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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawowych warunkach 
prowadzenia procesów technologicznych nowoczesnej syntezy organicznej na przykładzie 
syntezy metanolu i kwasu octowego; znaczeniu reakcji katalitycznych, wykorzystaniu 
podstawowych zasad technologicznych, a także ułatwi Ci analizę schematów instalacji 
technologicznych, projektowanie schematów ideowych produkcji, dokonanie oceny 
właściwości niebezpiecznych substancji i wynikających z nich zagrożeń. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
– cele kształcenia, jakie powinieneś osiągnąć w wyniku procesu kształcenia, 
– materiał nauczania, który umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do wykonania  

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów; obejmuje on wiadomości, pytania sprawdzające,  
ćwiczenia, sprawdzian postępów,  

–  sprawdzian osiągnięć umożliwi Ci sprawdzenie Twoich umiejętności ukształtowanych 
podczas realizacji tej jednostki modułowej,  

– literaturę. 
 
 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju 
wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– posługiwać się poprawną nomenklaturą i symboliką chemiczną, 
– posługiwać się podstawowymi pojęciami: przemiana fizyczna i chemiczna, efekt 

energetyczny reakcji, kataliza, 
– zapisywać równania reakcji chemicznych,  
– stosować nazwy, symbole  i jednostki miar różnych układów,  
– określać wpływ zmian  temperatury, ciśnienia i stężenia na  szybkość  reakcji  chemicznej 

i stan równowagi  chemicznej,   
– charakteryzować wpływ  katalizatora na przebieg reakcji chemicznej, 
– konstruować schematy ideowe z zastosowaniem typowych oznaczeń, 
– stosować technikę komputerową w sporządzaniu schematów ideowych, 
– podawać przykłady zastosowań zasad technologicznych i ich interpretację. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA      
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– określić znaczenie metanolu jako surowca do syntez organicznych oraz jako paliwa, 
– zaprojektować schemat ideowy wykorzystania metanolu jako surowca do przemysłowych 

syntez organicznych, 
– wyjaśnić powody małego zużycia metanolu jako komponentu benzyn silnikowych, 
– określić przyczyny dominacji w skali światowej metanolu produkowanego z gazu 

ziemnego, 
– porównać jednostkowe zużycie energii w produkcji metanolu z różnych surowców, 
– scharakteryzować skład gazowego surowca do zasilania reaktorów syntez metanolu, 
– określić i dokonać analizy budowy i zasady działania reaktora syntezy metanolu, 
– uzasadnić dobór parametrów syntezy metanolu, 
– scharakteryzować skład i warunki pracy katalizatorów do syntezy metanolu 
– scharakteryzować produkcję wysokociśnieniowej pary wodnej w układzie 

reaktor/zbiornik para-kondensat, 
– porównać chemiczne koncepcje wytwarzania kwasu octowego z etylenu i gazu ziemnego, 
– sporządzić schemat ideowy najważniejszych przemysłowych syntez z kwasu octowego, 
– ocenić toksyczność metanolu, formaldehydu i kwasu octowego na podstawie analizy 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, 
– zastosować zasady bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 

obowiązujące na stanowiskach pracy, 
– scharakteryzować szybki postęp w dziedzinie katalizatorów syntezy organicznej  

na przykładzie syntezy kwasu octowego. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.3. Znaczenie i zastosowania metanolu 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Metanol jako surowiec w przemysłowych syntezach organicznych 

Wytwarzanie metanolu jest jedną z podstawowych syntez przemysłu organicznego  
ze względu na rozmiary produkcji oraz liczne wielkotonażowe kierunki jego przerobu. 
Produkcja metanolu w skali światowej charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. 
Zainteresowanie metanolem wynika z jego stosunkowo łatwej dostępności i niskiej ceny, 
przede wszystkim jednak z możliwości jego przerobu na ważne chemikalia przemysłu 
organicznego w nowoczesnych materiało- i energooszczędnych technologiach. Przykładem 
może być produkcja kwasu octowego, bezwodnika octowego i octanu winylu na bazie 
metanolu w miejsce tradycyjnie dawniej używanego do tego celu, drogiego acetylenu.   
Strukturę wykorzystania metanolu w przemyśle organicznym na świecie przedstawia tab. 1. 
 
  Tabela 1. Struktura wykorzystania metanolu w przemyśle organicznym [1] 

Kierunek przerobu USA 
1983 

Europa Zach. 
1984 

Japonia 
1985 

Formaldehyd 
Kwas octowy 
Halogenki metylu 
Eter metylowo-tert-butylowy 
Tereftalan dimetylu 
Metyloaminy 
Metakrylan metylu 
Rozpuszczalnik 
Dodatek do benzyn 
Pozostałe chemikalia (estry metylowe, 
etery np. z glikolem etylowym) 

35 
12 
8 
9 
4 
5 
4 
8 
9 
6 

46 
6 
7 
6 
3 
4 
3 
4 
8 
13 

45 
9 
5 
3 
2 
4 
7 
6 
9 
10 

 
Główny udział w europejskim zużyciu metanolu stanowi formaldehyd – około 35%.  

Na drugim miejscu znajduje się MTBE – komponent benzyny bezołowiowej. Jego udział  
w rynku metanolu rósł z roku na rok i obecnie wynosi około 27%. Zużycie do produkcji 
kwasu octowego szacowane jest na 9%, pozostałe 29% przypada na estry – DMT (surowiec  
o produkcji włókien i tworzyw PET), metakrylan metylu i inne chemikalia.  

Prognozę  zapotrzebowania na metanol w krajach UE i w Polsce ilustruje tabela 2,  
(na podstawie „Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 r.”, opracowanej przez 
Ministerstwo Gospodarki – 2002 r.) 

 
Tabela 2. Prognoza zapotrzebowania na  metanol w UE i w Polsce  

Unia Europejska Polska Produkt  
metanol 2000 r. 2005 r. 2010 r. 2000 r. 2005 r. 2010 r. 
w mln t/r   6,3   7,2   8,2   0,52   0,58 

w kg/mieszkańca 16,7 19,1 21,6 
nie ma 
produkcji 13,8 15,0 
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Należy zwrócić uwagę, że metanol  jest uznawany za paliwo najbliższej przyszłości  
do wykorzystywania w ogniwach paliwowych. Do jego wytwarzania może posłużyć również 
biomasa, a więc zapotrzebowanie na ten produkt może być znacznie większe.  

Do innych nowoczesnych kierunków przerobu metanolu należą alkohol etylowy  
i aldehyd octowy w reakcji metanolu z gazem syntezowym: 
 

CH3OH  +  CO  +  2 H2       CH3CH2OH  +  H2O 
 

CH3OH  +  CO  +  H2       CH3CHO  +  H2O 
 

Produktem reakcji metanolu z amoniakiem prowadzonej w temperaturze 350-400°C, pod 
ciśnieniem 1,5-3,0 MPa, w obecności katalizatora Al2O3 osadzonego na krzemionce, jest 
mieszanina metyloamin: 
CH3NH2 – monometyloamina  
(CH3)2NH – dimetyloamina 
(CH3)N – trimetyloamina 

Wymienione metyloaminy stanowią ważne półprodukty do otrzymywania 
rozpuszczalników, insektycydów, herbicydów, farmaceutyków i detergentów. 

Spośród licznych estrów metylowych kwasów organicznych w dużej ilości produkuje się 
tereftalan dimetylu, który jest produktem pośrednim przy wytwarzaniu włókien 
poliestrowych. Drugim w tej grupie jest metakrylan metylu, który wykorzystuje się do 
produkcji tworzyw sztucznych. Znaczenie przemysłowe mają ponadto mrówczan metylu  
i octan metylu. 

W reakcji metanolu z bezwodnikiem kwasu siarkowego(VI) powstaje siarczan(VI) 
dimetylu (CH3O)2SO2  oraz H2SO4, który jest wykorzystywany jako środek metylujący. 

W reakcji alkoholu metylowego i aniliny, w obecności kwasów mineralnych jako 
katalizatorów, powstają N-metylo- i N,N-dimetyloaniliny, które są ważnymi półproduktami, 
m.in. dla przemysłu barwnikarskiego. 

Katalityczna reakcja chlorowania za pomocą chlorowodoru jest alternatywną metodą 
otrzymywania chlorku metylu CH3Cl z selektywnością 98% bez potrzeby wydzielania 
produktu z wieloskładnikowej mieszaniny poreakcyjnej. 

