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ПОСТРОЈКА ЗА ХИДРОДЕСУЛФУРИЗАЦИЈА
HA ДИЗЕЛНО ГОРИВО

Надија АЛ АСАДИ
OraTia- Рафинерија на нафта

Bo OKTA Рафинерија mi нафиш е инсшалирана иосшројка, наменеша за
Производство иа еколошко дизел Горнво, односно дизел со мала содржина на сулфур.
Годишен каГшцитет на постројкати е 363.000 ITIOHIL

МомешТшлните можности на постројката се нроизводство на дизелно гори-
во со содржина па сулфур до 0,035% теж., со можност за дополнително нсшалување на
содржината на сулфур до 0,005% теж. Co тоа OKTA e во можност на Гшзарот да
Пласира дизелно ѓориво според сегашните и идните европски и светски стиндарди.

Ќако суровина се користат дизелни фракции од примарната преработки на
сурпва нафта. Co користење на нова генерација СоМо и NiMo катализатори, се
постигнува иисок степен на хидродесулфуризација на пониски температури. Co тоа се
ПоаТшѓнуна подолг период на работа на постројката помеѓу две регенерации, се
.шштедува гориво за ложење на печката, итн.

New gas oil hydrodesidfurization unit was erected in OKTA Refinery. This unit is meant to
produce low sulfur diesel. Capacity of the unit is 363.000 tons.

Actually unit is producing diesel fuel with sulfur content of 0.035% wt, with possibility of
decreasing sulfur content up to 0.005% wt. With this possibility OKTA reaches the target to supply
market with diesel fuel satisfying local, and European fuel specifications.

Feedstock for this unit are two gas oil fractions from the Crude oil atmospheric distillation
column. As a result of new generation of CoMo and NiMo catalysis performance, high degree of
ck'sulphurizalion is reached at lower temperatures. Milder conditions enables longer operating peri-
od between two regenerations, savings of fuel, power etc.
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Вовед

Темпото на промена на стандардите на моторните горива во све-
тот и Европа и се наметнува и на нашава земја.

Моменталните Европските спецификации за дизелно гориво
наложуваат содржина на сулфур од 350 (теж)ррт. Од 2005 година до
2009, стандардите за дизел гориво ќе вклучуваат содржина на сулфур,
максимум до 50(теж) ппм, a no 2009 год., 10 ррт(теж).

Една од поголемите инвестиции на ОКТА во насока на пратење
на овој тренд е изградбата на новата постројка за хидродесулфуризаци-
ја на дизелно гориво.

Опис

Шемата на новата ХДС постројка е следнава:

us»

т

Сл.1 Шема на постројката за хидродесулфуризација на
дизелно гориво во ОКТА

Суровината која во нашиов случај се дизелните фракции 240-300 и 300-
350°С, доаѓа од постројката за атмосферска дестилација за нафтата, се меша со
водороден гас. Оваа струја се предгрева во топлински изменувач, користејќи ја
хоплината на излезната струја од реакторот, потоа се догрева во печка и на
работна температура влегува во реакторот каде што се одвиваат реакциите на
хидродесулфуризација и низа други реакции. Од реакторот смешата минува низ
два топлински изменувачи, низ воздушен ладилник и така оладена влегува во
високо притисочниот сепаратор, каде што се одвојува водородниот гас. После
овој сспаратор, струјата влегува во втор сепаратор (сепаратор за низок прити-
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сок), каде што се одвојуваат лесни јаглеводороди и остаток од водород.
Водородот од првиот сепаратор оди во апсорпциона колона, каде со помош на
МЕА (моноетаноламин) се прочистува од сулфурводородот, што го носи со
себе како последица на реакциите на хидродесулфуризација и како таков се
враќа на всис на циркулациониот компресор.

