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4.4. Otrzymywanieetylenurz etanolu
4.4.1.Etylen - zastosowanie,metody otrzymywania
Etylenjest waznym surowcemprzemysluchemicznego.Z etylenuotrzymujesiq:
l) polimery etylenowe(LDPE, HDPE), kopolimery,
2) polichlorek winylu,
3) glikol etylenowy do produkcji poliestrow, syntetycznych detergentdw,rozpuszczalnik6w,
4) poliakrylonitryl,
5) aldehydoctowy,kwas i bezwodnikoctowy,alkohole,
6) polistyren,kauczuki syntetyczne,
7) polioctanwinylu,
8) chloroetany.
Glownymi metodamiprodukcji etylenus4:
1) piroliza olefinowa
2) kraking katalityczny,
3) katalitycznadehydratacja etanolu,
4) wydzielaniez gazukoksownrczego.
SpoSrodwymienionych metod wytwarzania etylenu najwaZniejszeznaczeniernaj4 procesy krakingu termicznego(pirolizy) frakcji rop naftowych lub gazow wqglowodorowych.
O sposobieprodukcji decydujqmiEdry innymi dostppnoScicena surowc6w.Duza podaL
i niska cena trzciny cukrowej przyczynity sig do powstania w Ameryce Poludniowej i AAi
wielu instalacji produkuj4cychetylen z alkoholu fermentacyjnego.Jednak udzial etylenu
pochodz4cegoz tej metody produkcji w ogolnej Swiatowejprodukcji etylenujest niewielki
i wynosi mniej niz 1 %. Zalet4tej metody jest jednak stosunkowoduza prostota,umozliwiaj4caprodukcjqetylenuw niewielkichinstalacjach.

4.4.2.Dehydratacja alkoholi
Z reakcj4 dehydratacji alkoholi wiqzq.siQ walne fakry z historii chernii. Wzmianki
o dehydratacjietanoludo eterudietylowegoi etylenupojawialy sig w XIII iXvlll wieku.
na kataReakcjadehydratacjialkoholu byla pierwsz4reakcj4 katalifycznEprzeprowadzonq
(przepuszprzez
118l
Priestleyaw roku
hzatorze heterogenicznym;zostalazrealizowana
czaniepar etanoluprzez rozgrzan4rurkq kaolinowd. Skutkiembadantej reakcjijest wprQ.wadzeniedo chemii, w roku 1791, pojgciaolefin. Do chwili obecnejprowadzones4 badania reakcji dehydratacjiro2nychalkoholi w celu otrzymywaniaalkenow,eter6w lub aldehydow. Mogq one byc takle wykorzystywanew procesachprzemyslowych,na przyklad do
otrzymywaniaetylenuz alkoholuetylowego,w procesachMobil do otrzymywaniabenzyn
lub lekkich olefin z metanolu.
W obecnoScikatalizator6wreakcje rozkladu alkoholi mog4 przebiegacw dwoch zasadniczych kierunkach: poprzez reakcje dehydratacjilub reakcje odwodornienia.Reakcje
dehydratacjimog4 prowadzii do otrzymywaniawqglowodor6w nienasyconychlub eter6w.
W reakcjachodwodornieniaotrzymuje siQ odpowiedniealdehydy. SchematnajwaZniejszychkatalitycznychprzemianalkoholuetylowegoprzedstawionona rysunku4.4.1.
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Rysunek4.4.1.Produktykatalitycznychprzemianalkoholuetylowego

JeSli pary alkoholu etylowego bEd4 przepuszczaneprzez warstwg ogrzanegoAl2O3, to
przebiegai bqd4reakcjedehydratacji :
C2H5OH -+ CzHo + HzO

(4.4.1)

2 C2HIOH -+ (CZHs)2O+ HzO

(4.4.2)

Natomiastw obecnoScirniedziw podobnychwarunkachbEdzieprzebiegacreakcja4.4.3
z wytworzeniemaldehyduoctowego:
CzHsOH -) CH3CHO + H2

(4.4.3)