W krajach wysoko uprzemysłowionych pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. 
rozpoczęto produkcję syntetycznego białka na bazie metanolu (metodą biochemiczną). 
Zastąpiono nim wcześniej stosowane węglowodany i węglowodory z ropy naftowej. Zużycie 
metanolu wynosi 2,36 kg na 1 kg białka. Największym producentem takiego syntetycznego 
białka do celów paszowych jest koncern ICI. Zdolność produkcyjna instalacji wynosi  
70 tys. t/r. 

Metanol można ponadto wykorzystać do przerobu na syntetyczny gaz ziemny: 
 

4CH3OH        3CH4  +  CO2  +  2H2O 
 
lub na wodór o specjalnej czystości. W temp. 250°C, pod ciśnieniem 1,5 MPa następuje 
katalityczny rozkład metanolu parą wodną: 
 

CH3OH  +  H2O        CO2  +  3H2 
 

Po oddzieleniu CO2 i CO otrzymać można gaz zawierający 99% H2, a przy dalszym 
oczyszczaniu przez wielostopniową absorpcję można otrzymać produkt o czystości  
99,999% H2 [2]. 
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Metanol jako paliwo silnikowe lub jego komponent  
Ograniczenia hamujące zastosowanie metanolu w motoryzacji: toksyczność, problem 

tolerancji wodnej mieszanki benzyna-metanol zwiększona zawartość formaldehydu  
w spalinach silnikowych. 

Jednym z przykładów nowoczesnego kierunku wykorzystania metanolu jest zastosowanie 
go w przemyśle paliwowym: 
− w postaci niezmienionej jako domieszki do paliw silnikowych, 
− jako substratu do produkcji eteru metylowo-tert-butylowego (MTBE), wysoko oktanowej 

domieszki do paliw silnikowych, 
− jako półproduktu do wytwarzania wysokooktanowej benzyny. 

 
Ten kierunek przerobu metanolu stwarza możliwości produkcji paliw silnikowych  

na bazie surowców węglowych, których zasoby są znacznie większe niż surowców 
węglowodorowych. 

Metanol może stanowić samodzielne paliwo silnikowe tylko w silnikach o specjalnej 
konstrukcji, natomiast nie może być używany w tradycyjnych silnikach z zapłonem 
iskrowym, m.in. z powodu korozyjności, mniejszej wartości opałowej. 

W celu ograniczenia zużycia benzyny do silników z zapłonem iskrowym oraz poprawy 
jej właściwości użytkowych stosuje się różne kompozycje benzyny z różnymi alkoholami  
i eterami. Najtańszym i najłatwiej dostępnym zamiennikiem benzyny jest metanol. Pozwala  
to zmniejszyć zużycie benzyny. 

Najbogatszą mieszanką benzyna-metanol, jaką można stosować bez zmian 
konstrukcyjnych silnika, jest mieszanka zawierająca 15% objętościowych metanolu.  
W przypadku takiego paliwa uciążliwym problemem jest rozdział fazowy mieszanki benzyna-
metanol, który zachodzi w obecności śladowych nawet ilości wody, szczególnie w niższych 
temperaturach. W obecności wody następuje rozwarstwienie paliwa, czemu zapobiega się 
dodając homogenizatory (np. alkohole C3-C5, głównie tert-butanol, etery) w ilości do 5%. 

Mimo długiego okresu zainteresowania  tzw. paliwami metanowymi, w dalszym ciągu 
upowszechnienie tych mieszanek jest umiarkowane. Jest to przede wszystkim konsekwencja: 
− konieczności koordynacji technicznej z przemysłem budowy samochodów (dostosowanie 

silników), 
− trudności ze zorganizowaniem sieci dystrybucji metanolu, 
− obaw, że pary metanolu mogą być szkodliwe dla użytkowników samochodów, 
− problemu wspomnianej wyżej tzw. tolerancji wodnej, 
− złożoności relatywnej oceny składu spalin ze spalania w silnikach paliw metanolowych 

oraz benzyn bezołowiowych. 
Z jednej strony stosowanie tych paliw umożliwia obniżenie tzw. reaktywności 

fotochemicznej spalin (tworzenia niepożądanego ozonu), z drugiej zwiększenie w spalinach 
zawartości aldehydów, a zwłaszcza toksycznego formaldehydu. 

Mała reaktywność fotochemiczna spalin ze spalania paliw alkoholowych spowodowała 
m.in., że zaliczono je do tzw. paliw alternatywnych, obok gazu płynnego (LPG), oraz 
wysokooktanowych benzyn tzw. nowej formuły. 

W początkach lat dziewięćdziesiątych badano reaktywność fotochemiczną paliwa M85 
(85% metanolu i 15% specjalnej benzyny) i stwierdzono, że wynosi ona tylko 41% 
reaktywności tradycyjnej benzyny, ale jednocześnie zużycie M85 jest ok. 1,6 razy większe,  
co daje w sumie reaktywność na poziomie 66%. Paliwo M85 wymaga specjalnej konstrukcji 
silników. Umożliwia jednak: 
− zmniejszenie zawartości węglowodorów aromatycznych w spalinach, 
− obniża emisję gazów wywołujących efekt cieplarniany. 



___________________________________________________________________________ 
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 10

Mimo problemu rozwarstwiania się mieszanki benzyna-metanol w obecności wody, 
ograniczeń wynikających z toksyczności samego metanolu i możliwości pojawienia się 
formaldehydu w spalinach, za stosowaniem metanolu w mieszankach przemawiają: względy 
ekonomiczne, ogólne zmniejszenie emisji związków toksycznych, zwiększenie liczby 
oktanowej benzyny. W niektórych jednak dyskusjach wspomina się, że nie można odrębnie 
eksponować np. korzyści ekologicznych z zastosowania metanolu, pomijając straty 
energetyczne i ekologiczne związane z samą produkcją metanolu. 

Metanol jest też surowcem do otrzymywania eteru metylowo-tert-butylowego (MTBE), 
który jest ważnym dodatkiem do paliw silnikowych, zwiększającym liczbę oktanową benzyn 
bezołowiowych. Domieszka ta pozwala ograniczyć znacznie konieczność etylizowania 
benzyn, zmniejsza lotność paliwa i ulatniania się niższych węglowodorów do atmosfery, 
zmniejsza rozwarstwianie się mieszanek benzyna-metanol, jednak powoduje zwiększenie 
ilości toksycznych związków aromatycznych w spalinach. 

Metanol wraz z innymi alkoholami C2-C5 wchodzi też w skład komponentu do benzyn 
bezołowiowych o nazwie „oktamix”. Komponent ten wprowadza się do benzyn w celu 
zmniejszenia ilości lub wyeliminowania tetraetyloołowiu i tym samym zmniejszenia ilości 
zanieczyszczenia ołowiem spalin [2]. 

Oprócz powyższych zastosowań metanolu jako wysokooktanowego komponenta  
do mieszanek paliwowych, jak też surowca do produkcji wysokooktanowych dodatków – jest  
też surowcem do syntezy benzyn o dobrej jakości. Z użyciem aktywnego i bardzo 
selektywnego katalizatora-zeolitu ZSM-5 dokonuje się przemiany metanolu w benzynę  
o wysokiej liczbie oktanowej (tzw. proces Mobil). Proces Mobil stwarza możliwość produkcji 
benzyny syntetycznej na bazie węgla kamiennego i brunatnego oraz pozostałości naftowych.  
 

4.1.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz przykłady zastosowań metanolu? 
2. Jakie znasz przykłady wykorzystania metanolu jako surowca chemicznego? 
3. Jakie są kierunki wykorzystania metanolu jako paliwa? 
4. Co wiesz o możliwości produkowania sztucznego białka z metanolu? 
5. Czy znasz ograniczenia techniczne i ekologiczne w stosowaniu metanolu jako paliwa lub 

komponentu benzyn wysokooktanowych? 
6. Na czym polega problem tolerancji wodnej w związku ze stosowaniem metanolu jako 

paliwa? 
7. Jakie są właściwości toksyczne metanolu i formaldehydu? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj schemat ideowy syntez organicznych z metanolu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  
1) zapoznać się z możliwościami wykorzystania metanolu do syntez organicznych, 

korzystając z materiałów w punkcie 4.1.1. oraz w literaturze z rozdziału 6, 
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2) wypełnić „puste prostokąty” na przygotowanym arkuszu, 
3) zaprezentować efekty swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− arkusz do wypełnienia (załącznik nr 1, str. 12), 
− materiał nauczania, punkt 4.1.1., literatura z rozdziału 6. 
 

