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Resumo
Correntes

de

petróleo

têm

impurezas

que,

quando

presentes

nos

combustíveis, causam poluição, corrosão, odor e instabilidade do produto. Deste
modo, o hidrotratamento catalítico (HDT) pode ser visto como um dos importantes
processos da indústria de refino de petróleo. O HDT consiste no tratamento de
uma corrente de hidrocarbonetos na presença de hidrogênio e de um catalisador
com a finalidade de modificar o sua massa molar ou de remover as impurezas
presentes, com o intuito de especificar os produtos ou preparar essas correntes
para outros processos de refino. Uma vez que a tendência das especificações do
óleo diesel aponta para a diminuição da concentração de enxofre, redução da
densidade e da volatilidade do combustível, juntamente com o aumento do
número de cetano e do ponto de fulgor, existe uma necessidade de se projetar e
operar unidades de hidrotratamento altamente eficientes. Este trabalho tem como
objetivo modelar e simular uma unidade industrial contendo reatores trickle-bed
de HDT com a finalidade de permitir a inferência, durante a operação, da
concentração final de enxofre na corrente de saída do processo, bem como
estimar o tempo de campanha restante. O modelo desenvolvido é pseudoestacionário, unidimensional e heterogêneo. Além disso, considera somente a
reação de hidrodessulfurização, uma vez que a predição da concentração final de
enxofre é um dos parâmetros mais importantes da qualidade do produto. A
modelagem completa do sistema envolve os leitos catalíticos dos reatores (zona
reacional) e da zona de quench, onde ocorre o arrefecimento das correntes de
hidrocarbonetos provenientes dos leitos catalíticos. Para a modelagem da
velocidade de desativação do catalisador utilizado no processo foram testados
dois modelos empíricos. O primeiro deles considera a conversão acumulada ao
longo do tempo em um dado leito para que se possa predizer a diminuição da
atividade, a partir da hipótese de que desativação está relacionada à extensão de
ocorrência das reações no catalisador. O segundo modelo implementado segue o
trabalho de Froment e Bischoff (1991). Para o estudo de caso foram empregados
os dados do processo de dois reatores industriais de HDT de uma unidade de
diesel de uma refinaria brasileira. Após a estimação de parâmetros, os modelos
foram validados com dados industriais. Os resultados evidenciam a boa
concordância dos mesmos ao processo real.
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Abstract
Petroleum streams have impurities that, when delivered to fuels, cause
pollution, corrosion, odor, and instability to the product. In this regard, the catalytic
hydrotreatment (HDT) can be viewed as one of the important processes in the
petroleum refining industry. The HDT is destined to the treatment of a hydrocarbon
stream in the presence of hydrogen and a catalyst in order to remove impurities or
to modify its molar mass with the aim of specifying products or preparing these
streams to other refining processes (Gruia, 2006). Trends in diesel specification
point toward the decrease in the sulfur concentration, reduction in density and
ASTM D-86 T 90% value, along with increased cetane number and flash point. All
these trends contribute to raise the demand for highly efficient hydrotreatment
units. This work aims to model and simulate an industrial unit consisting in tricklebed reactors in order to infer in real time the final sulfur concentration at the output
stream, and also to estimate during operation the remaining campaign time. The
considered model is pseudo-stationary, one-dimensional and heterogeneous. It
considers solely the hydrodesulfurization reaction, because the final sulfur
prediction is one of the most important parameter of the product quality. The
complete model of the unit involves the catalytic beds (reaction zones) and the
quenching zone, where the cooling of hydrocarbon streams takes place. To model
the catalyst deactivation rate, two empirical models were tested. The first one
takes into account the cumulative conversion over time, so that one can predict
the decrease in activity on the basis of the hypothesis that deactivation is related
to the extent of the reactions on the catalyst. The second model implemented was
based in the work of Froment and Bischoff (1991). As a case study, process data
was employed from two industrial reactors of the HDT in a Diesel Unit from a
Brazilian refinery. After parameter estimation, the presented models have been
validated with industrial data. Their results show good agreement with the real
process.
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Capítulo 1 – Introdução
As correntes de petróleo possuem impurezas que quando presentes nos
combustíveis provocam poluição, corrosão, odor e instabilidade no produto. O
hidrotratamento catalítico (HDT) é o tratamento de uma corrente de hidrocarbonetos
em presença de hidrogênio e catalisador, com a finalidade de modificar seu peso
molecular, remover impurezas tais como compostos de enxofre ou nitrogênio, bem
como promover a hidrogenação catalítica de compostos insaturados, garantindo
assim a estabilidade do produto tratado. Com isto, produtos são especificados ou
correntes intermediárias são preparadas para outros processos de refino. O HDT é
considerado um dos mais importantes processos na indústria de refino de petróleo
dos pontos de vista técnico, econômico e ambiental (Mederos et al., 2006).
Em função do crescimento da economia brasileira, o setor de transportes de
cargas e passageiros experimenta uma expansão da frota, com consequente
aumento nas emissões atmosféricas, principalmente nas grandes cidades. Esse fato
requer a contínua melhoria da qualidade dos combustíveis e da tecnologia dos
veículos, além de soluções de mobilidade urbana, que constituem um conjunto de
medidas necessárias ao alcance e manutenção de padrões de qualidade do ar
compatíveis com a proteção da saúde das populações expostas.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, com o objetivo de reduzir e
controlar a contaminação atmosférica por fontes móveis (veículos automotores),
criou os Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores:
PROCONVE (automóveis) e PROMOT (motocicletas). Esses programas fixam
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prazos, limites máximos de emissão e estabelecem exigências tecnológicas para
veículos automotores, nacionais e importados (IBAMA). Na Tabela 1.1, pode-se
observar a evolução na diminuição da concentração de enxofre no óleo diesel, ao
longo do tempo, imposto pela legislação brasileira.
Tabela 1.1: Teor de enxofre no óleo diesel.
FONTE: CETESB.

O óleo diesel é produzido de modo a atender os diversos requisitos para sua
utilização em motores de combustão interna e tem algumas características
controladas para que os veículos tenham desempenho adequado, com emissões de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais. As tendências na
especificação do diesel apontam para uma diminuição na concentração de enxofre,
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redução da densidade e diminuição no valor da temperatura de 90% do volume
destilado, conforme o ensaio ASTM D-86, juntamente com o aumento do número de
cetano e do ponto de fulgor. Todas essas tendências contribuem para elevar a
demanda por unidades de hidrotratamento altamente eficientes.
A diminuição da concentração de enxofre contribui tanto para o meio ambiente
como para o desempenho do motor, pois óxidos de enxofre formados pela
combustão do óleo diesel podem ser descarregados para a atmosfera ou se
transformar em ácidos na câmara de combustão. Menores teores de enxofre no
diesel apresentam os seguintes efeitos:
- No motor: redução do desgaste de anéis e cilindros e redução de depósitos nos
cilindros;
- Nas emissões: redução dos particulados e redução dos óxidos de enxofre, que
por sua vez contribuem para formação da chuva ácida.
As restrições ambientais obrigam as refinarias a aumentar a severidade nas
condições de operação das plantas de HDT a fim de alcançar essas especificações
mais rigorosas, como é o caso do diesel S-10, cuja concentração de enxofre é de 10
ppm. Com essas novas condições de severidade reacionais, o comportamento dos
reatores de HDT é alterado; o consumo de hidrogênio aumenta, aumenta a variação
de temperatura do reator, etc. Diante dessa realidade, as refinarias necessitam de
ferramentas qualitativas que permitam o entendimento dos fenômenos que ocorrem
nos reatores de HDT, assim como interferir nestes, com o propósito principal de
estabelecer condições de operação ótimas (Mederos et al., 2006).
Por conta dessa demanda, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver e
simular um modelo para o reator de HDT de correntes de diesel visando à estimação
da concentração de enxofre na corrente de saída do reator e à predição do tempo de
campanha do mesmo.
Como objetivos específicos, destacam-se o desenvolvimento do modelo
matemático para descrever os reatores de HDT, a estimação de parâmetros para
ajustar o modelo aos reatores industriais em questão e o estabelecimento de
metodologia simples (modelo empírico) para desativação do catalisador.
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1.1 Estrutura da Dissertação
Esta dissertação apresenta-se dividida em seis capítulos, conforme descritos a
seguir.
O Capítulo 2 é dedicado a apresentar o que foi proposto na literatura referente
aos assuntos abordados no trabalho. A primeira parte do capítulo discorre sobre os
reatores trickle-bed. Segue-se então para as reações de hidrotratamento, com
especial

atenção

à

reação

de

hidrodessulfurização,

apresentando

suas

peculiaridades e discutindo-se a respeito de sua cinética. Há também uma breve
revisão sobre os catalisadores utilizados no processo de HDT e, finalmente, é
apresentada uma revisão sobre trabalhos que modelaram reatores trickle-bed de
hidrotratamento.
No Capítulo 3 se define o estudo de caso abordado no trabalho. Primeiramente
se apresenta o objetivo do estudo, e após parte-se para a descrição da unidade
industrial considerada neste trabalho. A parte final desse capítulo trata dos dados
industriais de duas campanhas empregados na simulação dos reatores.
O Capítulo 4 é destinado à apresentação do modelo matemático desenvolvido
para descrever o processo de hidrotratamento, bem como as considerações feitas.
São mostradas as equações que descrevem as zonas reacionais, as zonas de
quench e também as expressões que descrevem a cinética de reação de
hidrodessulfurização e a desativação do catalisador. Na parte final do capítulo são
apresentadas as relações constitutivas que são usadas para estimar os parâmetros
do modelo, assim como os modelos empíricos propostos para predizer a
desativação do catalisador.
No Capítulo 5, relata-se a metodologia utilizada para simular os reatores de HDT
de correntes de diesel. O capítulo aborda a implementação do modelo, bem como os
resultados da sua simulação. Na primeira parte do capítulo discute-se sobre a
implementação do modelo estacionário nos softwares EMSO e MatLab 2009a,
seguindo-se da inserção dos dados de planta no modelo e posteriormente e da
estimação de parâmetros. A segunda parte do capítulo destina-se à implementação
e apresentação dos resultados dos modelos empíricos referentes à desativação do
catalisador.
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As conclusões do trabalho são apresentadas no Capítulo 6, bem como sugestões
de trabalhos futuros na área.
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Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica
A primeira parte deste capítulo é dedicada à apresentação de reatores tricklebed, algumas de suas generalidades e formas de operação. Como os reatores neste
estudo são trickle-bed de fluxo concorrente, serão elucidadas as vantagens e
desvantagens desse modo

de

operação.

Na

sequência, o

processo

de

hidrotratamento é descrito, assim como as possíveis reações que podem vir a fazer
parte do mesmo, em especial a de hidrodessulfurização. Outro aspecto importante
são os catalisadores utilizados no hidrotratamento. Também são discutidos alguns
trabalhos em que se executou a modelagem de sistemas semelhantes ao deste
trabalho.

2.1 Reatores Trickle-bed
Os reatores multifásicos de leitos catalíticos empacotados são operados com
uma fase gás contínua e fase líquida distribuída (operação trickle), quando a maior
parte da resistência à transferência de massa está localizada na fase gasosa; ou
com uma fase gás distribuída e fase líquida contínua (operação bolha), quando a
maior parte da resistência à transferência de massa está localizada na fase líquida.
As configurações que geralmente são usadas em reatores trifásicos são: reatores
trickle-bed ou de leito empacotado (Figura 2.1a), no qual o leito catalítico é
estacionário; e reatores slurry (Figura 2.1b), no qual o catalisador está suspenso na
fase líquida (Mederos et al., 2009).
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Os reatores trickle-bed são largamente utilizados na indústria petrolífera,
petroquímica, química, no tratamento de resíduos, em processos bioquímicos e
eletroquímicos, entre outros (Al-Dahhan et al., 1997).

Figura 2.1: a) Reator trickle-bed b) Reator slurry.
FONTE: Mederos et al., 2009.
Segundo Hill (1977), geralmente correntes de líquido e gás concorrentes de fluxo
descendente são preferidas porque facilitam uma distribuição uniforme de líquido
sobre o leito catalítico. Além disso, permitem o emprego de taxas de líquido mais
elevadas antes de se encontrar restrições por flooding.
De acordo com o projeto do reator, gás e líquido se movem de forma concorrente
descendente ou o gás é alimentado contracorrente ascendentemente. Na maioria
dos reatores comerciais, é aplicada a configuração concorrente descendente; a fase
líquida escoa através das partículas catalíticas na forma de filmes, rivulets e
gotículas, como é mostrado esquematicamente na Figura 2.2 (Mederos et al., 2009).
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Figura 2.2: Representação esquemática de padrões do escoamento líquido
encontradas durante o regime de fluxo trickle em reatores trickle-bed: a) fluxo filme,
em escala de partícula, b) fluxo rivulet, em escala de partícula, c) fluxo filme, em
escala do leito, e d) fluxo rivulet, em escala de leito.
FONTE: Mederos et al., 2009.
Com relação aos regimes de fluxo, reatores trickle-bed podem ser operados
numa variedade de regimes que vão desde o fluxo spray (gotas líquidas e fluxo de
gás contínuo), fluxo trickle (fase gás contínua e rivulets de líquido unidirecionais e
alguns filmes líquidos descontínuos), fluxo pulso (passagem intermitente de gás e
líquido) e fluxo bolha descendente (líquido contínuo e fluxo de gás disperso).
Embora a existência de vários regimes de fluxo tenha sido comprovada e vários
critérios tenham sido propostos para delinear os limites dos regimes, nenhum deles
é ainda totalmente confiável (Dudukovic et al., 1999).
O reator em questão neste trabalho é do tipo trickle-bed com fluxo descendente.
Essa forma de operação é a mais frequentemente utilizada na prática industrial, uma
vez que existem limitações menos severas com relação ao rendimento do que na
operação em contracorrente. Para as reações com elevado fluxo de líquido e baixo
fluxo de gás, especialmente para condições de umedecimento parcial, um reator de
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fluxo descendente é preferido porque facilita o transporte do reagente gasoso para o
catalisador (Mederos et al., 2009).
Um reator trickle-bed consiste em uma torre que pode ser elevada (10-30
metros), equipada com um ou mais leitos fixos de catalisadores sólidos, ao longo
dos quais se movem gás e líquido (Mederos et al., 2009). Reatores industriais
apresentam leitos que variam entre três e seis metros de altura e até três metros de
diâmetro, compostos por partículas catalíticas variando entre 1/32 e 1/8 in de
diâmetro (Hunger, 2002).
A cinética das reações conduzidas nesses reatores, geralmente, exige altas
temperaturas, e estas, por sua vez, aumentam a expansão gasosa, impedindo o
reagente gasoso de se dissolver suficientemente no líquido. Dessa forma, elevadas
pressões de operação são utilizadas para aumentar a solubilidade do gás e as taxas
de transferência de massa (Hunger, 2002).
De acordo com Mederos et al. (2009), as principais vantagens dos reatores
trickle-bed de fluxo descendente são as que seguem:
• fluxo do líquido se aproxima de um PFR, o que leva a altas conversões;
• baixa perda de catalisador, importante quando catalisadores de preço elevado
são usados;
• construção, em geral, simples, devido à ausência de partes móveis;
• menor investimento e menores custos operacionais;
• possibilidade de variar a taxa de líquido de acordo com o umedecimento do
catalisador e com a resistência à transferência de calor e de massa;
• a queda de pressão através do leito é menor, o que reduz os custos com
bombeamento;
• para cargas mais elevadas de gás, o padrão do líquido é modificado pelo atrito
da fase gasosa, a distribuição de líquido é melhorada (fluxo de parede de líquido
mais baixa), e a queda de pressão aumenta, porém menos rapidamente em fluxo
concorrente do que no fluxo em contracorrente.
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As desvantagens deste modo de operação são:
• menor eficácia do catalisador quando se usa um catalisador de grande tamanho
de partícula;
• o tamanho das partículas não pode ser menor do que 1 mm, devido à queda de
pressão;
• risco de aumentar a queda de pressão ou obstruir os poros do catalisador
quando reações paralelas levam a produtos incrustantes;
• má distribuição, canalização e incompleto e/ou umedecimento externo
ineficiente do catalisador com baixas taxas de líquido e com reatores cuja razão
diâmetro do reator/tamanho de partícula é inferior a 25;
• limitações ao uso de líquidos viscosos ou que formem espuma;
• dificuldade na recuperação do calor de reação;
• limitado a reações razoavelmente rápidas;
• em reatores de hidrotratamento (HDT), a maior parte do leito é rica em H2S e
NH3 e seu efeito de inibição é mais forte onde os compostos refratários de enxofre
têm de ser convertidos.
Apesar do fato de que os reatores trickle-bed, frequentemente, se aproximam do
comportamento de reatores plug-flow, o uso da fase líquida na alimentação introduz
várias complicações nas análises. Por exemplo, a natureza e a extensão da
distribuição de líquido no leito catalítico variam drasticamente com as mudanças nas
taxas de fluxo do líquido e do vapor, assim como as propriedades da mistura
reacional (especialmente viscosidade e suas características de umedecimento).
Como a distribuição de líquido muda, há concomitantemente mudanças na eficiência
de contato entre o líquido, o vapor e o catalisador (Hill, 1977).