Aktywnosi i selektywnosckatalizator6w reakcji dehydratacji alkoholi zaleZy od wielu
czynnik6w. Na przyklad aktywnoSi tlenku glinu w reakcji 4.4.1 wzrastaze wzrostem kwasowoSci jego powierzchni. Na przebieg tej reakcji ma wplyw rowniez temperatura.
W przypadkuzastosowaniay-Al2O3ponizej 200"C zasadniczymproduktem reakcji dehydratacji alkoholu etylowego jest eter dietylowy, ze wzrostem temperatury spada iloSc
powstaj4cegoeteru, wzrastanatomiastiloSi etylenu. W ternperaturzeokolo 340oC stopien
przemiany alkoholu etylowego wynosi niemal 100 oh, a gl6wnym produktem reakcji jest
etylen. W wyzszych temperaturachzaczyna pojawiai siQ aldehyd octowy. W przypadku
a,-Al2O3reakcja dehydratacjirozpoczyna siQ w wyzszych temperaturach;w temperaturze
360oCglownyrni produktami reakcji sq eter dietylowy oraz powstajecyw reakcji odwodornieniaaldehydoctowy.
Przebiegreakcji dehydratacjialkoholi zaleZyod ich budowy. W obecnoScitlenku glinu
dehydratacjaalkoholu metylowego prowadzi do eteru dimetylowego. Alkohol etylowy,
ulega przemianomdo etylenu lub eteru dimew zaleanoSciwarunk6w eksperymentalnych,
tylowego. Produktami rozkladu wyZszych alkoholi s4 gl6wnie alkeny. SzybkoSi reakcji
maleje w szeregu:alkoholeIll-rzqdowe ) alkoholelf-rzgdowe) alkoholeI-rzEdowe.SzybkoSi dehydratacji maleje dla I-rzqdowych alkoholi ze wzrostem dlugo5ci laricucha do
5 atomow wEgla,po czym osi4gastal4wartoSi.
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4.4.3.Przemyslowewykorzystaniereakcji dehydratacjietanolu
Juz w latach piqidziesi4tych i szeSidziesi4tychXX wieku uruchomiono w Ameryce
Poludniowej i w Azji wiele instalacji,w ktorych wytwarzano etylen metod4 dehydratacji
etanolu fermentacyjnegootrzymywanego z trzciny cukrowej. Rozwoj tego procesu zosta*
zahamowany przez wprowadzeniepirolizy olefinowej. Dopiero od ostatniej dekady XX
wieku obserwujesiq proby powrotu do tej metody.Na wigksz4 skalq zreahzowanoto tylko
w Brazylii, gdzie zetanolu fermentacyjnegoprodukuje siE okolo 120 tys. ton CzH+lrok.
Za najbardziej nowoczesnyprocestechnologicznyprodukcji etylenu z etanoluuwaza siE
adiabatycznyproces Cenpesopracowanyi wprowadzony do praktyki przemyslowejprzez
brazyltjskEfirmp Petrobras.Jego schematzamreszczono
na rysunku4.4.2.

Ry s unek4. 4. 2 .Sc h e m a itn s ta l a c jdi o p ro d u kcj ietyl enurnetod4katal i tycznej
dehydratac-j
etanol
i
u- adi abat yczny
p r o c e s C e n p e s -( p
1 o m p y , 2 - w y m i e n n i k ic i e p l a , 3 - o d p a r o w y w a c z e t a n o l u , 4 - p o d g r z e w a c z , 5 - p i e c r u r o w y ,
6 - reaktordehydratacjr,T- skruber(kolurnnakondensacji),
etylenu)
B - adsorpcyjneosuszanie