Ćwiczenie 2 
Dokonaj oceny właściwości technicznych i ekologicznych metanolu jako paliwa 

silnikowego lub jako komponentu benzyn wysokooktanowych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) wybrać i zapisać informacje o możliwościach zastosowań metanolu w branży paliwowej, 
2) odnaleźć informacje o ograniczeniach technicznych stosowania metanolu jako paliwa, 
3) odnaleźć informacje o skutkach ekologicznych wynikających z zastosowań metanolu jako 

paliwa silnikowego lub komponentu benzyn wysokooktanowych, 
4) wybrane informacje zapisać w punktach, 
5) przeprowadzić dyskusję zalet i wad metanolu w tych zastosowaniach, 
6) dokonać oceny, podsumowań, 
7) zaprezentować efekty swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania, punkt 4.1.1., 
− literatura z rozdziału 6, 
− aktualne czasopisma branżowe, Internet. 
 
Ćwiczenie 3 

Oceń toksyczność metanolu, formaldehydu na podstawie kart charakterystyki substancji 
niebezpiecznych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) odszukać w aktualnie obowiązującym zestawie Kart charakterystyki substancji 

niebezpiecznych, karty dotyczące metanolu i formaldehydu, 
2)  wybrać informacje dotyczące właściwości toksycznych i niebezpiecznych metanolu  

i formaldehydu dla organizmu człowieka i środowiska; emisja do atmosfery i ścieki 
odprowadzane do wód, 

3) wybrać informacje o warunkach przechowywania, dystrybucji, transportu metanolu  
i formaldehydu, 

4) ustalić zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska obowiązujące  
na stanowiskach pracy, gdzie stosowany jest metanol i formaldehyd, 

5) wybrać informacje o objawach zatrucia  i sposobach udzielania pierwszej pomocy osobom 
zatrutym metanolem i formaldehydem, 

6) zaprezentować efekty swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zestaw Kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,  
− strony internetowe np. www.wrzesnia.com.pl/instrukcje bhp.html,  www.ciop.pl/html, 
− literatura z rozdziału 6 i aktualizacje.   
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Załącznik nr 1 do ćwiczenia 1 p. 4.1.3. [1] 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) wyliczyć przykłady różnych zastosowań metanolu?   
2) zaprojektować schemat przykładowych syntez organicznych z metanolu?   
3) przedstawić kierunki wykorzystania metanolu jako paliwa i komponentu 

benzyn wysokooktanowych? 
  

4) przedstawić problem tolerancji wodnej w odniesieniu do stosowania 
w branży paliwowej? 

  

5) ocenić ograniczenia techniczne i ekologiczne w stosowaniu metanolu jako 
paliwa lub komponentu paliwowego? 

  

6) ocenić właściwości toksyczne metanolu i formaldehydu?   
4.3.  
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4.3. Warunki syntezy metanolu 
 

4.3.1. Materiał nauczania    
 
Chemizm procesu wytwarzana metanolu metodą Lurgi 

Metanol otrzymywano początkowo wyłącznie w procesie termicznego rozkładu drewna, 
gdzie w mieszaninie z kwasem octowym i acetonem stanowił składnik frakcji ciekłej.  
W procesie tym metanol stanowi produkt uboczny  w stosunkowo niedużych ilościach –  
z 1 m3 drewna można było uzyskać 2–6 kg metanolu znacznie zanieczyszczonego. 

Od 1923 r. metanol otrzymuje się syntetycznie wykorzystując jako surowiec gaz 
syntezowy z różnych źródeł. Obecnie większość światowej produkcji metanolu opiera się  
na gazie syntezowym wytwarzanym z gazu ziemnego. 

Metanol występuje jako produkt uboczny, a wręcz zanieczyszczenie w instalacji 
wytwarzania gazu syntezowego do produkcji amoniaku. Jest to wynikiem podobieństw 
warunków, stosowanych katalizatorów w instalacjach wytwarzających metanol i gaz 
syntezowy oraz podobieństwa części instalacji. 

Podstawą syntezy metanolu są egzotermiczne i odwracalne reakcje pomiędzy 
składnikami gazu syntezowego – tlenkiem węgla(II) oraz ditlenkiem węgla i wodorem: 

 
CO  +  2H2       CH3OH                          ∆H = -92 kJ/mol 
CO2  +  3H2        CH3OH  +  H2O           ∆H = -50 kJ/mol 

 
Proces wytwarzania metanolu z gazu syntezowego na przestrzeni lat ulegał stałemu 

doskonaleniu. W historii rozwoju syntez metanolu wyróżnia się dwie podstawowe grupy 
metod – „wysokociśnieniowe” (realizowane pod ciśnieniem 25-35 MPa) i „średnio- lub 
niskociśnieniowe” (realizowane pod ciśnieniem 5–10 MPa). 
Realizowane na świecie procesy tzw. Nisko – lub średniociśnieniowej syntezy metanolu  
są bardzo podobne. Różnice występują w konstrukcji reaktora syntezy, w składzie i metodzie 
otrzymywania katalizatora oraz w procesie przygotowania gazu syntezowego. Podstawowe 
parametry tych procesów to temperatura 220–260°C i ciśnienie 5–10 MPa (zależnie  
od zdolności produkcyjnej konkretnej instalacji), stosowane są katalizatory miedziowe  
(CuO-ZnO-Cr2O3 lub CuO-ZnO-Al2O3). Do najczęściej cytowanych nazw tych procesów 
należą: metoda ICI, Lurgi. 
 
Skład surowca gazowego, stosunek H2/(CO +  CO2) 

Zgodnie ze stechiometrycznymi współczynnikami reakcji syntezy metanolu gaz 
syntezowy powinien zawierać 2 objętościowe części wodoru na 1 część CO oraz 3 części 
wodoru na 1 objętościową  część CO2. Te wymagania można ująć w zależność: 
 

H2/(2CO + 3CO2 ) = 1 
 

Często też stosuje się równoważną zależność: 
 

f = (H2 – CO2):(CO + CO2) 
 

Ustalono doświadczalnie, że gaz do syntezy metanolu zawiera swe składniki w stosunku 
bliskim stechiometrycznemu, gdy f = 2,05–2,15. 
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Zwykle gaz syntezowy zawiera 8–15% składników inertnych (azotu, argonu, metanu). 
Jeśli przyjąć, że stosunek zawartości H2:CO w gazie syntezowym jest stechiometryczny 
(wynosi 2) i nie zmienia się, to ze wzrostem stężenia CO2 (i przy zmniejszeniu stężenia 
składników inertnych) wartość f staje się mniejsza od 2, czego konsekwencją jest 
zmniejszenie równowagowego stężenia metanolu. 
 
Dobór i optymalizacja parametrów procesów średniociśnieniowej syntezy metanolu: 
temperatury, ciśnienia, szybkości objętościowej reagującego gazu 

Pożądanemu kierunkowi reakcji sprzyja niska temperatura i zwiększone ciśnienie 
(reakcja przebiega ze zmniejszeniem objętości). 

O parametrach syntezy metanolu z gazu syntezowego decyduje przede wszystkim rodzaj,  
a zarazem aktywność stosowanego katalizatora. Ponieważ jednak w niskich temperaturach 
reakcje zachodzą bardzo wolno i stosowane katalizatory są wtedy mało aktywne, reakcje 
przeprowadza się w temperaturze powyżej 200°C. W warunkach syntezy metanolu miedź 
znajduje się w katalizatorze w postaci metalicznej. Ruchliwość atomów Cu w sieci 
krystalicznej rozpoczyna się od ok. 190°C, a w temperaturze wyższej niż 270°C następuje 
rekrystalizacja i katalizator szybko traci aktywność (starzeje się). Dlatego reaktory syntezy 
metanolu pracujące z tymi katalizatorami muszą zapewniać możliwość efektywnego 
odprowadzania ciepła i uniknięcia przegrzań miejscowych, co wiąże się z doborem właściwej 
szybkości objętościowej reagującego gazu. Ten problem optymalizacyjny rozwiązuje się 
stosując „zasadę umiaru technologicznego”. Przy wzroście szybkości zmniejsza się stopień 
przereagowania gazu syntezowego i energochłonna recyrkulacja gazu nie przereagowanego. 
Przy nadmiernym obniżeniu szybkości występują miejscowe przegrzania katalizatora. Stosuje 
się zwykle szybkości objętościowe w zakresie 8–12 tys. m3/h. 

