
Resumo 

Dimetilacetal, também denominado acetal ou 1,1-dimetoxietano (DME), é uma importante 

matéria-prima usada à escala comercial e em investigação laboratorial. DME é principalmente 

usado para manufactura de fragrâncias e produtos farmacêuticos. Este composto não é 

somente usado como matéria-prima, mas também como um importante intermediário para a 

síntese de vários produtos químicos industriais, solventes orgânicos, no projeto de perfumes 

sintéticos e para a produção de poliacetais, e como um aditivo combustível oxigenado.  

A reacção de acetização para a síntese de DME foi realizada através da reacção reversível em 

fase líquida de metanol e acetaldeído, sendo catalisada pela resina de troca iônica ácida, 

Amberlyst 15.  

As experiências foram realizadas num reactor de vidro encamisado de escala laboratorial numa 

gma de temperatura de 20 a 60 ºC, a fim de determinar dados cinéticos e termodinâmicos para 

a síntese do dimetilacetal com a resina Amberlyst-15 como catalisador.  

O efeito do tamanho da partícula, agitação, quantidade de catalisador, razão molar dos 

reagentes iniciais, temperatura e pressão sobre a velocidade de reação foram estudados. Um 

modelo a dois parâmetros baseado numa equação de velocidade do tipo Langmuir-

Hinshelwood, usando coeficientes de actividade do método UNIFAC, é proposto. Este modelo 

foi estendido para incluir as resistências à transferência de massa externa e interna e para 

prever os resultados cinéticos experimentais obtidos num reactor fechado. 

A seguir experiências foram realizadas numa coluna de vidro encamisada de escala 

laboratorial (diâmetro de 26mm; comprimento de 120mm) empacotada com resina Amberlyst-

15. Estas experiências de reacção foram efectuadas a 20ºC e á pressão atmosférica. Para 

obter os parâmetros do modelo, experiências de adsorção binária foram realizadas sem a 

presença de reacção. A relação de adsorção de equilíbrio multicomponente foi assumida 

conforme o tipo Langmuir modificado. O modelo para o reactor adsorptivo inclui dispersão 

axial, resistências à transferência de massa externa e interna, temperatura constante e 

isotermas de Langmuir multicomponente. As equações do modelo foram resolvidas pelo 

método da colocação ortogonal em elementos finitos, o qual foi implementado no software 

PDECOL, usando os parâmetros do modelo medidos.  

Com os resultados das experiências efectuadas no reactor fechado e no reactor adsorptivo de 

leito fixo, é possível projectar e optimizar um processo eficiente num sistema integrado, que é 

uma combinação de unidades de reacção e de separação, chamado Reactor de Leito Móvel 

Simulado (RLMS). O Reactor de Leito Móvel Simulado (RLMS) para a síntese de dimetilacetal 

foi estudado experimentalmente e com simulação. Os resultados experimentais são 

comparados com aqueles obtidos pela estratégia de modelização de um equivalente TMBR. O 

modelo matemático assume escoamento com dispersão axial para a fase fluida, escoamento 

pistão para a fase sólida, força motriz linear (FML) para a taxa de transferência de massa na 



partícula e equilíbrio de adsorção multicomponente. O estado estacionário predito pelo modelo 

de equivalente TMBR está em acordo com o estado cíclico estacionário obtido 

experimentalmente no SMBR considerando os perfis de concentração interna na metade do 

tempo de permutação.  

A síntese de DME com o catalisador de fibras Smopex 101 foi também estudada em reator 

fechado e de leito fixo.  

Abstract 

Dimethylacetal also named as acetal or 1,1-dimethoxyethane (DME) is an important raw 

material used at commercial scale and in laboratory research.  

Importantly, DME is used for the manufacture of fragrances and pharmaceutical products. It is 

not only used as the raw material, but also as an important intermediate for the synthesis of 

various industrial chemicals, organic solvent, in the design of synthetic perfumes and for the 

production of polyacetals, and as an oxygenated fuel additive. Acetalization reaction for DME 

ynthesis was performed by reversible liquid-phase reaction with methanol and acetaldehyde 

reaction, catalyzed by acid ion exchange resin, Amberlyst 15 

Experiments were performed in a laboratory-scale jacketed glass reactor in the temperature 

range of 20-60 oC, in order to determine kinetics and thermodynamics for the dimethylacetal 

sysnhesis with Amberlyst-15 resin as catalyst. The effect of particle size, effect of agitation, 

amount of catalyst, initial reactants molar ratio, temperature and pressure on the reaction rate 

were studied. A two-parameter model based on a Langmuir-Hinshelwood rate expression, using 

activity coefficients from the UNIFAC method is proposed. This model was extended in order to 

include external and internal mass transfer resistances and to be able to predict the 

experimental kinetic results obtained in a batch reactor.  

Secondly, experiments were performed in a laboratory-scale jacketed glass column (26mm ID, 

120mm length) packed with Amberlyst-15 resin. Reaction experiments were performed at 20 oC 

and atmospheric pressure. To obtain model parameters, binary adsorption experiments were 

organised in absence of reaction. The multicomponent equilibrium adsorption relationship was 

assumed to follow the modified Langmuir type. The model for the adsorptive reactor includes 

axial dispersion, external and internal mass-transfer resistances, constant temperature and 

multicomponent Langmuir Isotherms, and model equations were solved by orthogonal 

collocation in finit elements method, which was implemented in the PDECOL package, using 

the measured model parameters.  

With the above results from the Batch Reactor and Fixed Bed Adsorptive Reactor experiments, 

it is now possible to design and to optimize an efficient process in a integrated unit, which unit is 

a combination of reaction and separation units, so-called Simulated Moving Bed Reactor 



(SMBR). The Simulated Moving Bed Reactor (SMBR) for the synthesis of dimethylacetal was 

studied experimentally and with simulations.  

The experimental results are compared with the TMBR modeling strategy. The mathematical 

model assumes axial dispersion flow for the bulk fluid phase, plug flow for the solid phase, 

linear driving force (LDF) for the particle mass transfer rate and multicomponent adsorption 

equilibria. The stationary steady-state predicted from the TMBR model is in agreement with the 

experimental SMBR cyclic steady-state at the middle of the switching time behaviour, in terms 

of internal concentration profiles. 

DME synthesis with Smopex 101 fibres catalyst was also studied in batch and fixed bed reactor.  


