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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 
 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. H.Əliyev adına Bakı 
Neft Emalı zavodunun və Sumqayıt “Etilen-Polietilen” zavodunun 
EP-300 qurğusundan alınan krekinq və piroliz qazlarının tərkibində 
olan olefinlərdən səmərəli istifadə etmək və Respublikanın olefinlərə 
olan tələbatını ödəmək üçün AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına 
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda bu qazların birgə emalının 
kimya-texnoloji kompleksi işlənib hazırlanıb. Təklif olunan KTK-in 
layihələndirilməsi metodunun bütün mərhələlərinin ardıcıl yerinə 
yetirilməsi [11] onun qlobal optimallaşdırılmasını həyata keçirməyə 
imkan verərək, nəticədə bütün kompleksin optimal uzlaşmış material 
axınları təyin olunub və Respublikaya lazım olan bütün məqsədli 
məhsullar üzrə optimal məhsuldarlıqlar hesablanıb [6,19]. 

Bütün KTK qurulmuş, statistik, reaktor elementlərinin qarşılıqlı 
təsirini nəzərə alan optimal rejimlərdə fəaliyyət göstərmək üçün 
layihələndirilir, buna gorə də KTK-ə daxil olan bütün proseslərin 
hesablanması onların stasionar şəraiti üçün tərtib olunan riyazi 
modellər üzrə həyata keçirilmişdir. Lakin KTK-ə daxil olan həm 
katalitik, həm də qeyri katalitik proseslər çox zaman müxtəlif 
səbəblərdən qeyri-stasionar şəraitdə baş verir. Proseslərin baş vermə 
şəraitindən asılı olaraq onların aktivliyinin zamana görə dəyişməsi 
müxtəlif şəkildə olur və reaktorun məhsuldarlığını, katalizatorun 
işləmə müddətini, prosesin selektivliyinin azalmasına səbəb olur. 
Bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, KTK-in optimallaşdırılması 
zamanı alınan və Respublikanın tələbatını ödəyən məqsədli 
məhsulların optimal məhsuldarlığı üçün alınan nəticələr proseslərdə 
baş verən qeyri-stasionarlığı səbəbindən pozulmasın. 

Hal-hazırda stasionar aktivli katalizatorlu katalitik proseslərin 
modelləşdirilməsi və optimal idarə edilməsi nəzəriyyəsi kifayət qədər 
yaxşı işlənib. Baxmayaraq ki, bu nəzəriyyənin əsas prinsipləri 
dəyişən aktivli katalizatorlar üçün də tətbiq edilə bilər, lakin bu 
nəzəriyyə əsasında aktivliyin dəyişmə səbəblərini və xarakterini 
müəyyənləşdirmək, dinamik kinetik model hazırlamaq çətinlik 
törədir. Ədəbiyyatda olan işlər əsasən belə proseslərin 
modelləşdirilməsi və optimallaşdırılmasının bəzi ümumi suallarına 
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toxunurlar və konkret praktik məsələlərin həllində istifadə oluna 
bilməzlər. 

Bununla əlaqədar olaraq, katalizatorların zamanla aktivliyinin 
dəyişməsi səbəbi və xarakterinin aşkar edilməsinin, regionun 
proseslərinin riyazi təsviri üçün onların dinamik kinetik modellərinin 
işlənib hazırlanmasının, katalizatorların aktivliyinin müxtəlif 
səbələrdən dəyişməsi məsələsinin düzgün qoyuluşunun aktuallığı 
şübhə doğurmur. Dissertasiyada proseslərin məqsədli məhsullarının 
məhsuldarlığının onların uyğun qeyri-stasionarlıq funksiyalarından 
istifadəsi hesabına idarə  olunmaqla sabit saxlanılması məsələsi ilk 
dəfə qarşıya qoyulmuş və həllini tapmış məsələdir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Katalizatorların 
deaktivləşməsi – kimya sənayesinin əsas problemlərindən biridir. 
Kataliz sənayesində bu problem tək mürəkkəb deyil, həm də az 
öyrəniləndir. Bununla bütün dünya alimləri məşqul olur. Lakin 
kinetik modellərin  analizinə həsr olunmuş və katalizatorun aktiv 
vəziyyətinin formalaşmasına yönəlmiş işlər çox deyil. Onların hamısı 
katalizatorun aktivliyinin stasionarlığın digər mümkün pozulma 
faktorlarını nəzərə almadan, sadəcə koks əmələgəlmə nəticəsində 
aşağı düşməsini əks etdirir. Verilmiş dissertasiya işinin tədqiqat 
predmeti – katalizatorların aktivliyinin zamandan asılı olaraq 
dəyişmə səbəblərinin və xarakterinin aydınlaşdırılması, proseslərin 
dinamik kinetik modellərinin işlənib hazırlanması və proseslərin 
qeyri-stasionar şəraitdə optimal idarə edilməsidir. Ədəbiyyatda iki 
aparatdan artıq sistemin idarəsi ilə bağlı tədqiqata rast gəlinmir. 

Buna görə də KTK-in öz aralarında doqquz əlaqəli prosesdən 
ibarət, müxtəlif səbəblərdən yaranan qeyri-stasionarlıq şəraitində baş 
verən  etilen regionunun tədqiqat obyekti olaraq seçilməsi böyük 
kimyəvi-texnoloji sistemlərin idarəsində ilk dəfə qarşıya qoyulmuş 
və həllini tapmış məsələdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. İşin məqsədi KTK-in 
optimallaşdırılması zamanı stasionarlığın hansı səbəbdən 
pozulmasından asılı olmayaraq məqsədli məhsulların stasionar 
şəraitdə alınan optimal məhsuldarlığını saxlamaqdır. Qarşıya 
qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün KTK-in etilen reqionunun hər 
bir prosesi üçün aşağıdakı məsələlər nəzərdən keçirilib: 1.Prosesin 
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yaranan qeyri-stasionarlıq səbəblərinin və xarakterinin araşdırılması; 
2.Katalitik proseslər üçün eksperimental məlumatlar əsasında 
katalizatorun deaktivləşmə funksiyasının zamandan asılılığının təyin 
olunması və ya qeyri-katalitik proseslər üçün idarə funksiyası olaraq 
məqsədli məhsulun hasilatının idarəedici parametrlərdən asılılığının 
reqresiya tənliklərinin tərtibi; 3.Stasionar kinetik modelə tapılmış 
idarə funksiyasını daxil etməklə prosesin dinamik kinetik modelini 
almaq; 4.Reaktorda istilik və hidrodinamik vəziyyəti nəzərə almaqla 
tam qeyri-stasionar riyazi model əldə etmək; 5.Məqsədli məhsulun 
tələb olunan məhsuldarlığına nail olmaq məqsədi ilə prosesin idarəsi; 
6.Prosesin təklif olunan idarə üsulunun istifadə olunan sənaye üsulu 
ilə müqayisəsi. 

