şəraitində və PdCaY katalizatoru iştirakı ilə o-

krezol olmayan hal üçün çevrilmələri öyrənilmişdir. Proses zamanı baş verən 

katalitik çevrilmələrə tam aydınlıq gətirmək üçün spirtin çevrilmə dərəcəsinin ≥ 

34.4% qiymətləri əldə olunan təcrübələrə üstünlük verilmişdir. 

Cədvəl 5.1.3-dən göründüyü kimi metanolun əsas çevrilməsinə molekullararası 

dehidratasiya reaksiyası ilə dimetilefiri və suyun əmələ gəlməsini göstərmək olar. 

Temperaturun artması və həcmi surətin azalması ilə bu reaksiyanın prosesdəki payı 

artır və bütün hallarda əsas çevrilmə olaraq qalır. Alınan nəticələrdən görünür ki, bu 

çevrilmə nəticəsində əmələ gələn dimetilefirinə görə prosesin selektivliyi 88.9-

96.0% təşkil edir.  Metanoldan alınan dimetilefiri yuxarıda qeyd etdiyimiz sxem üzrə 

çox güman ki, olefinlərə qismən çevrilir. Proses zamanı metil spirtinin az miqdarda 

aşağıda göstərdiyimiz yan çevrilmələri də baş verir. 

 

CH3OH CO+2H2

CH3OH+H2  CH4+H2O

C2H4+H2 C2H6  

 

Lakin alkilləşmə prosesi üçün daha əlverişli sayılan şəraitin seçilməsi ilə son 

çevrilmələrin payını praktiki olaraq heçə endirmək mümkündür. 2-metilfenolun 

metanolla  alkilləşmə prosesində alınan di- və trimetilfenolların çevrilmiş metanola 

görə hesablanmış çıxımı xammaldakı metanolun parsial təzyiqinin iki dəfə 

azaldılması ilə ≥ 80.0%-ə qalxması dediklərimizə sübutdur. Metil spirtinin efirləşmə 

reaksiyası alkilləşmə prosesində də baş verir və alınan dimetilefirinin təkrarən 

alkilləşmə prosesində istifadəsi mümkündür. Bu sahədə məlumatlar olsa da bizim 

halda dimetilefrinin 2-metilfenolla qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Dimetilefirinin  metanoldan alınma prosesi 325-3500C temperaturlarda və 

0.5-1.0st-1 həcmi surətində aparılmış və PdCaY seolitindən istifadə olunmuşdur. 
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Əmələ gələn   efirin 2-metilfenolla qarışıqdakı qatılığı 16-23.0 kütlə % olmuş və 

alkilləşmə reaksiyasında alınan nəticələr 5.4 saylı cədvəldə öz əksini tapmışdır. 

Nəticələrin təhlili göstərir ki, 2-metilfenolun dimetilefiri ilə qarşılıqlı təsirindən 

alınan məhsulların tərkibi onun metanolla  alkilləşməsindən   əmələ gələn 

məhsulların tərkibinə çox yaxındır.  Fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, efir olan halda 

alkilləşmə prosesindən 2-metilanizol əmələ gəlmir və katalizatda 2.4-dimetilfenolla 

yanaşı az miqdarda 2.5-izomerin də əmələ gəlməsi müşahidə olunur.  

Cədvəl 5.1.3 

PdCaY iştirakı ilə metanolun çevrilməsindən alınan  

məhsulların kimyəvi tərkibi 

 
Adı Nəticələr 

Temperatur, 0C 325 325 350 350 

Verilən metanolun həcmi sutəti, st-1 0.5 1.0 0.5 1.0 

Alınmışdır, kütlə % ilə, o cümlədən 

çevrilməmiş metanol 

 

51.9 

 

57.0 

 

28.0 

 

49.6 

Dimetilefiri  33.0 29.7 47.6 33.8 

Su 12.5 11.6 18.6 13.2 

CO2 0.6 0.5 2.0 1.1 

CO  0.4 0.3 1.0 0.8 

C2-C4 0.7 - 1.2 0.5 

İtki 0.9 1.0 1.6 1.0 

Metanolun konversiyası, % 38.5 34.4 57.6 40.3 

Çevrilmiş metanola görə hesablanmış 

dimetilefirinin çıxımı 

 

95.0 

 

96.0 

 

88.9 

 

93.1 

Digər tərəfdən 2-metilfenolun dimetilefiri ilə qarşılıqlı təsirindəki konversiyası 

onun metanolla alkilləşməsindəki analoji göstəricisindən 14.0%-23.5% az olur. 