2.2 Hidrotratamento: aspectos gerais
O hidrotratamento catalítico (HDT) é um dos processos mais importantes na
indústria de refino de petróleo, sendo utilizado para tratar uma grande variedade de
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correntes. Os sistemas de hidrotratamento se diferenciam nas condições de
operação, no tipo de catalisador, na configuração do reator, na carga e na
severidade (Ancheyta, 2011). O subitens da presente seção, a serem apresentados
na sequência, se baseiam no trabalho de Gruia (2006).
2.2.1 Reações Químicas
As seguintes etapas ocorrem durante o processo de hidrotratamento,
dependendo das impurezas presentes:
• remoção

de

enxofre,

também

denominada

de

dessulfurização

ou

hidrodessulfurização (HDS), na qual os compostos orgânicos sulfurados são
convertidos em sulfeto de hidrogênio;
• remoção

de

nitrogênio,

também

chamada

de

desnitrogenação

ou

hidrodesnitrogenação (HDN), na qual os compostos orgânicos nitrogenados são
convertidos em amônia;
• remoção

de

metais

(organometálicos),

também

denominada

de

hidrodemetalização, na qual os organometálicos são convertidos em seus
respectivos sulfetos metálicos;
• remoção de oxigênio, na qual os compostos orgânicos oxigenados são
convertidos em água;
• saturação de olefinas, na qual compostos orgânicos que contém ligações duplas
são convertidos para seus compostos saturados homólogos;
• saturação de aromáticos, também denominada como hidrodesaromatização, na
qual alguns compostos aromáticos são convertidos em naftenos;
• remoção de halogenetos, na qual halogenetos orgânicos são convertidos em
halogenetos de hidrogênio.
Os primeiros três tipos de impurezas estão sempre presentes nas frações de
petróleo, embora em quantidades variáveis, dependendo da fonte de matéria-prima.
Em geral, as reações de hidrotratamento procedem na seguinte ordem decrescente
de facilidade de reação: remoção de metais (organo-metálicos), saturação de
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olefinas, remoção de enxofre, remoção de nitrogênio, remoção de oxigênio e
remoção de haletos. A facilidade de reação diz respeito à severidade do processo,
assim quanto mais difícil a remoção, mais severas devem ser as condições de
processo. Algumas saturações aromáticas também ocorrem. Hidrogênio é
consumido em todas as reações.
2.2.1.1 Remoção de compostos organossulfurados
A remoção de enxofre ocorre através da conversão dos compostos orgânicos
sulfurados presentes na alimentação em H2S. O enxofre é encontrado no petróleo
sob a forma de centenas de diferentes compostos orgânicos sulfurados. Esses
compostos orgânicos podem ser classificados em seis classes: mercaptanas,
sulfetos, dissulfetos, tiofenos, benzotiofenos e dibenzotiofenos. As reações típicas
para cada composto de enxofre são mostradas subsequentemente:
Mercaptanas:

Sulfetos:

Dissulfetos:

Tiofenos:

Benzotiofenos:
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Dibenzotiofenos (DBT):

Aceita-se que os seis tipos de compostos sulfurados possam se ordenados com
base na facilidade de remoção (da maior para a menor):
Mercaptanas  Sulfetos  Dissulfetos  Tiofenos  Benzotiofenos 
Dibenzotiofenos
A facilidade relativa de remover enxofre de uma fração particular de
hidrocarbonetos depende fortemente dos tipos de compostos presentes. Nas
correntes de nafta, grande parte do enxofre está presente sob a forma de
mercaptanas e sulfetos, o que torna relativamente fácil a sua remoção. Nas frações
de gasóleo, a maioria do enxofre está presente como benzotiofeno e dibenzotiofeno,
dessa forma a remoção do enxofre é mais difícil. As espécies de enxofre mais
difíceis de tratar são encontradas nas frações mais pesadas do óleo, o que significa
que gasóleos pesados são mais difíceis de tratar que gasóleos leves.
2.2.1.2 Remoção de nitrogênio
O nitrogênio é encontrado principalmente nas frações mais pesadas de petróleo,
em estruturas de cinco ou seis anéis aromáticos. Tanto a complexidade molecular,
quanto a quantidade de moléculas que contém nitrogênio aumentam com o aumento
do ponto de ebulição do corte, fazendo com que sejam mais difíceis de serem
removidas. Na desnitrogenação, o anel aromático primeiro é saturado e depois o
nitrogênio é removido:
a) Hidrogenação do anel aromático
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b) Hidrogenólise

c) Desnitrogenação

O nitrogênio é mais difícil de ser removido e consome mais hidrogênio que a
remoção do enxofre, pois o mecanismo de reação envolve a saturação de um anel
aromático antes da remoção do nitrogênio. Na dessulfurização, o enxofre é
frequentemente menos presente na forma de anéis aromáticos, porém, quando está
presente dessa forma, pode ser removido sem a saturação dos anéis. A
hidrogenação de estruturas associadas a anéis aromáticos é muito dependente da
pressão parcial de hidrogênio e é o passo limitante da velocidade de reação na
remoção do nitrogênio.

2.3 Hidrodessulfurização
O processo convencional de hidrodessulfurização é capaz de remover grande
parte dos compostos sulfurados. Porém, as principais moléculas que necessitam ser
removidas, para se obter os níveis de enxofre das especificações atuais do óleo
diesel, são os chamados dialquildibenzotiofenos. A posição dos grupamentos alquila
nas moléculas derivadas de DBT apresentam um papel importante na reatividade
dessas moléculas (Polck, 2010). A Figura 2.3 ilustra a molécula de dibenzotiofeno.
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Figura 2.3: Molécula de Dibenzotiofeno (DBT).
FONTE: Polck, 2010.
Para o estudo dos processos convencionais de HDS é de interesse a
investigação dos mecanismos de reação do dibenzotiofeno (DBT) e seus alquil
derivados. Estes compostos e especialmente os DBTs com substituintes nas
posições 4 e 6 aparecem como sendo muito refratários no processo de HDS.
Estudos foram publicados por Landau (1997), Meille et al. (1997), Bataille et al.
(2000), Houalla (1978) e Michaud (1998) apud Kallinikos (2010) sobre o mecanismo
de remoção de enxofre do DBT, 4-metil-DBT, 4,6-dimetil-DBT, e outros DBTs em
alimentações sintéticas contendo um composto modelo ou uma mistura com dois ou
três compostos modelos individuais.
Kallinikos (2010) mostra que os resultados dos estudos supracitados com relação
ao mecanismo de remoção dos DBTs, com alimentações sintéticas e reais,
concordam que os DBTs são transformados através de duas rotas paralelas, a rota
de dessulfurização direta (DDS), por rompimento das ligações C-S, gerando bifenila
e sulfeto de hidrogênio, e a rota indireta (HID), com uma reação de hidrogenação
primária, gerando hidrodibenzotiofeno como intermediários, e finalmente produzindo
ciclohexilbenzeno e biciclohexil (Figura 2.4). Froment (2004) também apresenta a
rota

da

decomposição

do

4-metildibenzotiofeno

(Figura

2.5)

e

do

4,6-

dimetildibenzotiofeno (Figura 2.6). Para os demais DBTs substituídos, a Figura 2.5 é
válida quando a molécula é assimétrica, e a Figura 2.6, quando ela é simétrica. O
DBT e os DBTs com substituintes em posições diferentes de 4 e 6, como 2,8-dimetilDBT e 3,7-dimetil-DBT são transformados principalmente através da rota direta,
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enquanto

outros,

como

4-metil-DBT

e

4,6-dimetil-DBT

são

principalmente

transformados através da rota indireta (Kallinikos, 2010).

Figura 2.4: Esquema reacional representativo da HDS da molécula de DBT.
FONTE: Polk, 2010.
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Figura 2.5: Esquema da reação de HDS para o 4-metil-DBT.
FONTE: Froment, 2004.

Figura 2.6: Esquema da reação de HDS para o 4,6-dimetil-DBT.
FONTE: Froment, 2004.
Com relação à reatividade das moléculas, há diferentes hipóteses na literatura
para explicar as diferenças nas taxas de reatividade dos compostos que contém
enxofre. Essas hipóteses levam em consideração as duas diferentes rotas
envolvidas na HDS de DBTs. Houalla et al. (1980) apud Kallinikos (2010)
propuseram que a baixa reatividade dos DBTs com substituintes nas posições 4 e 6
se deve aos efeitos estéricos na adsorção. Eles afirmam que a força de adsorção
diminui na ordem DBT > 2,8-dimetil-DBT > 3,7-dimetil-DBT > 4-metil-DBT > 4,6dimetil-DBT.
Froment (2004) afirmou que a hidrogenólise ocorre em um tipo de sítio, tipo σ,
enquanto a hidrogenação ocorre em sítios diferentes, que são chamados τ, seguindo
a rota indireta. No último caso, o intermediário hidrogenado, hidrodibenzotiofeno, é
submetido à HDS nos sítios σ. Ergova e Prins (2004) propuseram que a
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dessulfurização através das rotas DDS e HID ocorre sobre os mesmos sítios ativos e
que um mecanismo similar de remoção de enxofre está envolvido na rota DDS e na
etapa final da rota HID. Eles também explicam que os grupos metil suprimem não
somente a adsorção do reagente nos sítios ativos σ, mas também a adsorção dos
intermediários parcialmente hidrogenados sobre eles.
A reatividade dos compostos de enxofre é inibida por vários componentes e por
produtos formados ao longo do processo de HDS. Schulz et al. (1999) e Yang et al.
(2004) apud Kallinikos (2010) mencionaram que o efeito de inibição decresce na
ordem: compostos nitrogenados básicos > componentes orgânicos sulfurosos > H 2S
> aromáticos condensados  compostos oxigenados > hidrocarbonetos saturados e
mono-aromáticos. É geralmente aceito que os sítios ativos responsáveis pela
hidrogenção são mais suscetíveis ao envenenamento por nitrogênio do que os sítios
responsáveis pela hidrogenólise. A inibição por sulfeto de hidrogênio nas taxas de
dessulfurização dos DBTs é especialmente importante, porque as alimentações de
hidrotratamento são realizadas na presença de altas pressões parciais de H 2S
(Kallinikos, 2010).
2.3.1 HDS: Modelos Cinéticos
O desenvolvimento de expressões cinéticas para o processo de hidrotratamento
de correntes de petróleo é difícil devido à complexidade apresentada pela
alimentação, aos produtos e ao trabalho experimental envolvido (Polck, 2010).
Existe uma grande variedade de modelos cinéticos presentes na literatura. Estes
podem ser referentes à conversão de compostos modelo ou podem considerar
misturas complexas contendo enxofre, nitrogênio, oxigênio, aromáticos, entre outros
compostos (Polck, 2010).
A cinética de conversão de misturas de componentes que contém enxofre é
geralmente formulada em termos de componentes sulfurosos específicos e
equações de taxa do tipo homogênea. Uma ordem entre 1,5 e 2 é geralmente
obtida. Como as frações de óleo contêm um grande número de componentes
sulfurosos, lidar com estes de forma individual levaria a um número grande de
expressões de taxas de adsorção e de parâmetros (Froment, 2004).
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Froment (2004) observou que as equações de taxa do DBT e de vários DBTs
substituídos possuem a mesma forma funcional. Assim, introduziu a “contribuição
estrutural”, aproximação em que a taxa e os parâmetros de adsorção dos
componentes

substituídos

(no

caso,

dibenzotiofenos

substituídos)

estão

relacionados à sua molécula “mãe” devido ao efeito eletrônico e do efeito estérico
exercido pelos substituintes. Estes compostos têm um número de características em
comum,

que

permite

uma

drástica

redução

no

número

de

parâmetros

independentes.
Nas reações de hidrogenólise, que ocorrem nos sítios σ, os efeitos eletrônicos e
efeitos estéricos são considerados separadamente. O efeito eletrônico depende
somente do número de substituintes, enquanto no efeito estérico se leva em
consideração a posição do substituinte. Baseado nestas suposições, a constante de
equilíbrio de adsorção de vários DBTs substituídos em sítios σ está relacionada com
a da molécula mãe (DBT) adicionando-se os efeitos eletrônicos e estéricos. Na
hidrogenação, que ocorre nos sítios τ, somente os números de sítios e não a sua
posição é contabilizada. Dessa forma, efeitos estéricos e eletrônicos podem ser
combinados (Froment, 2004).
Abbasi e Fatemi (2009) afirmam que as correntes de alimentação de frações de
óleo contêm uma grande quantidade de componentes orgânicos sulfurosos, e que a
reação de HDS é usualmente representada por equação estequiométrica genérica,
que agrega a reação de HDS de todos os componentes sulfurosos em uma única
expressão. Assumindo que as concentrações de compostos sulfurosos e de
hidrogênio têm efeito positivo, e que sulfeto de hidrogênio é adsorvido nos sítios
ativos do catalisador, a equação cinética do tipo Langmuir-Hinshelwood foi usada:
(2.1)

Onde a taxa de reação por unidade de massa de catalisador (
relacionada com as concentrações na superfície externa do catalisador (
);

e

) está
,

e

representam a ordem da reação considerando o componente

sulfuroso e o hidrogênio, respectivamente;

é a constante de taxa aparente e a

constante de equilíbrio de adsorção do sulfeto de hidrogênio na superfície do
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catalisador é representada por

. Essa expressão cinética é empregada por vários

autores (Korsten e Hoffman, 1996, Chacón et al., 2012, Mederos et al., 2006). Vrinat
(1983) publicou uma revisão sobre os modelos cinéticos utilizados para descrever o
processo de hidrodessulfurização. Em seu trabalho, o autor mostrou algumas
cinéticas obtidas para “compostos modelo” e também discute sobre cinéticas
específicas relacionadas a correntes industriais.
Vrinat (1983) mostrou a primeira cinética relatada para a conversão do tiofeno,
determinada em estado estacionário, num reator com recirculação. Os experimentos
se deram entre 508 e 538 K, 1 atm e sobre um catalisador CoMo/Al2O3. A equação
da taxa segue a cinética de Lagmuir-Hinshelwood e é mostrada na Eq. (2.2):

(2.2)
onde

é a constante de taxa de reação;

parcial. Os subscritos: , tiofeno;

é a constante de equilíbrio;

é a pressão

, hidrogênio; , sulfeto de hidrogênio. A forma da

expressão cinética implica em dois sítios de adsorção de tiofeno, em competição
com H2S, em um tipo de sítio e adsorção de hidrogênio em outro tipo de sítio.
Equações de taxa semelhantes à Eq. (2.2) foram aplicadas em outros estudos
cinéticos de HDS de tiofeno em catalisadores CoMo/Al2O3 e NiMo/Al2O3.
O segundo tipo de composto a ser abordado são os benzotiofenos. Embora
sejam importantes constituintes das frações de petróleo residuais e de alto ponto de
ebulição, existe pouca informação sobre o comportamento dessas moléculas. Vrinat
(1983) apresenta a cinética determinada sobre catalisador CoMo/Al2O3 e a equação
de taxa encontrada segue a cinética de Langmuir-Hinshelwood, sendo da mesma
forma da Eq. (2.2) para o tiofeno.
O dibenzotiofeno é um composto representativo nas frações de alimentação
pesadas. O estudo da hidrodessulfurização do DBT recebeu crescente atenção,
porque ele é menos reativo, uma ou duas ordens de grandeza, que o tiofeno. Em
seu trabalho, Vrinat (1983), também mencionou o fato da reatividade diminuir com a
proximidade de substituintes metil nos carbonos próximos ao átomo de enxofre.
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O autor também recomenda que, para a hidrogenólise do DBT catalisada por
CoMo/Al2O3 a altas pressões, a equação mais apropriada é da forma:
(2.3)
Vrinat (1983) apresentou também uma equação de taxa de hidrodessulfurização
do DBT na fase vapor sobre um catalisador industrial CoMo/Al 2O3. A equação
proposta é consistente com o mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, sem adsorção
competitiva entre DBT e hidrogênio, e com inibição por H2S:
(2.4)
O resultado encontrado também é compatível com o de Singhal et al. (1981)
apud Vrinat (1983), mas esses consideraram que havia inibição também por outros
compostos além do sulfeto de hidrogênio.
A cinética de hidrodessulfurização de uma mistura de compostos de enxofre em
alimentações industriais é muito mais complexa que as de substâncias puras.
Primeiramente, existem diferentes tipos de compostos de enxofre que são muito
diferentes quanto a sua reatividade. Outra complicação provém do fato de que a
reação é geralmente realizada em presença de uma mistura de fases, vapor-líquido,
onde o efeito da difusão frequentemente predomina e mascara a cinética da
verdadeira reação de hidrodessulfurização (Vrinat, 1983). Assim, medidas
experimentais são geralmente analisadas usando-se taxas de leis de potência com
parâmetros ajustados, como a expressão mostrada abaixo:
(2.5)
Onde

