
Resumo 

O presente trabalho encontra-se dividido em duas partes:  

- Capítulo I - Estudo da cinética da síntese de MTBE em reactor fechado;  

- Capítulo II - Simulação e operação de um reactor de leito fixo.  

Na primeira parte, é apresentado o estudo da síntese de MTBE na fase líquida em reactor fechado, 

usando Amberlyst 18 como catalisador. Este estudo foi realizado numa instalação experimental 

automatizada construída para o efeito que permite a recolha de sinais de pressão e temperatura, bem 

como a colheita, tratamento e análise de amostras da mistura reagente. A descrição da instalação 

utilizada é feita no ponto 1 deste capítulo.  

No ponto 2 do capítulo I é apresentada a simulação da síntese de MTBE em reactor fechado que foi 

realizada inicialmente usando parâmetros cinéticos da literatura e dois modelos.  

- O primeiro modelo admite que, no catalisador, a concentração de reagentes e produto é uniforme e 

igual à concentração no líquido e ainda que a temperatura é também uniforme e igual à temperatura 

no líquido. As equações do modelo (duas equações diferenciais ordinárias) foram resolvidas usando 

aproximação por diferenças finitas - FORSIM VI. O algoritmo de cálculo seleccionado usa o método 

de Gear (com uma fórmula predictora-correctora de ordem variável) para a integração no tempo do 

sistema de equações.  

Foram realizadas simulações com este modelo para avaliar a influência de variáveis como a 

temperatura, concentração inicial de reagentes, razão massa de catalisador/massa de reagentes e 

ainda transferência de calor.  

- O segundo modelo toma em consideração a estrutura da resina cujas partículas são constituídas por 

um aglomerado de partículas de gel de dimensões muito menores (as micropartículas), admitindo que 

os sítios activos se encontram distribuídos no interior dessas micropartículas e na sua superfície (que 

constitui a parede dos poros). As equações deste modelo (6 equações às derivadas parciais e 3 

equações diferenciais ordinárias) foram resolvidas recorrendo ao método das diferenças finitas - 

FORSIM VI. Este modelo foi usado para avaliar a influência da distribuição dos sítios activos e das 

resistências internas à difusão.  

No ponto 3 do capítulo I são apresentados os resultados das experiências de síntese de MTBE em 

reactor fechado. Os resultados experimentais são ajustados pelos modelos desenvolvidos no ponto 

anterior e os parâmetros cinéticos são finalmente determinados. A lei cinética obtida é do tipo 

Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson, sendo representada por  
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 e a energia de activação é E=85.05 kJ/mol  

Do = 1.168x1010 e λE  = 76.8 kJ/mol  

Na segunda parte deste trabalho, é apresentado o estudo da síntese de MTBE na fase líquida em 

reactor de leito fixo.  

No ponto 1 do capítulo II descreve-se a instalação à escala piloto que foi construída e automatizada 

para o efeito. O software desenvolvido para o comando da instalação também é descrito neste ponto.  

No ponto 2 deste capítulo é realizado um estudo simulado da síntese de MTBE em reactor de leito 

fixo. São apresentados dois modelos, baseados nos utilizados no reactor fechado e adaptados ao 

reactor de leito fixo.  

- A aplicação do modelo pseudo-homogéneo origina quatro equações às derivadas parciais de 

segunda ordem. Estas equações são resolvidas por um package baseado no Método das Linhas, 

usando um procedimento de colocação ortogonal em elementos finitos com funções B-spline como 

funções tentativa para efectuar a discretização de uma variável espacial (PDECOL).  

- A aplicação do segundo modelo (reactor heterogéneo com catalisador bidisperso) origina 11 

equações às derivadas parciais de segunda ordem. As equações deste modelo resultam na utilização 

de 3 variáveis espaciais pelo que foi necessário proceder à sua discretização manual em duas das 

dimensões (usando métodos de colocação ortogonal em elementos finitos) antes de proceder à sua 

integração pelo package PDECOL.  

Os dois modelos são usados para realizar a simulação da síntese de MTBE em reactor de leito fixo, 

fazendo o estudo de algumas variáveis tais como temperatura da alimentação e da parede do reactor, 

composição da alimentação e transferência de calor através da parede do reactor.  

Finalmente, no ponto 3 do capítulo II são apresentados alguns resultados de experiências 

preliminares de síntese de MTBE em reactor de leito fixo.  

Abstract  

This work is divided into two parts:  

- Chapter I - Kinetic study of MTBE synthesis in a batch reactor;  



- Chapter II - Simulation and operation of a fixed bed reactor.  

In the first part the study of MTBE liquid phase synthesis using Amberlyst 18 resin catalyst is 

presented. This work was done using an automated experimental set-up where pressure and 

temperature signals were collected. Automatic sampling and analysis has been accomplished. 

Chapter I.1 describes the experimental set-up.  

In chapter I.2 simulations of MTBE liquid phase synthesis in batch reactor, using kinetic data from 

literature and two reactor models are presented.  

-The first model states that inside the catalyst particle, reactant and product concentration are uniform 

and have the same value as bulk liquid concentration. Temperature is also admitted uniform over the 

particle and equal to the bulk liquid temperature.  

Model equations (two ordinary differential equations) were solved using finite differences methods - 

FORSIM VI. The selected integration method uses the Gear method (with variable order predictor-

corrector formulas) for the time integration of the system of equations. Simulations were done in order 

to evaluate the influence of variables such as temperature, initial reactant concentrations, 

catalyst/reactants ratio and heat transfer.  

-The second model takes into account the catalyst structure. Catalyst particles are formed by much 

smaller gel particles (microparticles) and active acid sites are supposed to be distributed inside the 

microparticles and on their surface (the pore walls). The model equations (6 partial differential 

equations and 3 ordinary differential equations) were solved using finite differences methods - 

FORSIM VI. The model was used to evaluate the influence of internal diffusion resistances and active 

site distribution.  

In Chapter I.3 experimental results of MTBE synthesis using the batch reactor are presented. 

Experimental results were fitted using the two models described in chapter I.2 and kinetic parameters 

were obtained. Kinetic law is of the Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson type  
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Do = 1.168x1010 and λE  = 76.8 kJ/mol  



MTBE liquid phase synthesis using a fixed bed reactor is studied in the second part of this work.  

Chapter II.1 describes the pilot scale set-up as well as the software developed to operate the 

experimental set-up.  

In chapter II.2 MTBE synthesis in fixed bed reactor is studied using two models.  

- Pseudo-Homogeneous model equations are 4 second order partial differential equations. The 

equations were solved using a package based on the Method of Lines, using an orthogonal collocation 

in finite elements procedure with B-spline functions to accomplish one space variable discretization 

(PDECOL).  

-The Heterogeneous unidimensional reactor model equations are 11 second order partial differential 

equations. The model equations include three spatial dimensions so manual discretization of the 

equations along two off these variables (using orthogonal collocation in finite elements) had to be done 

prior to integration with the PDECOL package.  

The two models were used to simulate MTBE synthesis in the fixed bed reactor and to evaluate the 

influence of variables such as feed and wall temperatures, feed composition and wall heat transfer 

resistances.  

In chapter II.3 experimental results of preliminary runs using the fixed bed reactor for MTBE synthesis 

are presented.  