Tədqiqat metodları. Elmi işin həlli zamanı: Kataliz və Qeyri-
Üzvi Kimya İnstitutunda işlənib hazırlanmış KTK-in 
layihələndirməsi; statistik emal və anomal nöqtələrin 
kənarlaşdırılması; “Matlab” sistem proqramından istifadə etməklə 
xətti reqresiya analizi; ən kiçik kvadratlar üsulu metodlarından 
istifadə olunub. Kinetik tənliklərin sabitlərini təyin etmək üçün – 
qeyri-xətti proqramlaşdırma metodlarından, həmçinin “Poisk” 
sistemində olan bir sıra çoxölçülü funksiyaların ekstremum 
qiymətlərinin təyini üçün şərti və qeyri-şərti optimallaşdırma 
proqramlarından istifadə edilib. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: Müdafiəyə təqdim 
olunur: 1.Reqionun bütün proseslərinin qeyri-stasionarlıq səbəbləri 
və xarakteri öyrənilməsi; 2.Bunun əsasında qeyri-stasionarlıq 
funksiyalarının seçilməsi; 3.Prosesin dinamik kinetik modelinin 
alınması; 4.Tam qeyri-stasionarlıq modelindən istifadə etməklə idarə 
alqoritminin işlənib hazırlanması; 5.İdarənin nəticələrinin müzakirəsi 
və prosesin mövcud həyata keçirilən üsullarla müqayisəsi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq: 1.Еtilen regionunun 
mümkün qeyri-stasionarlıq və katalizatorların aktivliyinin azalma 
səbəbləri öyrənilib. 2.Proseslərin qeyri-stasionarlığını nəzərə alan 
idarə funksiyaları seçilib; 3.Proseslərin dinamik kinetik modeli tərtib 
olunub; 4.Tam riyazi təsvir əsasında onların optimal idarə məsələsi 
həll olunub ki, bu da məqsədli məhsulların stasionar şəraitdəki 
optimal məhsuldarlığını qoruyub saxlamağa imkan verib; 
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5.Proseslərin sənaye üsulundan kökündən fərqlənən optimal idarə 
rejimləri alınıb. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Etilen regionu 
proseslərinin stasionarlığının pozulmasına təsir göstərən faktorları 
təyin etməklə və proseslərin qeyri-stasionar şəraiti üçün tam riyazi 
modeli işləyib hazırlamaqla,  proseslərin sənayedə qəbul edilmiş 
idarə rejimindən fərqlənən və katalizatorların potensial 
imkanlarından tam istifadə edən, proseslərin selektivliyini və 
katalizatorların xidmət müddətini artıran  optimal idarə rejimi alınıb. 
Bu da əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi səmərə əldə etmək deməkdir. 
Elmi işdə ilk dəfə olaraq reqionun hər bir prosesinə uyğun onun 
işinin stabilliyinin və məqsədli məhsulların tələb olunan 
məhsuldarlığının  qorunması üçün həyata keçirilən əsas fəaliyyətlərin 
sxemi təklif olunub. Təklif olunan sxem ümumi xarakter daşıyır və 
istənilən KTK-in onun reaktor elementlərinin qarşılıqlı təsirlərini 
nəzərə almaqla hesablanmasında bələdçi rolunu oynaya bilər. 

Proseslər üçün KTK-in optimallaşdırılması zamanı stasionarlığın 
pozulma ehtimalından asılı olmayaraq tapılmış məqsədli məhsulların 
optimal məhsuldarlığını sabit saxlamağa imkan verən idarə blok-
sxemləri tərtib olunub, hansı ki, onların istifadəsi proseslərin 
parametrlərinin istənilən dəyişməsində reaktorların optimal iş 
rejimini təyin etməyə imkan verir. Aparılan işlər əsasında bütün 
birbaşa və təkrar emal axınları və kənar məhsul axınlarını təyin 
etməklə, KTK-in  etilen regionu üçün idarə sxemi işlənib hazırlanıb. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işi üzrə AAK-ın 
tərəfindən tövsiyə edilən əsas elmi resenziyalı jurnallarda 26 elmi 
əsər, o cümlədən 18 məqalə  dərc olunub. 

Dissertasiya işinin əsas nəticələri aşağıda göstərilən elmi 
konfranslarda məruzə edilmiş və müzakirə olunmuşdur: akademik 
M.F.Nağıyevin 105 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransda, 
Bakı, 2013 (2 tezis); M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya 
İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransda, Bakı, 
2016 (3 tezis); akademik Bahadur Zeynalovun 100 illik yubileyinə 
həsr olunmuş “ Mürəkkəb kondensasiya edilən sistemlərdə neft-
kimya sintezi və katalizi” beynəlxalq elmi texniki konfransda, Bakı, 
2017; M.F.Nağıyevin 110 illik yubileyinə həsr edilmiş “Nağıyev 
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qiraəti” elmi konfransda, Bakı, 2018; XLV beynəlxalq “Kimya, 
fizika, biologiya, riyaziyyat: nəzəri və tətbiqi tədqiqatlar” elmi 
konfransda, Moskva, 2021. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. 
Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akad. 

M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda  aparılan 
elmi tədqiqat işlərinin planına uyğun olaraq yerinə yetirilmişdir 
(0115Az2097 №-li dövlət qeydiyyatı). 

Dissertasiyanın həcmi və quruluşu. Dissertasiya işi girişdən, 5 
fəsildən, nəticələrdən və istinad olunmuş 142 adda ədəbiyyat 
siyahısından ibarətdir. İşin ümumi həcmi 180932 (giriş 8045 işarə, I 
fəsil 52040 işarə, II fəsil 21411 işarə, III fəsil 40115 işarə, IV fəsil 
9631 işarə, V fəsil 46456 işarə, nəticələr 3234 işarə) işarədən ibarət 
olub, 164 çap vərəqində, 15 şəkil və 14 cədvəldə göstərilib. 

Girişdə işin aktuallığı əsaslandırılıb, onun məqsədi və əsas 
məsələsi təyin olunub, elmi yeniliyi və tədqiqatın nəticələrinin 
praktiki əhəmiyyəti şərh olunub. 

Birinci fəsildə qeyri-stasionar katalitik proseslərin və bu qeyri 
stasionarlığın səbəblərinə həsr olunmuş ədəbi mənbələrin analizi 
verilib [7]. Katalizatorların dezaktivasiyası proseslərinin üç əsas tipə 
gətirib çıxaran təsnifatı verilib: çökmə, zəhərlənmə, yaşlanma. 
Katalizatorların zəhərlənməsinin ən geniş yayılmış halı olan koks 
əmələgəlmənin təbiəti və mexanizmi kifayət qədər dəqiq öyrənilib. 
Lakin müxtəlif tədqiqatçıların bu sualla bağlı, eləcə də proseslərin 
kinetikasına münasibətdə fikirləri ziddiyyətlidir. 

Bütün tip – tərpənməz, hərəkətli, qaynar təbəqəli reaktorlar üçün 
katalizatorların müxtəlif dezaktivasiya funksiyalarına baxılıb və 
dezaktivasiya prosesinin təbiətindən asılı olaraq hansı tip reaktorun 
tətbiq edilməsinin daha məqsədəuyğun olduğu göstərilib. Lakin 
müəlliflər  katalizatorun aktivliyi başqa faktorları nəzərə almadan, 
əsasən koks əmələgəlməsi səbəbindən azalması ilə izah edirlər. 

İşlərin böyük əksəriyyəti qeyri-stasionar kimyəvi proseslərin 
modelləşdirilməsinə həsr olunmasına baxmayaraq, bəzi katalitik 
proseslər üçün reaksiyanın baş vermə mexanizmi birmənalı təyin 
edilib. 

Ədəbiyyatda katalizatorun qeyri-stasionarlığı şəraitində 
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proseslərin baş vermə effektivliyinin artmasına təsir edən kinetik 
faktorların və modellərin təsnifatı verilir, bəzi hallarda isə stasionar 
katalitik proseslərin təsviri üçün qeyri-stasionar kinetik modellərin 
tətbiqi təklif edilir. Lakin bir dəfə də olsun proseslərin stasionar 
şəraitdə alınan məqsədli məhsulların məhsuldarlığını sabit saxlamaq 
üçün qeyri-stasionar modellərdən istifadə olunmasına cəhd 
edilməyib. 

Bir çox tədqiqatlarda ayrı-ayrı proseslərin və hətta kimya-
texnoloji sistemlərin idarə məsələləri nəzərdən keçirilib, lakin 
ədəbiyyatda ikidən artıq qurğular sisteminin idarəsi ilə bağlı iş 
yoxdur. 

Buna görə də KTK-in özündə bir biri ilə əlaqəli olan, həmçinin 
hər biri fərqli qeyri-stasionar şəraitdə keçən doqquz prosesi 
birləşdirən etilen regionunun modelləşdirilməsi və idarə edilməsi ilk 
dəfə qoyulmuş və ona yeni yanaşma ilə həllini tapmış məsələdir [5, 
23-25]. 

İkinci fəsildə katalizatorların aktivliyinin reaksiya şəraitindən və 
regenirasiyadan asılı olaraq dəyişmə mərhələlərinə baxılıb: 1. 
Reaksiya mühitinin təsiri altında katalizatorların səthində aktiv 
mərkəzlərin əmələ gəlməsi ilə şərtlənən hazırlıq mərhələsi. 2. Əmələ 
gələn və yox olan aktiv mərkəzlərin tarazlaşdığı stasionar aktivlik 
mərhələsi. 3. Koksabənzər strukturların və ya aktiv komponentin 
faza keçidlərinin əmələ gəlməsi ilə yaranan katalizatorun aktivliyinin 
azalması mərhələsi [18]. 