é a conversão de compostos organossulfurados,

de enxofre na corrente de alimentação, e

é a quantidade inicial

varia de 1 a 2, de acordo com a

alimentação estudada. No entanto, embora estas equações de taxa de leis de
potência sejam simples e úteis para prever o efeito das mudanças de desempenho
no reator em operação, esses modelos não conseguem prever as interações entre
reagentes e produtos.
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2.4 Catalisadores
Os metais ativos típicos dos catalisadores usados são sulfetos de molibdênio e
tungstênio modificados por um promotor: tanto sulfeto de cobalto quanto o de níquel.
A principal função é aumentar significativamente a atividade do sulfeto do metal
ativo. A quantidade de cada componente em um catalisador comercial depende da
aplicação desejada. Em geral, a especificação de cada matéria-prima e a qualidade
do produto desejado é que determinam qual catalisador (ou combinação de
catalisadores) deve ser usado. A maioria dos catalisadores de hidrotratamento de
uso comercial são suportados por γ-alumina (γ-Al2O3), algumas vezes com uma
pequena quantidade de sílica (SiO2) ou fósforo (P). A preparação do suporte é uma
etapa muito importante na etapa de manufatura do catalisador para alcançar um
material com elevada área superficial com uma estrutura de poro apropriada. Essa
elevada área superficial é requerida para dispersar uniformemente os metais ativos e
promotores (Ancheyta, 2011).
CoMo e NiMo/γ-Al2O3 são os catalisadores preferidos por várias razões: eles são
baratos, altamente seletivos, fáceis de regenerar e resistentes ao envenenamento.
Apesar de serem mais eficazes para HDN e HDA, os catalisadores NiW raramente
são usados para aplicações comerciais de hidrotratamento, uma vez que são muito
mais

caros

que

os

catalisadores

NiMo.

Catalisadores

CoMo/γ-Al2O3

são

recomendados para HDS, e NiMo/γ-Al2O3 ou NiCoMo/γ-Al2O3 para HDN.
Catalisadores NiMo possuem atividade de hidrogenação mais elevada que
catalisadores CoMo e por isso são mais adequados para a saturação de anéis
aromáticos, embora os dois catalisadores removam ambos, enxofre e nitrogênio
(Ancheyta, 2011).
Durante a operação do hidrotratamento, o desempenho do catalisador é
mensurado primariamente pelos seguintes critérios:
• Atividade inicial do catalisador: medida na condição de partida, e corresponde à
temperatura requerida pelo reator para alcançar a qualidade do produto desejada.
• Estabilidade do catalisador: medida sob condições intermediárias e final de
operação. É determinada pela taxa de aumento de temperatura que é requerida para
se manter a qualidade do produto.
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• Qualidade do produto: controlada durante a completa operação do catalisador e
é uma indicação da capacidade do catalisador de produzir produtos com a
especificação desejada.
Durante o hidrotratamento de alimentações pesadas, o catalisador exibe certo
grau de desativação, dependendo da natureza da alimentação, do tipo de reator e
das condições de reação. As duas principais causas de desativação de catalisador
são as deposições de coque e metais.
Coque é geralmente formado por condensação térmica, hidrogenação catalítica e
reações de polimerização. Os principais percursores de coque são os asfaltenos. A
formação de coque é muito rápida no início, após isso se eleva até um nível de
equilíbrio. Durante o período intermediário de operação, a quantidade total de coque
permanece constante. Em geral, o máximo de coque que se assenta é cerca de 20%
em peso em relação ao catalisador. A desativação por coque é temporária, uma vez
que a atividade do catalisador pode ser restaurada por regeneração. A recuperação
da atividade do catalisador pode ser cerca de 90% por regeneração in-situ e de 95 a
97% na regeneração por ex-situ.
Ao contrário, a desativação por metais (principalmente Ni e V) não é reversível. A
deposição de metais ocorre nas entradas dos poros ou perto da superfície exterior
do catalisador. Para compensar a desativação do catalisador, a temperatura do
catalisador deve ser aumentada continuamente para manter a qualidade do produto
no nível desejado. No entanto, expor o leito catalítico a altas temperaturas causa a
sinterização do suporte do catalisador, que é outra razão para a perda irreversível do
catalisador (Ancheyta, 2011).
A atividade catalítica é a capacidade que o catalisador tem de afetar
positivamente a taxa de uma reação química, acelerando a transformação dos
reagentes em produtos (Hill, 1977). A atividade catalítica para a conversão de um
reagente é definida como a quantidade convertida por unidade de tempo, por
unidade de massa, superfície específica ou volume de catalisador, por unidade de
concentração volumétrica do reagente contido em um dado volume de controle. A
desativação catalítica, ou seja, a perda da atividade e/ou seletividade ao longo do
tempo, é um problema que causa preocupação contínua na prática de processos
industriais catalíticos. Custos para substituição de catalisador e desligamento de
processos giram em torno de bilhões de dólares por ano para as indústrias. A escala

24

de tempo para a desativação de catalisadores varia consideravelmente, mas é
inevitável que todos os catalisadores decairão (Bartholomew, 2001).
Mecanismos intrínsecos de desativação de catalisador são muitos, no entanto,
podem ser classificados em seis tipos distintos: (i) envenenamento, (ii) incrustação,
(iii) degradação térmica, (iv) formação de compostos vapor acompanhadas de
transporte, (v) reação de vapor-sólido e/ou sólido-sólido, e (vi) atrito/esmagamento.
Como (i), (iv) e (v) são de natureza química e (ii) e (v) são mecânicos, as causas de
desativação são basicamente três: química, mecânica e térmica (Bartholomew,
2001).
O restante da presente seção foi elaborado com base no trabalho desenvolvido
por Krause (2011). Segundo o autor, no hidrotratamento de correntes de diesel, a
desativação por deposição de coque está sempre presente, diferentemente da
desativação por deposição de metais, já que estes só são significativamente
encontrados em correntes mais pesadas. Portanto, pode-se considerar que o coque
é o principal mecanismo de desativação dos catalisadores do processo em questão.
Para se manter a qualidade final do produto hidrotratado, nas unidades
industriais, a perda de atividade do catalisador é compensada por um aumento na
temperatura de reação. O aumento da temperatura de reação ao longo da
campanha fornece uma curva do tipo sigmóide, sendo que esta pode ser dividida em
três fases diferentes: desativação inicial, desativação durante a operação normal e
desativação no final de campanha. A Figura 2.7 mostra tal comportamento.
Na desativação inicial se observa uma rápida desativação, que se dá nos
primeiros dias ou até mesmo nas primeiras horas de operação. Isso ocorre pela
deposição de coque na superfície livre do catalisador. Essa etapa é de difícil
observação nas unidades industriais, pois além de sua curta duração há ainda
muitas instabilidades na unidade, e isso pode vir as mascarar seus efeitos. Nessa
etapa, pode ocorrer redução de até 50% da área superficial do catalisador. Na
segunda fase, operação normal, pode-se observar uma deposição constante de
coque no catalisador, e a perda de atividade é compensada pelo aumento de
temperatura da carga, que aumenta de 1 a 1,5°C por mês. No final da campanha
observa-se uma rápida perda de atividade que pode ser devido ao bloqueio dos
poros do catalisador pelo coque. Geralmente a operação do reator é pausada antes
de ocorrer esta terceira fase.
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Figura 2.7: Comportamento da temperatura de processo ao longo da operação.
FONTE: Krause, 2011.

2.5 Modelagem de reatores trickle-bed

A maioria dos modelos para reatores trickle-bed relatados na literatura considera
a operação como sendo isotérmica e usam uma aproximação do tipo modelo
pseudo-homogêneo ou modelo heterogêneo com fluxo pistonado para as fases gás
e líquida (Dudukovic et al., 1999).
Froment (2004) apresenta uma simulação de um reator comercial para HDS de
frações de óleo. O reator opera adiabaticamente, com fase gás contínua e óleo
disperso, isto é, em regime de fluxo gotejante. Desde que não ocorra má distribuição
do líquido, este fluxo é satisfatoriamente descrito por um modelo que assume fluxo
empistonado para ambas as fases e transferência de calor e massa entre elas. O
modelo também considera limitações de transferência de massa dentro da partícula,
além dos efeitos das limitações de difusão interna e externa. O modelo envolve as
equações da continuidade para as três fases presentes no reator: sólida, líquida e
gasosa, assim como as equações do balanço de energia e também a perda de
carga ao longo do reator, dada pela equação de Larkins, específica para as
condições de fluxo gotejante. O modelo permite investigar o efeito da composição da
alimentação e das condições de operação nos perfis de concentração de
componentes individuais, da temperatura e da pressão total ao longo do reator, e
também o efeito da estrutura interna do catalisador.
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Froment (2004) também mostra o ganho que pode ser esperado de um reator de
dois estágios com uma remoção intermediária de H2S (Figura 2.8), no qual a
adsorção competitiva nos sítios σ provoca uma redução na hidrogenólise. A
remoção restaura a razão H2/H2S para os valores de alimentação. A alimentação
considerada é uma mistura sintética tipo diesel, que contém 110 componentes
típicos, dos quais 39 são benzotiofenos substituídos e 23 dibenzotiofenos
substituídos, poliaromáticos e quinolina. Esta corrente é misturada com uma típica
corrente de reciclo, que consiste pricipalmente em H2 e H2S. O total de enxofre
contido no efluente líquido é em torno de 2124 ppm, ao invés de 2991, na ausência
de remoção intermediária de H2S.

Figura 2.8: HDS de uma mistura tipo diesel. Simulação do reator. Evolução das
concentrações de DBT, 4-metil-dibenzotiofeno e 4,6-dimetil-dibenzotiofeno ao longo
do reator.
FONTE: Froment, 2004.
Abbasi e Fatemi (2009) propõem uma modelagem matemática para um reator
trickle-bed de um processo de HDT, cujas vazões de gás e líquido são concorrentes.
Na modelagem foi considerada apenas a reação de HDS. Uma cinética não linear do
tipo Langmuir-Hilshenwood foi acoplada a um modelo matemático transiente que foi
usado para descrever o comportamento dinâmico do processo. Este modelo inclui o
balanço material para as três fases e negligencia a difusão na partícula. As
hipóteses a seguir são assumidas pelo modelo:
• As velocidades do gás e do líquido são constantes ao longo do reator;
• A densidade constante para as fases gás e líquida;
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• Não há gradientes radiais de concentração e de temperatura;
• A atividade do catalisador não muda com o tempo;
• Não ocorrem vaporização e condensação de óleo;
• A pressão é constante ao longo do reator;
• Reações químicas só ocorrem no catalisador;
• A resistência à transferência de massa no lado gás da interface gás-líquido é
assumida como desprezível.
Dados experimentais de HDS de gasóleo de vácuo foram empregados para a
validação do modelo, e os resultados do modelo se adequavam razoavelmente bem
com os resultados experimentais. Os autores concluíram que o modelo dinâmico é
capaz simular o modo de operação isotérmico. Afirmam também que o modelo
dinâmico obtido pode ser usado para simular o comportamento de reatores piloto no
período de partida e também pode ser usado para prever o comportamento
estacionário do reator. Este modelo também pode ser aplicado a reatores
comerciais, mas nesse caso, alguns parâmetros hidrodinâmicos devem ser
ajustados.
Mederos et al. (2006) apresentam um modelo dinâmico, heterogêneo e
unidimensional para reatores trickle-bed usados para o hidrotratamento catalítico de
frações de óleo. O modelo considera as principais reações no processo de
hidrotratamento das frações de óleo: hidrodessulfurização, hidrodesnitrogenação e
hidrodesaromatização. O modelo foi primeiramente validado usando-se dados
experimentais obtidos em um reator piloto isotérmico durante o hidrotratamento de
gasóleo de vácuo sobre catalisador comercial de NiMo. A seguir, o modelo foi
aplicado para predizer o comportamento dinâmico de um reator de hidrotratamento
comercial. Foram obtidos perfis de concentrações, pressões parciais e temperatura
em função da posição axial do reator e também em função do tempo. Os autores
concluíram que o modelo é capaz de simular os modos de operação isotérmico e
não isotérmico. A validação do modelo, frente a dados experimentais, corroborou
sua validade.
Korsten e Hoffmann (1996) desenvolvem um modelo que inclui as equações para
determinar os coeficientes de transferência de massa, solubilidade e propriedades
dos compostos sob as condições do processo. O modelo, baseado na teoria de dois
filmes, foi testado considerando-se apenas a reação de hidrodessulfurização de
gasóleo de vácuo em uma planta-piloto de alta pressão, operada sob condições
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isotérmicas. A simulação mostra razoavelmente boa concordância com os resultados
experimentais.
Alvarez e Ancheyta (2012) apresentam uma análise do comportamento transiente
do final do processo de desmetalização (HDM) em leito fixo baseado no modelo
matemático construído e ajustado com base em experimentos de bancada. O
modelo conta com as principais reações de hidrotratamento, transferência de massa
e desativação de catalisador. O mesmo foi aplicado para analisar o desempenho de
reatores industriais submetidos a variações de parâmetros do processo. Foi
verificado que as predições do modelo dinâmico convergem consistentemente com
os dados, em estado estacionário, obtidos em uma unidade em escala de bancada.
O principal foco da simulação do reator industrial foi examinar a resposta dinâmica
do sistema submetido a variações de parâmetros, tais quais, atividade do
catalisador, temperatura da carga e quenching. Em seu trabalho de 2008, os
mesmos autores desenvolveram o modelo de um reator plug-flow, heterogêneo e
trifásico para descrever o comportamento do hidrotratamento em um reator com
múltiplos leitos. O modelo considera o fenômeno de transferência gás-líquido e
líquido-gás e incorpora reações como HDS, HDN, HDM, HDAs e hidrocraqueamento
(HCR). A reação de HDS foi descrita pela cinética de Langmuir-Hinshelwood,
enquanto o restante das reações foi modelado com cinéticas de lei de potência. Para
estimar os parâmetros cinéticos, experimentos foram realizados em uma planta
piloto. As predições do modelo (concentração de compostos nas fases gás, líquida e
sólida ao longo do reator) mostram boa concordância com os dados experimentais
no intervalo das condições de operação do estudo. O modelo também foi aplicado
para simulação de uma unidade, em escala industrial, que possui reatores
adiabáticos de múltiplos leitos e quenching de hidrogênio. Os resultados
encontrados pelos autores indicam que reatores industriais apresentam performance
de 8 a 18% mais elevada que reatores de planta piloto, o que foi atribuído à
utilização completa do catalisador.
Chacón et al. (2012) desenvolveram um modelo de reator trifásico para descrever
as reações de hidrotratamento de gasóleo derivado de betume. O modelo incorpora
a resistência à transferência de massa nas interfaces gás-líquido e líquido-sólido e
uma expressão de taxa cinética baseada no modelo de Langmuir-Hinshelwood.
Incluíram também o cálculo do fator de efetividade do catalisador, que indica o
percentual do catalisador a ser utilizado na reação. Dados experimentais foram
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coletados da literatura e usados para determinar parâmetros cinéticos (coeficientes
estequiométricos, ordens de reações, constantes de taxa de reação e adsorção para
HDS e HDN) e para validar o modelo em várias condições de operação. A partir do
modelo validado foi estudado o efeito de condições de operação, como pressão,
temperatura, razão H2/alimentação e o efeito de inibição do H2S sobre a
hidrodessulfurização e do NH3 sobre a desnitrogenação. Os autores constataram
que constantes cinéticas e ordens de reação são os parâmetros que afetam a
conversão significativamente. Também concluíram que as constantes de adsorção
não são tão sensíveis quantos os parâmetros mencionados acima. Chacón et al.
(2012) verificaram que conversões HDS e HDN aumentam com a temperatura e
razão H2/alimentação. Tanto para a conversão de HDS quanto para de HDN, o
aumento na pressão total de entrada produz um aumento em ambas as conversões,
mas o efeito é mais forte para HDN. As conversões de HDS são mais elevadas que
as conversões de HDN porque as constantes de taxa de HDS são mais elevadas.
Isso também se deve ao fato de compostos sulfurados serem mais reativos que
compostos nitrogenados.
Tendo sido apresentado um panorama geral do que tem sido feito sobre
modelagem

de

reatores

trickle-bed

de

hidrotratamento

de

correntes

de

hidrocarbonetos, a unidade que serve de base para o presente estudo será descrita
no próximo capítulo.
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Capítulo 3 – Descrição do Processo
Este capítulo apresenta os reatores industriais modelados no trabalho e cujos
dados

são

usados

na

simulação

e

validação

do

modelo

desenvolvido.