5.1.4 saylı cədvəldən göründüyü kimi temperaturdan asılı olaraq o-krezolun 

konversiyası 14.0-35.5% hüdudlarında dəyişir və alkilləşdirici kimi metanolla 

müqayisədə iki dəfə az olur. Metanolla müqayisədə alkilləşdirici kimi efirin 

götürülməsi  əmələ gələn yan məhsulların da çıxımını artırır.  

Alkilatlarda 2.5-dimetilfenolun və digər trimetilfenolların (2.4.6-izomerdən 

başqa) olması alkilləşmə prosesində izomerləşmə, disproporsionlaşma kimi 

çevrilmələrin qismən də olsa baş verdiyini  göstərir. 2-metilfenolun metanolla  

alkilləşmə prosesində bu kimi çevrilmələrin baş vermədiyini nəzərə alsaq, onda 

prosesin digər məhsulu olan suyun da prosesdə müəyyən rol oynadığını güman 
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etmək olar. Əmələ gələn su katalizatorun aktiv mərkəzlərində qısa müddətdə də olsa 

adsorbsiya olunaraq reaksiya məhsullarının daha dərin çevrilmələrinin 

(izomerləşmə, disproporsionlaşma, kondensləşmə) getməsinin qarşısını alır və ya 

onların sürətini azaldır. 2-metilfenolun metanolla  alkilləşmə prosesinin optimal 

şəraitində alınan qaz halındakı məhsulların əsas tərkib hissəsini dimetilefiri təşkil 

etdiyi və onun o-krezolla alkilləşməsindən metanolda olduğu kimi eyni məhsulları 

əmələ gətirdiyini nəzərə alaraq efirin prosesdə dövr etdirilməsini mümkün saymaq 

olar.  

Cədvəl 5.1.4 

PdCaY iştirakı ilə 2-metilfenolun dimetilefiri ilə   

qarşılıqlı təsirinin nəticələri 

Adı Nəticələr 

Temperatur, 0C 325 325 350 350 370 370 

Həcmi sutəti, st-1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Başlanğıc qarışıqda efirin qatılığı, kütlə 

% ilə  

16.0 23.0 16.0 23.0 16.0 23.0 

2-metilfenolun konversiyası, % 14.0 19.5 18.5 23.5 30.5 35.5 

Çevrilmiş 2-metilfenola görə 

hesablanmış məhsulların çıxımı, % 

      

2.6-dimetilfenol 61.2 55.0 48.0 44.5 45.0 40.0 

2.4-dimetilfenol 10.2 12.3 14.0 15.5 20.5 21.0 

2.4.6-trimetilfenol 11.8 10.5 18.0 15.0 16.5 17.0 
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5.2. 2.5-dimetilfenolun katalitik çevrilməsi 

 

2-metilfenolun metanolla  alkilləşmə prosesində az miqdarda dimetilefirinin də 

götürülməsi texnoloji göstəriciləri və alkilatın tərkibini praktiki dəyişdirmir və 

katalizatorun sabit işinə mənfi təsir etmir [107, p.54512]. 

MMOKF katalizatoru və PdCaY seoliti iştirakı ilə 2-metilfenol və 4-

metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında alınan alkilatlarda məqsədli çıxım 

məhsullarla yanaşı az miqdarda 2.5-dimetilfenol da alınır. Bu izomer daha yüksək 

çıxım və selektivliklə 3-metilfenolun metanolla qarşılıqlı təsirindən də alınır və 2.3-

dimetilfenolla birlikdə 2.3.6-trimetilfenolun istehsalında uğurla istifadə edilə bilər. 

