
PROCESSOS E COMPOSTOS QUÍMICOS



Processo intensificado com separador
supersônico para produção de metanol a partir

de gás carbônico e hidrogênio ou de gás de
síntese

RESUMO: Processo para produzir metanol intensificado por
separadores supersônicos com injeção de água elevando a
produção de metanol sem elevar carga, pressão reacional ou gás
de reciclo. Separadores supersônicos injetando água são
instalados na saída de gás do separador de metanol após o
reator e no vent de topo da coluna de leves, elevando a
produção de metanol ao elevar a conversão no reator
deslocando o equilíbrio, e reduzindo metanol no gás de reciclo/
purga e no vent da coluna de remoção de leves.

DESAFIOS E OBJETIVO: a) Elevar a conversão por passe no
reator de síntese de metanol sem alterar demais condições; b)
Reduzir perdas de metanol no gás de purga do loop do reator; c)
Reduzir circulação de metanol no gás de reciclo do reator
elevando conversão de equilíbrio; d) Reduzir perdas de metanol
no vent de topo da coluna de remoção de leves de metanol
bruto, ao mesmo tempo permitindo reduzir a pressão desta
coluna o que favorece a separação de leves.
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SOLUÇÃO: Consiste em instalar separadores
supersônicos com injeção de água líquida em dois
pontos do processo de produção de metanol: no
loop de reação de síntese de metanol na saída de
gás do separador de metanol; e no gás de vent do
condensador de topo da coluna de remoção de
leves do metanol. Assim eleva-se a produção de
metanol ao: elevar a conversão no reator
deslocando o equilíbrio; reduzir metanol no gás de
reciclo, no gás de purga e no vent da coluna de
remoção de leves.
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