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T.H. EINDHOVEN 

AFD. SCHEIKUNDIGE 
TECHNOLOGIE 

Onderwerp 

Hoogleraar 

AFSTUDEERVERSLAG van: A.A.J. Maagdenberg. Blz. 1 

De hydrogenering van aardoliedestillaten. 

Prof. Drs. H.S. van der Baan. 

Laboratorium : Chemische Technologie. Datum: 6 november 1970. 

Samenvatting : In dit onderzoek is getracht een hoogkokende aardolie

fractie van 350-400°C door katalytische hydrogenering om te 

zetten in een paraffine liquidum. Het proces wordt verdeeld 

over twee stappen: 1 een katalytische ontzwaveling, 

katalysator: Co0-Moo3 op ~-Al 2 o3 . 

2 een katalytische desaromatisering, 

katalysator: Pt op ~-Al2 o3 . 

Deze verdeling is noodzakelijk, omdat de platina katalysator 

tijdens de desaromatisering vergiftigd wordt, indien het zwa-

velgehalte van de olie hoger is dan 100 ppm. 

In aansluiting op het werk van P.J.A.M. Raaijmakers is 

de katalytische ontzwaveling nader bestudeerd. Het ontzwave-

lingsproces verloopt in een fixed-bed-reactor, waarbij een 

'trickle-flow' wordt toegepast. Als katalysatoren zijn getest: 

1 Ketjenfine GC4-164: 16,7 gew% Moo3 , 1,5 gew% CoO en 2,8 gew% 

NiO op r-Al2o3 • 

~ Ketjenfine 124 12,0 gew% Moo3 en 4,0 gew% CoO op 

~-A12 o3 • 

De procescondities vari~ren tussen: 330-410°C, 110-150 atm, 

en 50-100 ml olie per uur, bij een watrestofdebiet van 60 Nl 

per uur. Een hoogkokende aardoliefractie (750 Neutral, 5000 

ppm S, viscositeit 160,6 eSt) kon in één stap ontzwaveld 
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worden tot beneden 100 ppm S met beide katalysatoren. Naast de 

invloed van variatie in de procescotidities, is het effect van 

de koppeling van twee reactoren achter elkaar, en de activi-

teitsafname van de katalysatoren bestudeerd. 

De gunstigste resultaten zijn~ 

Ketjenfine GC4-164 -condities: 390°0, 110 atm, 50 ml olie/uur 

en 60 Nl H2/uur: zwavelgehalte 25 ppm, viscositeit 56,2 eSt. 

Ketjenfine 124 -conditie~: 33ü°C, 
1
115 atm, 50 ml olie/uur 

en 60 Nl H2/uur: zwavelgehalte 51 ppm, viscositeit 97,1 eSt. 

De zwavelgehaltes zijn gemeten met de verbeterde kwartsbuis-

methode, die onderzocht is op haar .nauwkeurigheid en betrouw-

baarheld bij zeer lage zwavelgehaltes. 
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1. Inleiding. 

Het onderzoek is ~pgezet om een paraffine liquidum te 

bereiden u~t een hoogkokende aardoliefractie door middel van 

katalytische hydrogenering. Aan een paraffine liquidum en 
. 

overeenkomstige speciale oli~n worden hoge eisen gesteld, zo-. . . . 
dat verregàande raffinage noodzakêlijk is. Momenteel wordt de 

' ' 
,::.1 · • I 

raffi~~ge met ~waveliuur toegepast. Dit proces is duur, en 

heeft bovendien milieuverontreiniging ten gevolge, zodat een 
' ander pr?ces wenselijk is, waarbij de,ze nadelen geheel of ge-

deeltelijk wegvallen. 

Om een paraffine liquidum te verkrijgen, die voldoet 
'. 
' ' aan de· eisen van reuk-,. smaak- en fkleurlooshe.id, en oxyd~tie-
. ' • 

en kleurstabiliteit ·1 ), wordt een aardol ie fractie van 350-400°0 

geraffineerd. Paraffine liquidum wordt toegepast als: 

a smeermiddel in de voedingsmiddelenindustrie, 

b smeermiddel en grondstof in de farmaceutische industrie, 

c technische witte olie in de cosmetische en textielindustrie, 

d isolatiemateriaal eri warmte afvoerend medium in hoogspan-

ningkabels en transformatoren.· 

De agressieve, giftige en instabiele eigenschappen van 

een niet geraffineerde olie worden ~eroorzaakt door de aanwe-

zlgheid van zwavelhoudende en onverzadigde verbindingen, zoals 
' 

sulfiden, thiofenen en aromaten.·Zwavel-verbindingen zijn vaak 

giftig voor de mens en agressief tegenover metalen. Aromaten 

verlagen de doorslagspanning van de olie, en zij hebben een 

2 ongunstige invloed op de oxydatie- en kleurstabiliteit ). 
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V~or de raffinage zijn twee processen bekend 3): 

a behandeling.met geconcentr!3erd· zwavelzuur, resp. oleum en/ 

' . 
. , I I 

b de katalytische hydrogenering. 
' . 

ad ~·: . De raffin~ge met ·.zwavelzuur) wo:r;-dt uitgevoerd door' .. de 

olie enige malen met' zwavelzuur, resp. oleum te mengen en/of 

so
3 

door te leiden, en vervolgens van de hierbij gevormde 

zuurteer te scheiden. Daarna wordt de olie gemengd met bleek-

aarde en daarvan weer gescheiden met een filterpers. In de 

eerste stap werkt het zwavelzuur sulfonerend en oxyderend op 

de olie in. Uit de zuurteer kunnen sulfenzuren teruggewonnen 

worden, en verbranding levert S02, dat weer omgezet kan wor

den ln so
3 

en zwavelzuur. Deze werkwijze is kostbaar en kan 

het verlies aan zuur niet compenseren. Bij de behandeling met 

bleekaarde word,en kleurstoffen en minder stabiele verbindingen 

door adsorptie weggenomen. De bleekaarde wordt van de olie ge-

scheiden met behulp van filterpersen. Dit is een arbeidsinten-

sieve stap. De bleekaarde is niet meer te regenereren. 

Dit raffinageproces'is duur door een hooe chemicali~n

verbruik en een lage opbre,ngst aan paraffine l.iquidun (:!: 60%). 

De productie van zuurteer en verontreinigde bJeekaarde brengt 

ho8e kosten met zicr1 mee, daar depe afvalproducten in verband 

met de milieuverontreinie;ing niet zonder meer gedumpt kunnen 

wordRn. In de naaste toekomst zu1len deze kosten nog hoger 

worden in verband met de van de overheid te verwachten maat-

regelen op dit gebied. 

Bovengenoemde factoren makèn de ontwikkeling van een 

nieuw proces, waarbij weinig schadelijke afvalproducten ge-
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vormd worden, zeer aantrekkelijk. Een dergelijk proces is de 

katalytische hydrogenering. Dit pr'oces wordt op verschillende 

wijzen uitgevoerd en toegepast. Tot nu toe wordt het slechts 

gebruikt voor de gedeeltelijke hydrogenering van oliefracties 

met een kookpunt lager dan 350-400°C 3 ). 

ad b: De katalytische hydrogenering wordt gesplitst in ent-

zwaveling en desaromatisering. De zwavel dient hierbij eerst 

verwijderd te worden, omdat hij de metaalkatalysatoren bij de 

desaromatisering vergiftigt. Bij de ontzwaveling wordt de zwa-

vel verwijderd door reductie met H2 tot H2s. Na ontzwaveling 

van de olie tot beneden 1UO ppm kan de desaromatisering over 

platina uitgevo~rd ~orden 4). 

Bij het ontzwavelingsproces worden olie en waterstof 

onder hoge druk (100-150 atm) en bij hoge temperatuur (250-

4000C) geleid over een katalysator. Het product wordt in een 

afscheider weer gescheiden in olie en gas. Dit gas bevat H2 , 

H2s en enige kraakproducten; na verwijdering van de H2s kan 

het waterstofrijke mengsel opnieuw gebruikt worden. De afge-

scheiden olie wordt door strippen van opgelost H2S ontdaan. 

Dit proces ondervangt de nadelen van de zuur-bleekaar-

de raffinage; nieu~e nadelen vormen de vereiste hoge druk en 

temperatuur, waardoor de kosten van de apparatuur hoog zijn. 

Door de hoge opbrengst is toch goedkopere productie mogelijk. 

ln dit onderzoek is de katalytische hydrogenering in 

twee stappen bestudeerd, uitgaande van en voortbouwend op het 

werk van de voorgaande onderzoekers 1. R. J. ljamers 4 ) en 

P.J.A.M. Raaijmakers 5 ). Met name de ontzwaveling is bestu-

deerd, waarbij olie ontzwaveld is tot beneden 100 ppm S . • 

,-
' . 
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2. De katalytische hydrogenering. 