Aldığımız nəticələr dediklərimizi sübut edir. Lakin az miqdarda əmələ gələn 2.5-

dimetilfenolun digər istifadə sahəsi onun 3.5-dimetilfenola izomerləşməsidir. Bu 

sahədə aparılmış tədqiqatların məhdud olmasına baxmayaraq bu üsulla 3.5-

ksilenolun alınmasının mümkünlüyü bir sıra praktiki məsələləri həll edə bilər [47, 

c.30]. 

Məlumdur ki, novalak və rezol oliqomerlərinin istehsalında fenolun 

homoloqları olan krezol və ksilenollardan, yaxud onların texniki izomer 

qarışıqlarından istifadə olunur. Oliqomerlərin alınmasında belə qarışıqların qiymətli 

xammal olması onların tərkibində 3-metilfenolun  3.5-dimetilfenolun  iştirakı ilə 

əlaqədardır. Digər tərəfdən bu izomerlər üç funksiyalıdırlar. Ona görə də bu 

izomerlər fenolla müqayisədə elektofil reagentlərlə asan qarşılıqlı təsirdə olurlar. 

Ədəbiyyatın  icmalı fəsilində qeyd etmişdik ki,  3.5-dimetilfenolun formaldehidlə 

polikondensləşmə reaksiyasının surəti fenolun analoji çevrilmə sürətini 7.8 dəfə 

üstəliyir. Ona görə də prosesin effektivliyini və alınan oliqomerlərin fiziki mexaniki 

xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün xammaldakı fenolun 40%-ni ksilenollarla əvəz 

edirlər.  

Bunları nəzərə alaraq tərkibində əsasən 3.5-dimetilfenol  olan ksilenol 

qarışığını almaq üçün 2.5-dimetilfenolun  katalitik çevrilməsi tədqiq edilmişdir. 

Katalizator  kimi palladium tərkibli pentasil-SVM və mordenitin dekationlaşmış 

formaları götürülmüş və onların hidrogenin təzyiqi altında aktivlik və selektivlikləri 



 
 

137 
 

öyrənilmişdir. Palladiumun seolit və alüminium oksidi qarışığındakı miqdarı 1.0 

kütlə % təşkil edir [47,c.30]. 

Əsas reaksiya ilə yanaşı prosesdə baş verən yan çevrilmələri də ətraflı tədqiq 

etmək üçün sənayedə istifadə olunan alkilfenolların daha dərin çevrilmələrinin baş 

verdiyi şərait götürülmüşdür.   

 Tədqiqatın nəticəsinə görə tərkibində HSVM olan palladium katalizatoru (Pd-

HSVM) iştirakında 2.5-dimetilfenolun konversiyası palladium tərkibli H-mordenitlə 

(PdHM) müqayisədə daha çox olur və bu zaman alınan məhsulların tərkibi də bir 

birindən xeyli fərqlənir (cədvəl 5.2.1). 

Pd-HSVM katalizatoru iştirakında 2.5-dimetilfenol 80.0% selektivliklə  

ksilenolun digər izomerlərinə çevrilir, lakin bu zaman 2.5-ksilenolun krezol və 

trimetilfenollara disproporsionlaşma reaksiyasının surəti az olur. Digər tərəfdən 

pentasil iştirakı ilə ksilenolun sadə aromatik efirlərə dehidratasiyası və onların 

sonradan hidrokrekinqi də kifayət qədər sürətlə baş verir. Alınan arenlər içərisində 

üstünlüyü toluol və ksilollar təşkil edir. 

Cədvəl 5.2.1  

 

Pd-HSVM və Pd-HM katalizatorları iştirakında 2.5-dimetilfenolun  

çevrilməsinin nəticələri 

Reaksiyanın şəraiti: T-4000C, P-0.8MPa, 𝑴𝑯𝟐
:Mks=5:1 

 
Xüsusi 

yükləmə st-1 

Konversiya 

% 

Alınan məhsullara görə selektivlik, % 

Arenlər Krezollar 3.5-DMF 3.4-DMF Digər DMF TMF 

   Katalizator Pd-HSVM 

0.5 71.0 12.0 2.0 51.5 21.0 8.0 3.0 

1.0 57.0 9.5 3.0 55.8 19.0 6.5 2.2 

   Katalizator Pd-HM 

0.5 60.0 3.5 14.5 43.0 14.5 10.0 13.5 

1.0 49.5 2.0 11.0 48.5 13.0 9.5 12.0 

 