Primeiramente, há uma breve descrição sobre alguns aspetos gerais dos reatores
utilizados e em seguida há a descrição da unidade de hidrotratamento na qual se
situam. Após, são citados alguns pontos específicos da unidade de hidrotratamento
e dos reatores. Para finalizar, há uma breve discussão a respeito dos dados
industriais utilizados no modelo.

3.1 Aspectos gerais
Para o desenvolvimento deste estudo foram usados os dados de processo de
dois reatores que fazem parte da unidade de hidrotratamento de correntes de diesel
de uma refinaria brasileira. A referida unidade é composta por várias seções, sendo
que os dois reatores fazem parte da seção de reação, na qual ocorre a redução dos
teores de contaminantes (S, N, etc.) através da reação com hidrogênio. Cada reator
é composto por dois leitos e há um sistema de arrefecimento entre eles, por meio da
injeção de hidrogênio. Os catalisadores utilizados na operação são heterogêneos
(NiMo/Al2O3). A Figura 3.1 esquematiza os reatores abordados no trabalho.
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Diesel
Figura 3.1: Esquema dos reatores usados na unidade de HDT.

3.2 Unidade de Hidrotratamento
A unidade de hidrotratamento pode ser divida em seções, cada uma responsável
por uma etapa do processo, conforme a Figura 3.2.
A seção de carga tem por objetivo remover por filtração os particulados finos
gerados pela coqueificação e também aumentar a pressão de carga até o valor de
pressão necessária à reação. Essa seção é composta pelo vaso de carga, cujo
papel é homogeneizar a carga, composta por várias correntes, estabilizar
composição e temperatura e absorver flutuações. Através dos filtros de carga ocorre
a retenção de particulados (finos de coque, finos de catalisadores e produtos de
degradação).
A seção de aquecimento visa o aquecimento da carga até a temperatura de
reação. Essa seção é composta por permutadores de calor e por um forno. Os
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permutadores aquecem a carga fria, por meio dos produtos de reação provenientes
dos reatores de HDT, que estão em torno de 350°C.

SEÇÃO DE
REAÇÃO
SEÇÃO DE
CARGA

SEÇÃO DE AQUECIMENTO

Forno

Reator

Gás de Reciclo

SEÇÃO DE
PURIFICAÇÃO

SEÇÃO DE
HIDROGÊNIO

Gás de Reciclo

SEÇÃO DE
COMPRESSÃO
DEA

SEÇÃO DE
LAVAGEM

Separação
Diesel

Absorção de
H2S

Resfriamento

SEÇÃO DE
SEPARAÇÃO

Separação do
Gás e da Água

SEÇÃO DE
RETIFICAÇÃO

DEA
Diesel
Água

Nafta

Diesel

Figura 3.2: Fluxograma da Unidade de HDT.
Essa bateria de permutadores fornece a maior parte da energia necessária à
carga; a parte restante de energia é fornecida pelo forno da seção. À montante da
bateria de permutadores ocorre a injeção de gás de reciclo do processo, o que inibe
reações secundárias indesejáveis e minimiza a formação de depósitos. A
temperatura da carga do reator, que é na faixa de 360 a 400°C, é controlada pela
carga térmica do forno e a temperatura de entrada nos demais leitos de catalisador é
controlada pela vazão de gás de resfriamento (quench), o qual é injetado entre os
leitos dos reatores.
O controle da temperatura dos reatores, que fazem parte da seção de reação,
deve ser feito, uma vez que as reações envolvidas são exotérmicas. Ao longo do
reator é importante haver o acompanhamento da temperatura, a monitoração da
reatividade e também da perda de carga. As condições de operação aproximadas
para a pressão são de 81 kgf/cm² e a velocidade espacial de 1 h-1.
Os reatores são de fluxo bifásico (carga parcialmente vaporizada e corrente de
hidrogênio) descendente, e possuem um prato de distribuição de vapor e líquido no
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topo. Esses equipamentos são compostos por múltiplos leitos, e há um sistema de
resfriamento entre os mesmos. A Figura 3.3 mostra dois reatores de uma unidade de
hidrotratamento.

Figura 3.3: Reatores da Unidade de HDT.
As temperaturas de entrada dos leitos fornecem informações importantes para
calcular a temperatura média, monitorar a atividade do catalisador em cada leito,
estimar taxas relativas de reação e detectar a formação de eventuais caminhos
preferenciais nos leitos (através do aumento/redução localizada da temperatura).
As seções de Separação, Purificação e Lavagem são responsáveis pela
separação do gás (H2) e do líquido (produto hidrotratado), e também pela remoção
de H2S e NH3. Com a separação, visa-se manter na unidade o hidrogênio não
consumido. Quanto maior a redução da temperatura do efluente do reator, menos
hidrocarbonetos leves ficarão no gás de reciclo, mas, em contrapartida, mais
hidrogênio ficará no líquido enviado para a retificação. O vaso de separação de alta
pressão é o equipamento responsável por esta operação. Com a purificação, deseja-
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se manter o teor de H2S no gás de reciclo dentro da faixa 0,5 a 7% em volume. A
baixa concentração de H2S provoca a dessulfetação do catalisador e alta
concentração reduz a pressão parcial do hidrogênio. A lavagem tem por objetivo
evitar a formação de sais que causariam aumento do diferencial de pressão, redução
da eficiência de troca térmica e intensificação de processos corrosivos. Com a
operação de lavagem, deseja-se absorver H2S e NH3.
A seção de Retificação/Fracionamento tem por finalidade eliminar gases ácidos
(H2S) e HCs leves e fracionar componentes para atingir a qualidade desejada dos
produtos. Na retificação ajusta-se o ponto de fulgor do diesel tratado. Os efluentes
da retificação são: gás combustível, nafta, água residual e diesel. Estes são
enviados para outras unidades, de modo que ainda precisam receber tratamento
antes do consumo final.

3.3 Dados da Unidade
A Tabela 3.1 traz alguns dados referentes à unidade de HDT, foco deste estudo.
Tabela 3.1: Informações gerais da Unidade de HDT.
2.656 a 4.833 m3/dia

Capacidade

61,9 a 78,7 kgf/cm2

Pressão
Temperatura

293 a 380 °C
100.000 Nm3/h

Consumo de hidrogênio

As informações que constam na Tabela 3.2, referentes à geometria do
catalisador e à porosidade dos leitos catalíticos, são empregadas no modelo do
processo.
Tabela 3.2: Informações pertinentes aos reatores HDT.
Reator 01

Reator 02

Diâmetro

3,8 m

Diâmetro

3,8 m

Porosidade do

Meia carga: 0,45

Porosidade do

Meia carga: 0,45

leito

Carga densa: 0,37

leito

Carga densa: 0,37

Altura do 1° leito

3,087 m

Altura do 1° leito

4,370 m

Altura do 2° leito

3,010 m

Altura do 2° leito

4,510 m
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3.3.1 Desativação do catalisador
Nos reatores industriais, a temperatura da reação deve ser aumentada ao
longo da campanha para que a qualidade do produto final possa ser mantida. Este
aumento é feito de acordo com um taxa pré-estabelecida de 1°C/mês. Este
procedimento é mostrado na Figura 3.4 com dados de operação de uma campanha
típica dos reatores da unidade de hidrotratamento abordada neste trabalho.
380

Temperatura (°C)

370
360
350
340
330
320
310
0

500

1000

1500

2000

Tempo (dias)

Figura 3.4: Evolução da temperatura da carga dos reatores de HDT ao longo da
campanha.
A questão principal relacionada à desativação do catalisador consiste em
estabelecer a taxa de aumento de temperatura de modo que não haja desperdício
de energia e que a qualidade do produto seja mantida. Além disso, é importante
também se estimar, durante a operação, o tempo restante de campanha, para
efeitos de planejamento e programação de paradas, por exemplo.

3.4 Dados de Processo
Neste trabalho são usados dados de processo provenientes de duas campanhas
dos reatores de hidrotratamento e armazenados no histórico de dados da unidade. O
primeiro período de dados corresponde a uma campanha completa e seus dados
foram utilizados para simulação e ajuste do modelo ao processo. Os dados dessa
campanha foram divididos em cinco períodos, de modo que cada período pudesse
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ser caracterizado aproximadamente como de operação estacionária. Deste modo,
foram tomadas as médias por período das variáveis do processo para inserção no
modelo. O segundo período de dados corresponde à fase inicial da campanha
seguinte dos reatores, após a parada programada de manutenção da unidade. Os
dados da segunda campanha, por sua vez, foram divididos em dois períodos, e
foram empregados para a validação do modelo. Na Tabela 3.3 está detalhada a
duração dos períodos.
Tabela 3.3: Duração dos períodos adotados.
Campanha 1
Período 1

330 dias

Período 2

342 dias

Período 3

400 dias

Período 4

319 dias

Período 5

322 dias
Campanha 2

Período 1

366 dias

Período 2

372 dias

São utilizados como entradas do modelo os dados de pressão e temperatura da
carga, vazões de alimentação e hidrogênio que entram no reator, vazões e
temperatura do fluido de quench, perda de carga ao longo de cada leito catalítico e
as temperaturas no início e no final de cada leito catalítico. A Figura 3.5 mostra as
variáveis tomadas como entradas do modelo, na qual F representa a vazão, T, a
temperatura e P a pressão.
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Corrente de
hidrocarbonetos
(T,F)

H2
(P,F,T)

1º Ponto de Quench
(F,T)

2º Ponto de Quench
(F,T)

3º Ponto de Quench
(F,T)

Figura 3.5: Variáveis de processo de medição contínua utilizadas como entradas do
modelo.
Há ainda as variáveis de processo determinadas por meio de análises
laboratoriais. Dentre estas variáveis se encontram a concentração de compostos
organossulfurados na carga (dada em % mássico) e concentração de compostos
organossulfurados no produto dos reatores de HDT (dada em ppm). Além destes,
resultados de ensaios padronizados foram empregados para a caracterização das
correntes: temperatura correspondente aos 50% de destilação (T50%) para carga,
conforme determinada pelo método ASTM D86, e densidade a 20,4°C (d20/4) para
carga e produto, determinada por meio de densímetro. As análises laboratoriais não
são feitas diariamente, mas sim em períodos irregularmente espaçados. Um
inconveniente encontrado nos dados laboratoriais se refere à concentração de
enxofre no produto, pois em muitos casos não está disponível um valor definido, mas
apenas um limite superior para a concentração (ex: “leitura menor que 150 ppm”),
que dificulta o cálculo da média dos valores.
No próximo Capítulo, será apresentado o modelo matemático desenvolvido para
o reatores Trickle-Bed da unidade de HDT descritos anteriormente.
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Capítulo 4 – Desenvolvimento de
Modelo
Neste capítulo, é apresentado o modelo desenvolvido para os reatores industriais
de HDT. Inicialmente, há uma descrição das hipóteses adotadas e do modelo
desenvolvido em termos das equações que o compõem. O modelo é estacionário e
é composto por zonas reacionais, que correspondem aos leitos catalíticos do reator,
nos quais ocorrem as reações de HDT, e também por zonas de quench, onde ocorre
o arrefecimento das correntes provenientes dos leitos catalíticos. Além das
equações que compõem o modelo, são apresentadas também as relações
constitutivas que determinam os parâmetros do mesmo. Também é apresentada em
detalhe a cinética da reação de hidrodessulfurização (HDS), já que é a única reação
considerada neste trabalho. Por fim, são descritos os modelos empíricos de
desativação do catalisador em regime pseudo-estacionário.

4.1 Aspectos gerais
A estrutura básica do modelo matemático, ou seja, as equações de conservação
de massa das fases gás, líquida e sólida, usadas neste trabalho para descrever o
processo de hidrotratamento seguem aquelas de Korsten e Hoffmann (1996), que
apresentam a modelagem de um reator trickle-bed utilizado em processo de
hidrotratamento. Uma vez que os autores consideraram o reator como isotérmico,
adotou-se o balanço de energia descrito no trabalho de Alvarez et al. (2011), assim
como o modelo para as zonas de resfriamento (quenches) (Ancheyta, 2011). A
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expressão da taxa cinética da reação de HDS segue o modelo de LangmuirHinshelwood, assumindo que todos os compostos organossulfurados reagem de
forma idêntica, formando um “lump”, o que é uma hipótese usual na literatura,
conforme Abbasi e Fatemi (2009), Alvarez e Ancheyta (2008), Ancheyta (2011),
Korsten e Hoffmann (1996), Chacón et al. (2012), Mederos et al. (2006). Os modelos
adotados para a atividade da reação, considerando o efeito da desativação do
catalisador, são empíricos (Froment e Bischoff, 1991), sendo que um dos modelos
propostos se baseia na conversão acumulada ao longo do tempo de campanha do
reator.

4.2 Equações do Modelo
Conforme a Figura 3.5, o sistema em questão envolve quatro leitos catalíticos e
três zonas de quench, sendo que em cada um dos reatores há dois leitos, separados
pela zona de quench. O modelo matemático dos reatores é portanto constituído de
sub-modelos correspondentes à zona reacional e à zona de quench.
4.2.1 Modelo da zona reacional
O modelo empregado considera três fases, sendo que há transferência de massa
entre as mesmas, conforme esquematizado na Figura 4.1. Para quantificar a
transferência de massa entre as fases, faz-se uso dos coeficientes globais de
transferência de massa.
Fase Gás
piG

LEGENDA
G

pi - pressão parcial do componente i na fase gás

kiL

aL

Interface
Gás-líquido

Fase Líquida
CiL
kiS
Catalisador
CiS

CiL - concentração molar do componente i na fase líquida
CiS - concentração molar do componente i na fase sólida
aL - área específica da interface gás-líquido
aS - área específica da interface sólido-líquido

Interface
aS
Sólido-líquido

kiL – coeficiente de transferência de massa do componente i na
interface gás-líquido
kiS - coeficiente de transferência de massa do componente i na
interface sólido-líquido

Figura 4.1: Fases consideradas.
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Para as equações de conservação de massa, as seguintes hipóteses foram
adotadas:
1. As velocidades de gás e líquido são constantes ao longo da seção de reação;
2. não há gradientes de concentrações radiais;
3. não há vaporização de óleo;
4. o reator é operado em estado estacionário;
5. as reações químicas ocorrem apenas na superfície do catalisador e não na
fase gás ou líquida;
6. não é considerada transferência de massa intrapartícula;
7. os gases são assumidos como ideais;
8. uma vez que a concentração de hidrocarbonetos nas fases líquida e sólida não
se altera significativamente devido à reação de hidrodessulfurização, os balanços
materiais para estas espécies são desprezados.
A conservação de massa dos componentes no TBR é descrita através de
equações diferenciais ordinárias (EDO’s). O modelo assume que compostos
organossulfurados, assim como os hidrocarbonetos líquidos, são não-voláteis. Para
representar os compostos presentes no sistema reacional são utilizados índices
subscritos para identificar os mesmo. Assim, o índice 1 representa os compostos
organossulfurados, 2 o hidrogênio, 3 os hidrocarbonetos e 4 o H2S.
Fase Gasosa
As equações do balanço de massa para os compostos gasosos na região do
reator correspondente ao leito catalítico são dadas por:
Hidrogênio:

(4.1)
H2S:
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(4.2)
Onde
catalítico,

é a variável independente, representando a posição ao longo do leito
é a velocidade superficial do gás,

é a temperatura do reator,

é a constante universal dos gases,

são as pressões parciais de H2 e H2S,

é o

coeficiente efetivo de transferência de massa entre as fases gás e líquida. As
concentrações de H2 e H2S na fase líquida em equilíbrio com a pressão parcial no
gás são representadas pelo termo

. É assumido que a resistência à

transferência de massa no filme gasoso pode ser negligenciada.
Fase líquida
Para os compostos gasosos solubilizados na fase líquida, a transferência de
massa líquido-sólido deve ser considerada:
Hidrogênio:

(4.3)

H2S:

(4.4)

Organossulfurados:
(4.5)
Hidrocarbonetos:
(4.6)
Onde

é a velocidade da fase líquida e

,

,

e

são, respectivamente,

as concentrações molares dos compostos organossulfurados, do H 2, dos
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hidrocarbonetos e do H2S na superfície do catalisador.

e

são as constantes

de Henry para os compostos gasosos, H2 e H2S.