W tym procesieetanoljest wstqpniepodgrzewanyw wyrnienniku(2a), nastqpnieodparowuje w aparacie(3) dziqki cieplu dostarczanemu
przez strumierimieszaninyporeakcyjnej
(wymiennik 2b) oraz przez parQwodn4 (w podgrzewaczu4). Pary etanolu podgrzewa siE
w wymienniku (2c) i rnieszaz parEwodn4. Otrzyman4mieszaninpdodatkowo podgrzewa
siq w piecu (5) i wprowadzado reaktora(6). Dehydratacja przebregaw warstwie katahzatora, ktorym jest aktywowany kwasem fosforowym tlenek glinu. Poniewazreakcja jest
endotermiczna,temperaturaw reaktorzeobniza siQ z 460 do 350"C. Ciepto mieszaniny
poreakcyjnejwykorzystywanejest kolejno w wymiennikach (2c), (2b) i (2a). Ochlodzon4
mieszaninqwprowadzasig do kolumny skrubera(7), w ktorym skraplasip duza czescpary
wodnej. Etylen odbierasiq z gory kolurnny i suszymetod4adsorpcyjnEl.lzyskujesiE bardzo wysok4wydajnoSietylenu- okolo 99 % w odniesieniudo przereagowanego
etanolu.

4.4.4.Opis (wiczenia
Cel 6wi czenia
Celem iwiczenia jest poznanie zagadniendotyczqcychwlaSciwo6cikatalizatorow oraz
procesudehydratacjialkoholi, atakle okreSlenieaktywnoScitlenku glinu w reakcji dehydratacji alkoholu etylowego. Konstrukcjaiwiczenia urnozliwia takZe utrwaleniewiado250

moSci dotycz4cychsposobowregulacji skladu mieszaninyreakcyjnejoraz polniarow I regulacji temperatury.Analiza produkt6wreakcji prowadzonalestza pomoc4chrontatografu
z komputerowym systememzbieraniadanych, co daje mozliwoSi
gazowego sprzEaonego
praktycznegowykorzystaniawiadomoScidotyczEcychchrornatografiigazowej.
Zadania
Nalezy wykonacjedno z zadan:
1 . Wyznaczyi stopiehprzernianyetanoludo etylenui eterudietylowegooraz selektywnoSc
reakcji dehydratacjina tlenku glinu w trzech roZnychtetnperaturachzlolakatahzatora,
w zakresieod 200 do 400oC,przy ustalonejszybkoScipodawaniaetanolu,w zakresieod
0,01 do 0, 12 mollh.
2 . Wyznaczycstopienprzemianyetanoludo etylenui eterudietylowegooraz selektywnoSi
reakcji dehydratacji na tlenku glinu przy trzech roznych szybko(ciach podawarria
katahzatora,,
etanolu, w granicachod 0,01 do 0, 12 mollh, przy ustalonejtemperetturze
z zakresuod 300 do 400"C.
Aparatura
W badaniachstosuje siQ 96 %o etanol (cz.d.a.). Katalizatoremjest tlenek glinu. Masa
katalizatora znajduj4cegosiq w reaktorzewynosi 2 g.
Schemataparaturyprzedstawionona rysunku 4.4.3. Zestawsklada siq z trzech zasadniczych ukladow - ukladu dozowaniaetanoludo reaktora,ukladu reaktoraoraz ukladu analizatora.

do wyciqgu

Rysunek 4.4.3. Schematzestawuaparaturyclo badania dehydratacjietanolu (l - kolba szklana z etanolem,
2-plaszczgrzeJny,3-chlodlrica,4-ultratermostat,5-butlazazotetndonasycalnika,6-zawSrredukcyjny,
7 - regirlatorprzeplywu,B -zawor trojdrozny,g- zawordwudro2ny,l0 - reaktorszklanyzezloZentkatalizatora,
14 - chromatografgazow y,15- komputer,16 - bu t la
1 1 - piec elek t ry c z n yl,2 - c h l o d n i c a ,1 3 - o c lbi eral ni k,
18 - regulatoryprzeplywugtvLl noSnego,l9 - kataroreclukcyjny,
zaw6r
lJ
chrornatogralu,
z gazenlnoSnymdo
z pgtl4 dozuj4c4)
e, 2l- zaworszesciodroLny
ffretr,20 - kolumny chromatograficzn
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Podstawowym
elementemukladudozowaniajest nasycalnik,zloZonyz kolby szklanej
(2), chlodnicy(3) orazultratermostatu
z etanolem(1), plaszczagrzejnego
(4). Azotz butli
jest
(5)
stalowej dostarczany do ukladupoprzezzaworredukcyjny(6) i regulatorprzeplywu
(7), umieszczony
na przednimpaneluchromatografu.
(8) i (9) mozna
Za pomocEZawor6w
kierowai strumieriazotubezpoSrednio
do reaktoraz pominiEciemnasycalnika(rysunek
4.4.4a)lub poprzeznasycalnik(rysunek4.4.4b).Skladmieszaninyreakcyjnejwyznaezany
jest na podstawiezaleZnoSci
ciSnieniapary nasyconejetanoluod temperatury(rysunek
4.4.5).Po skierowaniu
strumienia
azotudo nasycalnika
pary etanolui azotprzeplywaj4
do
chlodnicy,ktorejtemperaturq
regulujesiEza pomoc4ultratermostatu.
par
Nadmiar
etanolu
z mreszaniny
etanol-azotulegawykropleniuw chlodnicyiwraca do kolby (l) Dalej mieszaninao zalolonymskladzieazotui etanoluprzeplywado reaktora.
a)