Xüsusi yükləmənin 0.5st-1-dən 1.5st-1-ə qaldırılması alınan arenlərin 

selektivliyini aşağı salır, lakin bu dəyişmə arenlər qarışığında dimetilbenzolların 
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qatılığının artmasına səbəb olur. Arenlər qarışığındakı bu artım 25.0% təşkil edir və 

ksilolların qatılığı 90.0 kütlə %-nə çatır. Arenlərin tərkibindəki analoji dəyişikliklər 

2.5-dimetilfenolun Pd-HM iştirakında çevrilməsində də müşahidə olunur. Lakin bu 

kimi çevrilmələrin payı Pd-HSVM ilə müqayisədə xeyli aşağı olur. Pentasildən 

fərqli olaraq Pd-HM katalizatoru iştirakında 2.5-dimetilfenolun disproporsionlaşma 

reaksiyası daha dərin baş verir. Alınan krezol fraksiyası əsasən o- və m-izomerlərdən 

ibarətdir. Əmələ gələn trimetilfenolun tərkibində 2.3.6-izomer üstünlük təşkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, aşağıdakı ümumi reaksiya tənliyinə əsaslanan 

disproporsionlaşma nəticəsində alınan mezitol qarışığında 2.4.6- və 2.4.5-

trimetilfenollar da olur.  

2 HO

CH3

 CH3

HO

CH3

 CH3

CH3

+ HO

 CH3

 

 

Pd-HM katalizatoru iştirakında 2.5-dimetilfenolun izomerləşməsi Pd-HSVM 

ilə müqayisədə 3.5-, 3.4-, 2.3- və 2.4-ksilenollar qarışığına görə aşağı selektivliklə 

baş verir. İstifadə olunan seolitin növü alınan ksilenol qarışığının tərkibinə də təsir 

göstərir.  Belə ki, Pd-HSVM iştirakında əmələ gələn ksilenol qarışığında 3.5-

dimetilfenolun qatılığı 42.4%, Pd-HM seoliti götürüldükdə isə bu göstərici 32.0% 

olur. Lakin hər iki katalizator iştirakı ilə 2.5-dimetilfenolun izomerləşməsindən 

alınan ksilenol fraksiyasında üstünlüyü 3.5-izomer təşkil edir. 

Pd-HSVM və Pd-HM tərkibli bifunksional katalizatorlar iştirakında 2.5-

ksilenolun çevrilmə dərəcəsi də müxtəlif olur. Ksilenolun konversiyası və onun 

izomerləşmə selektivliyi Pd-HSVM katalizatorunda Pd-HM-i xeyli üstələyir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi palladium tərkibli mordenit katalizatoru digər 

çevrilmə olan 2.5-ksilenolun disproporsionlaşması ilə krezol və trimetilfenolun 

alınmasında daha yüksək katalitik xassələr nümayiş etdirir. 
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Beləliklə Pd-HSVM seolit katalizatoru və hidrogen iştirakında 2.5-

dimetilfenolun izomerləşmə prosesi ilə tərkibində əsasən 3.5-dimetilfenol olan 

dimetilfenollar qarışığını sintez etmək mümkündür. Alınan ksilenol qarışığı effektiv 

ksilenolformaldehid oliqomerlərinin istehsalı üçün tələb olunan şərtləri tam 

ödədiyindən praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

 

5.3. 2-metilfenol və metanol əsasında ksilenolların alınma sxemi 

 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində daha yüksək selektivlik və aktivlik nümayiş 

etdirən katalitik sistemlərə MMOKF katalizatoru  və PdCaY seoliti aiddir. 

Fenol və krezolların C1-C3 spirtlərlə selektiv orto alkilləşdirilməsi üçün işlənib 

hazırlanmış MMOKF katalizatoru aşağıdakı sxem üzrə baş verən çevrilmələr üçün 

təklif oluna bilər.  