De aanwezigheid van zwavelverbindingen in aardoliepro-

ducten, afkomstig van de organismen, waaruit de aardolie ge

vormd is 6 ), heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van 

deze producten. Daar de zwavel bovendien de meeste katalysa-

toren, die bij hydrogeneringsprocessen gebruikt worden, snel 

vergiftig~•, is het noodzakelijk de olie eerst zo ver moge-

lijk te ontzwavelen. 

2. 1 • De hydrogenerende ontzwaveling. 

Het principe van de ontzwaveling berust op de hydroge-

nering van zwave1verbiridingen,·.~~arbij de zwavel vrijgemaakt . 
I 

wordt als H2S"cnpe r~ster~ndp koolstofverbinding verzadigd 
.. 

wordt. De reactieG, die optreden zijn van het volgende type: 

Deze reacties worden gekatalyseerd door metaaloxyden en -sul

fiden van elementen u!t de 6de en Ssi~ groep van het perio~ 
. ! '. 

diek 'systeem. Met name. een mengcel van cabaltoxyde en molyb-

deenoxyde wordt vee1 als katalysator gebruikt, daar deze een 

hoge se1ectiviteit voor zwavelverbindingen bezitten. De beste 

katalytische werking wordt verkregen, wanneer de katalysator' 

zo bereid wordt, dat de verhouding Co:Mo ongeveer 1:5 be

draagt 7 ). 

De !s~~~!l~~~~!:' die gewoonl~jk gebruikt wordt, bevat 

1-5 gew% CoO en 5-20 gew% J.V1oo 3 op l-Al2o3 als drager. De ka

talysator bereikt zijn maximale activiteit, wanneer hij in 
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sulfidische vorm is; daarom moet hij ingezwaveld worden, 

d.w.z. in sulfidische vorm gebracht worden door hem te voeden 

met een olie met een hoog zwavelgehalte bij geschikte condi-
8 . 

ties ) • De Co-r'Io-katalysator heeft een lange levensduur, om-
' 

dat hij niet vergiftigd wordt door zwavel-, stikstof- en 

zuurstofverbindingen 9 ). 

Aangez~en in hoogkokende aardoliefracties een zeer 

groot aantal verschillende en ingewikkelde zwavelverbindingen 
6' 

voorkomt ), is een oplossing voor het ontzwavelingsprobleem 

met modelstoffen moeilijk.te verwezenlijken. Raaijmakers 5) 

heeft gepoogd om via experimenten met modelstoffen tot een 

oplossing te komen. Alleen enige zeer eenvoudige verbindingen 

waren voor hem beschikbaar als modelstof, namelijk thiofeen 

en benzothiofeen. De experimenten met deze stoffen verliepen 

zeer goed, waarbij hij zwavelgehaltes beneden 100 ppm bereikte. 

De ontzwaveling van aardoliedestillaten was echter veel minder 

goed, omdat in de olie meer ingewikkelde zwavelverbindingen 

voorkomen. 

Ishiguro 10 ) heeft de relatie tussen de evenwichtscon-

stante van de hydrogeneringsreactie en de reactietemperatuur 

bepaald voor een aantal verbindingen. Hierbij blijkt het even-
\ 

wicht voor de ontzwaveling gunstiger te ll~gen naarmate de 

temperatuur lager is: bij een temperatuurdaling van 50°C neemt 

• de evenwichtscanstante toe met ·eén factor 100 in het hier be-
. I 

langri j\C,e temper41~uurge bied. .1\nderzi jd s vereist een voldoend 

hoge reactiesnelheid een tameli.jk hoce tempera tuur. 

Van· 2i j ll Langhout 11 ) heeft op basis van thermodyna

mische geg~ven~ de ohtzwavelitig uitBewerkt voor een aantal 

. . 



•.;.,1 

-8-

homologe reeksen van enige typen zwavelverbindingen. De daar-

uit ~oortvloeiende verwaehtingen werden door zijn experimen-

ten bevestigd. Hij·voerde zijn experimenten uit in een 

:~E!~~!~:f!~~~Ef~~~~' zoals ook bij dit onderzoek het geval 

is. Bij een trickle-flew-proces worden de condities zo geko-
. 

zen, dat de olie grotendeels als vloeistof over de katalysa-

tor gevoerd wordt, wa3.rbij een goed evenwicht met de dampfase 

optreedt. De reactie verloopt·het best~, wanneer de olie in 

de dampfase is door een snelle ad- en desarptie tesamen met 

de waterstof aan het katalysatoroppervlak. Om alle olie in 

dampvorm te brengen is een hoge temperatuur nodig, hetgeen 

kraakreacties bevordert. Bij een trickle-flew-proces wordt 

dit nadeel grotendeels ondervangen, omdat bij een lagere tem-

peratuur gewerkt kan worden. Immers slechts een gedeelte van 

de olie wordt hierbij in dampvorm gebracht, waarbij practisch 

dezelfde goede ad- en desarptie verkregen wordt. Het trickle-

flow-proces is dus aantrekkelijk ondanks een iets minder goed 

verlopende reactie·. 

De invloed van de ~~IEE~f~~~~E op de Ligging van het 

evenwicht is groot; bij hoge waterstofdruk is dit echter van 
. 

weinig b~lang en wordt de temperatuurinvloed vooral. van belang 
' 

voor de reactiesnelheid. Lage temperaturen begunstigen de lig-

ging van het evenwicht en verminderen het optreden van kraak-

reacties. 

Naast de temperatuur is vooral de ~~~~E~~2fl~!!~:Y~E: 

h2~g!~g een belangrijke variabele, daar deze verhouding be

paalt hoe groot de fractie van de olie in de dampfase is. Is 

de H2/olie-verhouding te laag, dan wordt niet voldoende olie 
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in dampvorm gebracht; ligt de v~rhouding te hoog, dan wordt 

wel een grote hoev~elheid in dampvorm gebracht, maar is de 
.. , , ' . . ' 

contacttijd te kort.· Bij de hier ~itgevoerde experiment~n 

was ca. 10% van de olie in de dampfase. Het oliedebiet is 
I ----------

eveneens van .invloed op de ontzwaveling: een hoog oliedebiet 

houdt een slechte ontzwaveling in. Hoge ~~~~E~~~f~E~~' du~ 

hoge waterstofconcentratie bevordert de ontzwaveling, zie 9). 

Bovendien is een aantal andere factoren van belang in 

verband met de viscositeit, die mede de kwaliteit van de olie 

bepaalt. De viscositeit moet minimaal ca. 70 est bedragen bij 

100°F om de olie voor verschillende doeleinden te kunnen ge-

bruiken. Wegens het kraken, thermisch en katalytisch (molyb-

deenkatalysatoren worden ook voor kraakprocessen gebruikt bij 

3~0-470°C! 12
)), is de temperatuur de belangrijkste variabele. 

Gunstig voor het verkrijgen van een hoge viscositeit zijn ook 
' 

een hoog oliedebiet en een hoge druk. 

Dit alles heeft tot gevolg, dat bij de hydrogenering 

voor een optimaal resultaat gestre~fd moet worden naar een zo 

laag mogelijke temperatuur, een hoge druk en een juiste com-

binatie van olie- en waterstofdebiet. Gewoonlijk wordt toege-

past een LHSV van 0,2-5,0 gr olie/gr kat. per uur met een 

H2/olie-verhouding van 300-2000 Nl/1. 

De nevenreacties, die naast het kraken optreden, zijn 

de verwijdering van stikstofhoudende verbindingen, die gere-

duceerd wo:r;-den tot NH3 , en de verzadiging van gemakkelijk te 

hydrogeneren onverzadigde verbindingen; beide reacties zijn 

gunstig. Stikstofverbindingen vergiftigen de katalysator in 

de volgende d~saromatiseringsstap. 
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2.2. De hydrogenerende desaromatisering. 

