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Werkwijze voor het katalytisch reformen van nafta in een veel

voud van in serie geschakelde reactors in aanwezigheid van 

een platina-rhenium-katalysator. 

Katalytisch reformen of ~ydroformen is een bekende indus

triele methode, die in de petroleumindustrie wordt toegepast 

voor het verbeteren van de octaankwaliteit van nafta's of di

recte benzines. Bij het reformen wordt een multi-functionele 

5 katalysator toegepast, die een metaalhydrogenerings-dehydroge

nerings- (waterstofoverdracht) component of componenten bevat, 

die nagenoeg atomair zijn gedispergeerd op het oppervlak van 

een poreuze, anorganische oxydedrager, in het bijzonder alumi

na. Edele metaalkatalysatoren, in het bijzonder van het plat i-

10 natype, worden moment eel toegepast, waarbij het reformen 

wordt gedefinieerd als het totale effect van de moleculaire 

veranderingen, of koolwaterstofreacties, die worden teweegge

bracht door dehydrogenering van cyclohexanen en dehydroisome

risering van alkylcyclopentanen tot aromaten; dehydrogenering 

15 van paraffinen tot alkenen; dehydrocyclisering van alkanen en 

alkenen tot aromatenj isomerisering van n-paraffinen; isomeri

sering van alkylcycloparaffinen tot ~yclohexanen; isomerise

ring van gesubstitueerde aromaten; en hydrokraken van paraffi

nen, waardoor gas wordt geproduceerd en tevens onver~ijdelijk 

20 kool, dat zi~h op de katalysator afzet. 

Platina is in de laatste jar~ ), veel-vu .. : Lg comme r cieel 

toegepast voor de cereiding van re f ormkataly satoren, waarbij 

~latina-op-al~~ina-katalJsatoren commerc:eel i~ de laa:ste 

paar decennia in raffinaderijen zijn toegepast. :n ~et laatste 

25 decennium zijn metallische hulpcomponenten een ~latine als 

promotors toegevoegd ter verdere vercetering van de activi

teit of selectiviteit, of ceide, van de besis-platinaketalysa

tor, b.v. iridium, rhenium, tin, en dergelijke. Sommige kata

lysatoren bezitten een uitstekende activiteit of selectivi-

30 teit of ceide, in tegenstelling tot end ere ka talysatoren. 

Platina-rhenium-katalysatoren bezitte . bij wi jze van vo or

beeld een bewonderenswaardige selectiviteit in tegenstelling 

tot platinakatalysatoren, waer~ij de selectiviteit ~ordt gede-
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finieerd als het vermogen van de katalysator hoge opbrengsten 

aan C
5
+-vloeibare produkten te leveren gepaard gaande met een 

lage produktie van normaal gasvormige koolwaterstoffen, cat 

wil zeggen methaan en andere gasvormige koolwaterstoffen en 

5 kool. 

In de gebruikelijke methode vormt een reeks reactors het 

hart van de reformeenheid. Elke reformreactor is gewoonlijk 

voorzien van vaste katalysatorbedden die een naar boven of 

naar beneden stro~ende voeding ontvangen, waarbij elk bed is 

10 voorzien van een voorverhitter of tussentrapsverhitter, omdat 

de plaatsv1ndende reacties endotherm zijn. Gelijktijdig worat 

een nafta-toevoer met waterstof, of recirculaa tgas, door een 

voorverhittingsoven en reactor geleid en daarna ac~tereenvol

gens door aansluitende tussentrapsverhitters en reactors van 

15 de reeks. Het produkt uit de laatste reactor wordt gescheiden 

in een vloeistof:ractie en een dampafvoer. De laatste is een 

aan waterstof rijk gas en bevat gewoonlijk kleine hoeveelhe

den normaal gasyor:nigg kool71aterstof:e!l, ;vaar:1it waterstof 

wordt af .. escheiden voor he: vloeiba:-e C --c:-odukt en :'1aar de 
Q J -

20 werkwijze wordt gerecirculeerd voor het tot een minimum ter'Jg-

brengen van de koolvorming. 

De activiteit van de katalysator neemt geleidelijk af 

door ophoping van kool. Koolvo::-mi:'1g is :'1aar "'o:-ct aangenomen 

het resultaat 'fan het afzetten van kO(11vQc!"lope:rs, zoals 

25 an"raceen, Goroneen, ovaleen en ande::-e gecondenseerde ring

vormige aromatische moleculen op de katalysa:o:-. die dan r.or

den gepolymeriseerd onder vorming van kool. Gedurende bedrijf 

wordt de temperatuur van het proces geleidelijk opgevoerd om 

het door de koolafzetting veroorzaakte activiteitsverlies te 

30 compenseren. ~enslotte wordt het echter uit zuinigheidsoverwe

gingen noodzakelijk de katalysator te heractiveren. Bijgevolg 

dient men in dit t ype werkwijze de katalysator noodzakelijker

wijze periodiek te regenereren d o ~r onde::- ingestelde oms tan

digheden de kool af te branden. 