Belə çevrilmələrə fenolun metanol, etanol, propanol və izopropanolla 

alkilləşməsini, krezolların metanol və etanolla qarşılıqlı təsirini və 2.5- və 2.3-

dimetilfenolların metanolla reaksiyasından 2.3.6-trimetilfenolların alınmasını 

göstərmək olar. 

PdCaY seolitinə gəldikdə onun əsas alkilləşmə reaksiyalarına krezolların 

metanol və etanolla qarşılıqlı təsirindən orto- və para alkil törəmələrin alınması 

sxemdə öz əksini tapmışdır. Palladiumla modifikasiya olunmuş Y seolitinin iştirakı 

ilə 2-metilfenol və metanol əsasında 2.6- və 2.4-dimetilfenollar qarışığını, 3-

metilfenolun metanolla alkilləşməsindən, ferritlərdə olduğu kimi, 2.5- və 2.3-

dimetilfenollar qarışığını, 4-metilfenol götürüldükdə isə 2.4-dimetilfenolu almaq 

mümkün olmuşdur. Krezolların etanolla alkilləşmə prosesində isə onların etil 

törəmələrinin sintezi metanolla qarşılıqlı təsirdə alınan izomer qarışıqlarına uyğun 

gəlir. 

Bütün bunları əsas götürərək,  MMOKF katalizatoru iştirakında 2-metilfenolun 

metanolla alkilləşmə prosesinin prinsipial sxemi tərtib edilmişdir (sxem 5.3.1). Bu 

sxem əvvəllər təklif edilmiş sxemdən az fərqlənir. Göründüyü kimi içərisində 
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tərpənməz laylı MMOKF katalizatoru olan reaktorda müəyyən edilmiş texnoloji 

rejimdə 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə prosesini aparıb, aparatdan xaric olan 

qarışığı kondensləşdirir və daha sonra onu tərkib hissələrinə ayırırlar. Bu zaman bir 

neçə rektifikasiya kalonları məcmunundan istifadə olunur. Burada ilk növbədə 

metanolu qovub onun çevrilməyən hissəsini reaktora verilən xammalın tərkibinə 

əlavə edirlər. Daha sonra toluol və ya ksilol qarışığının köməyi ilə alkilatın azeotrop 

qurudulması həyata keçirilir. Bu mərhələnin aparılması işlənmiş suların prosesdə 

alınan fenollarla çirklənməsinin qarşısını alır. 

Ümumiyyətlə, fenollar istehsalında nəzərdə tutulan işlənmiş suların 

biokimyəvi təmizlənməsi bizim halda da tələb olunur. 

MMOKF katalizatoru iştirakı ilə alkil (C2-C3) fenolların alınma sxemi. 

Fenol 

2MF
CH3OH

2.6DMF

C2H5OH 2E6MF

3MF
CH3OH

2.5DMF

2.3DMF
 

CH3OH

4MF 2.4DMF

C2H5OH
2E4MF

C2H5OH
2E5MF

2E3MF

C2H5OH
2MF

iC3H7OH
2iPF

C2H5OH
2EF

2.6DMF

nC3H7OH
2PF

2.3.6 TMF
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Pd-CaY katalizatoru iştirakı ilə C2-C3 alkilfenolların alınma sxemi.

 

Fenol 

2MF
CH3OH

2.6DMF

C2H5OH 2E6MF

3MF
CH3OH

2.5DMF

2.3DMF

CH3OH

 2.3.6TMF

4MF 2.4DMF

C2H5OH
2E4MF

C2H5OH
2E5MF

2E3MF

2M4EF

2.4DMF

CH3OH

 

Daha sonra alkilatdan çevrilməyən 2-metilfenolun və məqsədli məhsul olan 

2.6-dimetilfenolun ayrılması həyata keçirilir və bu proses bir rektifikasiya 

kalonunda baş verə bilər. Alkilatda praktiki olaraq ksilenolun digər izomerlərinin izi 

olduğundan və digər metil homoloqların olmaması texnoloji sxemi xeyli 

sadələşdirir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2-metilfenolun və 2.6-dimetilfenolun 

izomerləşmə və disproporsionlaşma kimi çevrilmələrə məruz qalmaması alınan 

alkilatların tərkibinin sadələşməsinə səbəb olur. Əks halda alınan alkilatlarda m- və 

p-krezollara və ksilenolların digər izomerlərinə rast gəlinərdi. 3- və 4-metilfenolların 

qaynama temperaturlarının cuzi fərqlənməsi, 2.6-dimetilfenol ilə p-krezolun da 

yaxın temperaturlarda qaynaması alkilatın sonrakı emalını xeyli çətinləşdirə bilərdi. 