Dəyişən aktivlikli proseslərin intensivləşdirilməsinin və idarə 
edilməsinin mümkünlüyü üçün 1) tərpənməz təbəqəli katalizatorlarla 
olan reaktorlarda; 2) katalizatorun aktivliyinin dəyişməsinin hər üç 
mərhələsini nəzərə almaqla qaynar təbəqəli hərəkətli katalizatorlu 
reaktor-regenerator dövri sistemlərdə gedən proseslər üçün ümumi 
şəkildə kinetik modellər tərtib olunub: 
1) rj= kj(T)·Qj(c–i)·ψj(T,t,v,S)·gj(TR,tR,v,nc,SR)·Kj(N,Gk,Gkoks,T, c–i, c–prk)  (1) 

2) (rt
*)j=(r∞)jψj(c–i,T,t,ξ,tR,TR)·Lj(dp,xi,Hnad,u0,t,Dpuz),    (2) 

 
harada kj(T) – başlanğıc kvazistasionar aktiv sahə üçün j-ci 
reaksiyanın sürət sabitidir; Qj(c̅i) – reaksiya qatışığı 
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komponentlərindən konsentrasiya funksiyasıdır; ψj(T,t,v,S), 
gj(TR,tR,v,nc,SR) – reaksiya mühitinin və uyğun olaraq regenerasiya 
şərtlərinin təsiri altında aktiv mərkəzlərin formalaşması 
funksiyalarıdır; Kj(N,Gk,Gkoks,T,c̅i,c̅prk) – katalizatorun dezaktivasiya 
funksiyasıdır; (r∞)j – katalizatorun stasionar aktivlik sahəsində j-ci 
reaksiyanın sürətidir; ψj(c̅i,T,t,ξ,tR,TR) reaksiya mühitinin və reaktor-
regenerator üçün regenerasiya şərtlərinin təsiri altında aktiv 
mərkəzlərin formalaşması funksiyasıdır; Lj(dp,xi,Hnad,u0,t,Dpuz) – 
zamanla qaynar təbəqə tərəfindən qismən aparılması səbəbindən 
katalizatorun miqdarının dəyişmə sürətini nəzərə alan funksiyadır. 

Belə ki, katalizatorun aparılması zamanı onun miqdarı sabit 
qalmır, ona görə də katalizatora yeni porsiyalar əlavə olunması 
zərurəti yaranır ki, bununla katalizatorun aktivliyinin dəyişməsinin 
üçüncü mərhələsində azalmasına gətirib çıxaran yaşlanmasını qismən 
nizamlamaq olar. Lakin sistemdə dövr edən katalizatorun aktivliyini 
itirməsini nəzərə almadan yeni porsiyaların əlavə olunması ya 
məqsədli məhsulların hasilatının azalmasına (kifayət qədər əlavə 
edilmədikdə) ya da katalizator və onların nəqlinə olan xərclərin 
artmasına gətirib çıxarar (aşırı əlavə edildikdə). (2) dinamik kinetik 
modeldən istifadə etməklə isə prosesi optimal istiqamətdə - məqsədli 
məhsulların hasilatını uzun müddət sabit saxlmaq və reaktora əlavə 
olunan yeni katalizatorun optimal miqdarını təyin etməklə idarə edə 
bilərik. 

Üçüncü, dördüncü və beşinci fəsillərdə etilen regionu 
proseslərinin idarəsinin qeyri-stasionar şərait üçün alınan nəticələri 
təqdim olunub. 

1. Etanın pirolizi 
Qeyri-katalitik proses olan etanın pirolizi spiral borunun 

divarlarında koks çökməsi səbəbindən qeyri-stasionar şəraitdə baş 
verir. Çökən koks zamanla borunun diametrini kiçildir, bu da 
reaktorun girişi ilə çıxışı arasında təzyiq düşküsünə səbəb olur [15]. 
Nəzərə alsaq ki, etanın pirolizinin sənaye reaktorunun çıxışındakı 
təzyiq üçün məhdudiyyət mövcuddur (P≥1.95 atm), onda bu şərtin 
qorunması üçün girişdə təzyiq qismən artırılmalıdır. Bundan başqa 
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borunun diametrinin kiçilməsi reaktordakı hidrodinamik mənzərəni 
dəyişir, bu da prosesin intensivliyini aşağı salır və etilenin 
məhsuldarlığını azaldır. Bunu aradan qaldırmaq üçün etilenin 
çıxışının prosesin stasionar hesablamalarda alınan qiymətini sabit 
saxlamaqla (900 kq/saat) reaktorun yüklənməsini tədricən artırmaq 
lazımdır. İstənilən zaman anında göstərilən şərtlərə riayət etməklə 
reaktorun 700 saatlıq iş rejimindən alınan praktik dəlillərə 
əsaslanaraq etanın yüklənməsini və reaktorun girişində təzyiqi nə 
qədər artırmaq gərək olduğunu təyin etmək üçün etilenin çıxışının Y 
idarəedici parametrlərdən: sobanın iş müddətindən (X1), reaktorun 
yüklənməsindən (X2) və onda təzyiq düşgüsündən (X3) reqressiya 
tənliyi təklif edilib [12]: 

Yhes=0.1094·X1+0.4853·X2-316.1281·X3  (3) 
 

3
hes

62
hesheshes Y10256.8Y02295.0Y24.215646Y −⋅+−+−=   (4) 

 
Əmsallar “Matlab” proqramı əsasında hesablanıb. (4) idarə 

funksiyasını KTK-in hesablanmasında alınan etanın pirolizi 
prosesinin stasionar modelinə əlavə edərək və təzyiq itkisinin spiral 
borunun divarının daxili diametrindən dВ asılılığından istifadə 
edərək1: 

( )
( )τdP

g
L

τ30d1102160.4
dl
dP

5
d0

0
HC

0

d31 62×







+⋅−= − ,  (5) 

prosesin koks çökmə səbəbindən  qeyri-stasionar şəraitdə baş verən 
halı üçün dinamik riyazi təsvirini alırıq (dissertasiyanın (3.1.6) – 
(3.1.8) tənlikləri). 

 Cədvəl 1-də etanın pirolizi prosesinin (3) və (4) idarə 
funksiyalarını tətbiq etməklə hesablanmasından alınan nəticələr 
göstərilib. Gördüyümüz kimi (4) modeli (3) modeli ilə müqayisədə 
təcrübi qiymətlərə daha yaxın qiymətlər verir. 

42HCg və Pk-ya qoyulan 
şərtlər ödənir.  

Qeyri-stasionar şəkildə baş verən etanın pirolizi prosesində təklif 

                                                 
1 Нагиев, М.Ф. Теория рециркуляции и повышение оптимальности 
химических процессов / М.Ф.Нагиев. – Москва: Наука, – 1970. – 390 с. 
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olunan (4) idarə funksiyasından istifadə edilməsi etilenin çıxışını 
tələb olunan səviyyədə saxlamağa və çıxışdakı təzyiqə qoyulan 
məhdudiyyətin pozulmamağına imkan verir.  

Qeyri-stasionar proses olan etanın pirolizi prosesinin idarəsinin 
blok-sxemi hazırlanıb. 

Cədvəl 1 
Etanın pirolizi prosesinin (3) və (4) idarə 

funksiyalarını tətbiq etməklə hesablanmasının nəticələri 
Vaxt 

τ 
X1 

Reakto-
run 

yüklən-
məsi 

0
HC 62

g  
X2 

Təzyiq 
düş-
küsü 

ΔP 
X3 

Reak- 
torun 

çıxışın-
da 

təzyiq 
Pk 

Etile- 
nin çıxışı 

eksp
HC 42

g  

Yeksp 

Etile- 
nin çıxışı 

hes
HC 42

g  

( )3
hesY  

Nisbi xəta 
( )( )

%100
Y

Y-Y

eksp

3
heseksp ×

 Etile- 
nin 

çıxışı 
hes

HC 42
g  

( )4
hesY  

Nisbi xəta 
( )( )

%100
Y

Y-Y

eksp

4
heseksp ×

 

100 2504 0.904 2.341 900.14 940.3514 -4.46724 898.3 0.2073 
200 2510 1.088 2.165 901.1 896.0356 0.562021 899.1 0.217 
300 2526.8 1.252 2.022 899.5 863.2837 4.026275 898.1 0.1536 
400 2619.3 1.438 1.958 900 860.3141 4.409546 897.9 0.235 
500 2993.8 1.922 1.956 901.13 899.9929 0.126182 899.1 0.2226 
600 3057.6 2.018 1.952 900.46 911.5468 -1.23123 899 0.1669 
700 3086.4 2.05 1.950 900.61 926.3473 -2.85776 898.6 0.2222 

 
2. Etilenin polimerləşməsi 

Proses etanın pirolizi zamanı inisiatoru zəhərləyən və polimerin 
keyfiyyətinin və məhsuldarlığının aşağı düşməsinə gətirib çıxaran 
asetilenin əmələ gəlməsi səbəbindən qeyri-stasionar şəraitdə baş 
verir. 