Fase sólida
Os componentes transportados da fase líquida para a sólida ou vice-versa são
consumidos ou gerados pelas reações químicas que ocorrem na superfície do
catalisador. Em estado estacionário, as taxas de transporte e reação se igualam:
Hidrogênio:
(4.7)
H2S:
(4.8)
Organossulfurados:
(4.9)
Hidrocarbonetos:
(4.10)

Nas expressões acima,

é a densidade bulk do catalisador no leito, ζ é a fração

do volume do leito catalítico constituído por partículas inertes (considerado como ζ=1
neste trabalho); e

é a taxa de reação por unidade de massa de catalisador.

4.2.2 Condições de contorno
As condições de contorno associadas às equações diferenciais ordinárias
apresentadas anteriormente são as seguintes para o primeiro leito catalítico:
(4.11)
(4.12)
(4.13)
(4.14)
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(4.15)
4.2.3 Balanço de energia
Outro aspecto importante para o modelo representativo da zona reacional, tendo
em vista que as reações são altamente exotérmicas, é o balanço de energia:

(4.16)

Na equação acima,

é a massa específica da fase gasosa,

e

são as

capacidades caloríficas das fases gás e líquida, respectivamente; e

é a

entalpia de reação.
4.2.4 Zona de quench
A zona de quench foi modelada como um misturador das correntes de quench e
do efluente que provém do leito catalítico anterior, como mostrado na Figura 4.2.
lF,gF,TF

1º leito catalítico

ls,gs,Ts
Fluido de Quench
q,TQ

Zona de quench
le,ge,Te

2º leito catalítico

lP,gP,TP

Figura 4.2: Representação do modelo da zona de quench.

O balanço de massa global considerando as vazões de hidrocarboneto líquido
( ) e de gás vindo do leito catalítico anterior ( ) e as correntes correspondentes que
saem da zona de resfriamento (
expresso como:

e

), após mistura com o fluido de quench ( ), é
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(4.17)
Além do balanço global, há também o balanço de massa para cada fase.
(4.18)
(4.19)
Onde

é a fração vaporizada do fluido de quench que, por sua vez, consiste em

hidrogênio, na fase gás, recuperado da própria unidade de hidrotratamento. O
balanço de energia da zona de mistura é dado por:

(4.20)

4.2.5 Cinética
A cinética da reação de hidrodessulfurização é complexa em função do número
de compostos presentes na corrente de alimentação, o que torna a concentração de
cada espécie de composto organossulfurado de difícil determinação. Dessa forma,
para representar a reação de HDS é amplamente aceita a estequiometria
generalizada que concentra em uma única expressão a reação de HDS de todos os
compostos sulfurados:

Onde

,

e

são os coeficientes estequiométricos dos compostos

orgânicos sulfurados ( ), hidrogênio (
e do sulfeto de hidrogênio (

dos hidrocarbonetos livres de enxofre (

)

, respectivamente. O valor dos coeficientes é aquele

proposto por Korsten e Hoffmann (1996):

,

e

.

A expressão cinética utilizada para representar a reação de HDS é a seguinte:

(4.21)

Esta é uma expressão cinética do tipo Langmuir-Hinshelwood. É assumido que a
concentrações dos compostos organossulfurados e do hidrogênio possuem efeitos
positivos, e que apenas o sulfeto de hidrogênio é adsorvido nos sítios ativos do
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catalisador. Na expressão cinética acima, a taxa de reação por unidade de massa do
catalisador é dada em termos das concentrações na superfície do mesmo. Os
coeficientes m1 e m2 são as ordens de reação referentes aos compostos
organossulfurados e ao hidrogênio. Neste estudo, considerou-se que
0,45, conforme Korsten e Hoffmann (1996). O coeficiente

=1e

=

possui o valor de 0,45,

pois há dissociação da molécula de hidrogênio. A constante de velocidade da
reação,

, é dada em cm4,35/(g∙s∙mol0,45), e é representada pela Eq (4.22):
(4.22)

Os valores da constante pré-exponencial e da energia de ativação,
seguem o trabalho de Mederos et al. (2006),

e

,

= 4,266∙109 cm4,35/(g∙s∙mol0,45) e

= 131.993 J/mol. Para a simulação do modelo, em função da instabilidade
numérica causada pela Eq. (4.22), foi necessário se fazer um pré ajuste da
constante pré-exponencial, de modo que se pudesse simular o modelo com maior
estabilidade. O novo valor adotado é de 4,793∙109 cm4,35/(g∙s∙mol0,45).
Com relação ainda à Eq (4.21) tem-se

, a constante de equilíbrio de adsorção

do H2S, que por sua vez é dada em função da temperatura por uma expressão do
tipo Arrhenius:
(4.23)

O equilíbrio de adsorção do sulfeto de hidrogênio afeta a taxa de reação por meio
da inibição da reação de HDS por parte desse gás. Os valores da constante préexponencial,
cm³/mol e

, e da entalpia de adsorção de H2S,

, são

= 41.769,84

= 2.761 J/mol (Mederos et al., 2006), respectivamente.

4.2.6 Desativação do catalisador
A fim de descrever matematicamente o efeito da desativação do catalisador, dois
modelos foram testados. A desativação foi considerada na forma:
(4.24)
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onde

é a taxa nominal de reação, dada na Eq. (4.21), e

catalisador em função do tempo de operação,

é a atividade do

.

Modelo de desativação 1
O primeiro modelo considerado para

, proposto neste trabalho, é mostrado

pela Eq. (4.25). A atividade do catalisador ao longo da campanha é considerada
função da extensão de ocorrência de reações até um determinado instante. Este
fator é quantificado pela variável

, que representa a conversão acumulada da

reação de hidrodessulfurização, conforme a Eq. (4.26).
(4.25)

(4.26)

Na Eq. (4.26),

é a conversão da reação de HDS,

de desativação do catalisador, em dia-1, e

é a constante cinética

é a atividade final do catalisador. O

modelo de desativação proposto visa reproduzir a dinâmica de desativação com um
pequeno número de parâmetros ao se considerar que, quanto maior a utilização do
catalisador, maior a sua desativação. Deste modo, como a conversão em cada leito
catalítico é diferente, é esperado que nas regiões catalíticas onde ocorre a maior
parte da conversão também ocorra uma maior desativação.
Modelo de desativação 2
O segundo modelo considerado representa o decaimento da atividade do
catalisador no tempo (Froment e Bischoff, 1991) na forma de uma expressão
empírica:
(4.27)
onde α é um parâmetro associado à velocidade de desativação do catalisador. Para
a utilização desse modelo, considera-se um valor de α para cada leito catalítico,
assim, há um total de quatro parâmetros. Também foram testados preliminarmente
outros modelos propostos em Froment e Bischoff (1991), porém o modelo
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apresentado na Eq. (4.27) foi o que apresentou resultados mais adequados
qualitativamente.
4.2.7 Relações Constitutivas
As correlações que determinam o valor dos parâmetros e constantes
empregadas neste trabalho

são utilizadas em modelos do processo

de

hidrotratamento de correntes de diesel e foram originalmente compiladas por
Korsten e Hoffmann (1996).
Uma relação usada no modelo é a que permite estimar a concentração inicial dos
componentes organossulfurados na fase líquida (
na fase líquida (

) a partir da sua fração mássica

), que é mais facilmente obtida a partir de dados de planta,

conforme a Eq. (4.28). Esta expressão se baseia em propriedades da fase líquida,
massa específica (

) e massa molar média (

), pois se considera que essas

propriedades são muito próximas àquelas dos compostos organossulfurados.
(4.28)

A massa específica da corrente líquida na temperatura do processo pode ser
calculada pela equação de Standing-Katz, que considera a contribuição de três
termos distintos, conforme a Eq. (4.29). O primeiro deles,

, é a massa específica

da fase líquida (em kg/m³) a 15,6°C e 1 atm. Os outros dois termos,
consideram

as

contribuições

da

variação

de

pressão

e

e

,

temperatura,

respectivamente, para a massa específica.
(4.29)
A primeira correlação, Eq. (4.30), é apenas dependente de

e

(pressão do

processo, em psia). Já a segunda conta ainda com a contribuição da variação que a
pressão exerce sobre a massa específica.
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(4.30)

(4.31)

As constantes de Henry do H2 e H2S são estimadas através dos seus respectivos
coeficiente de solubilidade,

, de seus volumes molares

22.710 cm³/mol, e da massa específica do líquido,

na condição padrão,

, conforme mostrado na Eq.

(4.32):
(4.32)
O coeficiente de solubilidade,

, dado em NL∙kg-1∙MPa-1, é calculado através de

correlações específicas para cada substância. Para o hidrogênio, a correlação que
descreve a sua solubilidade em hidrocarbonetos é da forma dada na Eq. (4.33):

(4.33)

Onde:

nas unidades adequadas, onde
e

é a temperatura em °C.

é massa específica do líquido a 20°C em g/cm 3,
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A correlação para o coeficiente de solubilidade do sulfeto de hidrogênio assume
que esta depende apenas da temperatura, em °C.
(4.34)
A Eq. (4.34) traz a solubilidade do sulfeto de hidrogênio em óleos minerais.
O coeficiente de transferência de massa gás-líquido,
mássico da corrente líquida,

, é função do fluxo

, em g∙cm-2∙s-1:

(4.35)

Onde o termo

é a viscosidade da fase líquida em cP,

componente i na corrente líquida. Os coeficientes,

e

é a difusividade do

, são funções do diâmetro

da partícula do catalisador, os quais no trabalho de Korsten e Hoffman (1996) foram
considerados
equivalente (

= 7 cm-1,6 e

= 0,4, para um catalisador com diâmetro de partícula

) igual a 1,72 mm. O fluxo mássico é obtido pela multiplicação entre a

velocidade e a massa específica da fase líquida:

A correlação de Glaso, Eqs. (4.36) e (4.37), foi empregada para estimar a
viscosidade do óleo. Nessa correlação,

é dada em R, e a densidade API é dada

em °API.
(4.36)
(4.37)
A difusividade molar do soluto i na corrente líquida,

, em cm2/s, necessária à

Eq. (4.35) para determinar o coeficiente de transferência de massa gás-líquido, pode
ser estimada pela correlação de Tyn-Calus, assumindo-se diluição infinita:

(4.38)
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Onde

é a temperatura em K e

mP∙s. O volume molar do soluto,

representa a viscosidade do solvente em

, e do solvente,

, em sua temperatura normal

de ebulição, podem ser estimados pela correção que segue, em cm3/mol:
(4.39)
O volume crítico específico

dos compostos gasosos (H2 e H2S) é tabelado,

enquanto para os componentes líquidos esta característica pode ser obtida pela
correlação de Riazi-Daubert:
(4.40)
Onde

é o volume específico crítico em ft3/lb, TM representa o ponto de

ebulição médio em R e

é a densidade específica a 15,6°C. O coeficiente de

transferência de massa sólido-líquido pode ser estimado pela equação de van
Krevelen-Krekels:

(4.42)

Onde

é a área superficial específica do leito empacotado:

(4.43)
Na expressão acima, ϵ é a fração de vazios do leito catalítico.
A capacidade calorífica da corrente de diesel é obtida através da equação
apresentada por Ancheyta (2011), na qual
(aproximadamente 15,6 °C) e

é a massa específica do líquido a 60°F

é a temperatura em Kelvin:

(4.44)

Uma vez apresentado o balanço de massa para os componentes presentes nas
três fases existentes no reator trickle-bed, bem com balanço de energia, as relações
constitutivas utilizadas para a estimação de parâmetros e constantes e os modelos
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de desativação do catalisador utilizado no processo, serão descritos no próximo
Capítulo a simulação do modelo e os resultados obtidos.
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Capítulo 5 – Simulação e Resultados
O presente capítulo aborda a implementação do modelo e a estimação de
parâmetros necessária para ajustar o mesmo ao processo industrial, assim como a
simulação do modelo e os resultados obtidos. A primeira parte do capítulo se destina
a reprodução do trabalho de Korsten e Hoffmann (1996), para simples verificação da
reprodução da simulação efetuada pelos autores. A segunda parte do capítulo se
refere à estratégia de simulação do modelo, a qual envolve inicialmente os balanços
estacionários dos reatores e seus resultados. A parte final do capítulo apresenta a
inserção de modelos empíricos para desativação de catalisadores, o que torna este
pseudo-estacionário, juntamente com os resultados e validações dos respectivos
modelos.

5.1 Comparação do modelo proposto com modelos da
literatura
Nesta seção, são comparados os resultados obtidos na simulação do modelo
matemático estacionário proposto no capítulo anterior com aqueles apresentados
por Korsten e Hoffmann (1996). Tomou-se como base dados de entrada
apresentados no referido trabalho, tais como concentrações iniciais, temperatura,
pressão total, porém alguns valores, como o fator de efetividade do catalisador,
tiveram que ser arbitrados.
Na Figura 5.1 mostra-se o perfil obtido para a concentração de compostos
organossulfurados presentes na fase líquida e também na superfície do catalisador.
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Figura 5.1: Perfil da simulado para a concentração de compostos organossulfurados
na fase líquida e no catalisador ao longo do reator.
A Figura 5.2 mostra o perfil obtido para a concentração de hidrogênio presente
na fase líquida e também na superfície do catalisador, enquanto a Figura 5.4
apresenta a concentração de sulfeto de hidrogênio e a Figura 5.5 apresenta o perfil
da pressão parcial de sulfeto de hidrogênio na fase gás.
Comparando-se os gráficos obtidos com os apresentados no trabalho de Korsten
e Hoffmann (1996), percebe-se algumas diferenças, mas que não são importantes
para as simulações, uma vez que podem ser atribuídas aos dados arbitrados para a
simulação do modelo.

Figura 5.2: Perfil da simulado para a concentração de hidrogênio na fase líquida e
no catalisador ao longo do reator.
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Figura 5.3: Perfil da concentração de sulfeto de hidrogênio presente na fase
líquida e também na superfície do catalisador.

Figura 5.4: Perfil da pressão parcial de sulfeto de hidrogênio na fase líquida gasosa.