Во реакторот се одвиваат неколку типа на реакции, кои придонесуваат

за:

1. Отстранување на сулфур во дизелното гориво е со цел добивањена
дизелно гориво со процент на сулфур, според актуелните спецификации за
горивото

2. Отстранување на азотот, подобрување на стабилноста во однос на боја-

та
3. Заситување на олефини, подобрување на стабилноста во однос на боја

и седименти
4. Заситување на аромати, зголемување на цетанскиот број
5. Изомеризација, додобрување на транспортните особини (точка на

течење итн.)
6. Деалкилација, се редуцира точката на вриење

Шемата на новата постројка за хидродесулфуризација на дизелните
фракции не се разликува во однос на шемите на сличните постројки без оглед
на старостата на постројката. Она што ја диктира можноста на постројката е
катализаторот. Во реакторот на ХДС постројката во ОКТА се наоѓаат два типа
на катализатори: KF-757-1.5E и KF 841 3Q од AKZO NOBEL.

Катализаторот KF-757-1.5E е со содржина на активни центри на CoMb
(Kobalt-molibden) и е одговорен за хидродесулфуризацијата.

Во рејтингот на денешната генерација на катализатори од овој тип, од
различни производители, овој катализатор се наоѓа на далечното прво место и
с моментално најефикасен катализатор на пазарот.

Катализаторот KF-757-1.5E ги фаворизира реакциите на десулфур-
изација и денитрогенација, додека каталозаторот KF 841 3Q, реакциите на ден-
итрогенација, деароматизација итн.

Параметри кои влијаат на процесот се следниве:

1. Зголемување на температура- генерално зголемување на брзината на
реакциите.

2. Зголемување на количината на водород - зголемување на брзината на
реакцијата

3. Зголемување на притисокот - зголемување на брзината на реакцијата
4. Зголемување на волуменската брзина - намалување на брзина на реак-

цијата
Можностите и карактеристиките на постројката според процесната

симулација на "TECHNIP''-Италија и според производителот се следниве:
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Напој:
Фракција 240-350°С од постројката за атмосферска дестилација
Каиацитет: 53 m-Учас |
Густина: 0.855 1
Содржина на сулфур: 1.2 % теж 1

Производ: :

Содржина на сулфур: 0.035% теж

Технолошки норми:

Температура на влез/излез од реактор:

• 311/3400C - почеток на циклус
• 339/3700С - крај на циклус

Притисок во реактор: 55 бари
Волуменска брзина: 1.9 1/час
Однос водород/јаглеводороди (nm3/ m3): мин.216

Горе опишаната постројката за хидродесулфуризација на дизелно гори-
во во „Окта" е во работа од Ноември, 2003 и моментално, поради сегашните
спецификации за содржина на сулфур во дизелот од максимум 0.2 % теж,
работи со поблаг режим.

Резиме

Постројка за хидродесулфуризација моментално е со можност за
производство на дизелно гориво со содржина на сулфур од 350 ррт (теж), што
веќе е во согласност сд Европските спецификации за дизелно гориво.

Co дополнителни инвестиции, практично без измени, постројката ќе
биде во можност да прризврдува дизел со содржина на сулфур од 50 ррт (теж).
Понатаму истата постројка може да се надградува со цел да се достигне дури и
сиецификацијата од 10 ррт (теж).Со изградбата на оваа постројка ОКТА го
реши проблемот со квалитетот на дизелното гориво за подолг период.

Summary

Currently Hydrodesulfurization unit has ability of production of diesel fuel with
sulfur content of 350 ppm, wich is already according European fuel specifications.

With further investments, and practically without changes, the unit will be able of
producing diesel with sulfur content of 50 ppm and later with upgrading, 10 ppm.

This means that OKTA has solved diesel quality problem for longer period.

Референци
TECHNIP - COFLEPIX, "OKTA Refinery Gasoil and Kerosene HDS Units

Зборник на рефераши - Книга 2 660



Ш'-

•£,• miiTicKo Гш?)ричје: Еколоѓија / Thematic field: Ecology

Process Check", 2003
• Exxon Mobil, Research and Engineering, "Hydroprocessing Training Course"

2001
• Akzo Nobel, Technical offer for OKTA HDS Unit
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