Hərçənd “Etilen-Polietilen” zavodunda asetilen 
hidrogenləşdirməyə məruz qalır və qismən etilenə çevrilir, lakin 
onun qalan əhəmiyyətsiz hissəsi belə (̴1-2 ppm) inisiatorla qarşılıqlı 
təsirdə olaraq, onun parçalanma sürətinin artmasına və uyğun olaraq 
polimerin molekul kütləsinin azalmasına gətirib çıxarır. İnisiatorun 
parçalanmasının qarşısını almaq və polimerin sıxlığını saxlamaq 
üçün asetilenin zəhərləyici təsirini nəzərə alan qeyri-stasionarlıq 
funksiyası təklif olunub [13]:  

,eθ
4H2CRRT

inE

FbtAe ×××















−

−

=    (6) 
Bu halda zəhərin qatılığını polimerləşməyə daxil olan etilenin 
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miqdarı ilə düz mütənasib qəbul edirik ( )
42HCFb× . 

Burada: b – asetilenin hidrogenləşdirilməsi prosesinin 
effektivliyini nəzərə alan əmsaldır; 

42HCF – etilen israfı, kmol/saat; Ein 

– asetilenin təsiri altında inisiatorun parçalanmasının aktivləndirmə 
enerjisidir, kCoul/mol; R – qaz sabitidir, kCoul /(mol K). 

 İnisiatorun aktivliyinin eləcə də reaksiya müddətindən tR 
asılılığını nəzərə alan bu funksiyanı stasionar şərait üçün alınan 
monomerin sərf olunma sürəti tənliyinə əlavə edirik:  

[ ] θTy
T
bexpMA

dl
dx 2

11
R ×








⋅





−−= ,   (7) 

harada ki, [ ] [ ]0MMx =  – monomerin qatılığıdır, vahidsiz; [ ] [ ]0MIy =  
– inisiatorun qatılığıdır, vahidsiz; T – temperatur, K; l – reaktorun 
uzunluğunun cari koordinatı, m; AR – zəncir artımı reaksiyasının 
sürət konstantının eksponensialönlü vurğusu, m3/(mol san); [ ] [ ]M,M 0  
– monomerin cari və başlanğıc qatılığı, mol/m3; [ ]I – inisiatorun 
qatılığı, mol/m3. 

Bu tənlik istilik balansı (dissertasiyada) və inisiator üçün kinetik 
tənliklər və eləcə də (6) ifadəsi ilə birgə qeyri-stasionar şəraitdə 
etilenin polimerləşməsi prosesinin tam riyazi modelini təşkil edir, 
hansı ki, onun köməkliyi ilə reaktorun uzunluğu boyunca monomerin 
dəqiq paylanması və polimerin daha dəqiq çıxışı təyin edilir. 
Polietilenin məhsuldarlığı gpe onun stasionar şəraitdə alınan 
miqdarından opt

peg  fərqlənərsə, θ qiymətini dəyişməklə prosesi 
polietilenin hasilatını region üçün lazımi səviyyədə saxlamaqla 
nizamlamaq olar. θ-nın yeni qiyməti polimerizatora verilən ya 
etilenin 

42НСg , ya da  inisiatorun gin qiymətini dəyişməklə alınacaq. 
Qeyri-stasionar prosesin idarə alqoritminin blok-sxemi tərtib 

olunub. 
3. Etilenin hidratlaşması 

Prosesin katalizatoru fosfor turşusudur. İş prosesi zamanı 
katalizatorun aktivliyi turşunun aparılması ilə azalır. Sənayedə fosfor 
turşusunun miqdarını bərpa etmək üçün onun fasiləsiz olaraq 
reaktorun girişində qaz-buxar qatışığına əlavə edilməsi təklif olunur 
ki, bu da onun çox böyük məsrəfinə gətirib çıxarır. Biz daha 
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məqsədəuyğun üsul – turşunun mərhələlərlə verilməsi üsulunu təklif 
edirik. Prosesin gedişinə nəzarət etmək üçün fosfor turşusunun cari 
və başlanğıc miqdarının nisbətinə bərabər olan, faktiki olaraq 
katalizatorun iş prosesi müddətində turşunun aparılması səbəbindən 
dəyişən aktiv mərkəzlərin payını ifadə edən  θ=Gcari/Gbaş funksiyası 
təklif olunub [14]. 

Katalizatorun aktivliyinin stabillik mərhələsinə çatdığı başlanğıc 
mərhələdə (50-100 saat) θ-nın qiyməti vahidə yaxın olur. Zamanla bu 
azalır. Ona görə də katalizatorun işini sabit saxlamaq üçün idarə 
funksiyasının qiyməti meyar kimi fosfor turşusunun cari və başlanğıc 
qiymətləri arasındakı fərqin az olduğu zamana uyğun olaraq θ =0.98 
qəbul edilib.  

Cədvəl 2-də prosesin həyata keçməsinin sənaye üsulu və təklif 
olunan üsulun hesablanmasının nəticələrinin müqayisəsi verilib, 
buradan görünür ki, sənaye üsulunda qəbul edilmiş θ=0.98 şərti 
katalizatorun başlanğıc iş mərhələsində pozulur və zaman keçdikcə 
azalır, yəni katalizatorun aktivliyi nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. 
Analoji vəziyyət katalizatorun sonrakı qalan 400 saatlıq işində üç 
dəfə təkrarlanır. Bu halda katalizatorun 500 saatlıq işində 697.5 kq 
fosfor türşusu aparılır, demək uyğun olaraq da həmin miqdar daxil 
edilir (onun fasiləsiz əlavəsi zamanı). Katalizatorun böyük 
məsrəfinin qarşısını almaq üçün hər dəfə θ-nın qiymətinin qəbul 
edilmiş 0.98-dən fərqləndiyi zaman fosfor turşusunun yerdə qalan 
miqdarına katalizatoru stabil hala gətirəcək qədər əlavə etmək təklif 
olunur. Bu halda idarə funksiyası aşağıdakı şəkilə düşür: 

'
baş

'
cari

'
baş

alavcari

G
G

G
GGθ =

+
=′ , nə zaman ki, verilmiş zaman intervalında 

'
cariG -nin alınmış qiyməti növbəti intervalların  başlanğıc '

başG  
qiyməti olur. Cədvəldən göründüyü kimi fosfor turşusunun  fasiləsiz 
əlavəsindən fərqli olaraq periodik əlavə edilməsi reaktorun iş 
müddəti ərzində onun işini stabil saxlamağa, həmçinin fosfor 
turşusuna olan məsrəfi azaltmağa (697.5 kq əvəzinə 291.6 kq) imkan 
verir. 
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Cədvəl 2 
Hidratlaşma prosesinin sənaye və təklif olunan 
üsulla hesablanması nəticələrinin müqayisəsi 

Sənaye üsulu Təklif olunan üsul 
Katalizato 
run işinin 

zaman 
intervalları, 

saat 

Fosfor 
turşusunun 

axın 
sürəti, 

kq/saat. 
(interval- 
lar üzrə) 

Hər 50 
saatda 

aparılan 
fosfor 

turşusunun 
miqdarı, 
Gap, kq 

Fosfor 
turşusunun 
cari miqda-
rı, Gcari, kq 

İdarə 
funksiysı  

θ=Gcari/Gbaş 
(əlavəsiz) 

Əlavə 
olunan 
fosfor 

turşusu 
Gbaş, kq  

Fosfor 
turşusunun cari 

miqdarı, кг 
alavcari

'
cari GGG +=  

Idarə  
funksiyası 

θ’ 

(əlavə ilə) 

0 0 0 6534 1 - - - 
0-50 2.00 100 6434 0.9847 - - 0.985 
50-100 1.95 97.5 6336.5 0.9698 66.8 6403.3 0.98 
100-150 1.9 95.0 6241.5 0.9552 - - 0.98 
150-200 1.8 90 6151.5 0.9415 58.3 6209.8 0.961 
200-250 1.7 85 6066.5 0.9285 - - 0.98 
250-300 1.4 70 5996.5 0.9177 89.1 6085.6 0.966 
300-350 1.2 60 5936.5 0.9086 - - 0.98 
350-400 1.0 50 5886.5 0.9009 77.4 5963.9 0.967 
400-450 0.8 40 5846.5 0.8947 - - 0.98 
450-500 0.2 10 5836.5 0.8932 - - 0.98 