5.2 Modelo Estacionário
5.2.1 Simulação
O modelo para os dois reatores em questão, conforme apresentado no Capítulo
4, envolve quatro leitos catalíticos e três zonas de quench. Cada um desses
modelos, tanto o da zona reacional, quanto o da zona de quench, foram
implementados no software EMSO (Environment for Modeling, Simulation and
Optimization; Soares e Secchi, 2003). Para a integração na posição axial foi
empregado o solver interno do software EMSO, emulando-se a integração no tempo.
Os modelos de um leito catalítico e da zona de mistura são apresentados nos
Apêndices I e II.
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A fim de possibilitar a simulação sequencial dos submodelos (seções catalíticas e
zona de quench), uma vez que esses são estacionários, foi utilizado o software
Matlab2009a, por meio da interface EMSO-MatLab-Scilab. Deste modo, as
condições de pressão, temperatura e concentração na saída de cada submodelo
foram empregadas como condições iniciais para o submodelo seguinte.
Para a modelagem e simulação, cada leito catalítico é considerado um reator
separado e as regiões em que ocorre a injeção de quench são considerados
misturadores de corrente. A Figura 5.5 mostra a estratégia adotada para a
implementação dos modelos.
R1L1

H2

R1L2

R2L1

H2

H2

R2L2

2

M1

M2

M3

Figura 5.5: Estratégia de implementação do modelo.
A nomenclatura empregada é a seguinte:
• R1L1: primeiro leito do primeiro reator;
• M1: zona de quench existente entre os dois leitos do primeiro reator;
• R1L2: segundo leito do primeiro reator;
• M2: zona de quench existente entre a saída do primeiro reator e a entrada do
segundo reator;
• R2L1: primeiro leito do segundo reator;
• M3: zona de quench existente entre os dois leitos do segundo reator;
• R2L2: segundo leito do segundo reator
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5.2.1.1 Validação com dados de Planta
Para a validação do modelo desenvolvido, empregaram-se dados de operação
da primeira fase da campanha dos reatores de HDT, conforme apresentado no
Capítulo 3. A Tabela 5.1 fornece o valor médio das principais variáveis empregadas
no modelo.
5.2.1.2 Estimação de Parâmetros
A fim de ajustar o modelo aos reatores da unidade em questão, foi feita a
estimação de três parâmetros:
- constante pré-exponencial da equação da taxa de reação (

);

- constante pré-exponencial da equação da constante de equilíbrio de adsorção
(

);
- calor de reação de HDS (

).

Tabela 5.1: Valor empregado para as especificações do modelo.
Variável

Valor
médio

Unidade

Vazão da corrente de óleo (alimentação)

4328,2

m³/d

Vazão de H2 (alimentação)

95462,4

Nm³/h

Vazão 1º quench

23630,8

Nm³/h

Vazão 2º quench

18663,1

Nm³/h

Vazão 3º quench

12197,3

Nm³/h

Temperatura da entrada do 1º reator

345,2

°C

Temperatura do fluido de quench

53,1

°C

Pressão do reator

73,3

kgf/cm²

Percentual de Enxofre

0,4124

% mássico

Densidade a 20,4 °C

0,8952

---

Temperatura (50% evaporados)

313,1

°C
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Para essa etapa também se fez uso do software MatLab. Com a estimação
buscou-se a correção de valores dos parâmetros cinéticos e também do calor de
reação, pois esses valores afetam significativamente as predições do modelo e
podem variar drasticamente considerando-se alimentações de naturezas tão
complexas e distintas como as da indústria de refino (Ancheyta, 2011). A fim de
facilitar a solução numérica do problema, foram estimados quatro fatores de
correção, f1, f2, f3 e f4, para os valores originais destes parâmetros.
(5.1)
(5.2)
(5.3)
(5.4)
Como se pode verificar, dois fatores distintos são utilizados para corrigir a
entalpia de reação, sendo o fator f3 para o primeiro leito catalítico e o fator f4 para os
demais leitos catalíticos. Tal distinção é necessária pela disparidade dos resultados
entre o primeiro e os demais leitos nas simulações, o que pode estar associado à
ocorrência de um maior número de reações no primeiro leito.
Os valores de f1, f2, f3 e f4 foram inicializados com valor igual a 1. Os valores dos
parâmetros

,

e

são mostrados na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Valores de referência dos parâmetros estimados.
Parâmetro

Valor

Unidade

k00

4,793∙109

(cm³/(g∙s))∙(cm³/mol)0,45

41.769,8411

cm³/mol

Mederos et al., 2006

251.000

J/mol

Mederos et al., 2006

0

(-ΔHR)0

Referência
Korsten e Hoffmann,
1996*

* Este parâmetro foi adaptado para facilitar a resolução numérica do problema.
O problema de otimização foi resolvido através do algoritmo fmincon do
Matlab2009a, empregando-se tolerâncias nas variáveis de decisão, no valor da
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função objetivo e sobre a violação de restrição de 1,0∙10-6. Esse algoritmo combina
os métodos de otimização de ponto interior, região de confiança e conjunto ativo. A
função objetivo empregada é da forma:

(5.1)
Os valores de

se referem às temperaturas no final de cada leito catalítico e

também à concentração de compostos organossulfurados no final do processo de
hidrotratamento.
5.2.2 Resultados
Com a estimação, os parâmetros cinéticos resultantes são
(cm3/(g∙s))∙(cm3/mol)0,45,
leito e (

= 417,6984 cm3/mol, (

= 6,2309∙1012

) = 9.287.000 J/mol para o 1º

)= 8.785.000 J/mol para os demais.

A partir da simulação do modelo com os parâmetros estimados, foram obtidos os
perfis de concentração de reagentes, produtos e demais variáveis do processo ao
longo do reator. Na Figura 5.6, é mostrado o perfil da concentração de compostos
organossulfurados na fase líquida. Com os resultados, constata-se que com o
modelo se obtém a remoção de 94,27% dos compostos organossulfurados
presentes na carga, enquanto para o processo este valor é de 97,04%. O perfil
obtido está qualitativamente de acordo com resultados da literatura (Korsten e
Hoffmann, 1996; Pedernera e Reimert 2002; e Chacón et al. 2012).
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Figura 5.6: Perfil de concentração de compostos organossulfurados.
Os perfis de concentração para os compostos gasosos na fase líquida, H 2 e H2S
são mostrados na Figura 5.7.
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Figura 5.7: (a)Perfil de concentração de H2. (b) Perfil de concentração de H2S.
Nota-se que os perfis de concentração são afetados pelas injeções de hidrogênio
ao longo do reator. Apesar de ser consumido pela reação, a concentração de
hidrogênio, alcança um ponto mínimo e volta a aumentar, enquanto que com o
sulfeto de hidrogênio ocorre o contrário. A variação da pressão parcial de sulfeto de
hidrogênio na fase gás é mostrada na Figura 5.8. Nessa figura se observa o
aumento contínuo da pressão parcial do produto gasoso formado ao longo dos
reatores. As descontinuidades que ocorrem na curva são consequência da injeção
de hidrogênio no sistema, o que causa diminuição na pressão parcial de H 2S.
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Figura 5.8: Perfil de pressão parcial de H2S na fase gás.
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O perfil de temperatura ao longo dos reatores é mostrado na Figura 5.9, onde se
evidencia o aumento de temperatura ao longo dos leitos catalíticos, assim como a
diminuição de temperatura nos pontos de injeção de fluido de quench.
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Figura 5.9: Perfil de Temperatura.
Na Tabela 5.3 são mostrados os erros absolutos entre as temperaturas do
processo e as temperaturas obtidas pelo modelo.
Tabela 5.3: Erros absolutos dos valores simulados de temperatura.
Ponto de medição

Erro absoluto

Final do 1º leito

0,32 K

Final do 1º quench

0,45 K

Final do 2º leito

0,10 K

Final do 2º quench

-1,64 K

Final do 3º leito

0,69 K

Final do 3º quench

0,31 K

Final do 4º leito

1,38 K
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5.3 Modelo pseudo-estacionário
Para a simulação dos modelos de desativação, os balanços de energia nas
zonas de quench foram desconsiderados, uma vez que os mesmos geravam
temperaturas distintas dos valores de processo, o que pode ser devido a
imprecisões nas medições de variáveis de processo, principalmente no que se refere
a vazões de fluido de quench. Esse problema resulta no distanciamento dos valores
de temperatura entre o processo e modelo à medida que a campanha evolui,
acarretando inclusive em instabilidade numérica na simulação do modelo. A Figura
5.10 mostra os perfis de temperatura ao longo dos reatores para as três primeiras
fases da campanha, evidenciando este fato. Deste modo, para esta análise os
valores de temperatura medidos no processo foram empregados como dados de
entrada para os submodelos dos leitos catalíticos.

Figura 5.10: Perfis de temperatura: modelo pseudo-estacionário 2 com balanço de
energia na zona de quench.

62

5.3.1 Simulação
Com o modelo estacionário ajustado para os dados de processo referentes ao
primeiro período da campanha dos reatores, foi feita a inserção do modelo empírico
de desativação do catalisador. Para tal finalidade, dois modelos foram testados para
verificar qual se adequaria melhor ao processo: o primeiro, baseado no cálculo da
conversão acumulada ao longo do tempo (modelo 1), e o segundo, conforme
apresentado por Froment e Bischoff (1991; modelo 2). Para ambos os modelos,
considera-se a atividade do catalisador no primeiro período de campanha é igual a
1, pois o ajuste dos parâmetros cinéticos engloba a atividade catalítica inicial.
Na implementação do modelo 1, a atividade do catalisador em função do tempo
é inserida como um parâmetro no submodelo do leito catalítico no software
EMSO, de modo a corrigir a taxa da reação, uma vez que o modelo é estacionário. A
atualização do valor de

é feita externamente, através do software Matlab2009a,

em função do tempo. Para o modelo 2, a equação que fornece a atividade em
função do tempo é implementada diretamente no modelo em EMSO, aparecendo
como uma variável dependente do tempo, , que por sua vez foi implementado na
forma de parâmetro. A atualização de

ocorre a partir da utilização do software

Matlab2009a.
Otimização dos parâmetros
Os parâmetros dos modelos de desativação 1 e 2, foram ajustados aos dados de
operação de uma campanha completa, constituída por cinco períodos, conforme
descrito no Capítulo 3. A Figura 5.11 mostra a fluxograma empregado na otimização
(método sequencial):
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Figura 5.11: Etapas envolvidas na otimização.
A função objetivo empregada para resolver o problema de otimização é da forma:

(5.2)
Onde

se refere às temperaturas no final de cada leito catalítico e também à

concentração

de

compostos

organossulfurados

no

final

do

processo

de

hidrotratamento para cada fase da primeira campanha. O ajuste dos parâmetros é
feito através da temperatura dos reatores ao longo da campanha, porque a
temperatura de reação é manipulada no processo para compensar a perda de
atividade do catalisador.
Modelo 1
O problema de otimização foi resolvido através do algoritmo lsqnonlin do
Matlab2009a, empregando-se tolerâncias nas variáveis de decisão de 1,0∙10-6 e no
valor da função objetivo de 1,0∙10-6. Esse algoritmo utiliza como método de
otimização o método de região de confiança. A estimação dos parâmetros do
modelo,
1

e

e

= 0,1006.
Modelo 2

(Eq. 4.26 e Eq. 4.25, respectivamente) resultou em

= 0,0024 dia-

64

Seguindo a mesma metodologia empregada para o modelo 1, os valores obtidos
para os parâmetros são

=0,0018 dia-1,

=0,0009 dia-1,

=0,0013 dia-1 e

=0,0001 dia-1.
5.3.2 Resultados do Modelo de Desativação
5.3.2.1 Modelo de desativação 1 empregando as temperaturas dos leitos como
entradas
Para o modelo 1, conforme a Figura 5.12, observa-se que a maior discrepância
encontrada se refere à temperatura final do 1º leito catalítico para a última fase da
campanha. Para o primeiro leito, pode-se notar uma diferença mais pronunciada
também nos pontos 3 e 4. Para os 2º e 3º leitos catalíticos a tendência é bem
capturada, mas existe uma pequena diferença referente à 4ª e 5ª fases da
campanha, nas quais os valores do modelo ficaram abaixo do valor do processo.
Para o 4º leito catalítico, a tendência foi seguida, mas existe uma diferença
constante entre os valores do processo e os de simulação. Na Tabela 5.4,
observam-se os erros relativos entre os valores de processo e do modelo no que se
refere às diferenças de temperatura entre a saída e a entrada dos leitos catalíticos.
Temperatura no final de R1L1
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Figura 5.12: Temperatura no final dos leitos para todos os períodos da campanha.
Tabela 5.4: Erro relativo das variações de temperatura em cada leito entre os
valores de processo e modelo.
Fase

1º leito

2º leito

3º leito

4º leito

1

1,43%

1,09%

9,95%

30,33%

2

0,71%

-1,35%

11,10%

33,95%

3

-20,63%

6,18%

5,25%

34,77%

4

-26,50%

30,62%

24,77%

42,82%

5

-93,59%

29,08%

29,09%

38,95%

Na Figura 5.13, são mostrados os perfis de temperatura para todas as fases da
campanha. Observa-se que o modelo representa bem o processo nas 1ª e 2ª fases.
Na 3ª fase, os leitos catalíticos 2 e 3 estão bem representados, enquanto a
desativação prevista pelo modelo no leito 1 é menor do que a real, o que fica mais
evidente ainda nas fases posteriores. A partir da fase 4, nota-se que a desativação
do modelo é mais acelerada que a do processo para os leitos 2 e 3.
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Figura 5.13: Perfis de temperatura para todos os períodos da campanha.
Pela análise da Figura 5.14, percebe-se que a concentração calculada pelo
modelo é constante ao longo reator. Na Tabela 5.5 são reportados os erros relativos
entre os valores de concentrações de compostos organossulfurados para processo e
modelo. É importante mencionar que uma das possibilidades para os as diferenças
dos percentuais de remoção de processo e modelo, reportados na Tabela 5.5, é o
erro do método de análise laboratorial das concentrações de compostos
organossulfurados, uma vez que algumas análises estão abaixo do limite de
detecção do método empregado.
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Figura 5.14: Concentrações finais de compostos organossulfurados em todos os
períodos da campanha.
Tabela 5.5: Remoção de enxofre modelo e processo.
Remoção de
enxofre no
processo

Remoção de
enxofre no modelo

97,04 %

94,16 %

98,79 %

94,41 %

97,75 %

94,60 %

98,62 %

94,52 %

98,06 %

95,11 %

Com relação ao perfil da atividade ao longo do tempo de campanha para cada
leito, conforme a Figura 5.15, verifica-se que os resultados previstos por este modelo
de desativação variam pouco entre um leito e outro, o que não era esperado. O
primeiro leito desativa mais rapidamente que os demais, mas de forma muito sutil.

68

R1L2
1

0.8

0.8

Atividade

Atividade

R1L1
1

0.6

0.4

0.2

0

0.6

0.4

0.2

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

1800

400

600

1

1

0.8

0.8

0.6

0.4

0.2

0

800

1000

1200

1400

1600

1800

1400

1600

1800

Tempo [dias]
R2L2

Atividade

Atividade

Tempo [dias]
R2L1

0.6

0.4

0.2

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

Tempo [dias]

400

600

800

1000

1200

Tempo [dias]

Figura 5.15: Variação da atividade da catalisador em cada leito ao longo da
campanha.
5.3.2.2 Validação Modelo 1
A partir da observação das Figuras 5.16, 5.17 e 5.18, nota-se que o modelo não
representa os dados da campanha 2 de forma tão precisa quanto os da campanha
1. Ao se observar a Figura 5.16, que mostra a temperatura no final dos leitos para
todos os períodos da campanha, percebe-se que há discrepâncias em todos os
leitos e períodos, e essas discrepâncias são maiores que aquelas encontradas para
os resultados da campanha 1 para a 1ª e 2ª fase. Isso pode ser corroborado também
pela observação da Tabela 5.6, que traz o erro relativo entre valores de modelo e
processo para as variações de temperatura entre a saída e a entrada de cada leito
catalítico.
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Figura 5.16: Temperatura no final dos leitos para todos os períodos da campanha.
Tabela 5.6: Erro relativo entre os valores de processo e modelo para as variações
de temperatura dos leitos catalíticos para cada fase da campanha.
Fase

1º leito

2º leito

3 leito

4º leito

1

4,75%

18,99%

41,12%

49,42%

2

3,85%

20,80%

43,34%

39,95%

Na Figura 5.17 nota-se que o perfil de temperaturas para as fases 1 e 2 não está
tão satisfatório quanto aquele obtido para os dados da campanha 1, uma vez que as
diferenças entre valores do modelo e do processos são maiores, especialmente no
que diz respeito à fase 1, em que a atividade considerada possui valor iguala a 1.
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Figura 5.17: Perfis de temperatura para todos os períodos da campanha.
A Figura 5.18 traz as concentrações finais de compostos organossulfurados em
todos os períodos da campanha e, a partir dela nota-se mais uma vez que para a
campanha 2 o comportamento desse aspecto não foi semelhante ao obtido para a a
campanha 1. Obteve-se diferenças menores entre valores de processo e modelo,
mas as diferenças entre eles não se mantiveram constantes. Tal observação
também pode ser feita através da Tabela 5.7, que mostra os valores referentes à
remoção de compostos organossulfurados do modelo e do processo.
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Figura 5.18: Concentrações finais de compostos organossulfurados em todos os
períodos da campanha.
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Tabela 5.7: Remoção de enxofre modelo e processo.
Remoção de

Remoção de

enxofre no processo

enxofre no modelo

97,28 %

96,91 %

97,54 %

95,86 %

Com todos os dados apresentados, é possível concluir que seria necessária uma
nova estimação dos fatores cinéticos, pois, ao se analisar, por exemplo, os perfis de
temperatura, nota-se que já na primeira fase da campanha há uma discrepância com
relação aos dados de planta. Isso pode ser devido a alguns aspectos específicos de
condições de processo ou até modificações realizadas durante a parada de
manutenção dos equipamentos.
5.3.2.3 Modelo de desativação 2 empregando temperaturas dos leitos como
entradas
Na Figura 5.19 são apresentadas as temperaturas no final de cada leito catalítico
para todas as fases da campanha. A maior discrepância, assim como no modelo 1 é
notada na temperatura no final do leito R1L1 para a última fase da campanha. Com
exceção desse ponto, percebe-se que os demais seguem a tendência dos dados de
processo,

demonstrando

resultados

satisfatórios.