b)

POZYCJA 1

POZYCJA2

e

Rysunek 4.4.4. Pozycjezaworu trojdroznego8 z rysunku 4.4.3. a) ustawienieumozliwiaj4ceprzeplyw azotu
z pominiEciemnasycalnika,
b) ustawieniezaworuumozliwiaj4ceprzeplywmieszaninyazot- etanolz nasycalnika

W sktad ukladu reaktora wchodzi przeptywowy reaktor szklany (10) ze zloZernkatalizatora,,ogrzewany za pomocq pieca elektrycznego(11). Produkty reakcji kierowane s4
poprzez ogrzewanepol4czeniado zaworu dozujecegochromatografugazowego,& nastqpnie do chlodnicy(12) i odbieralnika(13) Dalej gazy kierowanesq do wyci4gu.Pomiaru
temperaturyzloZa katalizatoraoraz regulacji temperatury pieca dokonuje siQ za pomoc4
odpowiednich miernik6w i regulator6wtemperatury.Temperaturaogrzewanych polqczen
sterowanaj est za pomoc4autotransformatora.
W sklad ukladu analizatorawchodz4chromatografgazowy ( 14) oraz komputer ( 15). Gaz
jest z butli stalowej (16) poprzezzawor redukcyjny
no5ny do chromatografudostarczany
( 17). Regulacjq szybkoSciprzeplywu gazu noSnegoprzez chromatografwykonuje siQ za
pomoc4 odpowiednichregulator6w(18), umieszczonychna przednim panelu chromatografu. Dodatkowo przeptywgazv przez komory detektoraprzewodnictwacieplnego- katarometru (19) sprawdzasiQ za pomocq fleometru ppcherzykowego.Rozdzial rnieszaniny
poreakcyjnejodbywasiEw temperaturze1lOoCna kolumntez wypelnieniemPorapakQ.
Po wprowadzeniuproduktow reakcji na kolumnQchromatograficzn1zapomoc4 zaworu
z petlq dozujEcq (21) dokonuje siQ rozdzial mieszaninyna skladniki, ktorych obecnoSc
wykrywanaj est za pomoc4 katarometru.Sktadnikimieszaninyidenfyfikowanesq na podstawieczas6wretencji.Analiza iloSciowadokonywanajest w oparciuo pola powierzchni
pikow oraz na podstawie znajomoSciwspolczynnikowkorekcyjnych.Sygnal z detektora
kierowanyjest do komputera.Odpowiedni program komputerowyumozliwia obserwacjq
zmian sygnalui dokonywanieobliczeriwielkoScipola powierzchniposzczegolnych
pikow.
Dodatkowe informacje na temat analizy chromatograficznejzamieszczones4 w rozdziale
4.2.4.
Wykonanie iwiczenia
l. Wyznaczenretemperaturypracy nasycalnikaazotu etanolem.Po otrzymaniuod prowadz4cego iwiczenia parametrowdo zadanianaleZy wyznacz;>lc
temperaturEpracy nasycalnika. Aby uzyskac zadan4 szybkoSi podawania etanolu, ciSnieniecz4stkowe etanolu
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w mieszaninieazot- etanol(prty zaloZeniu,Ze aparaturapracujepod ciSnienietnatmosfewody w wyjSciowyrnetanolu)powinnowynosii:
wplyw obecnoSci
rycznym orazpomUujqc