 ∑697.5   ∑291.6   
Etilenin hidratlaşması prosesinə nəzarət etmək üçün sənaye 

dəlillərindən istifadə edərək, onun sayəsində istənilən zaman anında τ 
fosfor turşusunun cari miqdarını və ona uyğun olaraq θ funksiyasını, 
yəni onun qəbul edilən meyara uyğun gəlmədikdə həmin anda əlavə 
ediləcək katalizatorun miqdarını tapmağa imkan verecək reqressiya 
asılılığı təyin edilib:  

y=Gcari=f(τ)=0.001·τ2-2.328·τ+6543,   (8) 
Seçilmiş θ idarə funksiyasını prosesin stasionar kinetik modelinə 

əlavə edərək dinamik kinetik model almış oluruq: 
( )
( )00

200

0
1

p00

0

2
1

00

0

'

O2H4H2C

O2H4H2C

O2HO2H4H2C

4H2C

O2H4H2C

O2H

nnP

nnn

nn
nKP

nnn

nn

P
nnn

nn

θk
dt
dn

+

−+
⋅














−
−

−+

−
⋅















−+

−
= −  

harada ki, n, nC2H4, nH2O – etil spirti, etilen və suyun cari qiymətləri, 
mol/san; t – reaksiyanın təyin edilmiş müddəti, san; k – reaksiya 
sürəti sabiti, atm0.5/san; Kp  – tarazlıq sabiti, atm-1; P – sistemin 
ümumi təzyiqidir, atm. 

(8) və (9) tənlikləri istilik balansı və təzyiq itkisi (dissertasiyada) 

,(9) 
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tənlikləri ilə birgə prosesin qeyri-stasionar şəraitdə baş verməsinin 
tam riyazi modelini təşkil edir. Bu modelin istifadəsi etil spirtinin 
məhsuldarlığını fosfor turşusuna ən az məsrəflə lazımi (stasionar) 
səviyyədə saxlamağa imkan verir. 

4. Etil spirtinin sirkə turşusuna oksidləşdirici çevrilməsi 
Prosesin kinetik modelinin hazırlanması zamanı limit mərhələsi 
şəklində katalizatorun səthindəki kimyəvi reaksiya Lenqmur-
Hinşeldvud və Ridila-İli mexanizmlərini nəzərə almaqla qəbul 
olunub. Prosesdə Cu2+, Mn2+ və Pd2+ – 0.25, 0.05, 0.05% ionları ilə 
modifikasiya olunmuş klinoptilolitdən istifadə edilib. 

Qaz qatışığı komponentlərinin adsorbsiyası zamanı bu 
komponentlərin molekullarının katalizatorun sərbəst səthi ilə 
Lenqmur sxemi üzrə komponentlərin molekullarının səthin eyni 
sərbəst yerlərində adsorbsiya ehtimalı ilə qarşılıqlı təsiri baş verir. 
Prosesin kinetik modeli2: 

( )

( )
( )

( )

( )
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=

⋅
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⋅
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=
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=

⋅
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4
πDρ

N

PbPbPbPb1N
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4
πDρ

N

PbPbPbPb1N

PPbbkPbPbk
dl

dA

4
πDρ

N

PbPbPbPb1N

PPbbk
dl

dA

4
πDρ

N

54432211
0
1
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2

k

0
1

2
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0
1
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2

k

0
1
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0
1
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2

k

0
1

2
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0
1
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2

k

0
1

harada ki, kj=exp(lnk0j – Ej/RT), bi= exp(lnk0Ri+Qi/RT); Ai(i=1,4) – 
etilasetat, sirkə turşusu, asetaldehid və karbon 2 oksidin uyğun olaraq 
çıxışları, vahidsiz; b1, b3, b4 – etil spirti, sirkə turşusu və 
asetaldehidin tarazlıq adsorbsiya vahidi, Pa-1; b2 – oksigen 
tarazlığının adsorbsiya sabiti, Pa-0.5; T – reaktorun temperaturu, K; Pi 
                                                 
2  Алиев, А.М. Изучение кинетики и механизма парофазного окисления 
этилового спирта в уксусную кислоту на природном клиноптилолите, 
модифицированном ионами Cu2+, Mn2+ и  Pd2+  / А.М.Алиев, А.Р.Кулиев, 
А.Р.Сафаров [и др.] // Азербайджанский химический журнал, – Баку: – 2005. 
№1, – с. 10-17. 

(10) 
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(i=1,8) – etil spirti, oksigen, etilasetat, sirkə turşusu, asetaldehid, 
karbon (II) oksid, su, azotun məhsulların indeksinə uyğun olaraq 
parsial təzyiq, Pa; kj (j=1.4) – reaksiya sürəti sabitləri, kmol/(kq 
saat); N1

0 – xammalda etil spirtinin mol miqdarı, kmol/saat; P – 
prosesin ümumi təzyiqi, Pa; Qi – i-ci komponentin adsorbsiya istiliyi, 
kCoul/mol; Ej – j-ci reaksiyanın aktivləşmə enerjisi, kCoul /mol; D – 
reaktorun diametri, m; ρk – katalizatorun sıxlığı, kq/m3; l – reaktorun 
uzunluğu, m. 

Prosesin tam riyazi təsviri üçün kinetik modelə istilik balansı  və 
təzyiqin dəyişməsini nəzərə alan tənliklər əlavə olunur:  

( ) ,
Cn

TTα

Cn

ΔHr

dl
dT

4
πDρ

N
8

1i
pii

x
8

1i
pii

4

1j
Rjj

2

k

0
1

∑∑

∑

==

= −
−−=

⋅
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0qaz −⋅⋅

−
⋅





 +−=    (12) 

harda ki, rj – reaksiya məhsullarının əmələ gəlmə sürəti, 
mol/(kqkatsaat); ΔHRj – j-ci reaksiyanın istilik effekti qiyməti, 
kCoul/mol; cpi (i=1.8) – prosesin komponentlərinin istilik tutumu 
qiymətləri: indeksə uyğun olaraq etil spirti, oksigen, etilasetat, sirkə 
turşusu, asetaldehid, karbon (II) oksid, su, azot, kCoul/(mol K); α – 
istilikkeçirmə əmsalı, kCoul/(K kqkat saat); Tx - ətraf mühitin 
temperaturu, K; T – qaz qatışığının temperaturu, K; ni – i-ci 
komponentin mol sürəti, mol/saat; Re – Reynolds kriteriyası, 
vahidsiz; ρqaz – qazın sıxlığı, kq/m3; g – sərbəst düşmə təcili, m/san2; 
u0 – xətti sürət, m/san; dp – hissəciklərin ekvivalent diametri, m; ε – 
məsaməməlik, vahidsiz.    

5. Sirkə turşusunun etil spirti ilə efirləşməsi 
Yüksək aktivlikli β-seolit katalizatoru ilə gedən sirkə turşusunun 

etil spirti ilə efirləşməsi prosesinin riyazi təsvirinə kinetikdən başqa 
istilik balansı və hidrodinamik tənliklər də daxildir3: 

                                                 
3  Сафаров, А.Р. Моделирование и оптимизация процессов получения 
уксусной кислоты и этилацетата по комбинированной технологии: / 
автореферат кандидатской диссертации по химической технологии и 
инженерии  /  – Баку, 2006. – 26 с. 
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harada ki, ΔHRЭ – efirləşmə reaksiyasının istilik effekti, kCoul/mol; 
n1,n3, n4, n7 – uyğun olaraq etil spirti, etilasetat, sirkə turşusu və 
suyun mol sürəti, mol/saat; Cp1, Cp3, Cp4, Cp7 – bu komponentlərin 
istilik tutumları, kCoul/(kq saat K); b1, b2 – etil spirti və sirkə 
turşusunun adsorbsiya tarazlıq sabitidir, %; φ – sirkə turşusunun etil 
spirtinə mol nisbəti, vahidsiz; 0

1N  – etil spirtinin başlanğıc miqdarı, 
mol/saat; P – prosesin ümumi təzyiqidir, Pa. 