Tal

afirmação

pode

ser

comprovada através da análise da Tabela 5.8, onde se verifica os erros relativos
referentes às variações de temperatura dos leitos catalíticos.
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Figura 5.19: Temperatura no final dos leitos para todos os períodos da campanha.
Tabela 5.8: Erro relativo entre os valores de processo e modelo para os deltas de
temperaturas dos leitos catalíticos para cada fase da campanha.
Fase

1º leito

2º leito

3 leito

4º leito

1

2,09%

0,05%

3,67%

29,79%

2

10,50%

-15,31%

-2,37%

20,66%

3

5,69%

-18,46%

-20,68%

1,09%

4

5,52%

9,44%

0,73%

1,02%

5

-46,52%

5,51%

4,73%

-14,59%

O comportamento da temperatura em cada fase da campanha é apresentado na
Figura 5.20, na qual se pode observar, como já havia sido mencionado
anteriormente, que maior discrepância é representada pela temperatura do final do
primeiro leito catalítico na última fase da campanha.
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Figura 5.20: Perfis de temperatura para todos os períodos da campanha.
A Figura 5.21 mostra os valores simulados da concentração final de compostos
organossulfurados, assim como os dados de processo. Através do gráfico percebese que há uma diferença aproximadamente constante entre os dados reais e os do
modelo, com resultados similares aos da Figura 5.14. Na Tabela 5.9, pode-se
verificar as diferenças entre a remoção de enxofre obtidas pelo modelo e pelo
processo. Como já foi relatado anteriormente, umas das possibilidades para as
diferenças entre as remoções do processo e do modelo é o erro do método de
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análise laboratorial das concentrações de compostos organossulfurados, uma vez
que algumas análises estão abaixo do limite de detecção do método empregado.
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Figura 5.21: Concentrações finais de compostos organossulfurados em todos os
períodos da campanha.
Tabela 5.9: Remoção de enxofre modelo e processo.
Remoção de

Remoção de

enxofre no processo

enxofre no modelo

97,04 %

94,18%

98,79 %

94,86 %

97,75 %

94,29 %

98,62 %

93,87 %

98,06 %

94,27 %

O comportamento da atividade ao longo do tempo de campanha é apresentada
na Figura 5.22. Percebe-se que a desativação é mais rápida no primeiro leito e mais
lenta no último leito.
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Figura 5.22: Variação da atividade do catalisador em cada leito ao longo da
campanha.
5.3.2.4 Validação Modelo 2
Analisando-se as Figuras 5.23 e 5.24, percebe-se que o modelo não foi tão
satisfatório na representação do perfil de temperatura quando se trabalha com os
dados de validação. Tal afirmativa também pode ser considerada pela observação
dos erros relativos apresentados na Tabela 5.10, que por sua vez apresenta valores
maiores que os obtidos para as fases 1 e 2 da campanha 1. Estes fatos indicam que
seria necessária uma re-estimação dos parâmetros cinéticos e de desativação para
cada campanha.
Tabela 5.10: Erro relativo entre os valores de processo e modelo para os deltas de
temperaturas dos leitos catalíticos para cada fase da campanha.
Fase

1º leito

2º leito

3 leito

4º leito

1

4,75%

18,99%

41,12%

49,37%

2

31,21%

-4,39%

25,95%

-7,28%
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Figura 5.23: Temperatura no final dos leitos para todos os períodos da campanha.
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Figura 5.24: Perfis de temperatura para todos os períodos da campanha.
Avaliando-se a Figura 5.25, é possível perceber que há significativa remoção do
enxofre no modelo, porém o valor não se mantém constante. A Tabela 5.11 traz os
percentuais de remoção de compostos organossulfurados do modelo e do processo.
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Figura 5.25: Concentrações finais de compostos organossulfurados em todos os
períodos da campanha.
Tabela 5.11: Remoção de enxofre modelo e processo.
Remoção de enxofre

Remoção de enxofre

no processo

no modelo

97,28 %

96,91 %

97,54 %

94,09 %

Com todos os resultados apresentados e analisados, pode-se verificar que o
modelo de desativação 2 representou de forma mais satisfatória o processo, uma
vez que apresentou erros menores entre valores de processo e modelo. Com esse
modelo também pode-se ter uma representação mais precisa da atividade do
catalisador em cada leito catalítico.
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Capítulo 6 – Conclusão e Trabalhos
Futuros
O objetivo deste trabalho foi a formulação de um modelo fenomenológico que
represente reatores de hidrotratamento de correntes de diesel. Com esse modelo
pretende-se estimar a concentração de compostos organossulfurados na corrente de
saída da unidade, o que, atualmente, é uma medida de qualidade realizada
esporadicamente apenas em laboratório. Tal estimativa da remoção de enxofre pode
ser empregada, por exemplo, em analisadores virtuais de composição ou para
controle preditivo. Além disso, deseja-se inferir antecipadamente o nível de
desativação do catalisador, para que se possa proceder com o ajuste mais
adequado possível das variáveis de processo ao longo da campanha e estimar o
tempo remanescente de operação. O modelo desenvolvido é pseudo-estacionário,
heterogêneo, unidimensional e considera apenas a reação de hidrodessulfurização.
A modelagem completa dos reatores envolve a modelagem dos leitos catalíticos dos
reatores (zona reacional), onde ocorrem as reações de fato, a modelagem da zona
de quench, onde ocorre o arrefecimento das correntes de hidrocarbonetos
provenientes dos leitos catalíticos e também a modelagem da desativação do
catalisador utilizado no processo. A fim de descrever a desativação do catalisador
utilizado no processo, foram testados dois modelos empíricos de desativação. O
primeiro modelo implementado leva em consideração a conversão acumulada ao
longo do tempo, a partir da hipótese de que desativação está relacionada à extensão
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das reações no catalisador. A grande vantagem desse modelo é que ele apresenta
apenas dois parâmetros, uma vez que se baseia na conversão efetiva de cada leito.
O outro modelo implementado foi sugerido por Froment e Bischoff (1991) e propõe
um perfil empírico para a queda de atividade ao longo do tempo. Este modelo
envolve no total quatro parâmetros relacionados à velocidade de desativação do
catalisador, um para cada leito, que devem ser estimados com base nos dados
industriais.
Pelos resultados obtidos pode-se concluir que ambos os modelos possuem boa
capacidade para representar a tendência do processo industrial, já que se conseguiu
determinar o perfil de temperaturas ao longo do reator para todas as fases da
campanha e se obteve uma concentração final de compostos organossulfurados
razoavelmente constante, como ocorre na planta real. No entanto, a concentração
predita pelo modelo apresenta uma discrepância com relação ao valor medido no
processo. Enquanto para o processo se registram remoções de enxofre de 97,04 a
98,79%, esta varia de 94,16 a 95,11% para o modelo 1 e de 93,87 a 94,86% para o
modelo 2. Deve-se ressaltar que uma das possibilidades para esta diferença é o erro
do

método

de

análise

laboratorial

das

concentrações

de

compostos

organossulfurados, uma vez que algumas análises estão abaixo do limite de
detecção do método empregado. Esta diferença, no entanto, não é crítica para
aplicações como inferências ou controle, uma vez que pode ser compensada através
uma correção constante ao modelo. Com relação ao perfil de atividade dos leitos,
conclui-se que o modelo adotado de Froment e Bischoff (1991) mostrou resultados
mais satisfatórios, pois com ele é possível estimar de forma mais precisa o perfil de
atividade de cada leito catalítico, diferentemente do outro modelo, em que se obtêm
valores para o perfil de atividade muitos semelhantes para todos os leitos.
A partir da validação dos modelos com dados de uma segunda campanha, é
possível concluir que a cada nova campanha é necessária uma nova estimação dos
fatores cinéticos (constante de velocidade de reação de hidrodesulfurização,
constante

de

equilíbrio

de

adsorção

de

H2S

e

calor

de

reação

de

hidrodessulfurização), em função de eventuais alterações durante a parada de
manutenção.
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Em função da complexidade que envolve o modelo, há espaço para diversas
melhorias a serem feitas. Dentre elas, pode-se citar a re-estimação de parâmetros
cinéticos para a aplicação do modelo a cada nova campanha. Também seria
interessante avaliar o modelo validando-se o mesmo com uma campanha completa,
para que se possa verificar o perfil da atividade do catalisador ao longo do tempo.
Outra questão interessante seria aplicar o modelo a reatores trickle-bed de
hidrotratamento de outras unidades industriais, seja de correntes de diesel ou
gasolina, para que possa averiguar a diferenças em seu comportamento.
Em termos de modelagem, a inserção da reação de hidrodesnitrogenção também
seria ponto de melhoramento, já que os compostos nitrogenados competem com os
organossulfurados pelo catalisador e podem influenciar no comportamento do reator.
A fim de se ter maior ainda maior acuracidade na estimação de compostos
organossulfurados, seria interessante haver a descrição da composição da carga em
termos de três grupos de compostos organossulfurados, com níveis diferentes de
facilidade de remoção, desde que seja possível a mensuração das quantidades
destes compostos na corrente de entrada do reator. Outro ponto interessante é a
elaboração de alguma estratégia de reconciliação para os valores de vazões de
fluido de quench, a fim aumentar a capacidade preditiva do modelo.
O trabalho realizado é um passo inicial para que futuramente possa haver
melhorias e mais desenvolvimento e a partir de versões mais evoluídas seria
possível a aplicação do mesmo. Como exemplos de aplicação, pode-se citar o uso
de estimadores de estados para correção em linha de parâmetros cinéticos a cada
nova campanha com o objetivo se obter um valor online para concentrações finais
de enxofre. Isto também permitiria a aplicação do modelo em controle preditivo, de
forma a adequar as condições do processo à remoção desejada. Por fim, tem-se a
possibilidade de otimização do tempo de campanha a partir da inserção do modelo
de desativação.
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APÊNDICE

Apêndice I – Submodelo R1L1 (leito catalítico)

using "types";
Model Reactor
PARAMETERS
d156 as Real (Brief="Densidade específica a 15,6°C"); # na realidade é a 20°C,
tenho que estimar
rho01 as Real (Brief="Massa específica nas condições padrões de 15,6°C e 1 atm",
Unit='lb/ft^3');
p as Real (Brief="Pressão de operação do reator", Unit='kgf/cm^2');
p1 as Real (Brief="Pressão de operação do reator em psia", Unit='psi');
Tc as Real (Brief="Temperatura de operação do reator", Unit='C');
Tr as Real (Brief="Temperatura de operação do reator", Unit='degR');
deltarhop as Real (Brief="Contribuição da temperatura na variação da densidade
do óleo");
deltarhoT as Real (Brief="Contribuição da pressão na variação da densidade do
óleo");
rho as Real (Brief="Massa específica do óleo nas condições de processo",
Unit='lb/ft^3');
rhol as Real (Brief="Massa específica do óleo nas condições de processo",
Unit='g/cm^3');
a0 as Real (Brief="Parâmetro 1 do coeficiente de solubilidade do hidrogênio");
a1 as Real (Brief="Parâmetro 2 do coeficiente de solubilidade do hidrogênio");
a2 as Real (Brief="Parâmetro 3 do coeficiente de solubilidade do hidrogênio");
a3 as Real (Brief="Parâmetro 4 do coeficiente de solubilidade do hidrogênio");
a4 as Real (Brief="Parâmetro 5 do coeficiente de solubilidade do hidrogênio");
rho20 as Real (Brief="Massa específica a 20°C", Unit='g/cm^3');
lambda2
as
Real
(Brief="Coeficiente
de
solubilidade
do
hidrogênio",Unit='l/(kg*MPa)');
vg
as
Real (Brief="Volume
molar
dos
gases nas condições
padrões",Unit='cm^3/mol');
H2MPa as
Real (Brief="Coeficiente de Henry do hidrogênio",Unit =
'MPa*cm^3/mol');
H2 as Real (Brief="Coeficiente de Henry do hidrogênio",Unit = 'Pa*cm^3/mol');
Tcsu as Real (Brief="Temperatura do reator sem unidade");
lambda4 as Real (Brief="Coeficiente de solubilidade do sulfeto de
hidrogênio",Unit='l/(kg*MPa)');
H4MPa as Real (Brief="Coeficiente de Henry do sulfeto de hidrogênio",Unit =
'MPa*cm^3/mol');
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H4 as Real (Brief="Coeficiente de Henry do sulfeto de hidrogênio",Unit =
'Pa*cm^3/mol');
dr as Real (Brief="Diâmetro do reator", Unit='cm');
Atr as Real (Brief="Área da seção tranversal do reator",Unit='cm^2');
Fo as Real (Brief="Vazão de óleo", Unit='m^3/h');
Foleo as Real (Brief="Vazão de óleo", Unit='cm^3/s');
ul as Real (Brief = "Velocidade da fase líquida", Unit='cm/s');
Gl as Real (Brief="Velocidade da vazão mássica superficial", Unit='g/(s*cm^2)');
Glsu as Real (Brief="Velocidade da vazão mássica superficial");
vc2 as Real (Brief="Volume específico crítico molar para H2", Unit='cm^3/mol');
vc4 as Real (Brief="Volume específico crítico molar para H2S", Unit='cm^3/mol');
vc1 as Real (Brief="Volume específico crítico molar para os composto organosulfurados", Unit='cm^3/mol');
vcm as Real (Brief="Volume específico crítico para os composto organosulfurados", Unit='ft^3/lb');
v1 as Real (Brief="Volume molar dos compostos organo-sulfurosos na sua
temperatura normal de ebuição",Unit='cm^3/mol');
v2 as Real (Brief="Volume molar do H2 na sua temperatura normal de
ebuição",Unit='cm^3/mol');
v4 as Real (Brief="Volume molar do H2S na sua temperatura normal de
ebuição",Unit='cm^3/mol');
Ml as Real (Brief="Massa molar da mistura de hidrocarbonetos", Unit='g/mol');
T50C as Real (Brief="Temperatura do ponto 50% evaporados do método ASTM D86", Unit='C');
T50 as Real (Brief="Temperatura do ponto 50% evaporados do método ASTM D86", Unit='degR');
T50su as Real (Brief="Temperatura do ponto 50% evaporados do método ASTM
D-86");
d204 as Real (Brief="Densidade específica a 20°C");
dp as Real (Brief="Diâmetro da partícula de catalisador", Unit='cm');
E as Real (Brief="Fração de vazios do leito catalítico");
alfa1 as Real (Brief="Constante");
alfa2 as Real (Brief="Constante");
rho156 as Real (Brief="Massa específica a 15,6°C", Unit='g/cm^3');
Tksu as Real (Brief="Temperatura de operação do reator");
rho03 as Real (Brief="Massa específica do líquido a aproximadamente 15,6 °C",
Unit='g/cm^3');
a as Real (Brief="Valor função de T");
API as Real (Brief="Densidade do óleo em °API");
mil as Real (Brief="Viscosidade dinâmica do óleo", Unit='cP');
aS as Real (Brief="Área da superficial do leito catalítico",Unit='1/cm');
D1l as Real (Brief="Difusividade dos componentes organo-sulfurados", Unit =
'cm^2/s');
D2l as Real (Brief="Difusividade do hidrogênio", Unit = 'cm^2/s');
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D4l as Real (Brief="Difusividade do sulfeto de hidrogênio", Unit = 'cm^2/s');
k2lal as Real (Brief="Transferência de massa gás-líquido do hidrogênio", Unit =
'1/s');
k4lal as Real (Brief="Transferência de massa gás-líquido do sulfeto de
hidrogênio", Unit = '1/s');
k1s as Real (Brief="Transferência de massa sólido-líquido dos componentes
organo-sulfurados", Unit = 'cm/s');
k2s as Real (Brief="Transferência de massa sólido-líquido do hidrogênio", Unit =
'cm/s');
k4s as Real (Brief="Transferência de massa sólido-líquido do sulfeto de
hidrogênio", Unit = 'cm/s');
R as Real (Brief = "Constante ideal dos gases", Unit='Pa*cm^3/mol*K');
Rm as Real (Brief = "Constante ideal dos gases", Unit='MPa*cm^3/mol*K');
ug as Real (Brief = "Velocidade da fase gás", Unit='cm/s');
B as Real (Brief="Contante B");
A as Real (Brief="Contante A");
eta as Real (Brief = "Fator de efetividade");
zeta as Real (Brief = "Razão de leito catalítico diluído por partículas inertes");
ni1 as Real (Brief = "Coeficiente estequimetrico dos compostos sulfurados");
ni2 as Real (Brief = "Coeficiente estequimetrico de hidrogênio");
ni4 as Real (Brief = "Coeficiente estequimetrico de sulfeto de hidrogênio");
rhob as Real (Brief= "Constante de equilíbrio do sulfeto de hidrogênio",
Unit='g/cm^3');
c1l0 as Real (Brief="Concentração de sulfeto de hidrogênio na superfície do
catalisador",Unit='mol/cm^3');
c2l0
as
Real
(Brief="Concentração
de
hidrogênio
na
fase
líquida",Unit='mol/cm^3');
c4l0 as Real (Brief="Concentração de H2S na fase líquida",Unit='mol/cm^3');
deltaHHDS as Real (Brief="Calor de reação",Unit='J/mol');
Cpl as Real (Brief="Calor ",Unit='J/(g*K)');
Cpg as Real (Brief="Calor ",Unit='J/(g*K)');
w1 as Real (Brief="Fração de componentes sulfurados na alimentação");
Trsu as Real (Brief="Temperatura do reator sem unidade");
p2g0 as Real (Brief="Pressão de hidrogênio inicial", Unit='Pa');
p4g0 as Real (Brief="Pressão de H2S inicial", Unit='Pa');
FgasN as Real (Brief="Vazão da fase gasosa", Unit='m^3/h');
Fgas as Real (Brief="Vazão da fase gasosa", Unit='m^3/h');
rhog as Real (Brief="Massa específica da fase gasosa", Unit='g/cm^3');
R1 as Real (Brief = "Constante ideal dos gases", Unit='J/mol*K');
Ea as Real (Brief = "Energia de ativação", Unit='J/mol');
Tk0 as Real (Brief="Temperatura inicial do reator", Unit='K');
f1 as Real (Brief="Fator de correção1");
f2 as Real (Brief="Fator de correção1");
f3 as Real (Brief="Fator de correção1");
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t as Real (Brief="Tempo de campanha em dias",Unit='h');
alfaR1L1 as Real (Brief="Taxa de desativação",Unit='1/h');
K4 as Real (Brief= "Constante de equilíbrio do sulfeto de hidrogênio",
Unit='cm^3/mol');
VARIABLES
p2gR1L1 as Real (Brief="Pressão parcial de hidrogênio na fase gasosa",Unit='Pa');
p4gR1L1 as Real (Brief="Pressão parcial de sulfeto de hidrogênio na fase
gasosa",Unit='Pa');
c1lR1L1 as Real (Brief="Concentração de compostos organo-sulfurados na fase
líquida",Unit='mol/cm^3');
c2lR1L1 as Real (Brief="Concentração de hidrogênio na fase líquida",Unit=
'mol/cm^3');
#c3l as Real (Brief="Concentração de hidrocarbonetos na fase líquida",DisplayUnit
= 'mol/cm^3',Lower=0);
c4lR1L1 as Real (Brief="Concentração de sulfeto de hidrogênio na fase
líquida",Unit= 'mol/cm^3');
c1s as Real (Brief="Concentração de compostos organo-sulfurados na superfície
do catalisador",Unit= 'mol/cm^3');
c2s as Real (Brief="Concentração de compostos hidrogênio na superfície do
catalisador",Unit= 'mol/cm^3');
#c3s as Real (Brief="Concentração de hidrocarbonetos na superfície do
catalisador",Unit= 'mol/cm^3',Lower=0);
c4s as Real (Brief="Concentração de sulfeto de hidrogênio na superfície do
catalisador",Unit='mol/cm^3');
rc as Real (Brief="Equação da Taxa de Reação",Unit='mol/(s*g)',Lower=0);
TR1L1 as Real (Brief="Temperatura de operação do reator", Unit='K');
conv as Real (Brief="Conversão");
ativ as Real (Brief="Parcela");
kHDS
as
Real
(Brief="Velocidade
da
vazão
mássica
superficial",Unit='cm^4.35/(g*s*mol^0.45)');