De desaromatiseripg met behulp van waterstof over een 

platinakatalysator kan worden uitgevoerd met oli~n met een 

zwavelgehalte beneden 100 ppm 4 ). De desaromatisering wordt 

op gelijke wijze uitcevoerd als de ontzwaveling, met andere 

procescondities. Ook hier is een katalysator nodig; de in aan-

merking komende katalysatoren zijn metalen uit de 8ste groep 

en die uit de nevenreeks van de 6de groep van het periodiek 

systeem. De sulf~den van deze metalen worden ev.eneens toege-
• ' . past, daar de~e niet vergiftigd wor~en door zwavelverbindin-

gen 13):.'De metaàikatalysat·or~n genieten echter de voorkeur, 

omdat zij actiever zijn. De meest gebruikte zijn platina- en 

nikkelkatalysatoren,•waarbij om vergiftiging te voorkomen de 
. . 

voeding maximaal 100 ppm resp. 10 ppm zwavel ma~ bevatten. Om 

kraken tijdens de desaromatisering tegen te gaan, schijnt een 

c;eringe .hoeveelheid zwav.el in de V.Çleding wenselijk te zijn 1,4 ) • 
, I 

Bij deze onder~oekingen wordt in eerste instantie ~~n 

Ft-katalysator gebruikt (0,6 gew% Pt op x-Al 2o3 ). 

2.3. Resultaten van de katalytische ontzwaveling uit voor

gaande onderzoeken.5). 

Raaijmakers heeft met zijn werk aangetoond~ dat het mo

gelijk is een aardoliedestillaat van 350-400°C zover te ont

zwavelen, dat het zwavelgehalte beneden 100 ppm komt. Dit re-

sultaat bereikte hij door het product van een ontzwavelings-

experiment als voeding voor een tweede ontzwaveling te ge-
' 

bruiken, nadat eerst de opgeloste H
2

s verwijderd was. Het op 
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deze wijze verkregen product beantwoordde aan het gestelde 

doel. 

De con~ities, waaronder gewerkt werd, waren: 

druk 

temperatuur 

oliedebiet 

waterstofdebiet 

50 ml per uur 

60 Nl per uur 

De reactor was gcvuJ.d met 130 ~r katalysator (Ketjenfine 

Hydrotreating Katalyst, 164 series). Dit resulteert in : 

LHSV 0,3 gr olie/gr kat. per uur 

H2/olic-verhouding 1200 ~<1/l 

Het zwavelgehalte van voedinr; en eindproduct bedroeg 5000 ppm . 
resp. 60 ppm • 

.. 
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3. De apparatuur. 

3.1. De ontzwavelingsinsta~latie. 

Een tekening van de installatie is gegeven in fig. 1 
I 

op blz. 13. De reactoren kunnen ieder apart gebruikt worden; 

ook kunnen zij rechtstreeks met elkaar gekoppeld worden. 

3.1.1. De olievoeding. 

De olievoeding wordt betrokken uit een voorraadvat, in

houd 2 liter, uitgevoerd in 18/8 Cr/Ni-staal. Het voorraadvat 

is dubbelwandig, zodat de mogelijkheid bestaat de voeding te 

verwarmen. Het oliedebiet kan nauwkeurig gemeten worden met 

behulp van een peilglas; door het afsluiten van de afsluiters 

1 en 2 staat de po.mp alleen met het peilglas in verbinding. 

De inwendige diameter van het peilglas bedraagt 7 mm (door

snede 38,5 mm 2 ). 

Met een plunjerpomp (Diesel-Holland doseerpomp, type 

' 03/4) wordt de olie via terugslagklep 3 naar de reactor ge-

voerü. De slag van de plunjer kan met de hand ingesteld wor-

den van 0 tot 3 cm, hetgeen bij een druk van 200 atm overeen 

komt met een debiet van 0 tot ca. 0,7 1/twr, wanneer een plun-

jer van 3 mm gebruikt wordt. Het debiet is afhankelijk van de 

viscositeit van de olie, waardoor het maximale debiet varieert 

van 0,6 tot 0,8 1/uur. Direct ac~ter de pomp is een veerveilig-

heid geplaatst om overbelasting van de pomp te voorkomen; zij 

is afgesteld op 200 atm. 
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figuur 1, flowsheet hydrogeneringsinstallatie. 
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3.1.2. ,De waterstofvoeding en drukregeling. 

De benodigde waterstof wordt betrokken uit een bombe, 

inhoud 25 1, waarin de waterstof kan worden opgeperst tot 

2)0 atm met bèhulp van een compressor (merk: Corblin). De bom-

be is voorzien van een veerveiligheid, omdat de achter de bom-

be geplaatste reduceerven~ielen 1 en 2 maximaal 200 atm kun-

nen verdragen. Dit geldt overigens voor de gehele apparatuur, 

zodat alle veiliGheden afgesteld zijn op 200 atm. Het gebruik 

van een compressor en een bombe maakt een volledige benutting 

van de inhoud der H2-cylinders mogelijk. tJavendien kan de bom

be ook tijdens een experiment opgeperst worden, zodat de con-

tinul. te i t van de proeven ge{;arandeerd is. 

Via het hogedruk reduceerventiel 1(2) (Loosco 62.142), 

waarmee de druk in de reactor(en) wordt ingesteld, en de te

rugslagklep 1(2) wordt de waterstof aan de reactor toegevoerd. 

Alle gassen worden afgevoerd naar de afgasleiding, die 

continu gespoeld wordt met stikstof om explosieve reacties 

van de wate~stof te voorkomen. Ook alle veiJigheden zijn met 

hun afvoer op de af~asleiding aangesloten, uitgezonderd de 

veiligheid or de oliepomp . 

. 
3.1.3 . • pe reactw en d,e pr;odlltctafvoer. 

Voor de technische gee;evens betreffende de reactoren 

' zij verwe~cn na~r de ontwerptekeninc ~p blz. 15. Reactor 1 en 
. ' . 

2 zijn volgens dezelfde tekenin~ vervaardigd, met uitzonde-

ring van de lengte van reactor 1 ' die 48 cm ':-1edraagt i.p.v. 
'. 

210 'Cm~ 39,5 De inhoud r,e.actor 1 
. , 

2 i$ 500 ·cm. van êl} resp. en 

De maximaal toelaatbáre werkcondities zijn 150 atm bij 400°C. 
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De druk in de reactor wordt gemeten met een geijkte 

bourdonveermanorneter (PI, fig. 1). Een breekplaat-beveiliging, 

die bij 200 atm doorslaat, beveiligt de reactoren. Centraal 

onder in de reactoren steekt een therrnokoppclhuls, zodat de 

temperatuur binnen de reactoren gemeten kan worden. De reac-
. 

toren worden geheel gevuld met katalysator. Het katalysator-

bed rust op een zeefplaatje (ga:::..tjesdiameter 0, 5 rnrn); dit 

dient om verstoppingen van de react9ruitlaat en uitzakken van 

de katalysator te voorkomen. 

Achter de reactoruitlaat is een filter aangebracht van 

gesinterd staal (type Hoke no.4: 20-30;") om kleine katalysa

tordeeltjes tegen te houden, die verstoppingen zouden kunnen 

vcroorzaken i.n afsluiters en in het gevoelige reduceerventiel. 

De reactieproducten worden rechtstreeks naar een hoge-

druk-afscheider, voorzien van diJlpijp, gevoerd .. Nadat hierin 

de vloeistof van het gas gescheiden is, wordt het gas via re-

duoeerventiel 3 (1oosco 2.60297~) en de natte gasmeter (meter-

fabriek Dordrecht) afeevoerd na~r de afgasleiding. Het gasde-

biet wordt ~eregeld met afsluiter 22, c11 Gemeten met de natte 

gasmeter. Gewoonlijk wordt de druk gereduceerd tot 1,5 ä 2 atm. 

De olie wordt via afsluiter 24 afgetapt. Vanwege de 

hoge druk, die achter de olie staat, is aan deze afsluiter 

een nauwe aftappijp gema&kt. 

Alle !eidingen, afsluiters e.d. zijn uitgevoerd in 

18/8 Cr/Ni-staal, zodat geen roestvorming op kan treden. Alle 

afdichtingen zijn van het lijn-type. 
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3.1.4. Temperatuurmeting en -regeling. 

De verwarming van de reactoren is gesplitst in twee 

delen: het bqvengedeelte -oorspronkelijk alleen gebruikt als 

voorverwarmingssectie- en het ondergedeelte, de reactiesectie, 

waarvan de verwarming door een :z:egelaar wordt gestuurd. . . 

D~ r:e bruikte verwarmingsdraa!! heeft een weerstand van 
' • '• ~I . I 

1,4 Ohm/meter. Reactor 1 is voorzien van 6 m verwarmingsdraad 

voor de voorverwarming en 8 m voor de reactiesectie; bij reac-
• 

tor 2 zij~ beide secties voorzien van 12 m. 