Optimal seçilmiş katalizatorlarla aparılan 4 və 5 saylı proseslər 
500 saatlıq iş müddətində stabil aktivlik göstərdiklərindən regionun 
hesablanmasında stasionar şərait üçün təklif olunmuş riyazi 
modeldən istifadə olunub.  

6. Toluolun su buxarı ilə dealkilləşdirilməsi 
Toluolun su buxarı ilə dealkilləşdirilməsi prosesinin optimal 

şəraitdə axar reaktorda qarışıq [Ni-Co-Cr/Al2O3/Al] katalizatorları ilə 
yüksək tezlikli maqnit sahəsinin təsiri altında, katalizatorun 1000 
saatlıq iş müddətində pilot qurğuda tədqiqatı aparılıb. Müşahidə 
olunub ki, zamanla katalizatorun aktivliyi reaksiya boyu 
katalizatorun aktiv mərkəzlərini bloklayan və zəhərləyən 
polialkilbenzolun yığılması səbəbindən azalır, nəticədə benzol üzrə 
seçicilik aşağı düşür. τ zaman müddəti ərzində katalizatorun 
aktivliyinin dəyişməsinin prosesin məhsuldarlığına göstərdiyi təsiri 
nəzərə almaq üçün katalizatorun dezaktivasiya funksiyası təklif 
olunub [21]: 

ταkAeθ ⋅⋅−= ,    (14) 
harada ki, θ katalizatorun sərbəst səth hissəsi, KA – zəhərlərin 

(13) 
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adsorbsiya sürəti sabiti, saat-1, α – reaktorda polialkilbenzolun mol 
hissəsidir. θ-nı benzol əmələgəlmə sürəti tənliyinə əlavə edərək, 
stasionar modelin digər tənlikləri (dissertasiyada) ilə birgə prosesin 
dinamik kinetik modelini almış oluruq: 
 

θ,
PKPK1

PPk
PK1

Pk
PK1

PkW
22

2

HHTOLTOL

HTOL
3
EFF

TOLTOL

TOL
2
EFF

TOLTOL

TOL
1
EFF

BENZ ×












++
+

+
+

+
=   (15) 

 
harada ki, WBENZ – benzolun əmələgəlmə sürəti, KEFF – j-ci 
reaksiyanın sürətinin effektiv sabiti, mol/(m3·san·atm); КTOL, K H2 – 
toluol və hidrogenin adsorbsiya tarazlıq sabiti, atm-1; PTOL, PH2 – 
toluol və hidrogenin parsial təzyiqidir, atm. 

Yüksək tezlikli maqnit sahəsindən istifadə olunduğu stasionar 
şəraitdəki benzol üzrə seciliyi optimal səviyyədə (76.6%) saxlamaq 
üçün reaktorun girişində reaksiya qatışığını (toluol+su buxarı) 
hidrogenlə qarışdırmaq təklif olunur. Katalizatorun 1000 saatlıq işini 
200 saatlıq intervallara bölərək, hər birində toluolun vahid kütləsinə 
[0.1-0.75] intervalında hidrogen əlavə etməklə, onlara uyğun benzol 
SB və ksilol SKSİL üzrə secilik təyin edilib. Alınan dəlillər əsasında 
secililiyin (SB və SKSİL) idarə parametrlərindən – hidrogen 
əlavəsindən M və katalizatorun τ iş müddətindən reqressiya asılılığı 
tapılıb: 

SB=73.0071+0.5068М+0.003τ    (16) 
 

 SKSİL=-0.2770-0.1354М+0.0082τ   (17) 
 
Stasionar modelin tənliklər sistemi (14), (15-17) tənliklərini 

nəzərə almaqla qeyri-stasionar şəraitdə prosesin tam riyazi modelini 
təsvir edir.  

Katalizatorun 1000 saatlıq iş müddəti üzrə alınan modelin 
hesablanması nəticələri 3 saylı cədvəldə göstərilib, buradan görünür 
ki, benzol və polialkilbenzol üzrə selektivliyin optimal qiymətinə ən 
yaxın nəticələrə hidrogenin qatışığa (T+H2O) [0.2-1.5] intervalda 
əlavəsi uyğundur. 

 



 19 

Cədvəl 3 
Hidrogenin reaktor girişində reaksiya  qatışığına göstərilən 

əlavələrində benzolun ən yaxşı hasilatları  
Т+Н2О+Н2 
verilməsinin 
həcmi sürəti, 

saat-1 

Nisbət Benzol üzrə 
seçicilik, % 

Ksilol üzrə 
seçicilik, % 

Т Н2О Н2 

1800opt 1 4 - 76.6opt 7.5оpt 

1835 1 4 0.1 75.6 7.5 
1872 1 4 0.2 76.0 7.4 
1980 1 4 0.5 76.2 7.1 
2070 1 4 0.75 76.5 6.9 
2160 1 4 1 77.0 6.6 
2250 1 4 1.25 77.1 6.5 
2340 1 4 1.50 77.3 6.3 
2430 1 4 1.75 75.5 8.4 

Hidrogenin tapılmış dəyişən intervalda əlavəsi ksilolun 
əmələgəlmə reaksiyasının intensivliyinin azalmasına və deməli 
benzol üzrə seçiciliyin artmasına səbəb olur ki, bu prosesin hidrogen 
əlavə edilmədən aparılması nəticələri ilə müqayisədə aydın olur: τ = 
1000 saatda benzol və ksilollar üzrə seçmə qabiliyyəti 73.2% və 
11.2% (cədvəl 5.1.2 dissertasiyada) təşkil edir. 

Beləliklə, prosesin qeyri-stasionar riyazi modelinin 
hesablanmasında θ idarə funksiyasını və hidrogenin tapılmış dəyişmə 
intervalında reaksiya qatışığına (T+H2O) əlavə edilməsini nəzərə 
almaqla benzol üzrə məhsuldarlığı lazımi optimal səviyyədə saxlaya 
bilərik. 

7. Benzolun etilenlə alkilləşdirilməsi 
Prosesdə məqsədli məhsulla (etilbenzolla) paralel olaraq əmələ 

gələn polialkilbenzol (PAB) zamanla katalizator kompleksinin 
səthini bloklayan, etilbenzolun əmələgəlmə sürətini və demək 
çıxışını azaldan kənar məhsuldur. Etilbenzolun artıq tapılmış 
stasionar məhsuldarlığını saxlamaq üçün reaksiya məhsullarında 
reaksiya verməyən etilen və benzolun qatılıq nisbətini nəzərə alan 
θ=GET/GB idarə funksiyası seçilib.  

İstənilən zaman anında θ hər bir qiymətinə etilbenzolun təyin 
edilmiş qatılığı uyğun gəlir. Reaksiyaya girməyən etilen və benzolun 
vaxtında aşkara çıxarılması, onların θ nisbətinin hesablanması, 
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verilmiş (proyekt) θ qiyməti ilə müqayisə edilməsi və 
kənaraçıxmadan asılı olaraq lazımi dəyişikliklərin əlavə edilməsi 
prosesin selektivliyini artırmağa imkan verir. θ-nın stasionar hal üçün 
etilbenzolun əmələgəlmə sürəti tənliyinin sağ tərəfinə daxil edilməsi 
reaktorun girişində etilen və benzolun miqdarını tənzimləməyə və 
çıxışda prosesin stasionar şəraitdə baş vermə halı üçün tapılmış 
proyekt üzrə tələb olunan etilbenzolun miqdarını almağa imkan verir:      

 ( )( )
( ) θ

W
XСCKXСCK

B1W
XCKXCKAγP

dl
dX

J

2
Bk4PABBk3

J

EBk2Bk1EB EB ×










 −
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= , (18) 

harda ki, dldXEB  – etilbenzolun yığılma sürəti; 
( )

QD

J
2
Bk

2
EB4PABB3

WK
γnCXKXXKA −

= ; ( )
QD

BkEB2B1

WK
nCXKXKB +

= ; γ – etilenin 

maye fazada həll olunmasını nəzərə alan əmsal; P – cari təzyiq; (K1-
K4) – reaksiya sürəti sabitləri; Ck, CБ – katalizator kompleksinin və 
benzolun qatılığıdır, mol/m3; XB, XEB, XPAB – benzol, etilbenzol və 
polialkilbenzolun mol hissəsi; WQ, WJ – qaz və maye axınının xətti 
sürəti, mol/(m3 san); nB  - benzolun mol sürəti, mol/san; KD – diffuz 
mübadilə sabiti, m2/san; γJ – maye fazanın xüsusi çəkisidir, kq/m3.  