Belə ki, sonuncu halda dietilenqlikol tətbiq etməklə ekstraktiv rektifikasiya vasitəsi 

ilə 4-metilfenolu 2.6-dimetilfenoldan ayırır, m- və p-krezolların donma 

temperaturları arasındakı fərqdən, yaxud digər üsullardan istifadə edilir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, daş kömür qatranlarından fenol və onun 

aşağımolekul kütləli alkil törəmələrinin ayrılma üsulları və şəraiti sənayedə uğurla 

istifadə olunur. 
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Ferrit katalizatorundan fərqli olaraq PdCaY və digər seolitlər iştirakı ilə fenol 

və ya 2-metilfenolun metanolla alkilləşməsindən alınan alkilatların tərkibi qismən 

mürəkkəb olduğundan onların emalında sənayedə tətbiq olunmuş yuxarıdakı üsullar 

təkmilləşdirilərək götürülə bilər. 

Belə ki, birdəfəlik buxarlanma aparatına daxil olan alkilfenol fraksiyası ilkin 

kub qalığı kimi qatranlı birləşmələrdən azad olur və susuzlaşma kalonundan 

keçdikdən sonra ardıcıl yerləşdirilmiş rektifikasiya kalonlarında fenola, o-krezola, 

dikrezola və ksilenol fraksiyasına ayrılır. Sonuncu kalonun qalıq hissəsi 

dezinfeksiyaedici vasitə kimi istifadə oluna bilər. Fenol, o-krezol, dikrezol kimi 

məhsulların qaynama temperaturları arasındakı fərq az olduğundan (100C) yüksək 

effektli rektifikasiya kalonunun tətbiq edilməsi (n.b sayı 80-100, fleqma ədədi: 

məsələn, o-krezol üçün 30) tələb olunur. Ksilenol fraksiyasına gəldikdə, o dörd 

yarımfraksiyaya ayrıla bilər. 1. 207-2110C, 2. 215-2170C, 3. 217-2210C, 4.223-

2250C. Birinci fraksiyanın buxarlarını soyutduqda, 2.5-ksilenol ayrılır, ana məhlulda 

qalan 2.5 və 2.4-dimetilfenollar əlavə əməliyyat nəticəsində, məsələn, 2.4-

ksilenolun p-krezolla 0-100C temperaturda kristallaşan xassəsindən istifadə etməklə 

ayrıla bilər. İkinci fraksiyadan 2.3-dimetilfenol fenolsuzlaşma prosesi ilə duru 

NaOH tətbiq etməklə selektiv çıxarılır. Üçüncü fraksiyanın soyudulmasından 3.5-

dimetilfenol, dördüncü fraksiyadan isə 3.4-izomer ayrılır [6, c.124].  

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, rektifikasiya, kristallaşma və 

digər fiziki proseslərin birgə istifadə olunması nəticəsində fenol və onun müxtəlif 

metil homoloqlarını fərdi izomerlər şəklində yüksək təmizliklə almaq mümkündür. 

Ümumiyyətlə, tərtib edilmiş prinsipial texnoloji sxem gələcəkdə alkilfenolların 

alınma prosesinin texnoloji sxeminin və istehsalının yaradılmasında baza rolunu 

oynaya bilər. Çevilkiyi ilə fərqlənən sxem başlanğıc metilfenolu və spirti dəyişməklə 

müəyyən edilmiş şəraitdə C2-C3 alkilfenolların fasiləsiz katalitik alınmasını təmin 

edir və effektivliyi ilə seçilir. Aparılmış ilkin texniki-iqtisadi qiymətləndirmə 

nəticəsində 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə prosesi ilə 3.5 min ton/il 2.6-
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dimetilfenol istehsal edilən qurğuda iqtisadi effektin 300 min ton/il ABŞ dolları 

olacağı gözlənilir. 