 
Dobór katalizatora do syntezy średniociśnieniowej metanolu 
W metodzie wysokociśnieniowej stosowano katalizator cynkowo-chromowy ZnO-

Cr2O3.Wymagało to parametrów procesu: temperatury 320-380°C i ciśnienia ok. 35 MPa 
(wysokie koszty wielostopniowego sprężania gazu i budowy aparatury do pracy pod bardzo 
wysokim ciśnieniem). Jeden z pierwszych w świecie patentów na niskotemperaturowy  
i niskociśnieniowy katalizator syntezy metanolu udzielono w Polsce w 1951 r. Katalizator ten 
zawierał (w % mas.): 62,5 CuO, 25 ZnO, 7,5 Al2O3 i 5 H2O. Był on potem udoskonalany, 
gdyż w pierwotnej wersji nie wykazywał długotrwałej aktywności oraz odpowiedniej 
wytrzymałości mechanicznej i odporności na zatrucie. 

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. opracowano stosowane do dziś 
powszechnie w przemyśle światowym liczne typy katalizatorów niskotemperaturowych  
np. firm ICI i Lurgi. W zasadzie mają one składy podobne do polskiego katalizatora (stosunek 
miedzi do cynku zawarty w granicach 2:1-3:1, Al2O3 lub Cr2O3 jako nośnik), jednak w ich 
produkcji stosuje się różnorodne, strzeżone tajemnicą firmową, kompozycje dodatków oraz 
sposoby przygotowania i obróbki. Katalizatory zawierające miedź (np. CuO-ZnO-Al2O3 lub 
CuO-ZnO-Cr2O3) pozwalają efektywnie prowadzić syntezę metanolu w stosunkowo niskiej 
temperaturze (200–260°C) i pod niższym ciśnieniem 5–10 MPa).  

W pierwotnej postaci (po wypaleniu) katalizator średniociśnieniowej syntezy metanolu 
zawiera heksagonalny ZnO i tetragonalny CuO oraz Al2O3 lub Cr2O3 jako nośnik. Natomiast 
aktywna postać tego katalizatora (po redukcji) zawiera metaliczną miedź i ZnO. Badania 
spektralne wykazały również obecność jonów Cu+ „rozproszonych” w ZnO.  

„Miedziowe” katalizatory syntezy metanolu są bardzo selektywne. W ich obecności 
niepożądane reakcje uboczne przebiegają w bardzo ograniczonym stopniu (metanizacja 
tlenków węgla, wytwarzanie wyższych alkoholi i eteru dimetylowego). W rezultacie 
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selektywność tworzenia się metanolu jest wysoka i wynosi ok. 95%, a surowy metanol 
zawiera nie więcej niż 0,15% domieszek, które muszą być usuwane w instalacji 
destylacyjnego oczyszczania [2]. 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie reakcje przebiegają w procesie syntezy metanolu z gazu syntezowego? 
2. Jaki powinien być skład surowego gazu do otrzymywania metanolu metodą Lurgi? 
3. Jakie katalizatory stosuje się w syntezie metanolu z gazu syntezowego? 
4. Jakie katalizatory i parametry ciśnienia, temperatury, szybkości objętościowej przepływu 

gazu są stosowane w syntezie średniociśnieniowej metanolu? 
5. Jaki wpływ na wydajność i przebieg procesu mają poszczególne parametry? 
6. Jaki wpływ mają poszczególne parametry na trwałość katalizatora? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj chemizm procesu i skład gazu syntezowego stosowanego do zasilania 
reaktorów, w których prowadzona jest synteza metanolu.     
     

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  
1) zapisać równania reakcji otrzymywania metanolu z gazu syntezowego z uwzględnieniem 

efektów energetycznych, 
2) przeanalizować wpływ zmian ciśnienia, temperatury na przebieg reakcji, wydajność 

procesu syntezy metodą Lurgi, 
3) na podstawie materiałów ustalić optymalny skład gazu syntezowego do otrzymywania 

metanolu, 
4) zapisać informacje, porównać z innymi wykonującymi ćwiczenie, 
5) zaprezentować efekty swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania z punktu 4.2.1., 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Scharakteryzuj skład i warunki pracy katalizatora, uzasadnij dobór parametrów syntezy 
metanolu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) ustalić skład katalizatora stosowanego w syntezie metanolu i optymalne dla jego 
aktywności warunki pracy, 

2) sprawdzić graniczne temperatury pracy katalizatora, 
3) ustalić optymalne ciśnienie dla pracy katalizatora, 
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4) ustalić wpływ zmian szybkości objętościowej przepływu gazu syntezowego przez reaktor 
na pracę katalizatora, 

5) zaprezentować wyniki. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania, punkt 4.2.1,  
− literatura z rozdziału 6, 
− aktualne dane o katalizatorach i procesach produkcji metanolu, 
− czasopisma branżowe, Internet. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) przedstawić reakcje zachodzące w procesie syntezy metanolu?   
2) podać skład surowca gazowego, stosunek H2/(CO+CO2) ?   
3) scharakteryzować skład i warunki pracy katalizatora do syntezy metanolu?   
4) uzasadnić dobór parametrów średniociśnieniowej syntezy metanolu: 

ciśnienia, temperatury, szybkości objętościowej przepływu gazu? 
  

5) wskazać, na czym polega szybki postęp w dziedzinie reakcji 
katalitycznych? 
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4.3. Schemat instalacji produkcji metanolu, integracja ze     
        zbiornikiem para-kondensat. Budowa rurkowych reaktorów    
        Lurgi   
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Synteza metanolu metodą Lurgi jest prowadzona pod ciśnieniem 4–10 MPa w reaktorach 
rurowych 2 pokazanych na rysunku 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Zasada pracy węzła syntezy metanolu w średniociśnieniowym procesie metodą Lurgi [2] 
1– wymiennik ciepła, 2–reaktory rurowe, 3–zbiornik para-kondensat, 4–chłodnica, 5–sprężarka 

gazu recyrkulowanego napędzana turbiną parową, 6–separator surowego metanolu; 
A-para do ogrzewania kolumn w węźle oczyszczania surowego metanolu. 

 
Reaktory syntezy metanolu są wykonywane ze stali stopowej. Jest to konieczne  

ze względu na zagrożenie zarówno korozją wodorową, jak też tzw. korozją karbonylkową.  
W reakcji tlenku węgla z żelaznymi elementami reaktora tworzyłby się pentakarbonylek 
żelaza, który rozkładając się uwalniałby żelazo dezaktywujące katalizator. 

Przez katalizator umieszczony w rurkach przepływa ku dołowi reagujący gaz syntezowy. 
Ciepło reakcji jest odbierane przeponowo przez wodę wrzącą w przestrzeni międzyrurowej 
odgrywającej rolę kotła parowego współpracującego ze zbiornikiem 3. Poziom wody w tym 
zbiorniku i ciśnienie odbieranej pary są regulowane automatycznie i decydują o właściwym 
chłodzeniu rurek, czyli o przebiegu syntezy oraz o żywotności katalizatora.  