De verwarming wordt voer beide reactoren apart met elk 

twee variacs gere{~eld. De voorverwarming wordt met de hand 

ingesteld, evenals de hoq~dverwarmi~g, die daarna geregeld' 
f ' • I ) '," 

wordt docir een 'elnik'NZT'-regelaar. Deze regelaar is uitge

rust met een thermokoppel (ijz~r-constantdan), dat op de re-

actorwand is bevestigd. Wordt de op de rec,elaar ingestelde 

temperatuur overschreden, dan wordt 15% van de aan de ver-

warming toegevoerde energie afgesneden. 

Tussen verwarmiftgsdraad en reactor is een laag asbest-

papier aangebracht om eventuele kortsluitine te voorkomen. 

Thermisch zijn de reactoren van de omgeving geisoleerd door 

omwikkeling met twee lagen asbestkoord. Het geheel wordt af-

geschermd door. een afneemhare aluminium mantel, die aan de 
·' 

binnenzijde bekleed is met glaswol. 

De thermokoppelhuls, die centraal onder in de reactor 

steekt, bevat 3 thermokoppels (ljzar-constantaan). Zij die-

nen om de temperatuur in de reactor te re;,istreren; daartoe 

steken ze tot verschilJende hoogten in de reactor, te weten 

(zie fig. ·1, blz. 13): 
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a. onder in de voorverwarmingssectie, 

b. in het midden van de reactiesectie, 

c. ter hoogte van de reactoruitlaat. 

Bovendien zijn twee thermokoppels centraal op de buitenwand 

van de reactor aangebracht, ~~n voor de regelaar van de ver-

warming en één voor registratie. 
' 

De registratie van de temperatu~r geschiedt met een 

zespunt-schrijver (Philips, type PE13 72)(TI, fig.1). De com-

binatle therm9koppel-schrijver is geijkt met kokend water en 

met een millivoltmeter. De koude las van alle thermokoppels 

steekt in smeltend ijs. 

Aangezien het tamelijk veel tijd kost om de reactoren 

op temperatuur te brengen, blijft de verwarming normaal con-

tinu ingeschakeld. Terwille van de veiligheid zijn de reacto-

ren voorzien van een thermische beveiliging, aangebracht op de 

afschermkap. Wanneer de temperatuur te hoog oploopt, wordt de 

hele energievoorziening uitgeschakeld. Wanneer bij temperatu

ren boven 350°C gewerkt wordt, treedt deze beveiliging onge-

wenst in werking; in dat geval wordt ~ij verwijderd, en ~e 

verwarming zo in~esteld, dat de gewenste temperatuur tevens 

de maximaal bereikhare is. 

3.2. Uitvoering van de experimenten. 

Bij het begin van een serie experimenten wordt de hele 

installatie doorgespoeld met stikstof via afsluiters 9 en 12 

(fig. 1, blz .. 13); tegeliijk vlrdt een controle op lekkage 
I .. 

plaats ... Daarna W'brdt de waterstof in de reactor geleid, en 

tevens wordt de verwa~ming zo ingesteld, dat de gewenste tem-
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peratuur bereikt wordt. Wanneer de temperatuur constant is, 

kan het experiment beginnen. 

De waterstofdruk wordt ingesteld met reduceerventiel 

1(2), en het debiet wordt geregeld met reduceerventiel 3 en 

afsluiter 22. Vervolgens wordt de oliepomp ~estart en de ver-

langde plunjerslag ingesteld. 

Wanneer alleen reactor 1 ~ebruikt wordt, zijn de af

sluiters 8, 11, 13 'en 15 geopend, en blijven de afsluiters 7, 

14, 17, 19, 20, 21 en 23 gesloten. Bij gebruik van reactor 2 

alleen worden de afsluiters 7, 19 en 23 geopend, terwijl de 

afsluiters 8, 11, 13, 14, 15, 17, 20 en 21 gesloten blijven. 

Indien de reactoren gecombineerd gebruikt worden, zijn de af-

sluiters 8, 11, 13, 14, 17 en·23 open, ~n de afsluiters 7, 15, 

19, 20 en 21 dicht. 

Gewoonlijk wordt aangenomen, dat het proces stationair 

is na ca. 5 uur. Deze tijd varieert met de l:~rootte van het 

oliedebiet en het aantal in gebruik zijnde reactoren. Wanneer 

de voeding is gewijzigd, dient een langere conditionerings-

tijd (ca. 5 uur extra) aangehouden te worden, aangezien res-

tanten van de voorgaande voeding achterblijven in de appara-

tuur. Wanneer het proces stationair is, wordt een oliemonster 

afgetapt via afsluiter 24, dat representatief geacht wordt 

voor de reactie onder de ingestelde condities. Vaak wordt 

ca. 2 uur later nog een monster genomen. Het monster wordt 

vervolgens bevrijd van opgelost H2s door gedurende 1 uur bij 

65°C stikstof door te leiden. Daarna kan net monster geanaly-

seerd worden. 
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8ij be~indiF_;ing vap een experiment dient eerst de olie-

voedir:cg gestopt te worden; ca. 30 minuten later kan dan de 

waterstofvoeding afgesloten worden. Door deze werkwijze wordt 

zoveel mogelijk olie uit de reactor verwijderd, hetgeen de 

activiteit van de katalysator ten goede komt. 3ij langdurige 

onderbreking van de experimenten wordt de verwarming uitge-
• 

schakeld. De apparatuur wordt niet met stikstof gespoeld, daar 
.I 

dit, volgens opgaye van Ketjen, fabrikant van d~ katalysator, 
• 

de activi ~ei t ·van cie katalysator' v'err~ündert, omdat stikstof 

geadsorbéerd wordt
1 

aan het kat~lysatoroppervlak, waardoor de 

waterstof verdreven wordt. Sl8chts bij reparaties etc. wordt 

. \ de apparatuur met stikstof ~espoeld . 

'' . ; I 

.. 

. . 
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4. De zwavelanalyse. 

4.1. De gewijzigde kwartsbuismethode volgens Popiel 15). 
I 

Omdat ontzwaveld moet worden tot een zeer laag gehalte 

in verband met de desaro~atisering, moet net zwavelgehalte 

van de olie tot ± 10 ppm nauwkeurig bepaald kunnen worden. De 

hier toegepaste methode voldoet aan deze eis. 

De kwartsbuismethode berust op.een volledige verbran-

ding van de olie, w~arbij de aanweziGe zwavel tot een mengsel 

van so2 en so3 wordt geoxydeerd. Die verbranding geschiedt in 

een kwaftsglazen buis bij 950°C in zuivere zuurstof. De olie 

wordt op een·platina gaasje eedruppeld; dit gaasje kataly-

seert de yerbranding en voorkomt, dat de kwartswol, waarmee 

de buis is gevuld, samensmelt op de plaats van verbranding. 

Het so2;so
3

-mengsel wordt in een verdunde H2o2-oplossing om

gezet in zwavelzuur. De hoeveelheid zuur, die gevormd is, 

wordt daarna door titratie bepaald. 

De voordelen van deze methode zijn, dat snel,nauwkeu-

rig en reproduceerbaar kleine hoeveelheden zwavel in de olie 

gemeten kunnen worden . 

. 
4.2. De zwavclanalyseapparatuur. 

De apparatuur is weergegeven in fig. 2 (blz. 22); de 

kwartsbuis .in detail Geeft fig. 3 (blz. 23). 

De benodigde ~~~E~!2f wordt betrokken uit een cylinder, 

en via een reduceerventiel co flowrarelaars aan de apparatuur 
\ 

toegevoerd. Zoals in iil~· 2 te zien is, wordt de zuurstof op 

twee plaatsen ,toegevoerd; de bcddc zuurstofstromen worden af-

.. 
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zonderlijk geregeld met een afsluiter, en gemeten met een ro-

dige diameter 0,7 mm) ge!njectecrd met behulp van een 30 ml

injcctiespuit. Het uiteinde van het capillair bevindt zich 

juist onder het slijpst~k, dat koeler en kwartsbuis verbindt, 

aang~zien het niet'~ogelijk is te voorkomen, dat de olie de 

wand van de koeler raakt, hetgeen onvolledi~e verbranding en 

explosiegevaar oplevert. De injectie3puit wordt leeggedrukt 

met een microdoseerpomp (Sage instruments, model 255-2), 

waarmee het debiet nauwkeurir, te regelen is. C}ewoonlijk wordt 

stand 5 gebruikt, waurbLj de injectiesnelheid ongeveer 0,4 ml 

per minuut bèdraagt. 