35 Er worden in het algemeen twee hoofdtypen van reformen 
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in de multireactorsystemen uitgevoerd, voor beide waar7~~ 

een periodieke heractivering van de katalysator nodig is, 

;vaarvan de eerste trap van de reeks een regeneratie is, dat 

wil zeggen het afbranden van de kool van de katalysator. ~e 

heractivering van de katalysator wordt dan voltooid in een 

reeks opeenvolgende trappen, waarbij de geagglomereerde me 

taal-hydrogenerings-dehydrogeneringscomponenten opnieuw ato

mair worden gedispergee r d. In de semi-regeneratie're werkwijze, 

een werkwijze van het eerste type, wordt in de gehele eenheid 

10 de temperatuur geleidelijk progressief opgevoerd om de activi-

teit van de katalysator, verminderd door de koolafzetting op 

peil te houden, tot ten slotte de gehele eenheid wordt stilge

legd voor het regenereren en heractiveren van de katalysator. 

In de tweede methode, van het cyclische type, worden de reac-

15 torsn individueel geisoleerd of in feite uitgeschakeld door 

middel van verschillende opstellingen van verdeelst~kken, 

door motor-bediende kranen, en dergelijke. ~e katalysator 

wordt gerege~erger~ ter 7eryijdering 7an de koo12!zett~~g e~ 

daar~a teractiveerd ter~~j! de andere reactore~ va~ de reeks 

20 in bedrijf blijven. ~en "swing-reactor " 7erva~g~ tijdelijk 

een reactor, die voor regeneratie en heractivering van de ka

talysator uit de reeks is verwijderd tot deze weer in de 

reeks wordt teruggeschakeld. 

Verschillende verbeteringen zi j n in deze werk":vijzen aan-

25 gebracht, zoals een verbetering van de ef:-ectiviteit van de 

reformkatalysatoren om daardoor de investeringen te verlagen 

C + 1 '''f'' of van de opbrengst aan 5 ~v oe1S . 0 .er 

octaankwaliteit van de nafta's en directe 

verbetering van de 

benzines. ?latina-

rheniumkatalysatoren blijven van de enkele commercieel Sllcces-

30 volle katalysatoren de beste wat betreft selectiviteit, waar

bij zij tevens een goede activiteit bezitten. 

35 

~en heeft de hoeveelheid en soort katalysatoren, die aan 

de verschillende reformreactors van een reeks zijn toegevoerd 

gevarieerd om daardcor de aard van het produkt te 3ijzigen of 

de C
5
+-vloeistofoporengst te verbeteren. 
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Tevens zijn verschillende katalysatoren met verschillen

de katalytische metaalcomponenten in verschillende reactors 

van de reeks toegepast. ~et Amerikaanse octrooischrift 

.3.684.692 beschrijft de toepassing van platina- rheniumkataly-

5 sat oren in verschillende reactors, waarbij in de eerste reac

tor een neutrale aluminadrager wordt toegepast terwijl in de 

eindreactor een zure oxydedrager va or dehydrocyclisering 

wordt toegepast. De zure drage r bevat 9or. alumina en 10% n

uitgewisseld synthetisch faujasiet ; waarbij beide katalysato-

10 ren zijn gechlorideerd. 

In het Amerikaanse octrooischrift 3.660.271 wordt een 

werkwijze beschreven voor he t katalytisch reformen van naf:een 

en paraffine bevattend e koolwaterstoffen tot produkten met 

verbeterd octaangetal. De eerste reactor, of de reactors, van 

15 de reeks bevat, of bevatten, een ondersteund platina- groepme

taal, dat een katalysator met lage zuurgraad bevat, die vrij 

is van of in wezen vrij is van rhenium, dat wil zeggen minder 

dan ongeveer 0,05 gew.i- en bij voorkeur minder dan 0,01 gew. d, 

of geen detecteerbare hoeveelheid rhenium bevat, die dient 

20 voor het denydrogeneren van naftenen. De eindreactor, of reac 

tors, en bij voorkeur de laatste re actor van de reeks bevat, 

of bevatten, een ondersteunde platinagroepmetaal en rhenium

bevattende katalysator met hogere zuur graad, die dient voor 

het dehydrocycliseren van paraffi nen. Een vGorbeeld beschrijft 

25 een vierreactorsysteem, waar in een gechlorideerde platiname

taalkatalysator ( 0,6i- Pt / O,7% el / .H203 ) wordt toegepa s t in de 

eerste drie reactors van de reeks en een gechlorideerde plati

na-rheniumkatalysator ( 0,6% Pt / O,6% ~e/10,7% CI/ ~or. A12 03/ 1or. 

n-faujasiet ) in de laatste reactor van de reeks. Het Ameri-

30 kaanse octrooischrift 3.705.095 is vrijwel analoog aan het 

Amerikaanse octrooiscnrift 3.660.271, met uitzondering dat de 

katalysatoren die in de verschillende reactor worden aange

bracht, zijn ondersteund op alumina. In de Amerikaanse 00-

t rooischriften 3.658.691 en 3.705.094 wordt de rhenium-bevat-

35 t ende kat a l ys a tor toegepast in de eer~te reactors van de 
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reeks. I~ het eerste octrooischrift wordt aldus een werkwijze 

beschreven waarbij een plati~a-rhenium-chloride/zure oxyde 

katalysator wordt toegepast in de begin-dehydrogeneringsreac

tor en een platina-chloride/ aluminakatalysator i~ de detydro-

cycliserings-ei~dreactor; terwijl volgens het laatste octrooi

schrift . platina-r~enium-chloride/alumina wordt toegepast in 

de eerste drie reactors en een platina-chloride/ aluminakataly

sat~r in de laatste reactor van de reeks. In het Britse oc

trooischrift 1.470.887 wordt tevens een platina-rheniumkataly-

10 sat~r in de begintrappen toegepast en een platina-iridiumkata-

lysator in de eindreactor. Tevens zijn de A~erikaanse octrooi

schriften 4.167.473, 3.516.924 en 4.174.270 van belang. 