Temperatura gazu syntezowego, przepływającego przez rurki, jest utrzymywana bez 
przegrzań na stałym poziomie ok. 260°C, co umożliwia zwiększenie żywotności katalizatora 
do 4–5 lat. Różnica pomiędzy tą temperaturą a temperaturą wody wrzącej w przestrzeni 
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międzyrurowej wynosi 10–12°C w górnej części reaktorów (początek strefy reakcji) i 3–5°C  
w ich dolnej części. Tak więc podczas przepływu przez rurki reaktorów Lurgi temperatura 
gazu zmienia się zaledwie o kilka stopni, co powoduje stabilne warunki pracy katalizatora. 
Odbierany z dołu reaktorów 2 gorący gaz poreakcyjny chłodzi się w wymienniku 1, 
ogrzewając sprężony gaz syntezowy kierowany do reaktorów, dalsze schłodzenie następuje  
w chłodnicy 4. Po schłodzeniu kieruje się gaz do separatora surowego metanolu 6, w którym 
oddziela się od gazu wykroplony surowy metanol. Gaz z separatora kieruje się z powrotem  
do reaktora (recyrkulacja). Produkty uboczne zawarte w surowym metanolu usuwa się z niego  
w układzie kolumn destylacyjnych, najpierw zanieczyszczenia lekkie (np. etery), a następnie 
zanieczyszczenia o temperaturze wrzenia wyższej od metanolu (wyższe alkohole, woda) [2]. 
Węzeł syntezy metanolu w procesie Lurgi przedstawia również fotografia 1. 

 

 
 

Fot. 1. Instalacja do produkcji metanolu  metodą Lurgi [2] 
1 – reaktor rurowy, 2 – zbiornik para-kondensat. 
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W celu uzupełnienia i porównania zamieszczono schemat instalacji do syntezy metanolu  
w procesie ICI (rys 2.) [3], gdzie poza węzłem syntezy uwidoczniono oczyszczanie surowego 
metanolu. W procesie ICI stosuje się reaktor półkowy, zawierający zwykle pięć warstw 
katalizatora miedziowego, gaz wprowadza się pomiędzy warstwy, na kilku poziomach, przez 
specjalne dystrybutory – końcówki. W reaktorach półkowych różnice temperatur w górnej  
i dolnej części reaktora  wynoszą ok. 30°C. 

 
Rys. 2. Uproszczony schemat średniociśnieniowej instalacji do syntezy metanolu metodą ICI [3] 

1–sprężarka gazu syntezowego napędzana turbiną parową, 2–podgrzewacz rozruchowy, 3–reaktor syntezy 
metanolu, 4–podgrzewacze wody, 5–wymienniki ciepła, 6–chłodnicz powietrzna, 7– separator, 8–zbiorniki 

surowego metanolu, 9–kolumny destylacyjne, 10–pompy; Z-zawory regulujące natężenie dopływu gazu 
syntezowego między warstwy katalizatora. 
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W instalacji Lurgi na 1 t metanolu wytwarza się jednocześnie ok. 1,4 t pary o ciśnieniu  
4 MPa, którą wykorzystuje się do napędu sprężarki gazu recyrkulującego, a następnie jako 
nośnik ciepła w kolumnach oczyszczania surowego metanolu. 

Można ocenić, że ok. 75% światowej produkcji metanolu wytwarza się metodami ICI 
 i Lurgi. Reaktory stosowane w tych procesach uważane są za wypróbowane i pewne 
eksploatacyjne. Niemniej są wciąż podejmowane próby zastosowania innych konstrukcji 
reaktora do średniociśnieniowej syntezy metanolu. Trzy z nich przedstawia rysunku 3  
[2]. 
 

 
 

Rys. 3. Nowe konstrukcje reaktorów średniociśnieniowej syntezy metanolu [2] 
a) reaktor z przepływem radialnym firmy Haldor Topsoe, b) reaktor z tzw. mieszanym przepływem 

gazu firmy Davy Mc Kee Ltd, c) reaktor izotermiczny z wężownicą spiralną firmy Linde; 
1– doprowadzenia gazu syntezowego, 2–odprowadzenia gazu poreakcyjnego, 3–katalizator, 

       4–wężownica spiralna (kocioł parowy), 5–termopary 
 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie wyróżnia się etapy w produkcji metanolu z gazu syntezowego metodą Lurgi? 
2. Jakie aparaty i urządzenia stosuje się w syntezie metanolu metodą Lurgi? 
3. Jakie są różnice w budowie reaktora Lurgi i innych reaktorów w syntezie metanolu? 
4. Z jakich materiałów zbudowane są reaktory do syntezy metanolu? 
5. Od czego zależy trwałość katalizatora stosowanego w   instalacjach do syntezy metanolu? 
6. Jakie zasady technologiczne są stosowane w syntezie średniociśnieniowej metanolu? 
7. Na czym polega integracja reaktorów ze zbiornikiem para-kondensat? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj analizy uproszczonego schematu instalacji do produkcji metanolu metodą Lurgi. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  

1) zidentyfikować na schematach technologicznych poszczególne części instalacji, reaktor, 
sprężarki, zbiorniki, kolumny destylacyjne, 

2) przeanalizować poszczególne węzły produkcji: syntezę, oczyszczanie surowego metanolu, 
wytwarzanie pary, 

3) sporządzić schemat blokowy technologii syntezy metanolu, 
4) zaprezentować efekty swojej pracy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− uproszczony schemat technologiczny na arkuszu lub symulacja komputerowa instalacji  
do produkcji metanolu, 

− materiały do rysowania lub stanowisko komputerowe z oprogramowaniem 
umożliwiającym sporządzanie schematów. 

 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj analizy budowy i zasady działania reaktorów stosowanych do otrzymywania 
metanolu. Zidentyfikuj na fotografii części instalacji do syntezy metanolu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) odnaleźć w materiale opisowym informacje dotyczące budowy reaktorów stosowanych  
do otrzymywania metanolu, sposobu rozmieszczenia katalizatora, sposobu wprowadzania 
do reaktora gazu syntezowego, odbioru surowego metanolu, 

2) korzystając ze schematów, ustalić podobieństwa i różnice w budowie i zasadach pracy 
reaktorów, 

3) wybrać informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych, 
4) przeanalizować zasady pracy nowych reaktorów i ich budowę, porównać do stosowanych 

obecnie, 
5) rozróżnić na fotografii widoczne części instalacji np. reaktor, zbiornik para-kondensat, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy instalacji na arkuszu lub symulacja komputerowa, 
− opisy działania reaktora w materiałach, 
− fotografie instalacji, 
− literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 3 
Ustal zasady doboru parametrów pracy aparatów układu reaktor/zbiornik para-kondensat. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) przeanalizować materiały zawierające informacje o parametrach pracy reaktora,  
ich optymalizacji,  

2) wybrać informacje o współpracy reaktora ze zbiornikiem para-kondensat, parametrach 
panujących w układzie pary, 

3) prześledzić sposoby wykorzystania ciepła w całej instalacji, 
4) podać przykłady zastosowania zasad technologicznych w syntezie metanolu, 
5) przeanalizować wpływ zmian niektórych parametrów np. szybkości objętościowej 

przepływu gazu w reaktorze na warunki pracy i bezpieczeństwo całego układu, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiały nauczania z punktu 4.3.1., 
− literatura z rozdziału 6, 
− przybory do pisania, rysowania. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) wymienić etapy produkcji metanolu metodą średniociśnieniową?   
2) przedstawić budowę i zasadę działania reaktora Lurgi, porównać  

z podobnymi reaktorami? 
  

3) rozpoznać na fotografii instalacji Lurgi kluczowe aparaty?   
4) scharakteryzować produkcję wysokociśnieniowej pary w układzie 

reaktor/zbiornik para-kondensat? 
  

5) uzasadnić integrację reaktorów ze zbiornikiem para-kondensat?   
6) wymienić zasady technologiczne realizowane w technologii otrzymywania 

metanolu? 
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4.4. Zużycie energii w produkcji metanolu, sterowanie procesem 
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 
Jednostkowe zużycie energii w produkcji metanolu z różnych surowców łącznie  
w sekwencji: surowiec → gaz syntezowy → metanol 

Zastosowanie procesów średniociśnieniowych umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów 
produkcji metanolu w porównaniu do procesów wysokociśnieniowych, stosowanych już 
jedynie w nielicznych starych wytwórniach. Obniżenie kosztów produkcji wynika przede 
wszystkim z: 
− ze zmniejszenia zużycia energii na sprężanie gazu syntezowego i recyrkulowanego 

(obniżenie ciśnienia), 
− z możliwości zastosowania sprężarek napędzanych turbinami parowymi zasilanymi parą  

z wytwórni gazu syntezowego zintegrowanej z instalacją syntezy metanolu (sprężarki 
takie są znacznie tańsze od sprężarek tłokowych elektrycznych), 

− ze znacznego ograniczenia przebiegu reakcji ubocznych, zmniejszenia zużycia gazu 
syntezowego o ok. 10%, co pozwala na zmniejszenie wielkości instalacji do produkcji 
 i oczyszczania tego gazu. 
W najbardziej energooszczędnych procesach średniociśnieniowych (ICI, Lurgi, Haldor 

Topsoe) zmniejszono zużycie energii z ponad 42 GJ/t CH3OH (w procesach wysoko 
ciśnieniowych) do 29–32 GJ/t CH3OH. Odpowiada to 900–1000 m3  wysokometanowego 
gazu ziemnego na 1 t CH3OH. To zużycie jest liczone w odniesieniu do całego 
zintegrowanego kompleksu: wytwórnia gazu syntezowego-instalacja syntezy metanolu. 
W takim kompleksie udział kosztu surowca (gazu ziemnego) w koszcie własnym metanolu 
wynosi nieco ponad 50%. 