De ~~~~~E~~IE verlaat de oven via een gasvlasfles, gevuld 

met 3~-ige 11202-oplossing. Deze gaswasfles is in een ijsbad 

eeplaatst om te voorkomen, dat de peeoxydeoplossing gaat dis-

proportioneren en het water gaat verdampen onder invloed van 

de zeer hete gasstroom. Oorspronkelijk waren twee gaswasfles-

sen in het systeem op~~nomen, waarvan de tweede als controle 

diende. Aan de oplossing in deze tweede fles werden enkele 

druppels indicatoroplossing toegevoegd (1%-ige oplossing van 

broomfenolblauw in ethanol; omslagtraject pH 4,1-4,3). Daar 

op deze wijze zekerheid verkrecen werd, dat de reactie in de 

eerste fles ~olledig was, werd deze tweede fles verwijderd. 

Om lekken naar buiten te voorkomen wordt in de gehele 

apparatuur een onderdruk van ~~~.5 cm Hg onderhouden met be-

\ . ., .. , 
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hulp van èen waterstraalpomp. Om de druk te kunnen regelen 

·Zijn een lekventiel en een kwikmanometer in het systeem opge-

nomen. 

De kwartsbuis is gedee t telijk gevuld met kvmrtswol en 

-korrels. Op de plaats waar de olie druppelt, bevindt zich een 

platina gaasje. Uit veiligheidso~erwegingen is op de kwarts-

buis een koeler geplaatst, en er omheen een perspex scherm. 

De oven, waarin de kwartsbuis verhit wordt, bestaat 

uit een keramische pijp, die in twee delen met verwarmings-

draad (1,4 Ohm/m) omwikke~d is. De weerstand van ieder deel 

bedraagt 15 Ohm. Deze pijp wordt ge!soleerd met ovenstenen, 
! 

afgedekt·met asbestplaat. Het geheel is omgeven met een sta-

len beman te 1 in§c. 

De bedrijfs~~~E~E~~l.:!l.:!E van de oven is 950°C; deze tem

peratuur vwrdt gemeten met een chromel/alurnel-thermokoppel, 

verbonden met een spotgalvanometer (Radiometer, type GYM 22c) 

(TI, fig. 2). De regeling van de temperatuur ~eschiedt oet 

een zelfde thermokdppel, dat aangesloten is op een Eurotherm-

regelaar (TIC, fi~. 2) en een spanningsdeler. Deze spannings-

deler is noodzakelijk, daar de regelaar maximaal 25 mV, over

eenkomend met 600°C, op de thermo-
eurotherm 

spanningsdeler 
I 

figuur 4. 

koppelin~ang kan verdra~en. De 

spanningsdeler is zo ingesteld, 

dat hij 16,1 mV tegenspanning le

vert; dj_ t ko.Jt overeen met 400°C. 

De schakeling is weergegeven in 

figuur 4. Bij temperaturen benedc!~ 400°C moet de spanningsde-

ler worden kortGesloten. De koude las van de thermokoppels 
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steekt in smeltend ijs. IJkin~ van de thermokoppels is gebeurd 

met kokend water (1U0°C) en kokend zwavel (444,6°C). 

Wegens de Jange opwarmtijd wordt de oven buiten de 

weekends continu op temperatuur gehouden. '.foor de vei1i{~heid 

is op de oven een thermische beveiljging aangebracht. Een bi-

metaal-temperatuurrccelaar, verbande~ met een relais, schakelt 

de verwarnï:i.ne; uj_ t, zodra de tempera t1mr binnen de oven oploopt 

I 

··wanneer de oven op temperatuur is (950°C ofwel 39,35 mV), 

word-~ de koe 1 inp; a0.ngc zet en de zuur~:; tcfs troom ingesteld op 

het juiste debiet: via rotameter A 4,C l/min (stand 12) en via 
• ' I ' 

rotameter D 0,5 1/min (stand 8). Danrnawordt de caswasfles 

gevuld met ca. 150 ml :57~-ige II 2 u~-opLossing, waarvan de pH 
c: ' ' 
., , I 

eerst wordt ir~gesteld. op. de ·waarde! 4, ;(.· Dit gebeurt door .. ti-
' . . 

tratie ciet O,C1 N NabH; de titratie wordt uitgevoerd met een 
' 

pH-meter a~nex automatische titrator (Radiometer Titrator TTT 

1c; electroden: glas- G202C, calomel- K4C1; zie bijlage 1). 

Daarna wordt de caswasfles aangesloten, en moL de waterstraal-

pomp en het lekventiel een onderdruk van ca. 5 cm lig ingesteld. 

De injectiespuit wordt gevuJ.d met olie, gewogen tot op 

0,02 gr nauwkeurig, aancesloten Op het capillair en op de mi-

eredoseerpomp bevestigd. De injectiesnelheid bedraagt enge-

veer 0,4 ml per minuut, de injectietijd 20 minuten. Na het 

verstrijken van deze tijd wordt de pomp ui tc;escliakeld, de 

spuit afgekoppeld en opnieuw r_:;ewo{;en. De gaswaofles wordt af-

gekoppeld, ca. 1 minuut na het afkoppelen van de injectie-
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spuit, zodat alle verbrandingsproducten de kwartsbuis verla

ten zullen hebben. De peroxydeoplossing wordt daarna geti

treerd tot pH 4,2 met 0,01 N NaOH met de automatische titra-

tor. Uit de hoeveelheid loog, die nodig was, en het gewicht 

van de verbruikte olie kan met behulp van een ijkgrafiek 

(zie blz. 28) het zwavelgehalte van de olie worden berekend. 

Na afloop van een bepaling wordt afsluiter 1 (fig. 2, 

blz. 22) gesloten, en de gasstroom door rotameter B terugge-

bracht tot 0,25 l per minuut (rotameter stand 4). 

Om afwi~kinr,en te voorkomen mag het zwavelgehalte van 

een te analyseren monster niet hoger zijn dan 500 ppm; zo 

nodig moet het monster eerst verdund worden. ~r dient op ge

J.et te worden, dat de oven.een conditioneringstijd nodig 

heeft, hetgeen tot uiting komt, wanneer twee monsters met 

zeer verschillend zwavelgehalte na elkaar geanalyseerd wor-

den. Alle bepalingen worden in duplo uitgevoerd. 

Met maandelijkse tussenpozen moet de kwartswol in de 

oven vernieuwd worden, en moet het platina gaasje in een gas-

vlam gezuiverd worden. Ook moet regelmatig de calomelelectro-

de gereinigd worden, en daarna met een verzadigde KCl-oplos-

sing gevuld worden. 

4.4. IJking van de zwavelanalyse. 

De ijking is afgestemd op zeer lage zwavelgehaltes. Met 
\ 

ijkmonsters is een ijkgrafiek gemaakt. De gebruikte ijkmon-

sters waren oplossingen van thioxantheen in zwavelvrije olie 

(Medinol 350, zie bijlage.3). ~e ~wavelgehaltes van· deze op-
• . I . 

lossinc~tl bedroe{l~n 500, 2~.0, 1100, 50 en 25 ppm. Als controle 
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wordt meestal een 10 maal verdunde oplossing van 750 Neutral 

(zie bijlage 3) gebruikt met een zwavelgehalte van 500 ppm • 

Deze controle wordt regelmatlg uitgevoerd. 
' I . , 

.Volg"ëns,d~ ij'kv,rafiek is dd cor.versie niet volledig, 
. k''. I . ' ,:.: 

ca. 81%. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door enkele 

systematische fouten, waaronder onvolledige verbranding en 

een verschil .in tef!1peratuur .bij .de ti.tratie vóór en na de 

analyse. Bij zeer iage zwavelgehaltes loopt de conversie op 

tot boven 10C%; dit is waarschijnlijk het gevolg van de vor-, ' . 
~' , ' 

mir;g van zuurv or~ende. o~yden van a,nde~e elementen dan zw.~vel, 

waarvan.de invloed groter wordt naarmate het zwavelgehalte 

daalt. Hierdoor worden de gev.onden waarden met ca. 10 ppm 

verhoogd ten opzichte van de werkelijke waarde, wanneer olie 

met een gehalte beneden 50 ppm S geanalyseerd wordt. 

De re::ml taten van de ijking zijn samengevat in een 

·formule, die het mor;elijk maakt rechtstreeks het gezochte 

zwavelgehalte te berekenen. Deze· formule is afgeleid uit de 

ijkgrafiek met behulp van de methode der kleinste kwadraten: 

s = 197. (V1- 0,36) 
G 

met S = zwavelgehalte in ppm, V1 = volume benodigde 0,01 N 

NaOH in ml en G = gewicht verbrande olie in gr. 

De ijkgrafiek stemt niet helemaal overeen met die van 

Raai jmakers 5 ) ten gevolge' van een verschil in uitvoering van 

de analyse. 