2-metilfenolun alınma prosesi üçün aparılmış ilkin texniki-iqtisadi 

qiymətləndirmə [2, s.160] ilə müqayisədə 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə 

prosesi ilə 3.5 min ton/il  2.6-dimetilfenol istehsal ediləcək qurğuda analoqla 

müqayisədə kapital xərclərinin 20%, enerji sərfinin isə 10% azalması və iqtisadi 

effektin 1.2 milyon ABŞ dolları təşkil etməsi gözlənilir.  

Bu nəticələr işlənib hazırlanmış prosesin iqtisadi cəhətdən əlverişli olduğunu 

göstərməklə yanaşı layihələndirmə mərhələsində onların bir daha 

dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac duyulur.   
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Sxem  5.3.1. MMOKF katalizatoru iştirakında 2- metilfenolun metanolla alkilləşməsi ilə 2. 6-dimetilfenolun alınma 

prosesinin prinsipial texnoloji sxemi 

1. Metanol üçün tutum. 2. 2- metilfenol üçün tutum. 3. Xammal qızdırıcısı.4. Xammal buxarlandırıcısı. 5. Xammal buxarlarının 

qızdırıcısı. 6. Alkilator. 7. Kondensatorlar. 8. Katalizatın aralıq tutumu. 9. Çevrilməyən metanolu ayıran kalon. 10. Toluol olan çən. 

11. Alkilatın azeotrop qurudulma kalonu. 12. Laylara ayırıcı. 13. İşlənmiş suların təmizləmə kalonu. 14. Çevrilməyən   2-metilfenolu 

ayırma kalonu. 15. 2.6-və 2.4- dimetilfenolları rektifikasiya ilə ayırma kalonu. 16. 2-metilfenolun metil efiri üçün çən. 17. 2. 6-

dimetilfenolu yığmaq üçün çən. 18. Əmtəəlik 2.4-dimetilfenolun tutumu. 19. Trimetilfenollar üçün çən. 

 

1
4

4
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NƏTİCƏLƏR 

 

1. 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında istifadə olunan və tərkibində 

25.0 kütlə % aktiv komponent (MFe2O4) olan ferrit katalizatorları (MFe2O4·γ-Al2O3; 

M-Mg, Zn, Co, Cu) içərisində kobaltferrit və onun manqanla modifikasiya olunmuş 

nümunəsi (Co0.9Mn0.1Fe2O4·γ-Al2O3) daha effektivdir.  

2. Orto-vəziyyətində selektiv alkilləşməni həyata keçirən və universal xassəyə 

malik olan MMOKF katalizatoru krezolların metanolla alkilləşməsində eyni katalitik 

xassələrə malikdir. Müəyyən edilmiş şəraitdə 2-metilfenol və metanol əsasında alınan 

2.6-dimetilfenola görə selektivlik və çıxım 92.0 və 32.8%, 4- metilfenolun metanolla 

alkilləşməsindən alınan 2.4-dimetilfenolun çevrilmiş və başlanğıc 4-metilfenola görə 

hesablanmış çıxımları uyğun olaraq 89.8 və 35.5%, 3-metilfenolun metanolla qarşılıqlı 

təsirindən əmələ gələn 2.5 və 2.3-dimetilfenollara görə ümumi selektivlik və ümumi 

çıxım uyğun olaraq 94.0 və 37.7% təşkil edir.  

3. MMOKF katalizatorunun o-alkilləşmə xüsusiyyəti krezolların etanolla 

alkilləşməsi ilə uyğun o-etil törəmələrini, fenolun 1- və 2-propanollarla 

alkilləşməsindən isə uyğun olaraq 2-propilfenol və 2-izopropilfenolun selektiv 

sintezini gercəkləşdirməklə praktiki nəticələrin alınmasına yol açır. 