Hoewel deze variaties en modificaties in het algemeen 

hebben geleid tot een verbetering van de ... erkwijze wat betre!'t 

15 bepaalde keuze-uitvoeringsdoeleinden of voor een ander doel, 

is het niettemin gewenst te voorzien i~ een nieuwe verbeterde 

werkwijze, waarmee men i~ staat is hogere omzettingen van het 

20 

... 
produkt in C. · -vloeibare nafta's te bereiken in tege~stel"ing 

) 

tot de huidige reformprocede's. 

Dit doel alsmede andere doeleinde~ worden volgens de uit

vinding berei~t door middel van een werkwijze, waarbij in een 

reeks reformzones, of reactors, die elk een kata~7satorbed of 

bedden bevatten, de katalysator in de voorste refor~zones is 

samengesteld uit onder~teunde p~atina en een betrekkelijk la-

25 ge concentratie aan rhenium en in de laatste reformzone of 

reactor van de reeks is samengesteld uit platina en een ce

trekkelijk hoge concentratie 'Ian rheni:.un, waar'cij de hoeveel

heid rhenium ten opzichte van het platina in de laatste re

formzone, of reactor, aanwezig is in een atoomverhouding van 

30 ten minste ongeveer 1,5:1 en hoger en bij voorkeur de atoom

verhouding rhenium:;latina ten minste ongevee~ 2:; en hoger 

is en met de meeste voorkeu= ongeveer 2:1 - ongeveer 3:1 :e
draagt. De katalysatorbedden worden in aanraking gecracht met 

een koolwaterstof- of naftatoevoer en watersto!' onder reform-

35 omstandigheden ter bereiding van een koolwaterstof of nafta-
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produkt met verbeterd octaangetal, waarna het produkt wordt 

afgevoerd. 

In de voorkeursuitvoeringsvormen is in de voorste reform

zones of reactors van de reeks een platina-r~eniumkatalysator 

5 aangebracht, waarin de atoomverhouding rhenium-platina vari

eert van ongeveer 0,1:1 tot ongeveer 1:1, en bij voorkeur van 

ongeveer 0,3:1 tot ongeveer 1:1, terwijl in de laatste reform

zone of reactor van de reeks een platina-rhenium-katalysator 

is aangebracht, waarin de atoomverhouding rhenium: platina va-

10 rieert van ongeveer 1,5:1 tot ongeveer 3:1 en bij voorkeur 

van ongeveer 2:1 tot ongeveer 3:1. 

Het is bekend dat de hoeveelheid in een bedrijfsproef ge

vormde kool progressief toeneemt van de voorste reactor naar 

de volgende of van de eerste reactor naar de laatste of de 

15 eindreactor van de reeks, als gevolg van de verschillende ty-

pen reacties die in de verscheidene soorten reactors overheeI:.=-_ .. _ 

sen. Aldus speelt in de eerste reactor van de reeks de metaal

omgeving of hydrogenerings-dehydrogeneringscomponent van de 

katalysator een docine=ende r~l, :er~i j l ce cominerence reac-

20 tie de de der.ydrogenering van naftenen tot aromaten betreft. 

Deze reactie verloopt bij betrekkelijk lage temperatuur, ter

wijl de koolvorming betrekkelijk gering is. In de tussenreac

tors ( gewoonlijk een tweede en derde reactor ) speelt daarente 

gen de zure component e~n hoofdr ol en overheersen de isomeri-

25 satiereacties, hoewel extra naftenen worden gevormc en deze 

in aromaten worden gedehydrogeneerd, zoals in de eerste reac

tor. In beide tussenliggende reactors wordt de temperatuur op 

een hoger niveau gehandhaafd dan in de eerste reactor, ter

wijl de temperatuur in de derde reactor op een waarde hoger 

30 dan in de tweede reactor van de serie wordt gehandhaafd. Kool

vorming is in deze reactors sterker dan in de eerste reactor 

van de reeks en de koolvorming is weer s~erker in de derde 

reactor dan in de tweede reactor van de reeks. De hOQfdreac

tie in de laatste of eindreactor, van de reeks omvat dehydro-

35 cyclisering va~ paraffi~en of alkane~ en alkenen t waarbij in 
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deze reactor de hoogste temperatuur wordt toegepast. Koolvor

ming is het sterkst in deze reactor en de reactie is dikwijls 

het moeilijkst te regelen. ~et is tevens algemeen bekend, da" 