N.B.: Bo~enstaande formuLe en de ijkgrafiek mogen slechts 

gebruikt worden, indien de analyse uitgevoerd wordt 

op de manier, als oeschreven onder 4.3. op blz. 26! 
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4.5. Alternatieve methoden voor de zwavelanalyse. 

Bij een onderzoek· naar andere methoden voor het bepa

len van het zwavell,ehalte van aardolieproducten blijkt, dat 

er volgens twee verschillende principes gewerkt kan worden 

bij routinebepalingen: 

a oxydatie tot so2;so
3
-mengsels, die na een eventuele oxyda

tie tot zwavelzuur titrimetrisch bepaald worden, 

b reductie tot H2S, d.at op colcrimetrische wijze als methy

leen-blauw bepaald wordt. 

ad b: De colcrimetrische bepalinG als methyleen-blauw berust 

op reductie van de zwavelverbindingen in de olie met water-

stof. De vri jko:nende H2s wordt met para-arninodimethylanil ine 

omgezet in methyleen-blauw, dat colcrimetrisch bepaald kan 

worrten 16 ). Deze methode is weinig nauwkeurig 5 ); door voor-

afgaande oxydatie tot'so2;so
3

, dat vervolgens gereduceerd 

wordt tot H2s, >vordt het gebrek aan nauwkeurigheid ondervan-

1?) d k . . . l ht. D d t. gen , maar eze wcr WlJZC 1s erg oms ac 1g. e re uc ,1eve 

analysemethode is dus niet aantrekkelijk. 

ad a: De oxydatieve methode berust op een volledige verbran-

ding, waarhij de aanwezige zwavel geoxydeerd wordt tot een 

mengsel van so2 en so
3

• Dit mengsel wordt in een H2o2-oplos

sing omgezet in H2so4 • ?e an~)·:r.:>e van deze H2so4-'0plossing 
• I 

geschiedt acidimetrisch, door specifieke reactie op de sul-
.·'-' . I 

faati~~en, of ~~or geleidbaarheidsmetingen 15, 18 , 19). 

De .acidimetrische bepaling is de meest eenvoudige me-

thode, maar da~renteeen niet de meest nauwkeuri~e, omdat ook 

andere elementen tot hun zuurvormende oxyden verbrand worden, 

'. , 
'' 
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hetgeen een te hoog zuurgehalte oplevert, en dus ook een te 

hoog zwavelgehalte 19). 

De bepaling op bauis van de sulfaationen wordt uitge

voerd door titr~tie met Ba(Clo4 ) 2 met thoron als indicator 19). 

Ook wordt geleidbaarheidsmeting toegepa~;t, waarmee de toename 

van het aantal ionen in de oplossing bepaald wordt 18). Beide 

methoden zijn nauwkeuriger dan de qcidlmetrische, maar vergen 

daarentegen meer tijd. 

Een andere mogelijkheid biedt de rechtstreekse ana:ise 
t . 

van het geVormde gasmengsel door micro-coulometrische titra-

t . 20 ) }.f. b. . d t lJ h t d C' 0 t 1e • 11er lJ wor a .een e gevorm e 0 2 g~me en, waar-

bij een constante so2;so
3
-vcrhouding in de oxydatieproducten 

verondersteld wordt. Deze methode is erg snel en nauwkeurig. 

Zij is echter slechts toepasbaa~ op micro-schaal, waardoor 

speciale apparatuur noodzakelijk is. 

Samenvattend blijkt de huidi~e methode te voldoen als 

een tamelijk snelle en nauwkeurige analysemethode voor rou-

tinewerk. Verbetering, vooral wat analysesnelheid en monster-

Grootte betreft, lijkt slechts mogelijk door toepassing van 

de micro-coulometrische methode. 
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5. De meting van de viscositeit. 

Aange7.ien de viscositeit van de olie van groot belang 

is voor haar toepaGsinGsmocelijkheden, wordt steeds de kine

matische viscositeit van de olie gemeten bij 100°~ (37,8°C) 

' en bij 210°~ (10ü°C) met behulp van Ubbelohde-viscosimeters. 

Met de aldus gevonden waarden voo~ de viscositeit kan de vis-. . 
cositeitstndex berekend wo;deb aan de hand van tabellen 

21
). 

• j . 
Omda.t dit laa1!ste slechts 1van belang is voor het eindproduct, 

zijn deze berekenin~en niet ·uitgevoerd voor de producten van 

de ontiwavelingsexperimenten. 

De Uhbelotide-viscoslmeter is weergegeven in fig. 5. 22 ). 

A . T) . c 

2 

figuur 5. 

3 
4 

De viscosi~eter wordt gevuld met de te onder-

zo~ken olie vi~ buis C, zodat de vloeistof 
I , .• 

zich fn vat G bevindt tussen de niveaux 3 en 

4. Na afsluiten van buts A kan de olie opge-

zogen worden in buis B tot in bolletje D. 

Daarna wordt A geopend en de uitlooptijd ~ de 

tijd, waarin het niveau daalt van 1 naar 2 -

gemeten in seconden. Uit deze uitlooptijd 

wordt met de bij de viscosimeter behorende 

ijkfactor de kinematische viscositeit bere-

kend. 

De viscositeitsmeting wordt uitgevoerd 

in een oliebad, dat met een thermostaat op de 

gewenste temperatuur gehouden wordt. De conditioneringstijden 

zijn: bij 100°F 15 minuten en bij 210°~ 30 minuten. 

Om alle viscositeiten met voldoende nauwkeurigheid te 
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kunnen meten worden verschillende viscosimeters gebruikt. De 

viscosimeters zijn, voor zover dit mogelijk was, geijkt met 

water (1,798 eSt bij 0°C) en met 750 Neutral (160,60 eSt bij 

100°F). Op de~e wijze werden voor de gebruikte viscosimeters 

de volgende ijkfactoren gevonden: 

No. ijkfactor bij 100° F. ijkfactor bij 21 0°E'. range • . 
652:5 0,00992 cstYsec. 0,00986 eSt/sec. 2- 10 eSt. 

213 0,04253 eSt/sec. 0,04227 eSt/sec. 10- 50 eSt. 

214 0,10999 eSt/sec. 0, 1 0930 eSt/sec. 20-100 est. 

216 0,4455 eSt/sec. 0,4427 eSt/sec. 100-500 est. 

, I, 
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6. Experimenten en resultaten. 

6.1. De katalysatoren. 

Bij de experimenten zijn een tweetal katalysatoren be

p~oefd: Ketjenfine GC4-164 en Ketjenfine 124. De eigenschap-

pen van deze katalysatoren staan vermeld in bijlage 2. 

Het onderzoek is begonnen met de Ketjenfine 164 als ver-

volg op het onderzoek van Raaijmakers, die heeft vastgesteld, 

dat deze katalysator een even goede ontzwaveling geeft als 

een door de fabriek ingazwavelde katalysator, de BASF MB-10 5). 

De Ketjen 164 is ook actief ten opz~hte van stikstofverbin-

dingen; hiertoe bevat hij nikkeloxyde. De ontzwaveling met 

deze katalysator werd geleidelijk ·minder goed, doordat de ka-

talysator aan activiteit inboette. Daarna is de Ketjenfine 124 

toegepast als katalysator. Deze katalysator is specifiek be-

doeld voor de hydrogenerinG van zwavelverbindinGen. 

De katalysatoren zijn gemalen in een keramische mor-

tier. De zeeffractie van 1,0-0,5 mm. werd voor de experimen-

ten [ebruikt. Reactor 1 werd gevuld met 275 ml (210 gr) en 

reactor 2 met 175 ml (135 gr) van de katalysatoren. De in-

zwaveling is uitgevoerd op de wijze, die door de fabrikant 

geadviseerd wordt 8 ). De.voeding, die voor de inzwaveling van 

de Ketjenfine 164 gebruikt werd, was een oplossinr, Yan 1 gew% 

cs2 in Medinol 350 )8500 ppm S). De Ketjenfine 124 werd inge

zwaveld met een oplossing van 2 gew% CS 0 (17000 ppm S). De 
L 

condities waren in beide gevallen gelijk, te weten: 4 uur bij 

204°C en 21 q.tm met VHSV 4,0 1/ l. uur en vervolt;ens 16 uur bij 

316°C en 21 atm met VllSV 1 '0 1/l. uur en een H2/olie ver hou-
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ding 200 Nl/1. Tijdens de inzwavcling bleef het gewicht van 

de katalysator constant. 

6.2. Experimenten met de Ketjenfine ~C4-164 katalysator. 

•. Van de,representatieve experimenten zijn de resultaten 

.\ samengevat in tabel 6.2.1. De eigenschappen van de gebruikte 

voedingen staan vermeld in tabel. 6.2.2. (blz. 36). Voor de 
• 

gebruiktg afkdrtinGen en symbolen 'zi~ bijlage 4 • .. 
Tabel 6.2.1. OntzwavelinPsexperimenten met Ketjenfine GC4-164. 

