
Resumo 

Este trabalho consiste no estudo da cinética e do equilíbrio químico da síntese catalítica de TAME 

(terc-amil metil éter), na fase líquida, em reactor fechado, com vista ao desenvolvimento de um 

modelo que permita a simulação da sua produção em reactor de leito fixo para futura integração num 

pacote numérico em que este último reactor é combinado com uma unidade de destilação reactiva.  

O terc-amil metil éter é usado como aditivo nas gasolinas sem chumbo e surgiu como resposta aos 

desafios postos às refinarias no sentido de remover o chumbo da gasolina (que contaminava os 

catalisadores introduzidos nos sistemas de exaustão dos automóveis), reduzir o seu conteúdo em 

aromáticos e, simultaneamente, aumentar a sua octanagem e diminuir a sua volatilidade. Este éter é 

produzido cataliticamente na fase líquida pela reacção entre metanol e os isoamilenos 2-metil-l-

buteno (2MlB) e 2-metil-2-buteno (2M2B), envolvendo a sua sintese três reacções reversíveis 

simultâneas: duas de eterificação e uma de isomerização entre os isoamilenos.  

A cinética da síntese de TAME, assim como o equilíbrio químico das reacções envolvidas, foram 

estudados em reactor fechado, numa instalação com aquisição automática, em tempo real, de 

concentrações, pressão e temperatura. Como catalisador, usou-se uma resina macroreticular de 

permuta iónica sob a forma ácida (Amberlyst 15 Wet), tendo sido alimentados ao reactor metanol 

(pró-análise) e um corte C5, obtido por destilação de gasolina de cracking, rico nos dois isoamilenos. 

São apresentados os resultados experimentais que serviram de base para o estudo da influência de 

algumas variáveis de operação na cinética das reacções: velocidade de agitação, diâmetro de 

partícula, massa de catalisador, razão molar de reagentes na alimentação, temperatura, pressão e 

desactivação do catalisador. As experiências para obtenção de dados de equilíbrio químico foram 

realizadas à pressão de 10 bar e na gama de temperaturas de 51 a 90 ºC.  

O carácter altamente não-ideal da mistura reaccional, que se traduz por coeficientes de actividade de 

metanol na fase liquida muito diferentes da unidade e actividades elevadas deste composto mesmo 

quando a sua concentração é baixa, exige constantes de equilíbrio e expressões cinéticas escritas 

em termos de actividades, assim como um método adequado na previsão dos coeficientes de 

actividade, como o método de UNIFAC modificado de Dortmund.  

Os dados cinéticos experimentais, mesmo quando o catalisador se encontra parcialmente 

desactivado, são simulados de forma satisfatória por um modelo matemático para a descrição do 

comportamento do reactor fechado que assume operação isotérmica e resistências à transferência de 

massa desprezáveis e que inclui uma cinética baseada num mecanismo do tipo Langrnuir-

Hinshelwood, escrita em termos de actividades na fase líquida, com a intervenção de dois centros 

activos do catalisador em cada reacção de eterificação (devidos à adsorção de uma molécula de 

metanol e de uma molécula de isoamileno), adsorção de metanol dominante relativamente às 

restantes espécies e fracção de sítios activos livres não desprezável.  

Com vista à obtenção de dados experimentais de sintese de TAME em reactor de leito fixo, construiu-

se uma instalação experimental com uma coluna cujo enchimento é constituído também pela resina 



Amberlyst 15 Wet. Os resultados experimentais, mesmo os que envolvem apenas isomerização entre 

os isoamilenos, são simulados satisfatoriamente por um modelo matemático que usa a cinética obtida 

anteriormente e que, para a descrição do comportamento do reactor pistão, considera escoamento 

com dispersão axial, assume desprezáveis as resistências à transferência de massa e, na fase 

adsorvida, considera significativa apenas a acumulação de metanol, sendo o equilíbrio de adsorção 

desta espécie descrito por uma isotérmica do tipo Langmuir escrita em termos de actividades.  