deze toenemende koolhoeveelheden in de verschillende reactors 

van de reeks een aanzienlijke inactivering van de katalysato

ren veroorzaken. ~oewel het verband tussen koolvorming en de 

rheniumpromotie ter verhoging van de katalysatorselectiviteit 

niet met enige zekerheid bekend is in verband met de extreme 

ingewikkeldheid van deze reacties, ~ordt toch aangenomen dat 

10 de aanwezigheid van rhenium de nadelige gevolgen van de ver-

hoogde koolniveaus minimaal maakt, alhoewel niet blijkt, dat 

daardoor de koolvorming in absolute zin genomen wordt ve~in

derd. Yiettemin wordt volgens de uitvinding de concentratie 

van het rhenium in die reactors waar de koolvor:ing het 

15 grootst is verhoogd, maar in het bijzonder in de laatste reac

tor van de reeks. Aldus wordt in een van de ui:voeringsvor~en 

van de uitvinding de rheniumconcentratie van de katalysatoren 

binnen de reeks =eactors prog=~ssief trapsgewijze ver~oogd, 

waarcij de rheniumcon~en~=atie van de ee=ste tot ~e laats:e 

20 =eactor van de reeks op zoda~ige ~ij2e ~ordt ver~oogdt ~at 

wil zeggen het rheniumgehalte van de platina-rheniumkatalysa

toren voldoende significant ~ordt gevarieerd, om het normale 

ef:ect van koolvorming tegen te gaan. 

In een van de as;ecten van de uitvindi~g wordt een o?ti-

25 maal gebruik van rhenium-geactiveerde platinakatalysatoren 

verkregen door in de katalysator v~n de eerste of beg!~-reac

tor van de reeks r~enium O? te nemen in ee n concentratie ~ie 

voldoende is om een atoomverhouding rhenium-platina te leve

ren, die varieert van ongeveer O,1~1 tot ongeveer 0,5:1, bij 

30 voorkeur ongeveer 0,3 : 1 tot ongeveer 0,5:1. !n de katalysator 

van de tussenreformzones als voo~gesteld door de reactors 

tussen de eers:e en laatst e reactors van de reeks, 710rdt rhe

nium opgenomen in een concentratie die voldoende is om een 

atoomverhoudi!'lg r!:eni'J.~:pls.ti:la te leye:=-e:1 d.ie varieert ':1a:'l 

35 ongeveer 0,5:1 tot ongeve er 1:1, bij voorkeur ongevee r 0,5:1 
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tot ongeveer 0,8:1. In de laatste reactor van de reeks wordt 

rhenium aangebracht in een conc entratie die voldoende is om 

een atoomverhouding rhenium-platina ongeveer 1,5:1 tot onga

veer 3:1, bij voorkeur van ongeveer 2:1 tot ongeveer 3:1 te 

5 leveren. In de laatste reactor van een reeks, ongeacht of 

deze reeks minder dan 3 of meer dan 3 reactors bevat, wordt 

steeds een katalysator aangebracht, die een atoomverhouding 

rhenium:platina van ten minste 1,5:1 en bij voorkeur een 

atoomverhouding rhenium:platina die varieert 'Tan ongeveer 2:1 

10 tot ongeveer 3:1 bevat. 

De katalysator die volgens de uitvinding wordt toegepast 

is noodzakelijkerwijze samengesteld uit deeltjes, die behalve 

een drager of steunmateriaal aen hydrogenerings-dehydrogene

ringscompbnent(en)j en een halogenidecomponent bevatten, waar-

15 bij de katalysator bij voorkeur is gesulfideerd. Het drager

materiaal is samengesteld uit een poreus, vuurvast anorga

nisch oxyde, in het bijzonder alumina. De drager kan b.v. al 

of niet gemengd alum~na, bentoniet, klei, diatcmeeenaarde, 

zeoliet, silica, geactiveerde kaol, magnesi~, zirkonia, 

20 thoria, en dergelijke be'Tattenj waarbij de het meest de voor 

keur hebbende drager alumina is, waaraan desgewenst een ge

schikte hoeveelheid van een ander vuurvast dragermateriaal, 

zoals silica, zirkonia, magnesia, tit ania , enz. kan worden 

toegevoegd, gewoonlijk in een hoeveelheid 'ran onge'reer 1-2C1o, 

25 gebaseerd op het gewicht van de drager. ~en 'Toorkeursdrager 

voor het uitvoeren van de ~itvinding is een drager met een 

specifiek oppervlak van meer dan 50 m2/ g, bij voork~ur onge-
2 veer 100 tot ongeveer 300 m / g, een schudgewicht van ongeveer 

0,3-1,0 g/ ml, bij voorkeur onge'feer 0,4-0,8 g/ ml, een gemid-

30 deld porienvolume van ongeveer 0,2-1,1 ml / g, bij voorkeur on

geveer 0,3-0,8 ml/ g en een gemiddelde poriendiameter van onge

veer 3-30 manometer. 

De metaalhydrogenerings-dehydrogeneringscomponent kan 

worden samengesteld met of op andere wijze grcndig worden ge-

35 associeerd met de poreuze anorganische orfdedrsger of het 
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steunmateriaal met behulp van diverse op zichzelf bekende 

technieken, zoals ionenuitwisseling, coprecipitatie met het 

alumina in de sol- of gelvorm, en dergelijke. De katalysator

samenstelling kan b.v. worden gevormd door geschikte reactie-

5 component en bij elkaar te voegen, zoals een zout van platina 

en ammoniumhydroxyde of carbonaat, alsmede een zout van alu

minium, zoals aluminiumc~loride of aluminiumsulfaat ter vor

ming van aluminiumhydro~Jde. Eet aluminiumhydroxyde, dat de 

platinazouten bevat, kan daarna worden verhit, gedroogd, tot 

10 deeltjes gevormd of geextrudeerd en vervolgens worden gecalci

neerd in stikstof of een andere niet-agglomererende atmosfeer. 