. . 
No QT OT V . R p T H 0 \)100 v21 o s 

I 118 0,5 A 2 11 0 390 60 50 86,0 9, 1 109 

II 264 1 , 4 A 1 11 0 390 60 50 43,3 ~.9 140 
' 

III 4-26 2,9 A 1+2 11 0· 390' 160 50 56,2 6,'7 35 
' I \ .. 

IV 4?0 3,6 A 1+2 11 0 390 60 100 53,5 6,6 50 

V 502 5,2 A 1+2 11 0 .400 60 1 C1o 67,9 7,6 65 

VI 646 7,3 A 1+2 11 0 400 60 75 64' 1 7,4 92 

VII 814 8,9 A 1+2 11 5 410 60 50 52,7 6,6 75< 

VIII 9~8 9,9 A 1+2 120 410 60 50 4E, 1 6,4 207 

IX 1054 1 0' 6 A 1 120 400 60 50 45,8 6,2 202 

x 1196 10' 9 B 2 120 400 60 50 50,6 6,4 158 

XI 1462 11 '3 c 1 120 400 60 50 38' 1 5,5 74 

Xll 1 5 :)8 12,) A 1+2 1:20 400 6C 50 91 '7 9' 1 1280 
. 

XIll 1628 1 3' ~ A 1+2 120 400 60 )0 G9,7 -- 1720 

XIV 1630 13 '2 A 1 120 400 60 ~0 -- -- 1430 

XV 1700 1'5,1 A .2 120 400 60 ~0 -- -- 3570 
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Tabel (.2.2. Eigenschappen van de voedint_rcn voor de ontzwa-

vellngsexperimcnten. 

Voeding v 1 oo. v21o s 

A 160,6 1 2' 1 5000 (750 Neutral, zie bijlage 3) 

l3 43,8 6,2 205 (product van exp. IX) 

c 50,2 6,5 . 219 (product van exp • Vlll) 

D 50,6 '6 6 
' 

162 (product van exp. 11 en X) 

Uit de experimenten volgens tabel 6.2.1. kunnen de 

volgende conclasies eetrokken worden: 

a ontzwave~in~ tot beneden 100 ppm S is zeer GOed mogelijk, 

wanneer de twee reactoren cekoppeld zijn. 

b de katalysator wordt langzaam vergiftif~d; dit wordt duidelijk 

gedemonstreerd door de experimenten lV t/m VIII, waarbij 

dankzij een verlaging van het oliedebiet en een·verhoging 

van de temperatuur lange tijd beneden de grens van 100 ppm S 

gebleven kon worden. Tenslotte was ook dit niet langer mo-

gelijk (Vlli). 

c de viscositeit wordt enü-szins . " 
in ongunstige zin heinvloed 

door hogere temperaturen (IIl,Vll); verhoginr van het olie

debiet is veelal gunstig (V,'/1). 

d het is niet mo~elijk een goede viscositeit te combineren 

met een goede ontzwavelinf. 

e de ontzwaveling is beter naarmate de hocveelheid katalysa-

tor groter is (uitgezonderd exp. II), zoals blijkt uit de 

hiervoor uitg~voerde experimenten X en XI . 
• 

f het n~ttig·~ffect van de tweèd~ ~eactor bij gekoppeld wer-

' fs betrekk~lijk klein ~Vlll,IX). Dit is waarschijnlijk ken 
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het gevolg van de u2s-concentratie uit de eerste reactor. 

' 
! . E. opmerkelijk is de hoge viscositeit, wanneer de ontzwaveling 
i' 
\· terugloopt (XII,XIII). Dit bewijst, dat de ontzwavelingsre-. 

actie gepaard gaat met afbraakreacties. 

.. 
.. 

6.3. Experimenten met de Ketjenfine 124 katalysator. 

De resultaten van de r'epresenta tieve experimenten met 

de Ketjenfine 124 zijn samengevat in tabel 6.3.1. Voor de ei-

genschappen van de gebruikte voedingen zie tabel 6.2.2., op 

blz. 36; voor afkortingen en symbolen zie bijlage 4. 

Tabel 6.'3.1. Ontzwavelingsexperimenten met Ketjenfine 124. 

No QT OT V R p rr H 0 ~ 100 ~21 0 s 

XVI 172 O,A A 2 115 360 60 50 70,5 8' 1 77 
' . t XVII 220 0,9 A 1+2 115 340 60 50 95,7 9,5 52 

XVIII 244 1 , 3 A 1+2 11 5 '330 60 50 97, 1 9,7 51 . 
-----~ ----- ---- -------- ----- -------------t-------r------r----
XIX 340 1 , 5 Á 1 11 5 3'15 60 L)O 56,2 7' 1 60 

XX 412 1 '7 A 1+2 115 370 60 50 74,9 8,3 75 

XXI 504 2,3 D 1+2 11 5 330 60 50 Ij 5, 1 7,0 69 
' 

XXII 508 2,5 D l 1 1 5 330 60 50 54,0 6,8 77 

XXIII 604 2,7 D 2 11 5 330 60 50 55,4 7,0 94 
------ ----- ----· --- ---------- --------- ---- ------1------"-----
XXIV 662 3,0 A 1 t2 11 5 330 60 50 1 2 5' 1 10,8 520 • 

XXV 664 3, 1 A 1 11 5 330 60 50 126,4 11 , 2 790 

XXVI 712 3,2 A 2 1 1 5 330 60 50 137,3 11 '6 1620 

XXVII ?60 3,11- A 1 1?0 330 60 50 127,2 11 '0 580 

Bij de experimenten met de Ketjenfine 124 werd deze na 

de inzwaveling, na 250 uur en na 610 uur gereinigd met Tri. 

'i .h. .•• 
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'. 

Op deze wijze werd gepoogd de levensduur van de katalysator 

te verlengen. De beide eerste reinigingen hadden geen ongun-• 

stig effect, want de activiteit werd behouden; dit is waar-

s~hijnlijk ook een gevolg van het feit, dat bij lagere tempe

ratuur gewerkt kon worden. De plo~selinge activiteitsafname 

na de reiniging bij 610 uur is vermoedelijk veroorzaakt, door-

dat de katalysator aangetast is door de Tri als gevolg van een . 
te·lange contacttijd (ca. 250 uur!). iUj de proeven XXIV-XXVII 

was het product namelijk verontreinigd met katalysatordeeltjes. 

Uit de experimenten met de Ketjenfine 124 kunnen de 

volgende conclusies getrokken worde~: 

a ontzwaveling tot beneden 1,00 ppm S is zeer goed mogelijk, 

zowel met één reactor als met beide reactoren cekoppeld. 

b de ontzwaveling met deze katalysatdr verloopt het best bij 

0 temperaturen rond 340 C. 

c kraakreacties worden bevorderd door hoge temperaturen (XIX). 

Het was zelfs niet mogelijk om, .ter vergelijking met de 

Ketjenfine 164, bij 390°C te werken, omdat dan een product 

verkregen werd, waarvan een groot gedeelte gekraakt was. 

d het is zeer goed mogelijk om een product te vcrkrijgen met 

een laag zwavelgehalte én een goede viscositeit. 

e de ontzv1avelini: is beter met een grotere hocveelheid kata-

lysator (XXl-XXlll). 

f het nuttig effect van de tweede reactor is gering, vermoe-

delijk als gevolg van de H2s-concentratie uit de eerste re

actor. 

g bij een tweede ont~waveling Loopt de viscositeit op (XXI

XXIII). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een ge-
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deeltelijke hydrogenering van onverzadigde verbindingen. 

h hoge druk bevordert de ontzwaveling en heeft weinig invloed 

op de viscositeit (XXVII). 

i opmerkelijk is wederom de hoge vlscositeit, wanneer de ac-

tiviteit van de katalysator vermindert. 

6.4. ' Discussie bij de experimenten . 

Bij de experimenten blijkt, dat de ontzw~veling rela-
. . . 

tief oete~ ve~loopt bij voeding met ~en hoog zwavelgehalte. 