Pe:
gdzie.pr pn, Gt, Gp -

G,
Gu+Gr'P"'

(4.4.4)

ciSnienieczqstkoweetanoluw ntieszaniniegazowejazot-etanol,
atmosferYczne,
ciSnierrie
szybkoScpodawaniaetanolu [nrol/h],
azotttprzeznasycalnik [nrol/h].
szybko$cprzeplyr,vu

W celu utrzymywaniastalej szybkoSciprzeplywumieszaninygazowejazot-etanolprzez
zlo4e katalizatora,ktora we wszystkich eksperymentachtego iwiczenia ma byc rowna 60
cm'/min., przy rohnych szybkoSciachpodawania etanolu, naleZy zmieniac iloSi wprowadzanego azotu. Zakladajqc, Ze szybkoSc przeplywu mieszaniny gazowej azot-etanol ma
*ynorii V,. lcm3hnin] u iose wprowadzanegoetanoluVe lcm3lminl r6wna j est:
Ve =tr ' 6"::O
0

(4.4.s)

iloSc wprowa dzanegoazotuVy ;cm3/min]bgdzier6wna:
V N= V ' - V u

(4.4.6)

Zatem szybkoSc przeplywu azotuGy [rnol/h] powinna wynosii:
Gr:Vr

60
22400

(4.4.1)

St4d po wyliczeniu wielkoSci Grui wstawieniu do r6wnania (4.4.4) obliczamy ci5nienie
cz4stkowe etanolvpn.Z vrrykresuzalehnoSciciSnieniapary nasyconejetanolu od temperatury (rysunek 4.4.5) odczytujemytemperaturqodpowiadaj4c4obliczonemuci5nieniupE.
Odczytanatemperaturajest szukan4temperatur4chlodnicy (3) nasycalnika.
Z. po wyznaczeniu temperatury nasycalnika nalely uruchomid chromatograf gazowy.
Instrukcja obslugi chromatografuznajdujesiq przy przyrzqdzie.
3. Nastqpnie wlqczyc ogrzewaniepol4czeh reaktoraz zaworem dozuj4cym chromatografu
- na autotransformatorzeustawic odpowiednie napiqcia, zgodnie z informacjami znaidujqcymi siq przy zestawie.
4. Odkrqcic zawor glowny na butli z ,,azotemdo nasycalnika",wkrqcii SrubEnastawcz4
zaworu redukcyjnegodo uzyskanraciSnienia0,1 MPa. Ustawii polozentazaworow(8) i(9)
z rysunku 4.4.3, tak by azotprzeplywal przez reaktor z pominiqciemnasycalnika.Ustawii
za pomoc4 regulatoraprzeptywu (7) na plycie czolowej chromatografuszybkoSc przeplywu
azotl r6wn4 V1s(krzywa kalibracyjna znaJdujesiE przy zestawie).
5. Uruchornii ogrzewanie reaktora. W tym celu nalely na autotransformatorzeustawii
odpowiednie napiEcie,zgodnie z informacjarni znajduj4cymisig przy zestawie, araz na
regulatorzetemperaturynastawii temperaturq,w jakiej ma przebiegacreakcja.
6. Sprawdzii poziom etanoluw kolbie (1), a w razie potrzebydolac niezbqdn4iloS6.Po
osi4gniqcru zqdanejtemperatury reaktora nalezy zmienii polozenra zaworow (8) i (9), tak
by azot przeplywal przez nasycalnik.Otworzyc kran z wod4 chlodz4cqdo chlodnicy (12)
. Wlqczyi ogrzewaniekolby z etanolem- ustawicodpowiednienapiqciena
i ultratermostatu
autotransfomatorze, zgodnie z informacjarni znajduj4cyrni sig przy zestawie. Wlqczyc
ultratermostati ustawic za pomoc4 termometrukontaktowegoobliczonEtemperaturEpracy
nasvcalnika.
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Rysunek4.4.5 ZaleZnosc
ciSnieniapar etanoluod temperatury