De metaal-hydrogeneringscomponenten kunnen tevens aan de kata

lysator door impregnering worden toegevoegd, bij voorkeur via 

een "incipient wetness" techniek die een !llini:num aan oplos-

15 sing vergt, en weI zodanig dat de totale oplossing in het be

gin of na enige verdamping wordt geabsorbeerd. ~et heeft de 

voorkeur de platina- en de rheniummetalen alsmede de als pro

motors toegepaste a~d9re me~alent i~die~ ~a~wezig, volgens de 

icpregneri~gs~ethode a~ ~e zet~en o~ 7a~ tevoren ge;~lde. i~ 

20 deeltjes of kralen gevo:-:nde of geextrudee=c.e of gezeefde :ijn

verdeelde dragermaterialen. Na de impregneringsmethode worden 

de poreuze vuurvaste anorganische oxyden in droge of gesolva

teerde toestand, hetzij afzonderlijk of gemengd, in contact 

gebracht met of op andere ;vijze opgenomen i:! een metaal- of 

25 

30 

35 

metalen-bevattende oplossing of oplossingen en daardoor gei=-

pregneerd volgens hetzij de voornoemde techniek of volgens 

een techniek waarbij uit een verdunde of geconcentreerde op

lossing, of oplossingen, wordt geabsorbeerd , met aansluitende 

filtratie of verdamping om een totale opname van de metalli

sehe componenten tot stand te brenge:!. 

Platina wordt gewoonlijk ondersteund op de drager in ab

solute hoeveelheden van onge'Teer 0,01-3%, bij voorkeur onge

veer 0 , 05-1%, gebaseerd op het gewicht van de katalysator 

(droge basis ) . Rhenium, in absolute hoeveelheid, wordt tevens 

gewoonlijk ondersteund op de drager in een concentratie vari-
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erend van ongeveer 0,1 , tot 3~, bij voorkeur ongeveer O,5-1~, 

gebaseerd op het gewicht van de katalysator ( droge basis ) . De 

absolute concentratie van elk daarvan wordt uiteraard van te

voren gekozen om de gewenste atoomverhouding rhenium-platina 

5 voor een respectieve reactor van de eenheid als hiervoor uit

gedrukt te leveren. In de eindreactor is het rhenium aanwezig 

in een overwegende hoeveelheid ten opzichte van het platina, 

terwijl in tegenstelling daarmede in aile andere reactors het 

rhenium aanwezig is in een ondergeschikte hoeveelheid, of in 

10 niet meer dan ongeveer een gelijke hoeveelheid, ten opzichte 

van het platina, gebaseerd op het atoomgewicht van deze meta

len, de een ten opzichte van de ander. 3ij het samenstellen 

van de metalen met de drager, kan in wezen elke oplosbare 

verbinding worden toegepast, maar bij voorkeur wordt een op-

15 losbare verbinding toegepast, die gemakkelijk thermisch kan 

worden ontleed en gereduceerd, b.v. anorganische zouten, zo~ 

als de halogeniden, nitraten, anorganische complexe verbin 

dingen of o~ganiscte zou~ent zoals de com?lexe zQuten van 

acetylaceton, aminezout e ~ an dergelijke. Wanneer b.v. plati~a 

20 op de drager moet worden aangebracht, ~orden bij voorkeur 

platinachloride, platinanitraat, chioorplatinazuur, ammonium

chloorplatinaat, kaliumchioorplatinaat, platinapolyamine, 

platina-acetylacetonaat, en dergeIijke toegepast. Ben prcmc

tor~etaal of een metaal anders da~ platina en =henium, wan-

25 neer dit wordt toegepast, wordt toegevoegd in een concentra-
.-",~e , die v'arieert van ongeveer 0,01 en is bij voor-

keur ongeveer 0,05 - 1%, gebaseerd op he" gewicht van de kataIy 

sat~r. 

Ter verbetering van de produktiviteit van de katalysator 

30 in reformreacties is het tevens noodzakelijk een halogeencom

ponent aan de katalysatoren toe te voegen, waarbij fluor en 

chloor de voorkeur hebben. Het halogeen is in de katalysator 

aanwezig in een hoeveelheid 'Tan O,1-3~, bij 'loorkeur onge'Teer 

1-1,5%, gebaseerd op het gewicht van de katalysator. Bij toe-

35 passing van chlocr ais halogeencomponent worct deze in een 
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hoeveelheid van ongeveer O ,2-~, ~ij voorkeur in een hoeveel

heid van 1- 1 ,5%, gebaseerd op het gewicht van de katalysator, 

toegevoegd. De invoering van halogeen in de katalysator kan 

volgens elke methode op elk tijdstip worden uitgevoerd. Eet 

5 kan b.v. aan de katalysator gedurende de katalysato rbereiiing 

worden toegevoegd veer, volgend op of gelijktijdig met het op

nemen van de metaalhydrogenerings-dehydrogeneringscomponen

t ) en ) . Het kan tevens worden ingevoerd door een dragermateri

aal in een dampfase of vloeistoffase in aanraking te brengen 

10 met een halogeenverbinding, zoals waterstoffluoride, ~ater

stofchloride, ammoniumchloride, en dergelijke. 