De fractie van de' 'zwavelverbinhingen, die gehydrogeneerd 

wordt, wordt k1einer naarmate d~ ontzwavoling verder gevor

derd is. Hieruit yoldt dat de waterstof niet een vast gedeel-
. 

te van de olie meesleurt als gevolg van het onderling snel-

heidsverschil (de snelheden van de olie en de waterstof in de 
I 

reactor ·bedragen ongeveer 0,03 mm/sec resp. 0,6 mm/sec); dit 
I 

volgt ook:uit het feit, d~t twee achter' elkaar gekoppelde ~e-

actoren practisch geen betere ontzwavelin& leveren dan ~~n 

reactor apart. De ·oorzaak moet zijn, dat de hydrogenering se-

lectief v~rloopt, waarbij die verbindin~en overblijven, die 

het moeilijkst te ontzwavelcn zijn. 

Aan de resultaten met bctrekkin:: tot de viscositeit 

mag geen al te grote waarde gehec~t worden. Deze resultaten 

geven slechts een indicatie voor het ~edrag van de olie tij-

dens de ontzwaveling. AanEezien er diecontinu gewerkt wo~dt, 

slechts ongeveer 7 uren rer da~, treden er in de resterende 

tijd en ook in de weekends allerlei reacties op in de reac-

toren, die altijd grotendeels met oli~ gevuld blijven; dit 

zullen voornamelijk kraakreacties zijn. De dagelijkse produc-, 
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tie wordt verm~ngd ~et de producten van deze ongedefinieerde 

reacties. Dit is vooral van invloed op de viscositeit, en mo-

gelijk ook op het zwavelgehalte van de olie. Ook de vergift!-

ging van de katalysator moet vermoedelijk voor een groot ge

deelte· hieraan gewe~n worden, doordat het kraken gepaard 

gaat met coke-afzettin1~ op de katalysator. 

Om nog meer gegevens omtrent de hydrogenering te ver-

krijgen, verdient het aanbeveling om over te gaan tot experi-

mentcn, waarbij continu gewerkt kan worden. Dit is de enige 

methode om betrouwbare en. reproduceerbare resultaten te ver-

krijgen, vooral met betrekking tot de viscositeit en de le-

ven~duur van de katalysator. Verwacht mag worden, dat in dat 

geval de viscositeit hoger wordt, en dat de katalysator veel 

minder snel vergifti~d zal worden door coke-vorming. Bij de 

huidige experimenten kon worden vast{~esteld, dat de viscosi-

teit elke dag opnieuw tijdens het verloop van de proeven een 

toename met ca. 10% vertoont. 

,I .. 

' . 
. , I 

.. 
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7. Conclusies en suggesties. 

Een vergelijking van beide katalysatoren levert de 

volgende conclusies op: 

- De Ketjenfine 164 vereist een hoge temperatuur, 400°C, voor 

een goede ontzwaveling; de Ketjenfine 124 entzwavelt het 

best bij iets lagere tempera~ur, ca 340°C 

- De Ketjenfine 164 kraakt minder·aan de Ketjenfine 124 bij 

dezelfde temperatuur. 

De Ketjenfine 124 verdient de voorkeur boven de Ketjen 164, 

omdat d€ eerste ~n een Goede ontzwaveling ~n een goede vis-

cositeit mogelijk maakt. 

Voor de hydrogenerende ontzwaveling geldt: 

- lioge druk heeft een gunstiG effect op de ontzwaveling, en 

in geringe mate ook op de viscositeit. 

liet zwavelgehalte van de voeding heeft betrekkelijk weinig 

invloed op het zwavelgehalte van het product. 

Suggesties voor een verder onderzoek zijn: 

- Continu werken. 

- De invloed van de dimensies van de reactor nagaan. 

- De katalysator inzwavelen met H2s, waardoor de vergiftiging 

van de katalysator door coke-afzetting tot een minimum be-

perkt wordt. 

- Bij gekoppelde reactoren de tweede reactor op lagere tempe-

ratuur houden, waardoor het evenwicht gunstiger wordt. 

- Het hele ptoces optimaliseren, wanneer continu gewerkt wordt. 
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Bijlage 1: Beschrijving van de automatische titrator. 

De automatische titrator (Radiometer Titrator TTT 1c; 

electroden: glas- G202C, calomel- K401) bedient de toevoerklep 

van de loogoplossing: de loogtoevoer wordt automatisch be~in-

digd, wanneer de ingestelde pH (in dit geval 4,2) bereikt is . 
. 

Voor .de pH-instelling is een grof- en een fijnschakelaar aan-

wezig. Voor de verdere afstelling van de titrator geldt: 

-ll~~f~ê2~~~~!~~~ (heat-stand by-reading-downscale-upscale): 

in de stand 'reading' functioneert de titrator als pH-meter 

en in de standen 'downscale' en 'upscale' als titrator resp. 

bij dalende en stijf,ende pH-waarden tijdens de titratie. De 

titratie kan onderbrokeri worden door de knop 'push and titrate' 

in te drukken. 

-~~~E~~~!~~!!_~~~~: de proportionele band ceeft het aantal 

pH-eenheden voor het ingestelde eindpunt aan, waar de regeling 

van de loogtoevoer aanvanet. Bij instelling van het eindpunt 

van de titratie op pH 4,2 dient deze schakelaar op 0,5 inge-

steld te worden. Er wordt dan niet te ver getitreerd, en de 

titratieduur is niet overbodig la~g. 

geeft de tijd aan, die verlopen moet zijn bij constante pH, 

voordat de titrator de toevoerklep definitief sluit. De stand 

is in dit geval 20 sec. 

' -~~f[~~-!~J~ê!~~~!: deze schakelaar regelt de versterker zo, 

dat de werkelijke pH overeenkomt met de aanwijzing van de ti

trator. Re_gelmatig dient de 'i·n~tclling van deze schakelaar ge-

' con tràleerd te,. worden met ~en bufferoplossing (pH 4) • . \ ~· ' 
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Bijlage 2: Eigenschappen van de katalysatoren. 

' 

Ketjenfine GC4-164 Ketjenfine 124 

:t-'Ioo
3 (gew%) 16,7 12,0 

. .. . CoO , ' 1 , 5 4,0 

NiO 
' ' 2,8 --

Si02 , ' 1 '11 5 1 '3 

304 , , 1 ' 1 2,0 

Na 0 0 
L ' , -0,06 0,06 

Fe ' ' 0,03 0,06 

Porievolume H20 (ml/gr) 0 ")~ , . :J 0, 50 

Spec. opp. (m2;'gr) 279 250 

Stortdichtheid (gr/ml) 0,62 0,70 

. . Bijlage 3: Eigenschappen van de olitln. 
e' 

750 Neutral 1\iedinol 350 

Dichtheid 20°C 0,9003 0,8806 

N20 
D 1,4936 1 '4815 

~100 (eSt) 160,6 76 

v21 o 
I 

(eSt) 1 2 , 1 7,6 

s (ppm) 5000 --
E bij 275 nm 1440 1 '36 1 cm 

E 1 cm bij 295 nm 665 0, 13 

E 1 cm bij 300 nm 480 0, 11 

Medinol 350 is een volledig geraffineerde 750 Neutral. 
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Bijlace 4: Afkortingen en symbolen. 

E1 cm 
extinctie, cerneten ifi cuvetten van 1 cm lengte. 

G ge\'lich't in gr. 
I 

H wat~rstofdcbiet in Nl/uur. 
I· I ., 

UISV liquid hourly space velocety in gr/gr.uur. 

N20 
D 

brekingsindex bij 20°C. 

Nl norm~allit~r; hoeve~lheid gas, waarvan het volume 

bij 25°C en 1 atm 1 liter bedraagt. 

0 oliedebiet in ml/uur. 

OT hocvec1h~id o.1i~· in· 1, die! na. inzwavcling over de ka-

p 

PI 

ppm 

QT 

R 

s 

T 

TI 

TIC 

V 

VHSV 

VIJ 

~1 00 

~21 0 

' talysator gevoerd 1s, als het monster afgetapt wordt. 

druk in atm. 

drukindicator. 

,-6 I parts per miJlion in 10 gr g.r. 

aantal uren, dat de apparatuur na de inzwaveling op 

temperatuur is, als het monster afgetapt wordt. 

reactor(en), waarin het ~xperiment wordt uitgevoerd. 

zwavelGehalte in ppm. 

temperatuur ir °C. 

temper~tuurindicator. 

temperatuurlr:dicator en -regelaar. 

voeding, zie tabel 6.2.2., blz. 36. 

volumetrie hourly space velocety in 1/l.uur. 

volume toegevoegd Ö,01NNaOH. 

kinematische v lsco.s i te i t bi~ 1 00°1'' iri eSt. 

kinematisehe viscositeit bij 210°F in eSt. 
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Tenslotte wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan 

allen, wier Delanestel~ing, medewerking en vriendschap ik heb 

mogen ondervinden' tijdens mi~jn studie aan de Technische 

Hogeschool Eindhoven . 
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