Deyilənlər əsasında prosesin qeyri-stasionar şəraitdə həyata 
keçməsinin idarə blok-sxemi təklif olunub [20]. Cədvəl 4-də prosesin 
məlum sənaye üsulu ilə və təklif edilən üsulla həyata keçməsinin 
hesablanmış qiymətlərinin göstəriciləri verilib. 

                                                                                         Cədvəl 4 
Prosesin məlum və təklif olunan üsulla aparılmasının müqayisəsi 

№  Sənaye üsulu Təklif olunan üsul 
Alkilatora giriş Çıxış Alkilatora giriş Çıxış 

,GK
Yeni  

kq/saat 
,G ET
 

kq/saat 
,G B
 

kq/saat 
,G PAB
 

kq/saat 
,G EB
 

kq/saat 
,GK

Yeni  
кq/saat 

,G ET
 

kq/saat 
,G B
 

kq/saat 
,G PAB  

kq/saat 
,G EB  

kq/saat 
1 420 5348.12 51477.17 4517.20 20976.56 420 5183.20 51134.52 4416 21071.91 
2 420 5253.88 51178.45 4452.80 20803.20 420 5183.20 51134.52 4416 21106.58 
3 420 5654.40 54473.20 4554.00 21063.24 420 5183.20 51134.52 4416 21063.24 
4 420 4829.80 46477.94 4517.20 20629.84 420 5183.20 51134.52 4416 21071.91 
5 420 5583.72 53858.18 4259.60 21037.24 420 5183.20 51134.52 4416 21149.92 
6 420 5501.26 53067.44 4121.60 20993.90 420 5183.20 51134.52 4416 21167.26 
7 420 5030.06 46978.74 4664.40 20673.18 420 4924.04 48577.79 4195.2 20954.89 
8 420 5124.30 48481.15 4728.80 20716.52 420 3592.90 35495.44 3054.4 20868.21 
9 420 5242.10 50677.65 4084.80 20794.53 420 3592.90 35495.44 3054.4 20846.54 
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Cədvəldən göründüyü kimi təklif edilən idarə üsulundan istifadə 
olunması etilbenzolun hasilatını orta hesabla 1% artırmağa, 
alkilatorun çıxışında polialkilbenzolun miqdarını 8-10% azaltmağa 
imkan verir ki, bu da öz növbəsində etilbenzolun parçalanması 
prosesinə məsrəfin 2-3% azalmasına imkan verir. 

8. Etilbenzolun stirola dehidrogenləşdirilməsi 
Sənaye praktikasında prosesin P-2 katalizatorunun tərpənməz 

qatında həyata keçirilməsi proses boyu reaksiya məhsulları və ya 
ilkin reagent axınının tərkibində olan az miqdarda zəhərli qatışıqların 
katalizator səthinə adsorbsiyası nəticəsində katalizatorun aktivliyinin 
aşağı düşməsi ilə müşayət olunur ki, bu da reaktorun 
məhsuldarlığının azalmasına gətirib çıxarır. Katalizatorun 
zəhərlənmə dərəcəsinin onun aktivliyinə təsirini nəzərə almaq üçün 
aşağıdakı dezaktivasiya funksiyası təklif olunub [17]:  

( ) ( )( )
n1

1

00
RT
E

ττMNAen11θ
A −−









−−−= ,   (19) 

harda ki, EA – adsorbsiya prosesinin aktivləndirmə enerjisi; A – 
katalizatorun səthinə zəhərlərin adsorbsiya sürəti sabitinin 
eksponentönü n – dərəcə göstəricisi; τ0 – katalizatorun hazırlıq 
müddətidir, saat; τ – cari zaman, saat; N0 – dehidrogenləşdirilməyə 
daxil olan etilbenzol, kmol/saat; NB – su buxarının miqdarı, 
kmol/saat; M= NB/ N0 – su buxarı: etilbenzol nisbəti; T – prosesin 
cari temperaturudur, K. 

(19) tənliyini stasionar kinetik model tənliyinə əlavə edərək 
katalizatorun dezaktivasiyasını nəzərə almaqla dinamik kinetik 
model almış oluruq:   

θ,
x1

xx1λ
dl

dx
2

52
2

2 ⋅
+
−−

=    (20) 

harda ki, λ2=k2β/W0, β=F/F0. Burada: F, F0 – reaktorun sağ və tam 
kəsiyidir, m2; k2 – stirolun əmələgəlmə reaksiyası sürəti sabiti, san-1; 
l – reaktorun uzunluğu, m; W0 – reaktorun girişində axının xətti 
sürəti, m/san; x2 – etilbenzolun stirola çevrilmə dərəcəsi; x5 – 
etilbenzolun stirol və toluola çevrilmə dərəcəsi; β, λ2,  – işarələr. 

Sənayedə məqsədli məhsul hasilatının azalmasının qarşısı ya 
reaktorun girişində xammalın su buxarı ilə qatışdırılma dərəcəsini 
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sabit saxlayaraq temperaturu tədricən artırmaqla ya da giriş 
temperaturunu sabit saxlayaraq xammalın su buxarı ilə maksimal 
qatılma dərəcəsi ilə alınır. Hər iki parametrin eyni zamanda 
etilbenzolun stirola çevrilməsinə və qeyri-stasionar şəraitdə prosesin 
selektivliyinə təsirini aşkara çıxartmaq məqsədi ilə P-2 
katalizatorunun 5000 saatlıq işi zamanı “PO Orqsintez” qurğusundan 
alınan sənaye dəlillərinin statistik emalı aparılıb, nəticədə idarə 
olunan parametrlərin: etilbenzolun stirola konversiyası x2 və prosesin 
selektivliyinin S idarə edicilərdən: xammalın su buxarı ilə qatılma 
dərəcəsi M, reaktorun girişində buxarxammal qatışığının temperaturu 
t0 və qurğunun iş müddətindən τ asılılığının reqressiya tənlikləri 
tapılıb:  
x2=1.257042166+0.002389131·M-0.001472064·t0-0.00000426802·τ   (21) 
S=0.791438979+0.003849415·M-0.000108156·t0-0.00000528188·τ,   (22) 

hansı ki, (19), (20) tənlikləri və prosesin stasionar riyazi modelindən 
(dissertasiyada) götürülmüş istilik balansı və toluol və benzolun 
əmələgəlmə sürəti tənlikləri ilə birgə prosesin qeyri-stasionarlığını 
nəzərə alan riyazi modelini təşkil etdilər. Qeyri-stasionar modeldə 
hər interval zamanı üçün (katalizatorun 5000 saatlıq iş müddətində 
hər 500) reaktorun girişində buxarxammal qatışığının temperaturunu 
və xammalın su buxarı ilə qatılma dərəcəsi tapıldı. Optimallıq meyarı 
olaraq su buxarının məsrəfi qəbul edildi. Cədvəl 5-də alınan bütün 
variantlardan su buxarının məsrəfi nöqteyi-nəzərindən optimal olan 
bir neçə variant təqdim olunub ki, buradan göründüyü kimi 
katalizatorun tam iş müddəti ərzində stirol hasilatının 41% və 
prosesin selektivliyinin 92% optimal qiymətlərini sabit saxlamaq 
üçün reaktorun girişində qatışığın temperaturunu əvvəldə 597.6-dan 
katalizatorun iş müddəti periodunun sonunadək 592.10C-yədək 
azaltmaq, xammalın su buxarı ilə qatılma dərəcəsini isə paralel 
olaraq 16.7-dən 21.3-ədək artırmaq məqsədə uyğundur. 

Bu halda su buxarına məsrəf zavodla müqayisədə 25% azalır. 
Buradan başqa görünür ki, prosesin tapılmış idarə rejimində verilmiş 
çevrilmə dərəcəsi katalizatorun 7000 saatlıq iş müddətində 
(dissertasiyada) belə sabit qala bilir.  
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Cədvəl 5 
Prosesin optimal idarə edilməsi 
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500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 45000 5000 N̅B=3826.62 
kmol/saat 

х2 =41 
S=92 

M 16.7 16.9 17.1 17.4 17.7 18.2 18.7 19.4 20.2 21.3 G̅B=68879.16 
kq/saat t0 597.6 597.3 597.1 596.4 595.7 594.9 594.1 593.3 592.6 592.1 

NП 3483.62 3525.34 3567.06 3629.64 3692.22 3763.76 3900.82 4046.84 4213.72 4443.18 

Beləliklə, prosesin sənaye üsulundan daha mükəmməl idarəsi 
yalnız su buxarına məsrəfi azaltmağa deyil, həmçinin katalizatorun iş 
müddətini 2000 saat uzatmağa, yəni hiss olunacaq iqtisadi mənfəət 
əldə etməyə imkan verir. 