De ka talysator word t· gedroogd door verhi tting tot een 

temperatuur boven ongeveer 26°C, bij voorkeur tussen ongeveer 

65 en 150oC, in aanwezigheid van stikstof of zuurstof, of 

15 beide, in een luchtstroom of onder vacuum. De katalysator 

wordt gecalcineerd bij een temperatuur tussen ongeveer 260 -

650°C, bij voorkeur ongeveer 260 - 540oC, hetzij in aanwezig

~eid van zuu=stef in e~n luchtst=ooo o~ in aanwezighe!d 7an 

ee~ ine~t gas, zeals stikstof. 

20 Zwavel is een sterke voorkeurscom;onent van de katalysa-

toren, waarbij het zwavelgehalte van de katalysator in het 

algemeen varieert van ongeveer 0,2, bij voorkeur van ongeveer 

0,05 tot ongeveer 0,1510, gebaseerd op het gewicht van de kata

lysator (d roge basis ) . De zwavel ka:l volgens ge b :ruike~ij l( e 

25 methoden aan de ka talysa tor worden toege'Toegd, geschikt door 

een doorbraaksulfidering van een katalysatorbed met een z~a

vel-bevattende gasvormige stroom, b.v. waterstofsulfide in 

waterstof, uitgevoerd bij temperaturen, varierende van onge

veer 175 tot 565 0 C en bij drukken, varierende van ongeveer 

30 1 tot 40 atmosfeer, gedurende de tijd die noodzakelijk is om 

de doorbraak te bereiken of tot het gewenste zwavel:liveau. 

De toevoer of voeding kan een directe nafta, gekraakte 

nafta , een nafta uit e ~:l kool-vl~eibaarmakingsproces, een 

Fische~-rropsch nafta en dergelijke zijn. Dergelijke voedin-

35 gen ~~nnen zwavel of stikstof of beide bij betrekkeli jk hoge 
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niveaus bevatten. Typerende voedingen zijn die koolwaterstof

fen, die ongeveer 5-12 koolstofatomen, of bij voorkeur 6-9 

koolstofatomen bevatten. Nafta's of petroleumfracties met een 

kooktraject van ongeveer 26,5 - 235°C en bij voorkeur 51,7 -

5 1900 C, bevatten koo·lwaterstoffen met koolstofaantallen binnen 

deze gebieden. Typerende fracties bevatten aldus ongeveer 15 -

80 vol.% paraffinen, zowel normaal als vertakt, die in het 

gebied van C5-C 12 vallen, ongeveer 10-80 vol.% naftenen, die 

10 

in het gebied van ongeveer C6-C 12 vallen en 5-20 '101.% van de 

gewenste aromaten, die in het gebied van ongeveer C,-C' 2 vale , 
len. 

De reformproeven ~orden ingeleid door de ~aterstof- en 

toevoersnelheden in te stellen en de temperatuur en druk op 

bedrijfsomstandigheden te brengen. De proef wordt bij optima-

15 le reformomstandigheden voortgezet door de hoofdprocesvariabe

len, binnen de hierna verme lde trajecten, in te stellen. 

!!oofdbedrijfs-

variabelen 

overdruk, bar 

20 reactortempe-

ratuur, °c 
recirculatie 

gassnelheid, 

vOl / vol 

25 toevoersnelheid 

W/uur/W 

Typerende proces-

;,5 - 52 

480 - 650 

178 - 1780 

0,5 - 10 

Voorkeursproces

omstandizheden 

7 - 20 

267-53.1. 

2,5 - 5 
De uitvinding zal nu verder ~orden ~oegelicht aan de 

hand van de volgende vergelijkingsgegevens die de ~eest op

vallende kenmerken illustreren. Alle delen worden in gewicht 

~O aangegeven, tenzij anders vermeld. 

Er werd een reeks platina-rheni~mkatalysatoren met een 

hoog rheniumgehalte voor demonstratieve doeleinden bereid uit 

delpn van fijnverdeelde alumina van het type dat gewoonlijk 

~ordt toegepast bij de bereiding van commerciele reformkataly-

35 satoren. Deze delen alumina, dat wil zeggen extrudaten met 
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een diameter van 0,16 em werden gedurende 3 uur gecalcineerd 

bij 538°C gevolgd door in evenwieht brengen met waterdamp ge

durende 16 uur. Ret impregneren van de metalen op de dragers 

werd steeds uitgevoerd door E2PtC1 6 , 33e0
4 

en ECl in waterige 

5 oplossing toe te voegen, terwijl kooldioxyde als een impregne

ringshulpmiddel werd toegevoerd. Na 2 uur in evenwieht bren

gen werd het mengsel gefiltreerd, gedroogd en daarna bij 

150°C gedurende een periode van 16 uur in een vacuumoven ge

bracht. 

10 V6er de naftareforming werd de katalysator verhit tot 

510°::; in 6% 02 ( 94,% cr 2 ) en daarna geweekt in Cl/02 ( 500 d;::m 

C1 2 , 610 0 2' 5.000 dpm g2 ) gedurende 1 uur. ~a 3 uur in 61o's 

02 bij 510°C werd de katalysator gekoeld tot 454°8, geredu

ceerd met 1,510 R2 en N2 en daarna voorgesulfideerd met E2S in 

15 dit reducerende gas, teneinde het gewenste katalysator -zwavel

niveau te bereiken. 