Energochłonność produkcji liczona na 1 tonę produktu jest większa, jeżeli gaz syntezowy 
do średniociśnieniowej produkcji metanolu jest wytwarzany nie z gazu ziemnego, ale  
z innych surowców. Wynosi ona 33–35 GJ/t CH3OH przy wytwarzaniu gazu syntezowego  
z pozostałości naftowych i 42–46 GJ/t CH3OH przy jego wytwarzaniu metodą zgazowania 
węgla. 
 
Sterowanie procesem syntezy metanolu 

W nowoczesnej syntezie organicznej, zwłaszcza w procesach katalitycznych, utrzymanie 
parametrów w bardzo precyzyjnych granicach jest absolutnie konieczne dla właściwej pracy 
katalizatora, jego trwałości, odpowiedniej wydajności reakcji, minimalizacji reakcji 
ubocznych, właściwej gospodarki energetycznej, bezpieczeństwa procesu i odpowiedniej 
efektywności ekonomicznej. 

Jak wspomniano wyżej, w pracy reaktora niezbędne jest utrzymanie optymalnej 
szybkości objętościowej przepływu gazów, ciśnienia i rozkładu temperatur w całej objętości 
reaktora.  Również w całym węźle syntezy muszą być utrzymywane odpowiednie warunki 
ciśnienia gazu syntezowego, surowego metanolu, ale także pary i wody (integracja reaktorów 
ze zbiornikiem para-kondensat).  

We właściwym oczyszczaniu surowego metanolu, również temperatury, ciśnienia, 
bezawaryjna praca pomp muszą być kontrolowane i sterowane precyzyjnie.   

W ostatnich dwudziestu latach nastąpił znaczny postęp naukowy w dziedzinie teorii 
sterowania i metod matematycznych. Unowocześniono technikę automatycznego sterowania 
 i EMC, rozszerzyła się strefa stosowania systemów automatycznego sterowania (SAS) 
procesami technologicznymi, co również pozwala zwiększyć ich ekonomiczną efektywność. 
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W przemyśle syntez organicznych charakteryzuje się to przejściem od stosowania 
komputerów w odrębnych instalacjach do tworzenia całych systemów sterowania zakładami. 

Systemy te analizują informacje napływające z poszczególnych instalacji, laboratoriów, 
parków zbiorników magazynujących (np. o zapasach surowców czy niewyekspediowanych 
produktów), a także analizują dane odnośnie stanu eksploatacyjnego aparatury i urządzeń. Jak 
wiadomo „zwykłe” urządzenia kontroli i automatyki umożliwiały jedynie utrzymywanie 
zadanych parametrów procesowych konkretnych instalacji [2]. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są różnice zużycia energii w produkcji metanolu w różnych warunkach ciśnienia  

i temperatury (metody wysoko- i średniociśnieniowe) ? 
2. Jakie są różnice zużycia energii z różnych surowców łącznie w sekwencji surowiec →  

gaz syntezowy →  metanol ? 
3. Dlaczego w skali światowej dominuje produkcja metanolu z gazu ziemnego ? 
4. Jakie są potrzeby i możliwości sterowania procesem syntezy metanolu ? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Porównaj jednostkowe zużycie energii w produkcji metanolu z różnych surowców. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) odnaleźć w materiałach dla ucznia lub literaturze wielkości zużycia jednostkowego energii 
w różnych procesach syntezy metanolu, wysoko- i średniociśnieniowych oraz  
z różnych surowców, 

2) obliczyć różnice zużycia energii w przypadku stosowania różnych surowców, 
3) sprawdzić w tabelach wartość opałową gazu ziemnego wysokometanowego, 
4) przeliczyć różnice jednostkowego zapotrzebowania energii na równoważną ilość gazu 

ziemnego wysokometanowego, 
5) wyciągnąć wnioski i uzasadnić przyczyny dominacji gazu ziemnego jako surowca  

do syntezy metanolu, 
6) zaprezentować efekty swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradniki, tabele wartości opałowej surowców energetycznych, 
− materiał nauczania, 
− literatura z rozdziału 6, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz bilans materiałowy i energetyczny w procesie wytwarzania metanolu.  
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapisać równania reakcji przebiegające podczas syntezy metanolu, 
2) odnaleźć w materiale nauczania jednostkowe zużycie energii w poszczególnych 

procesach,  
3) ustalić aktualną cenę energii, 
4) przeczytać uważnie polecenie odpowiedniego zadania, 
5) przeliczyć potrzebne jednostki, np. masy i objętości gazów, 
6) wykonać niezbędne obliczenia, 
7) sprawdzić wyniki. 

 
Przykładowe zadania: 

1. Oblicz zapotrzebowanie energii na 1 kg metanolu, znając zużycie jednostkowe energii  
na 1 t metanolu otrzymywanego różnymi metodami. 

2. Oblicz różnicę kosztów energii na jednostkę masy metanolu otrzymywanego różnymi 
metodami, biorąc pod uwagę aktualną cenę jednostkową energii. 

3. Oblicz zapotrzebowanie na energię dla instalacji produkcyjnej w określonej jednostce 
czasu np. doba, miesiąc, rok, znając wielkość produkcji np.200 tys. t./rok i zużycie 
jednostkowe energii. 

4. Oblicz zapotrzebowanie materiałowe surowca w tonach i m3 na 1 tonę produktu, 
korzystając z wydajności procesu w sekwencjach: 

  gaz syntezowy →    metanol →  kwas octowy 
wydajność przemiany metanol →  kwas octowy wynosi 99% w stosunku do metanolu 
wydajność przemiany gaz syntezowy → metanol → kwas octowy wynosi 90%  
w stosunku  do CO. 

       
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− układ okresowy pierwiastków, 
− tabele cen energii, 
− materiał nauczania, 
− kalkulator, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) porównać jednostkowe zużycie energii w różnych metodach produkcji 

metanolu z gazu syntezowego? 
  

2) porównać zużycie energii w produkcji metanolu z różnych surowców 
łącznie w sekwencji surowiec         gaz syntezowy       metanol ? 

  

3) określić przyczyny dominacji w skali światowej metanolu produkowanego  
z gazu ziemnego? 

  

4) uzasadnić konieczność i sposoby sterowania procesem syntezy metanolu ?   
5) obliczyć zapotrzebowanie energii i surowca, znając wielkość i wydajność 

produkcji? 
  

6) obliczyć ilość produktu na podstawie zużytego surowca i wydajności 
procesu? 
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4.5. Produkcja kwasu octowego 
 

4.5.1. Materiał nauczania 
 
Chemizm procesu wytwarzania kwasu octowego w procesie katalitycznego 
karbonylowania metanolu. Katalizatory rodowe 

Podstawą procesu jest reakcja karbonylowania metanolu prowadzona w temperaturze 
180-2000C, pod ciśnieniem 2-3 MPa: 

CH3OH  +  CO       CH3COOH                          ∆H= -138 kJ/mol 
Uproszczony schemat instalacji karbonylowania metanolu metodą Monsanto przedstawiono 
na rysunku 4. 
 

