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Boyar madde, last ik ,  parfüm ve farmasötik sanayinde ara girdi olarak 
kullanılan 2 -naftol ardışık üç basamaklı b ir proses i le  üretilmektedir. 
Birinci alt-prosesde BF3 .H3 PO4  katalizörü kullanılarak naftalinin propilen 
i l e  alkilasyonu sonucu 1-izopropilnaftalin (1-IPN) ve 2-ızopropilnaftalin  
(2-IPN) izomer karışımı üretimi; ikinci alt-prosesde 2-IPN'in oksidasyonu 
i le  2 - izopropilnaftalin  hidroperoksit (2-IPNHP) üretimi ve üçüncü a lt-  
prosesde de 2-IPNHP*in parçalanması i le  2-naftol ve aseton üretimi gerçek
leşmektedir [1 ].

Oksidasyon tepkime g ird is i  olan 2-IPN çözeltisinde bulunabilen diğer 
bileşenlerin 2-IPNHP oluşum tepkimesi üzerinde inhibisyon etkisi gösterdiği 
ve oksidasyonu güçleştird iğ i; bu nedenle b ir inc i basamak alkilasyon tepki
mesi i le  üretilen IPN'nin çözücü ve yan ürünlerden ayırılması ve IPN iç in 
deki 1-izomerinin 2-IPN'e izomerizasyonunun gerçekleştirilmesi gerektiği 
belirlenmiştir [2]. Bu amaçla 1-ÎPN 1 nin 2-IPN'e izomerizasyonu incelene
rek katalizör cinsi ve miktarının, sıcaklığın ve kalma süresinin e tk ile r i  
kesikli reaktör sisteminde araştırılm ış; girdi ve ürün analiz leri gaz 
kromotografı ve infrared spektrofotometresı i le  yapılm ıştır .

Çalışmada katalizör olarak AICI3  ve BF3 .H3 PO4  kullanılmış ve AICI3  

katalizörü i le  kısa sürede dengeye u la ş ı ld ığ ı ,  ancak BF3 .H3 PÖ4  katalizörü 
i le  dengeye ulaşım süresinin a rtt ığ ı;  sıcaklığın art ır ı lm asıy la  BF3 .H3 PÛ4  

katalizörü i le  dönüşümün a rt t ığ ı ,  AICI3  kullanıldığında ise seçim liliğ in  
olumsuz olarak etkilendiği; BF3 .H3 PO4  katalizörü i le  yüksek, AICI3  kata l i
zörü i le  düşük katalizör/IPN mol oranlarında çalışılması gerektiği b e l i r 
lenmiştir. Kullanılan her iki katalizör iç in  de tepkime kinetik modeli 
varsayılarak tepkime hız sabitleri bulunmuş ve varsayılan modellerin deney 
verile r i  i le  uyum içerisinde olduğu gösterilm iştir . Yan tepkimeye neden 
olmaması ve rejenere edilerek birden fazla izomerizasyon tepkimesinde kul
lanılabilmesi gibi avantajlara sahip olan BF3 H3 p0 4 !ün 1-IPN 'nin 2-IPN'e 
izomerizasyonu tepkimesinde katalizör olarak kul!anıimasının uygun olduğu 
belirlenmiştir.
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