De in de andere reactors dan de eindreactor to ege;::aste 

plati!la-r!;.enium-kata.!.ysato!"en Ware:1 geb!""..likeli .j k~ ty?e!1 en 

~erden in ge:ruikskla!"e toesta~c van ce katalysato!";=odu~ent 

20 ve=k=ege~. Deze katalysatoren kunnen ec~te= op soortgelijke 

wijze worden bereid als de katalysa:oren toegepast in andere 

reactors dan de eindreactor. 

De gegevens van de voedingen, die in deze pro even werden 

toegepast worden samengevat in tabel ~ . 
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TAE~L A 

API-soortgelijk gewicht 

zwavel, dmp (gew . ) 

stikstof, dmp (gew.) 

broomgetal-n=. cg/g 

AST'.1 dis tilla tie 

begin kookpunt °c 
5% 

10 
20 

30 
40 

50 
60 

70 
80 

90 
95 

eindkookpunt 

Demons tra ti e. 

Lichte Arabische 

direkte nafta 

59,7 
0,5 

<0,1 

0,12 

82,2 

100,6 
103 ,9 
1 11 , 1 
116,7 
123,9 
130,6 
136,7 
1t5,6 

153,3 
162,2 

168,9 
194,9 

Persische Golf 

~ara:fi~ische ~a:ta 

58,9 
0,5 

<0,1 

0,1 

74,4 
95,0 

101 ,1 

108,3 

115,0 

122,8 

1 31 ,7 
13 Cl ,4 

1<18,3 

.057,2 

'" 67 ,2 

1;.1,,? 

1 91 , 1 

In een eerste cyclisch uitgevoerde nagebootste =efc~~

proef ( proef 1) ~erd een hoog-geconcentreerde =~eniu~ka:~ly -

25 sator, die 0,3% Pt/O,67'!o Re / 1 ,1% Cl/a,15io 5 bevatte -ten ge

b~~ike in de verschillende reactors van een vierreacto=ee~ -

heid, waarbij aIle vier reactors in bedrijf waren, bereii aIs 

eerder besctreven. In een tweede proef ( proef 2) wer1en aIle 

reactors VaL de reeks voorzien met een laag-geconcentreerde 

!o rheniumkatalysator, die 0,3% Pt /O,3% Re /1 ,1% C12/ o,15% 5 be 

vatte. De proeven werden uitgevoerd door lichte arBbi.che 

paraffinische nafta te passeren door de reeks reactors bij 

510 0
:; :::.I.1'. 12 bar overdruk, 534 'Tol / vol die de oJ:lstB!'l1ig::e 

den betreffen noodzakelijk om een 102,0 ROn:-p=oduk: te pro-

35 duceren. ~e resultaten worden in tabel B aangege'Ten. 
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TABSL 3 

Katalysator 

acti"li tei ts-

eenheden 

Opbrengst 
+ <;'( 

C 5 LV" 

5 Proef 1 (hoog 

rhenium ) 

Proef 2 (laag 

rhenium) 

96,0 

102,0 72,0 

Aldus tonen deze gegevens aan, dat de toepassing van de 

10 hoge rhenium-katalysatoren in de verschillende reactors van 

de reeks de C
5
-vloeistofopbrengst, alsmede het octaangetal 

aanzienlijk deed toenemen. Aangenomen wordt, dat dit te dan

ken is aan het "uitkraken" van aromatische voorlopers in de 

voorste reactors. Deze conclusie wordt tevens ondersteund 

15 door de 20% toename in de lichte petroleumgassen, in hoofd

zaak C
3 

en C
4 

koolwaterstoffen, die met de hoge rheniumkata

lysatoren werden gevormd. 

Voo:::-::eeld I 

~en derde p=oef (proef 3) we=~ o~de ~ soortgelijke o~-

20 standigheden met dezelfde '!o edi!lg ui tgevoe:::-d, met ui tzonde

ring dat de d:::-ie v~orste reactors werden voorzien van de lage 

rheniumkatalysatoren en aIleen in de slotreactor de hoge 

rheniuckatalysator werd geladen ( 28 gew ,% van O€, t(' ~ ale kaf'? 

lysatc:::-lading ) . De resultaten die worden v~rge l uken met voor-

25 

30 

35 

afgaande "lage rr.eniuc"-proef ",orden aangegeven i!l tabel C. 

TAllE::' C 

Katalysator Opbrengst 

activi tei ts- C5 
+ LV% 

eenheden 

Proef 2 (laag rhenium ) 102,0 72,0 

Proef 3 (laag rhenium begin/ 

hoog rhenium eind reactor ) 102,0 72,5 

Aldus wordt een C~+-vloeistofopbrengstverhoging verkre-
-' 

gen door de trapsgewijze aanbrenging van de lage en hoge 

rheniuckatalj"sato:::-en als besc::re'Ten. De C"+-vloeistofopcrengst 
) 
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verhoging wordt verder bevestigd door de verhoging van de 

waterstofzuiverheid in het recirculaatgas (ongeveer 1~) voor 

het getrapte reactorsystee~. 