 
 
 

Rys. 4. Uproszczony schemat instalacji produkcji kwasu octowego metodą karbonylowania metanolu – 
proces Monsanto [1] 

1–reaktor karbonylowania, 2–kolumny rektyfikacyjne, 3–chłodnice wodne, 4–separatory, 5–zbiornik produktu 
                      

Proces przebiega w fazie ciekłej w reaktorze 1, katalizator rodowy aktywowany jodem 
jest w niej rozpuszczony. Pozostaje on nieprzerwanie w reaktorze. Mieszanina reakcyjna jest 
mieszana barbotującym tlenkiem węgla(II). 
Roztwór po reakcji jest kierowany do kolumn destylacyjnych. W pierwszej z nich następuje 
oddestylowanie metanolu. Od dołu kolumny jest odbierany roztwór z katalizatorem, który 
wraz z nieprzereagowanym metanolem jest zawracany do reaktora. W kolejnych kolumnach 
następuje dalsze rozdestylowanie mieszaniny poreakcyjnej aż do otrzymania ostatecznego 
produktu 99,9% kwasu octowego. Pozostałość stanowi kwas propionowy odbierany z dołu 
ostatniej kolumny. 
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Selektywność reakcji wynosi 99% w stosunku do CH3OH i 90% w stosunku do CO. 
Produktem procesu jest kwas octowy (kwas etanowy) o dużej czystości (99,9% CH3COOH),  
a praktycznie jedynym produktem ubocznym w tym procesie jest kwas propionowy (kwas 
propanowy). 
Jakkolwiek w przedstawionej metodzie stosuje się bardzo kosztowny katalizator, to jednak 
wysoka selektywność procesu, ograniczona ilość operacji i proste wydzielenie produktu  
z mieszaniny poreakcyjnej powoduje, że jest to obecnie najbardziej ekonomiczna metoda 
produkcji kwasu octowego. Największe wytwórnie mają zdolność produkcyjną dochodzącą 
do 350 tys. ton/rok [1]. 
 
Koncepcje otrzymywania kwasu octowego 

Kwas octowy należy do najwcześniej otrzymywanych związków organicznych. Już  
w starożytności wytwarzano go metodą fermentacji octowej w obecności aerobowych bakterii 
octowych wykorzystując jako surowiec roztwory zawierające cukry lub alkohol etylowy: 
 
 

cukry                              CH3CH2OH  +  O2                                 CH3COOH 
 
                                                                         

Do dziś kwas octowy przeznaczony do celów spożywczych, tzw. ocet spirytusowy 
zawierający 10% CH3COOH, otrzymuje się wyłącznie metodą fermentacyjną. 
W XIX w. kwas octowy uzyskiwano jako produkt uboczny w procesie termicznego rozkładu 
drewna, obecnie metoda ta ma małe znaczenie. 

Aktualnie kwas octowy wytwarza się syntetycznie, wykorzystując jako surowce: głównie 
metanol, ale też aldehyd octowy, n-butan, n-buten lub frakcje benzyny lekkiej. 

Wytwarzanie kwasu octowego syntetycznego można więc sprowadzić do wykorzystania 
jako surowców wyjściowych:  
− gazu syntezowego (otrzymywanego z gazu ziemnego, węgla, zgazowania pozostałości 

naftowych), 
gaz syntezowy         etanol         kwas octowy 

 
− etylenu przez jego utlenienie, 
 
 

etylen                           aldehyd octowy                             kwas octowy  
 
− acetylenu 
 
 

etylen                              aldehyd octowy                             kwas octowy  
 
 
Katalizatory karbonylowania metanolu jako przykład ciągłego szybkiego postępu  
w katalizie syntez organicznych 

W latach sześćdziesiątych XX wieku w firmie BASF AG opracowano proces 
karbonylowania metanolu wobec karbonylku kobaltu promotowanego jodkiem kobaltu jako 
katalizatorem. Proces zachodził w temperaturze ok. 250°C, pod ciśnieniem 50-60 MPa. 

Prawdziwy sukces przyniosło opracowanie w latach 1966-1970 przez firmę  
Monsanto CO. procesu karbonylowania metanolu wobec katalizatorów będących 

utlenienie utlenienie 

fermentacja 
-H2O 

fermentacja 
-CO2 

utlenienie uwodnienie 
w obecności 

Hg2+ 
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kompleksami rodu promotowanymi jodem. Proces ten prowadzi się w łagodnych warunkach-
temperatura 200°C, ciśnienie (3,5 MPa (zwykle ok. 2 MPa). Pierwszą przemysłową instalację 
w tej technologii uruchomiła firma Monsanto w 1971r. Był to początek sukcesu w najnowszej 
historii rozwoju technologii przemysłowych syntez organicznych. 

Udział tej metody w światowej produkcji syntetycznego kwasu octowego wynosił  
w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. ponad 70%, w USA, już w roku 1984 ponad 90%  
(tj. ok. 1,5 mln t/r), a ponad 90% nowych zdolności produkcyjnych kwasu octowego 
uruchomionych na świecie w latach 1973-1998 opiera się na jej zastosowaniu.  

Wprawdzie koszt katalizatora jest bardzo wysoki, jednak bardzo aktywny i selektywny 
katalizator umożliwia prowadzenie procesu w stosunkowo łagodnych warunkach  
z ograniczoną ilością operacji. Również wydzielenie bardzo czystego produktu z mieszaniny 
poreakcyjnej jest proste. Dlatego uznaje się tę metodę jako najbardziej ekonomiczną. 

Firma BP Chemicals udoskonaliła proces, wprowadzając system katalityczny Cativa,  
w którym zastosowano octan irydu w kombinacji z promotorami. W latach 1996-1999 system 
ten wprowadzono w kilku dużych instalacjach pracujących w Teksasie, Korei Płd., Wielkiej 
Brytanii oraz w Chinach [2]. 

Nowością technologiczną jest opracowywany przez duńską firmę Haldor Topsoe proces, 
w którym karbonylowaniu poddaje się mieszaninę metanolu i eteru dimetylowego (DME), jak 
ilustruje to rysunek 5. Istota tej koncepcji polega na: 
− realizowaniu procesu w węźle 3 pod stosunkowo niskim ciśnieniem, otrzymuje się z dużą 

wydajnością mieszaninę metanolu i DME, 
− reagowaniu DME z wodą dopiero w reaktorze syntezy kwasu octowego (metanol ulega 

karbonylowaniu razem z metanolem dopływającym z węzła 3. 

 
Rys. 5. Uproszczony schemat ideowy sekwencji procesów w nowej technologii produkcji kwasu octowego 

opracowanej przez firmę Haldor Topsoe [2] 
 
 

Zastosowanie kwasu octowego do syntez organicznych 
W skali światowej produkuje się rocznie ok. 4 mln t kwasu octowego. Zastosowania tego 

kwasu ilustruje rysunek 6 i tabela 2.  
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Rys. 6. Kierunki wykorzystania kwasu octowego w przemyśle organicznym [1] 

 
Tabela 2. Struktura wykorzystania kwasu octowego w wybranych krajach [1] 

Produkty USA 
1984 

Europa Zach. 
1985 

Japonia 
1984 

Octan winylu 
Octan celulozy 
Octan metylu, etylu, izopropylu,  
n- i izobutylu 
Bezwodnik octowy, chlorek acetylu, 
acetamid, acetanilid 
Rozpuszczalnik w procesie 
otrzymywania kwasu tereftalowego 
i jego estru dimetylowego 
Kwas chlorooctowy 
Inne produkty, m. in. sole 

52 
16 
11 
 
4 
 
8 
 
 
2 
7 

35 
9 
17 
 

21 
 
 
 

28 

54 
11 
5 
 
3 
 
 
 

27 

Jak wynika z tabeli, przeważającą ilość kwasu octowego wykorzystuje się do produkcji 
estrów-octanów, ale również żywic i tworzyw sztucznych. Produkuje się z niego również 
kwas chlorooctowy. 