No sentido de dar um primeiro passo para a simulação, projecto, construção e operação de uma 

coluna de destilação reactiva aplicada à síntese de TAME e de MTBE, que constitui um dos próximos 

objectivos do grupo de investigação, foram construídos mapas de curvas residuais para a síntese 

daqueles dois aditivos oxigenados que permitiram prever a gama de aplicabilidade da coluna 

consoante a pressão de operação e o peso da componente reactiva relativamente à da destilação.  

Abstract 

This work concerns the kinetic and chemical equilibrium studies of TAME (tert-amyl methyl ether) 

liquid phase catalytic synthesis, in a batch reactor, with the aim of developing a model that allows the 

simulation of its production in a fixed bed reactor for future integration in a numerical package where 

this last reactor is combined with a reactive distillation unit.  

Tert-amyl methyl ether is used as an additive for unleaded gasolines and it is an answer to the 

challenges faced by refineries to remove lead from gasoline (that poisoned the catalytic converters 

introduced in the automobile exhaust systems), reduce its aromatics content and, simultaneously, 

increase its octane level and decrease its volatility. This ether is catalytically produced in the liquid 

phase by the reaction of methanol with the isoamylenes 2-methyl-1-butene (2M1B) and 2-methyl-2-

butene (2M2B) and its synthesis involves three simultaneous reversible reactions: two etherifications 

and the isomerization between the isoamylenes.  

The kinetics of TAME synthesis, as well as the chemical equilibrium of the involved reactions, were 

studied in a batch reactor, in an experimental setup with automatic, on line, acquisition of 

concentrations, pressure and temperature. A macroreticular strong cation ion-exchange resin in the 

hydrogen form (Amberlyst 15 Wet) was used as catalyst. The reactor was fed with methanol (p.a. 

grade) and a C5 cut rich in the two isoamylenes, obtained by distillation of cracking gasoline. 

Experimental results showing the influence of several operating variables on the reaction kinetics-

stirring speed, particle diameter, mass of catalyst, initial molar ratio of reactants, temperature, 

pressure and catalyst deactivation - are presented. Experiments to determine the chemical equilibrium 

were carried out in the temperature range 51 - 90 °C, at 10 bar.  

The highly non-ideal behaviour of the reaction mixture, that leads to methanol liquid-phase activity 

coefficients that largely differ from unity and to high methanol activities even when its concentration is 

low, demands for equilibrium constants and kinetic expressions written in terms of activities, as well as 



for an adequate method for the calculation of the activity coefficients, as the modified UNIFAC method 

of Dortmund.  

A mathematical model that considers, for the description of the behaviour of the batch reactor, 

isothermal operation and negligible mass transfer resistances, and includes a kinetic law based on a 

Langmuir-Hinshelwood mechanism type, written in terms of liquid-phase activities, involving two active 

sites of the catalyst in each etherification reaction (due to the adsorption of one molecule of methanol 

and one molecule of isoamylene), considering that the adsorption of methanol is much stronger than 

the adsorption of the other species and taking into account the fraction of catalyst vacant sites, is able 

to simulate reasonably the experimental kinetic data, even when the catalyst is partially deactivated.  

In order to obtain experimental data of TAME synthesis in a fixed bed reactor, an experimental set-up 

with a column filled with Amberlyst 15 Wet was designed and built. The experimental results, even 

when involving only the isomerization between the isoamylenes, are reasonably simulated by a 

mathematical model that uses the kinetic law previously obtained and, for the description of the 

behaviour of the fixed bed reactor, considers plug flow with axial dispersion, assumes negligible mass 

transfer resistances and, in the adsorbed phase, considers only significant the accumulation of 

methanol, with the adsorption equilibrium described by a Langmuir isotherm type, written in terms of 

activities.  

With the aim of taking a first step towards the simulation, design, construction and operation of a 

reactive distillation column applied to TAME and MTBE synthesis, one of the future goals of the 

investigation group, residue curve maps were calculated for the synthesis of those two oxygenated 

additives, allowing the prediction of the applicability range of the column for different operating 

pressures and ratios of reactive to distillation components.  