Voorbeeld IT 

5 In een vierde proef ( proef 4) werd een droge, gecalci-

neerde katalysator, die 0,29~ Pt/ 0,72% Re / l ,1~ C12/0 ,14f> S 

bevatte, in de vierde of laatste reactor van een eenheid ge

laden, waarbij de eerste drie reactors werden geladen met de 

laag geconcentreerde rheniumkatalysator. Jeze proef werd uit-

10 gevoerd met een moeilijker te reformen Perzische Golf-paraffi

nische nafta bij 510 0c :::.I.T. 12 bar overdrukj 534 '101 / '101, 

bij een rUimte / snelheid voldoende om een 100 RON-produkt t e 

produceren. Deze proef werd vergeleken met de vijfde proef 

(proef 5), uitgevoerd bij identieke omstandigheden met in 

15 alle vier reactors een lage rheniumkatalysator, als aangege 

'len in tabel D. 

20 

25 

Froef 4 ( laag rhen~um be

gin/ hoog rhenium eind 

reactor ) 

Froef 5 ( laag rhenium ) 

!Ca tal:;sa :or 

e..c"tivi:eits-

eenheden 

92,0 

77,0 

Opcrengst 

Lvi-

75,5 

7 ~,3 

De verbetering in de katalysatoractiv~teit en opbrengst 

is sldus opvsllend. Behalve de verbeterde activiteit en het 

voordeel van de hoge opbrengst onder toepassing van de ooei

lijker te behandelen voeding, demonstreert de proef, waarbij 

gebruik werd gemaakt van de hoge rheniumkatalysator, in de 

30 laatste rea.ctor, tevens een vee l grotere toleranti e tegen 

koolvor~ing dan de gebruikelijke proef, zel~s bij de zeer 

strenge omstandigheden ( 522°C EIT ) in de eindrea~tor, zoals 

blijkt uit de gegevens van tabel E. 
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TABEL ~ 

Mol 'fo ::12 in 

recirculaat-

gas 

77 ,1 

76,2 

H2 opbrengst Opbre~gst 

gew. % op C1-C a 
t oevoe= gew. r" op 

i;oevoer 

2, 31 17 ,86 

2,26 18,82 

dat ve=schillende modificat ies e!l 'ler-

~~deringen kun~en worden uitgevoerd, zonder ouiten het kader 

en de geest van de uitvinding te treden, waarvan de opvallen

de kenme=k is , dat de octaankwaliteit van verschillende 

1 5 koolwaterstofvoedingen, met inoeg=ip in het :i j z onde= van 

paraffinische voedingen, kan worden ve1'':leterd en opge',oerd. 
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Con c 1 u s i e s 

1. Wer>~ijze voor het verbeteren van de octaank~aliteit 

van een nafta in een reformeenheid, bestaande uit een veel

voud van reeksgewijze verbonden reactors, met inbegrip van 

een voorste , reactor, een eindreactor en naar keuze een of 

meer reactors tussen de voorste en de eindreactor, elk waar

van een platina-rheniumkatalysator bevat, waarbij de nafta 

in volgordEl van de ene reactor van. de reeks naar de andere 

stroomt en bij reformo~standigheden in aan~ezigheid van wa

terstof in aanraking ko~t met de katalysator, met het ken-

10 merk, dat in de katalysator van de eindreactor een over~egen-

de concentratie van rhenium ten opzichte van de concentratie 

van platina wordt gehandhaafd, in tegenstelling tot de concen

tratie van rhenium en platina in de andere reactors, waarbij 

de atoomve:~houding rhenium: :;:la tina in de eindreactor word t 

15 gehandhaafd op ten minste ongeveer 1,5:1, terwrjl een onder

geschikte concentratie van rhenL:m of niet :neer dan een ge-

lijke hoeveelheid rhe~iu~ ~et be~ rekki~g tot ~e~ ?lati=a i~ 

de a~dere reactors ~ordt eeta~d~a2:~. 

2. Werkwijze 'rolge~s conclusie ~, :let tst kent:erk, dat de 

20 at~omverhouding rheniu=:plat:na in de katalysator van de be

ginreactor varieert van ongeveer 0,1: 1 tot ongeveer 1 :~. 

3. Werk",ijze volgens concl;.!sie 1, Itet het kenmerk, da t de 

atoomverhouding rhenium:platina in de genoe=de eerste reactor 

wordt gehandhaafd in het gebied van ongeveer 0 , 1 :~ tOt onge-

25 veer 0,5:1 en de atoomverhouding van rhenium:platina in de ge

noemde tussenreactors wordt gehandhaafd in het gebied van on

geveer 0,5: 1 tot ongeveer 1: 1 . 

4. Werkwijze volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat 

de atoomverhouding rheni;.!m:platina in de katalysator van de 

30 eindreactor varieert van ongeveer 2:1 tot ongeveer 3: 1 . 

5. Werkwi j ze volgens conclusies 1 -4, met het kenmerk, dat 

de katalysator van ci e eindreac :or ongeveer O,O I -011geveer 3~ 

pIa tina be 'la t. 

6. Werkwijze volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, dat 

35 de katalysa to r van de eindreactor ongeveer O, OI -ongeveer ; ~ 
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rhenium bevat. 

7. Werkwijze volgens conclusies 1-6, met het kenmerk, dat 

de katalysator van de eindreactor ongeveer O,1-ongeveer 3% 

halogeen beva t. 

8. Werkwijze volgens conclusies 1-7, met het kenmerk, dat 

de katalysator van de eindreactor wordt gesulfide erd en onge

veer 0,2% zwavel bevat. 

9. Werkwijze ter verbetering van de oct aankwaliteit van 

een nafta in een reformeenheid, nagenoeg als beschreven in de 

10 voorbeelden. 
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