Estry kwasu octowego i niższych alkoholi są bezbarwnymi, dość lotnymi cieczami  
o przyjemnym zapachu. Dobrze rozpuszczają tłuszcze i żywice, w tym nitro-, acetylo-  
i etylocelulozę, co wykorzystuje się w przemyśle farb i lakierów. Niektóre octany stosuje się 
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jako substancje zapachowe, np. octan n-amylu o zapachu owocowym używany jest  
w produkcji kosmetyków, środków czystości itp. Octany są też często stosowane w syntezie 
organicznej jako czynniki ekstrahujące i azeotropujące [1]. 
 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak tradycyjnie otrzymywano kwas octowy z surowców naturalnych? 
2. Jakie znasz przykłady surowców i technologii syntetycznego otrzymywania kwasu 

octowego? 
3. Jakie katalizatory i metody stosuje się aktualnie w syntezie kwasu octowego? 
4. Jakie są  główne zastosowania kwasu octowego do syntez organicznych? 
 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj analizy schematu ideowego produkcji kwasu octowego metodą Monsanto.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) odnaleźć na schemacie reaktor,  poszczególne aparaty i urządzenia,  
2) prześledzić proces produkcji kwasu octowego, poznać parametry procesu, 
3) w materiale w punkcie 4.5.1. wybrać informacje o stosowanym katalizatorze rodowym 

oraz jego roli w syntezie kwasu octowego, 
4) zaprezentować efekty swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schemat ideowy formatu A4 na każdym stoliku uczniowskim lub stanowisko 

komputerowe, 
− materiał nauczania, p.4.5.1., 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Opracuj schemat ideowy produkcji kwasu octowego z etylenu lub acetylenu oraz gazu 
syntezowego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) wybrać informacje o przebiegu produkcji kwasu octowego z wybranego surowca, 
2) zapisać odpowiednie równania reakcji, 
3) zilustrować poszczególne etapy produkcji za pomocą prostokątów, powiązania między 

nimi przedstaw za pomocą odpowiednich strzałek, 
4) zapisać w punktach lub zaznaczyć na schemacie podstawowe parametry techniczne, 
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5) zaprezentować efekty swojej pracy, 
6) dokonać oceny ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem 

umożliwiającym sporządzanie schematów,    
− literatura z rozdziału 6, 
 
Ćwiczenie 3 

Oceń toksyczność kwasu octowego na podstawie Kart charakterystyki substancji 
niebezpiecznych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z  kartą charakterystyki kwasu octowego, 
2) odnaleźć punkty informujące o właściwościach kwasu octowego o różnych stężeniach, 

szczególnie kwasu stężonego, 
3) odnaleźć informacje o przechowywaniu, transporcie kwasu stężonego, 
4) wybrać informacje o postępowaniu w przypadku poparzenia, wycieku itd., 
5) dokonać oceny właściwości kwasu octowego i możliwych zagrożeń, 
6) zaprezentować ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych  
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
− strony internetowe np. www.wrzesnia.com.pl/instrukcje bhp.html,  www.ciop.pl/html. 

 
4.5.4. Sprawdzian postępów   
     
Czy potrafisz: Tak Nie 
1)   wyliczyć źródła i metody otrzymywania kwasu octowego?   
2)   wyliczyć przykłady zastosowań kwasu octowego w różnych dziedzinach  
      gospodarki? 

  

3) zaprojektować schemat ideowy otrzymywania kwasu octowego z 
wybranego surowca np. etylenu, acetylenu oraz gazu syntezowego? 

  

4) porównać chemiczne koncepcje wytwarzania kwasu octowego z etylenu  
i gazu ziemnego 

  

5) zaprojektować schemat ideowy najważniejszych syntez przemysłowych  
z kwasu octowego? 

  

6) ocenić właściwości toksyczne i niebezpieczne kwasu octowego?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących technologii wytwarzania metanolu i kwasu octowego. 

Są to pytania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź 

zaznacz X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, 
a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie  

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. Trudności mogą przysporzyć Ci 
pytania: 8, 13, 14, 19, 20, gdyż są one na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

8. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 
 

Powodzenia 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
1. W systemie katalitycznym syntezy metanolu głównym składnikiem katalizującym reakcję 

jest: 
a) CuO-ZnO 
b) CuO-Cr2O3 
c) ZnO-Al2O3 
d) Cr2O3-Al2O3 

2. Katalitycznej syntezy metanolu nie powinno się prowadzić powyżej temperatury 270°C, 
ze względu na: 
a) oszczędność energii 
b) starzenie katalizatora 
c) zmianę kierunku reakcji 
d) zmniejszenie wydajności przemiany 

3. Tlenek glinu w katalitycznym systemie syntezy metanolu pełni  rolę: 
a) nośnika 
b) katalizatora 
c) aktywatora 
d) stabilizatora 

4. Najważniejszym parametrem, obok temperatury, dla właściwego funkcjonowania 
katalizatora i jego trwałości jest: 
a) ciśnienie w układzie pary 
b) ciśnienie gazu reakcyjnego 
c) sposób odbioru surowego metanolu 
d) równomierność i szybkość przepływu gazu 

5. Kwas octowy o stężeniu 10% do celów spożywczych otrzymuje się: 
a) z etylenu 
b) z metanolu 
c) z acetylenu 
d) przez fermentację 
 

6. W syntezie kwasu octowego z metanolu zachodzi reakcja: 
a) karbonylowania 
b) oksychlorowania 
c) konwersji 
d) utleniania 

7. W syntezie kwasu octowego z metanolu stosowane są katalizatory: 
a) rodowe 
b) glinowe 
c) chromowe 
d) miedziowe 

8. Surowcem X, z którego można otrzymać kwas octowy w następujących etapach jest: 
 
 
                                                                                                

a) metanol 
b) etylen 
c) acetylen 
d) gaz syntezowy 

utlenianie utlenianie X aldehyd octowy  kwas octowy 
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9. Ze względu na jednostkowe zużycie energii, najlepszym surowcem do syntezy metanolu 
jest: 
a) gaz ziemny 
b) węgiel kamienny 
c) węgiel brunatny 
d) pozostałości naftowe 

10. Właściwości toksyczne ma kwas octowy: 
a) tylko otrzymywany syntetycznie 
b) o każdym stężeniu 
c) w każdej dawce 
d) stężony 80% 

11. Maksymalna ilość metanolu w mieszance benzyna- metanol , jaką można stosować bez 
zmian konstrukcyjnych silnika wynosi: 
a) 5% 
b) 10% 
c) 15% 
d) 25% 

12. Pochodną metanolu stosowaną jako dodatek do paliw silnikowych, zwiększający liczbę 
oktanową benzyn bezołowiowych jest: 
a) MTBE 
b) ETDA 
c) METD 
d) ATBM 

13. Jeśli zużycie energii w produkcji metanolu wynosi 32 GJ/t, to w przeliczeniu na 1 kg 
wynosi: 
a) 32 KJ 
b) 32 MJ 
c) 320 KJ 
d) 3200 J 

14. Wartość opałowa gazu wysokometanowego wynosi około35 MJ/m3. Produkcja 1t 
metanolu, przy jednostkowym zużyciu energii 32 GJ/t, wymaga spalenia 
wysokometanowego gazu w ilości: 
a) 9-10 m3 
b) 90-100 m3 
c) 900-1000 m3 
d) 9000-10000 m3 

15. Aktywatorem katalizatora w syntezie kwasu octowego metodą Monsanto jest: 
a) jod 
b) brom 
c) tlenek glinu 
d) tlenek cynku 

16. Proces tzw. średniociśnieniowej syntezy metanolu (Lurgi, ICI) prowadzony jest pod 
ciśnieniem: 
a) 0,5 – 1,0 MPa 
b) 4,0 – 10 MPa 
c) 15 – 20 MPa 
d) 30 – 32 Mpa 
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17. Typowymi objawami zatrucia przewlekłego metanolem są: 
a) bóle żołądka 
b) bóle głowy 
c) uczucie zmęczenia 
d) zaburzenia widzenia 

18. W strukturze kierunków wykorzystania metanolu jako cennego surowca chemicznego  
      największy udział ma: 

a) kwas octowy 
b) formaldehyd 
c) metyloaminy 
d) halogenki metylu 
 

Informacja do zadań 19, 20 
Wydajność produkcji kwasu octowego metodą Monsanto wynosi 99% w stosunku do CH3OH 
i 90% w stosunku do CO. Masy molowe wybranych substancji wynoszą: CH3OH-32 g/mol, 
CO-28 g/mol, CH3COOH-60 g/mol. 

 
19. Przybliżona ilość metanolu potrzebna do otrzymania 1t kwasu octowego wynosi: 

a) 240 kg 
b) 320 kg 
c) 550 kg 
d) 1200 kg 

20. Objętość CO (w warunkach normalnych) potrzebnego do otrzymania 1t kwasu octowego 
wynosi: 
a) 250 m3 
b) 400 m3 
c) 1000 m3 
d) 2500 m3 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wytwarzanie metanolu i kwasu octowego 

 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 

Nr 
zadania Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem  
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