7. Nalezy kontrolowai szybkoScprzeplywLlazotu,temperaturqreaktora,temperaturqnasycalnika, a takle poziom etanolu w kolbie. O wszelkich nieprawidlowoSciachdzralania
zestawu naleZyn i ezwlocznie inform owai prow adzqcego cw i czenia.
8. Wl4czyc komputer i uruchomii program zbieraniadanych. Instrukcjaobslugi programu
znajdujesiq przy komputerze.
9. Po kilkunastuminutachod ustabilizowaniasiq temperaturynasycalnikamozna przyst4pii do analizy produktow reakcji. W tym celu naleZysprawdzic czy mieszaninaporeakcyjna przeplywaprzez pEtle dozujEcqzaworu(21) (zgodnie z instrukcj4obslugi chrornatografu) - jeSli nie, to zmienii poloZemezaworu (21).NastEpnienalezy uruchomii odpowiedni modul programu komputerowegorozp oczynajEcyzapis danych oraz zmienic polo\enie zaworu pqtli dozuj4cej, tj zadozowacprobkg gazow poreakcyjnych do analizy.
W fym czasie gaz noSny przeplywa przez pgtlE dozuj4c4 wprowadzajEc znajduj4cesiQ
w niej substancjedo kolumny chromatograficznej.
Po 20 sekundachnalezy zntienii polo\enie zaworu,tak by mieszaninaporeakcyjnaponownie przeplywalaprzez pEtlEdozuj4c4
zaworu (21). W tym czastew kolumnie chromatograficznejdokonywanyjest rozdzial mieszaninyna poszczegolnesktadniki.KolejnoScelucji skladnikowz kolurnny chrornatograficznejjest nastepujqca. etylen,woda, alkohol etylowy, eter dietylowy.Z ekranumonitora
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kornputerowego odczytac pola powierzchni pik6w etylenu, etanolu i eteru. Wyniki
zamiescicw tabeli 4.4.1. Nalezy wykonac po trzy analizy, w kazdych ze stosowanych
warunk6w prowadzeniareakcji.
u
i
Ta b ela4. 4. 1.W y n i k i a n a l i zp ro d u k t6 wd e h y d ra ta cjetanol

Temperatura
katalizatora

SzybkoSc
podawania
e ta n o l u

["c]

Imol/h]

Polapowierzchnipik6w
Iednostkiumow rte]
Etylen

Etanol

Eter

10. Po zadozowaniuprodukt6w reakcji do kolumny chromatograficznejlnozna zmlenlc
warunki procesu.W Um celu naleZyzmienii temperaturqreaktoralub dokonac korekty
temperaturynasycalnikai szybkoSciprzeplywu azotu.Po kilkunastu minutach od ustabilizowania sig nowych warunk6w prowadzeniaprocesu moZna wykonac kolejne analizy
produkt6w reakcji.
11. Po wprowadzeniuostatniejporcji produkt6w reakcji do kolumny chromatograficznej
nalely wylqczyc zasilanie plaszcza grzejnego kolby z etanolem, wyl4czyc ogrzewanie
ultratermostatu,a po schlodzeniunasycalnika- wylqczycultratermostat.
12. Po ochlodzeniuukladu dozowania naleZyprzestawic zawory (B) i (9) (rysunek 4.4.3)
tak, aby azot przeplywal przez reaktor z pominiqciem nasycalnika.NastEpnie wylqczyc
a na regulatorze
ogrzewaniepieca - zfitniejszycdo zera napiqcie na autotransformatorze,
temperaturynastawictemperaturq20oC.
13. Po schlodzeniureaktora do okolo 100"C wylqczy( ogrzewanieprzewodow lqcz4cych
reaktor z chrom atografem,nastgpnie zamknEcprzeplyw azotu za pomoc4 regulatora przeplywu (7), zakrgcic zawor glowny na butli z ,,azotem do nasycalnika" i wykrgcid SrubE
nastawczq zaw oru redukcyjnego.
14. Po zakoflczeniu analizy chromatograficzneji obrobce otrzymanych danych wylqczyc
program obslugi chromatografui chromatograf gazowy zgodnie z instrukcjami obslugi
znajduj4cymisiq przy zestawie.
Opracowanie wynik6w
AktywnoSc katalizator6ww tym iwiczeniu ocenianajest na podstawie stopnia przemiany alkoholu etylowegodo etylenu i eteru dietylowego.Stopienprzemianyzdefiniowany
jest jako stosunekiloSci powstalegoproduktu do calkowitej iloSciwprowadzonegoetanolu.
etanolu,iloSci
Ilo5c wprowadzonegoetanolur6wna jest sumie iloSci nie przereagowanego
powstalego etylenu oraz podwojnej iloSci eteru. lloSci innych produktow reakcji s4 znikome, dlatego s4 w tej definicji pominigte. Stopien przemianyetanolu do etylenu i eteru
d i etylo wego wyz naczamyna podstawie zaleZnoSci:
fr,ro'Pr,r,
_
vczHI
" CrH
'
'
SoH f ,roo' Prrro + f c"n,oo Prrn,o, * 2' f <c,H)zo P1rrn,1ro