4. 2-metilfenolun metanolla alkilləşmə reaksiyasında isifadə olunan 

palladiumtərkibli seolitlər (Pd,H-mordenit, PdCaY, PdZSM-5) içərisində 2.6- və 2.4-

dimetilfenollar qarışığının alınmasında daha  yüksək  ümumi selektivliyi 91.5% və 

ümumi çıxımı (43.9%) PdCaY göstərir ki, bu zaman 2.6- və 2.4 izomerlərinin mol 

nisbəti 0.9 :1 təşkil edir. PdCaY seolitinin elektrofil əvəzetmə reaksiyalarında o- və p-

istiqamətləndirici xüsusiyyətə malik olması 3- və 4-metilfenolların metanolla və 

krezolların etanolla alkilləşmə reaksiyasında da özünü göstərir. 

5. MMOKF katalizatoru və PdCaY seoliti iştirakında 2-metilfenolun  metanolla 

alkilləşmə prosesində qismən baş verən yan çevrilmələrə krezoldakı O-görə paralel, C-

görə ardıcıl alkilləşməni, fərqli cəhətlərə isə seolitdə metanolun az miqdarda dimetil 

efirini, ferritdə isə metilformait əmələ gətirdiyini, həmçinin PdCaY götürüldükdə 



 
 

146 
 

alınan trimetilfenolların tərkibinin qismən mürəkkəb olduğunu göstərmək olar. 

Bifunksional katalizator (Pd,HSVM) iştirakında 2.5-dimetilfenolun daha çox tələb 

olunan 3.5-dimetanola selektiv (51.5-55.8%) izomerləşməsi həyata keçirilmişdir . 

6. Alkilləşmə şəraitində metilanizolların uyğun ksilenollara qeyri selektiv 

çevrildiyini əsas götürərək dimetilfenolların alınmasında efir mexanizminin 

yaramadığı aşkar olunmuş və kinetik tədqiqatlarla təsdiqini tapmışdır. Katalitik 

prosesdə baş verən çevrilmələri vəsfi və miqdarı cəhətdən kafi ifadə edən kinetik model 

adekvatlığı ilə diqqəti cəlb edir. MMOKF katalizatoru iştirakında alınmış kinetik 

model əsasında skan üsulu ilə nəzəri texnoloji optimallaşma aparılmış rejim 

parametrləri ilə ekstremal texnoloji göstəricilər arasındakı praktiki əhəmiyyət kəsb 

edən asılılıq əyriləri qurulmuşdur. 

7. MMOKF katalizatoru iştirakında 2.6-dimetilfenolun, PdCaY seoliti 

götürüldükdə isə 2.6- və 2.4-dimetilfenollar qarışığının səmərəliliyi və nisbətən 

sadəliyi ilə seçilən fasiləsiz (250 və 400 saat) alınma üsulu işlənib hazırlanmış və onun  

prinsipial texnoloji sxemi verilmişdir.   
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İXTİSARLARIN VƏ ŞƏRTİ İŞARƏLƏRİN SİYAHISI 

 

İQ – infraqırmızı 

PMR – paramaqnit rezonans 

υ – həcmi surət və ya xüsusi yükləmə 

ν – fenol və onun homoloqlarının spirtə olan mol nisbəti 

o – orto 

m – meta 

p – para 

SMOKF sinklə modifikasiya olunmuş kobaltferrit (Co0.9Zn0.1Fe2O4∙ 𝛾 −Al2O3) 

MMOKF-manqanla modifikasiya olunmuş kobaltferrit (Co0.9Mn0.1Fe2O4 ∙

𝛾 −Al2O3)→ 

2E6MF – 2-etil-6-metilfenol 

2.4-DE6MF – 2.4-dimetil-6-metilfenol 

2E5MF – 2-etil-5-metilfenol 

2E3MF – 2-etil-3-metilfenol 

2E4MF – 2-etil-4-metilfenol 

2.6DE4MF – 2.6-dietil-4-metilfenol 

3E4MF – 3-etil-4-metilfenol 

θ – 2 metilfenolun metanola olan mol nisbəti 

Pl – sistemdəki 2-metilfenol və metanolun parsial təzyiqləri cəmi 

τ – kontakt vaxtı 
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