9. Stirolun polimerləşməsi 
Etilbenzolun dehidrogenləşdirilməsi zamanı stirol, toluol və 

benzoldan başqa tərkibində az miqdarda fenilasetilen olan kənar 
məhsullar əmələ gəlir. Ona görə də polimerləşməyə təmiz stirol 
deyil, inisiatoru zəhərləyərək onun parçalanmasına gətirib çıxaran,  
sürətlə və biryolluq inisiatora adsorbsiya edən ≈ 5ppm fenilasetilenlə 
daxil olur. Nəzərə alsaq ki, inisiatorun aktivliyi ilkin stirolla daxil 
olan fenilasetilenin miqdarı ilə xətti olaraq azalır, inisiatorun 
aktivliyinin zamandan asılı olaraq dəyişməsinin aşağıdakı asılılığı 
təklif olunub [22]: 

,eθ tN α-k st=     (23) 
harda ki, Nst – polimerizatora daxil olan stirolun miqdarı, kmol/saat;α 
– ilkin xammalda fenilasetilenin ≈0.001 olan mol payı; k – 
inisiatorun parçalanmasının sürət sabitidir, mol-1. 

Polimerləşmə sürətini sabit saxlamaq və stasionar şəraitdəki 
molekulyar kütləyə malik və həmin keyfiyyətdə polistirol almaq 
üçün θ qeyri-stasionarlıq funksiyası monomerin sərf olunma sürəti 
tənliyinə daxil edilib: 

( ) ( )
( ) ( ) θ

xFxε1
x1Ix1k

dt
dx

mm

I0
mEFF

m ×












+
−

−= ,   (24) 
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yəni, prosesin dinamik kinetik modeli alınıb. Burada: I0 – inisiatorun 
ilkin qatılığı, mol/m3; F(xm) – gel-effektdə zəncirin qırılma sürəti 
sabitinə olan düzəlişi nəzərə alan funksiya; kEFF – reaksiya sürətinin 
effektiv sabiti, m3/(mol san); x1 – inisiatorun konversiyası; xm – 
monomerin çevrilmə dərəcəsi; ε – polimerizasiya reaksiyasının 
gedişində həcmin dəyişmə əmsalıdır. 

 Polistirolun məhsuldarlığı onun stasionardakı qiymətindən 
fərqləndiyi zaman reaktora verilən stirol və ya inisiatorun miqdarını 
artırmaq hesabına θ-nı dəyişməklə prosesi nizamlamaq və məqsədli 
məhsulun tələb olunan hasilatına nail olmaq olar.  

Prosesin idarəsinin blok-sxemi tərtib olunub. 
Görülən işlərin nəticələrini ümumiləşdirərək KTK-in etilen 

regionunun ona daxil olan proseslərin qeyri-stasionarlığını nəzərə 
alaraq, ümumi idarə sxemi təqdim olunub [24-26]. 
 
 

 
 

Şək. KTK-in etilen regiounun ümumi sxemi. 
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NƏTİCƏ 
 

1. Etanın pirolizi prosesinə koks çökməsinin təsirini azaltmaq üçün, 
etilen üzrə məhsuldarlığı sabit saxlamaq və çıxışda təzyiqə 
qoyulan şərti pozmamaq şərti ilə, istifadəsi istənilən zaman 
anında yüklənən etanın miqdarını, reaktorun girişində təzyiqi nə 
qədər artırmaq gərək olduğunu təyin etməyə imkan verən  idarə 
funksiyası təklif olunub. Prosesin idarəsinin blok-sxemi işlənib 
hazırlanıb [12,15].   

2. Etilenin polimerləşməsi prosesində inisiatorun parçalanmasını 
durdurmaq və polimerin sıxlığını sabit saxlamaq üçün asetilenin 
zəhərləyici təsirini nəzərə alan θ idarə funksiyası təklif olunub. 
Polietilenin məhsuldarlığı stasionar haldakı qiymətindən 
fərqləndiyi zaman θ-nın qiymətini dəyişərək polietilen hasilatını 
lazımi səviyyədə saxlamaqla prosesi tənzimləmək olar. 
Hesablamanın gedişi prosesin idarə blok-sxemində təqdim 
olunub [13]. 

3. Etilenin hidratlaşması prosesinin rasional həyata keçməsi üçün 
fosfor turşusunun sənayedə qəbul edildiyi kimi fasiləsiz deyil, 
fasilələrlə əlavəsi metodu təklif olunub, bu da prosesə olan 
məsrəfi nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldır. Təklif olunan idarə 
funksiyasının prosesin kinetik modelinə əlavə edilməsi həm etil 
spirti məhsuldarlığını, həm də 500 saat ərzində katalizatorun 
stabilliyini saxlamağa imkan verir [14]. 

4. Toluolun su buxarı ilə dealkilləşdirilməsi prosesinin idarə 
funksiyasını nəzərə almaqla qeyri-stasionar riyazi modelindən 
istifadə edilməsi, həmçinin təklif olunan metod üzrə reaksiya 
qatışığına (toluol+su buxarı) təyin olunmuş intervalda hidrogen 
əlavəsi benzol üzrə məhsuldarlığı optimal səviyyədə saxlamağa 
imkan verir [21]. 

5. Benzolun etilenlə alkilləşdirilməsi prosesində təklif olunan 
funksiyanın etilbenzolun əmələgəlmə sürəti tənliyinə daxil 
edilməsi alkilatorun girişində etilen və benzolun miqdarını 
tənzimləməyə və çıxışda  etilbenzolun tələb olunan miqdarını 
almağa, eyni zamanda zərərli polialkilbenzolun miqdarını 
azaltmağa, yəni prosesin selektivliyini onun sənaye üsulu ilə 
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müqayisədə artırmağa imkan verir. Prosesin idarə blok-sxemi 
təklif olunub. [20].  

6. Etilbenzolun dehidrogenləşdirilməsi prosesinin təklif olunan, 
sənaye üsulundan  kökündən fərqlənən optimal idarə üsulu 
katalizatorun aktivliyini xammalın su buxarı ilə qatılma 
dərəcəsini artırmaqla eyni anda xammalın giriş temperaturunu 
tədricən azaltmaq hesabına sabit saxlamaqdan ibarətdir. Bu stirol 
hasilatını və prosesin selektivliyini verilmiş səviyyədə saxlamağa 
imkan verir, su buxarı məsrəfinin azaldılması və katalizatorun iş 
müddətinin uzadılması imkanı isə iqtisadi faydaya səbəb olur 
[17]. 

7. Stirolun polimerləşmə sürətini sabit saxlamaq üçün monomerin 
sərfiyyat sürəti tənliyinə inisiatorun aktivliyinin ilkin stirola daxil 
olan fenilasetilenin miqdarından xətti asılı olaraq azalmasını 
ehtimal edərək, θ qeyri-stasionarlıq funksiyası daxil edilib. 
Polistirolun məhsuldarlığı onun stasionar qiymətindən fərqləndiyi 
halda, reaktora verilən təmiz stirolun və ya inisiatorun miqdarını 
artırmaq hesabına θ-nın qiymətini dəyişməklə proses lazımi 
istiqamətə yönləndirilir. Stirolun polimerləşdirilməsi prosesinin 
blok-sxemi hazırlanıb [22]. 

8. Tərpənməz katalizator qatlı reaktorlarda, həmçinin qatdan 
zamanla katalizatorun aparılma sürətinə təsiri nəzərə almaqla 
qaynar layda hərəkətli katalizatorlu reaktor-generator 
sirkulyasiya sistemlərində həyata keçən katalitik proseslərin 
ümumi şəkildə kinetik modelləri tərtib olunub ki, onların 
sayəsində məqsədli məhsulların maksimal hasilatını sabit 
saxlamaq və reaktora əlavə olunan yeni katalizatorun optimal 
miqdarını təyin etmək məqsədi ilə prosesləri idarə etmək 
mümkündür [18].   

9. KTK-in etilen regionunun proseslərinin qeyri-stasionarlığını 
nəzərə almaqla ümumi idarə sxemi təqdim olunub[23-26]. 
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