(4.4.8)
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n' ( C Z H ; I Z O _
cruron

'
f 6.or),o P(r.o,),o
'
'
f r.n,' Prrro + f cro,o, Prrn,oo+ 2' f grnrlro P1rrrr1.o

(4.4.e)

gdzie:.f' - molowewspolczynrriki
korekcyjneetylenu,etanolui eteru,
P - pola powierzchnipikSw etylenu,etanolui eteru,
f.P - r6wnowaznyjest stqzeniumolowemuwla(ciwychzwiqTkow.

WartoScimolowych wspolczynnikowkorekcyjnych etylenu, etanolu i eteru dla chromatografu gazowegowykorzystywanegow cwiczeniu s4 nastqpuj4ce:

f ,r, o - 0,26J ;

f ,rrro, = 0,118;

f 6rr;zo

0 , 11 6

Suma stopniaprzemianyetanoludo etylenu i do eteru dietylowegojest og6lnym stopniem przemranyetanolu.
Znajqc stopien przemianyetanoludo etylenu i eteru dietylowego,mozna okreSlicselektywnoSi reakcji dehydratacji do obu produktow. SelektywnoScdehydratacji w kierunku
etylenui eterudietylowegookreSlajarownania:

".,C2LI4
czH5oH

vczHq
" c2H
5oH

-_

(4.4.r0)

*' n
u(CZHS)ZO
nu C 2 H 4
cru rott
crHroH

GzHs)zo
"u crH,oH

(4.4.rr)

u" ( C Z H ; ) Z O_
c;t ron
no C
c 2r H
H4r o H*' n'c( Cr ZFHI )r2oOH

Stopien przemiany etanolu do etylenu i eteru dietylowego oraz selektywnoSi reakcji
nale?y okreSlicdla kazdej analizyprodukt6w, a nastqpniewyznaczyc ich SredniewartoSci,
a takle wartoSi ogolnego stopnia przemianyetanolu dla kazdych ze zmienianychwarunk6w prowadzeniareakcji - wyniki wpisai do tabeli 4.4.2. W sprawozdaniuz wykonania
cwiczenia sporzqdzic takle wykresy temperaturowej zaleZnolci stopnia przeniany etanolu
og6lnego,do efylenu i do eteru, oraz selektywnoScitworzenia obu produktow - gdy
wykonywanejest zadanie 1 lub takich samych zaleZnoiciod szybkoScipodawaniaetanolu
- gdy wykonywanejest zadame2.
Tabela4.4.2.Wyniki badarikatalitycznejdehydratacjietanolu
podawaniaetanolu(rnol/h).
SzybkoS6

lub Temperaturakatalizatora("C)- .

Stopieriprzemianyetanolu l%ol

Temperatura
katalizatora

Srednia

["c]
lubs z y bk oSc
podawani a
etanolu
Imol/h]

.

etylen

eter

etylen

W zaleZnoSci
od wykonyvvanego
zadania
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SelektywrroSc
dchydratacjil%l

eter

Srednia

suma

etylen

etylerr
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