EQUATIONS
"Balanço de massa para os componentes gasosos na fase gás"
((ug/R*TR1L1)*diff(p2gR1L1)*'s/cm')+(k2lal*((p2gR1L1/H2MPa)c2lR1L1))=0*'mol/(s*cm^3)';
((ug/R*TR1L1)*diff(p4gR1L1)*'s/cm')+(k4lal*((p4gR1L1/H4MPa)c4lR1L1))=0*'mol/(s*cm^3)';
"Balanço de massa para os componentes gasosos na fase líquida"
(ul*diff(c2lR1L1)*'s/cm')-(k2lal*((p2gR1L1/H2MPa)-c2lR1L1))+(k2s*aS*(c2lR1L1c2s))=0*'mol/(s*cm^3)';
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(ul*diff(c4lR1L1)*'s/cm')-(k4lal*((p4gR1L1/H4MPa)-c4lR1L1))+(k4s*aS*(c4lR1L1c4s))=0*'mol/(s*cm^3)';
"Balanço de massa dos componentes sulfurados e hidrocarbonetos na fase
líquida"
(ul*diff(c1lR1L1)*'s/cm')+(k1s*aS*(c1lR1L1-c1s))=0*'mol/(s*cm^3)';
#ul*diff(c3l)+k3saS*(c3l-c3s)=0;--> supõe-se que a concentração de
hidrocarbonetos não varia com z
"Atividade"
ativ=(1+(alfaR1L1*t))^(-2);
"Taxa de reação"
rc=ativ*kHDS*((c1s*(c2s^0.45))/((1+(f2*K4*c4s))^2));
"Reações químicas"
k2s*aS*(c2lR1L1-c2s)= ni2*rhob*rc;
k4s*aS*(c4lR1L1-c4s)= -ni4*rhob*rc;
k1s*aS*(c1lR1L1-c1s)= ni1*rhob*rc;
#k3saS*(c3l-c3s) = -ni3*rob*zeta*eta*rc;
#k2s*aS*(c2lR2L2-c2s)= rhob*rc;
#k4s*aS*(c4lR2L2-c4s)= -rhob*rc;
#k1s*aS*(c1lR2L2-c1s)= rhob*rc;
"Balanço de energia"
diff(TR1L1)*'s/cm'=(1/((ug*rhog*Cpg)+(ul*rhol*Cpl)))*(f3*deltaHHDS*rc*rhob);
conv=(c1l0-c1lR1L1)/c1l0;
kHDS=f1*4793028957.2518*exp(131993/(8.31*TR1L1*'1/K'))*'cm^4.35/(g*s*mol^0.45)';
end
FlowSheet Reactor1 as Reactor
SET
t=330*24*'h';
alfaR1L1=1*'1/h';
f1 = 1;
f2 = 1;
f3 = 1;
vc2=66.46*'cm^3/mol';
vc4=97.42*'cm^3/mol';
Ml= 254*'g/mol';
T50C=316.76*'C';
d156= 0.8797;
d204=0.8936;
dr=420*'cm';
dp=0.13*'cm';
E= 0.37;
alfa1=7; #cm^-1.6

89

alfa2=0.4;
a0 = -0.559729;
a1 = -0.00042947;
a2 = 0.00307539;
a3 = 0.00000194593;
a4 = 0.835783;
rho20=0.8936*'g/cm^3';
rho156=0.8962*'g/cm^3';
B = 1.40;
A = 0.21;
rho156=0.8962*'g/cm^3';
R = 8.31*1000000 * 'Pa*cm^3/mol*K';
Rm = 8.31*'MPa*cm^3/mol*K';
eta =0.525;
zeta = 1;
ni1 = 1;
ni2 = 15;
ni4 = 9;
rhob = 0.75 * 'g/cm^3';
deltaHHDS=251000*'J/mol';
rhog=0.000000107393*'g/cm^3';
Cpg=14.5*'J/(g*K)';
vg=22710*'cm^3/mol';
w1=0.003570;
R1=8.31*'J/mol*K';
Ea=72500*'J/mol';
p=73.6*'kgf/cm^2';
Fo=170.435*'m^3/h';
FgasN=117862.6242*'m^3/h';
Tk0=590.51*'K';
c1l0=0.0000105998*'mol/cm^3';
c2l0=0.00039414*'mol/cm^3';
c4l0=0*'mol/cm^3';
p2g0=7242130*'Pa';
p4g0=0*'Pa';

#Correlações utilizadas para estimar algumas propriedades
#"Massa específica do óleo nas condições do processo"
rho01=d156*62.42797*'lb/ft^3';
p1=p*14.2233439*'psi*cm^2/kgf';
Tr=(Tk0*'1/K'*1.8)*'degR';
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deltarhop = ((0.167+16.181*(10^(-0.0425*rho01*'ft^3/lb')))*(p1*'1/psi'/1000))(0.01*(0.299+(263*(10^(0.0603*rho01*'ft^3/lb'))))*(p1*'1/psi'/1000)*(p1*'1/psi'/1000));
deltarhoT = ((0.0133+(152.4*((rho01*'ft^3/lb'+deltarhop)^(-2.45))))*(Tr*'1/degR'520))-((8.1*10^(-6)-(0.0622*10^(-0.764*(rho01*'ft^3/lb'+deltarhop))))*((Tr*'1/degR'520)^2));
rho = rho01 + (deltarhop*'lb/ft^3') - (deltarhoT*'lb/ft^3') ;
rhol=rho*'ft^3/lb'*0.016018462*'g/cm^3';
#"Coeficiente de Henry"
Tc=(Tk0*'1/K'-273.15)*'C';
Tcsu=Tc*'1/C';
lambda2 = (a0 + a1*Tc*'1/C' + (a2*Tc/rho20)*'g/(C*cm^3)' + (a3*(Tc^2))*'1/C^2'
+ (a4/(rho20^2))*'g^2/cm^6')*'l/(kg*MPa)';
H2MPa = vg/(rhol*lambda2);
H2=H2MPa*10^6*'Pa/MPa';
lambda4 = (exp(3.3670-(0.008470*Tcsu)))*'l/(kg*MPa)';
H4MPa = vg/(rhol*lambda4);
H4=H4MPa*10^6*'Pa/MPa';
#"Constante de velocidade"
Atr=(3.14*(dr^2))/4;
Foleo=((Fo*'h/m^3'*10000)/36)*'cm^3/s';
ul=Foleo/(Atr*E);
Gl=ul*rhol;
Glsu=Gl*'(s*cm^2)/g';
#Velocidade da fase gasosa
Fgas=((1.0329725*'kgf/cm^2'*FgasN)/(273.15*'K'))*(Tk0/p);
ug=((Fgas*'h/m^3'*10000/36))*'cm^3/s'/(Atr*E);
#Equações para estimar as condições iniciais
#"CI: Concentração de componentes sulfurados na fase líquida"
#c1l0=rhol*(w1/Ml);
#"CI: Concentração de hidrogênio na fase líquida"
#p2=p*98066.5*'Pa*cm^2/kgf';
#c2l0=p2/H2;
#"CI: Concentração de hidrogênio na fase líquida"
#p2g0=p*98066.5*'Pa*cm^2/kgf';
#CI: Temperaturatura inicial
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#Tk0=(273.15+(Tc0*'1/C'))*'K';
#Constante de equilíbrio de adsorção
Tksu=Tk0*'1/K';
K4=(41769.8411*(exp(2761/(8.31*Tksu))))*'cm^3/mol';
#"Capacidade calorífica do óleo diesel
Cpl=(4.1868*((0.415/((rho156*'cm^3/g')^0.5))+(0.0009*(Tksu288.15))))*'J/(g*K)'; #ATENÇÃO!!!!!!UNIDADESSSSSSSS
#Viscosidade em cP
Trsu=Tr*'1/degR';
a=10.313*(log(Trsu-460))-36.447;
API=(141.5/d156)-131.5;
mil=((3.141*10^10)*((Trsu-460)^(-3.444))*((log(API))^a))*'cP';
#Difusividades
#Para organo-sulfurados
T50=(((T50C*'1/C')*1.8)+491.67)*'degR';
T50su=T50*'1/degR';
vcm=((7.5214*10^(-3))*(T50su^0.2896)*(d156^(-0.7666)))*'ft^3/lb';
vc1= vcm*62.4366*'(lb*cm^3)/(g*ft^3)'* Ml; #valor foi usado na conversão de
ft^3/lb para cm^3/g
v1=(0.285*((vc1*'mol/cm^3')^1.048))*'cm^3/mol';
D1l=((0.0000000893)*(((v1*'mol/cm^3')^0.267)/((v1*'mol/cm^3')^0.433))*((Tk0/mil)
*'cP/K'))*'cm^2/s';
#Para H2
v2=(0.285*((vc2*'mol/cm^3')^1.048))*'cm^3/mol';
D2l=((0.0000000893)*(((v1*'mol/cm^3')^0.267)/((v2*'mol/cm^3')^0.433))*((Tk0/
mil)*'cP/K'))*'cm^2/s';
#Para H2S
v4=(0.285*((vc4*'mol/cm^3')^1.048))*'cm^3/mol';
D4l=((8.93*10^(8))*(((v1*'mol/cm^3')^0.267)/((v4*'mol/cm^3')^0.433))*(Tk0/mil)*'cP/K')*'cm^2/s';
#"Coeficiente de transferência de massa gás-líquido" #talvez eu tenha que mudar
os valores de alfa 1 e alfa 2
k2lal=((alfa1*(((Gl/mil)*'(cP*s*cm^2)/g')^alfa2)*(((mil/(rhol*D2l))*'g/(cP*cm*s)')
^0.5))*D2l*'s/cm^2')*'1/s';
k4lal=((alfa1*(((Gl/mil)*'(cP*s*cm^2)/g')^alfa2)*(((mil/(rhol*D4l))*'g/(cP*cm*s)')
^0.5))*D4l*'s/cm^2')*'1/s';
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#"Coeficiente de transferência de massa sólido-líquido"
aS=6/dp*(1-E);
k1s=(1.8*aS*D1l*'s/cm'*(((Gl/(aS*mil))*'(s*cm*cP)/g')^0.5)*(((mil/(rhol*D1l))*'g/
(cP*cm*s)')^(1/3)))*'cm/s';
k2s=(1.8*aS*D2l*'s/cm'*(((Gl/(aS*mil))*'(s*cm*cP)/g')^0.5)*(((mil/(rhol*D2l))*'g/
(cP*cm*s)')^(1/3)))*'cm/s';
k4s=(1.8*aS*D4l*'s/cm'*(((Gl/(aS*mil))*'(s*cm*cP)/g')^0.5)*(((mil/(rhol*D4l))*'g/
(cP*cm*s)')^(1/3)))*'cm/s';
INITIAL
c1lR1L1 = c1l0;
c2lR1L1 = c2l0;
c4lR1L1 = c4l0;
p2gR1L1 = p2g0;
p4gR1L1 = p4g0;
TR1L1 = Tk0;
OPTIONS
TimeStep = 1;
TimeEnd =319;
TimeUnit = 'cm';
end
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Apêndice II – Submodelo M1 (misturador)

using "types";
Model Misturador
PARAMETERS
q1 as Real (Brief="Vazão de quech", Unit='cm^3/s');
x as Real (Brief="Fração de vapor do quech");
gR1L1 as Real (Brief="Vazão de saída do R1L1 da fase gasosa", Unit='cm^3/s');
lR1L1 as Real (Brief="Vazão de saída do R1L1 da fase líquida", Unit='cm^3/s');
Cpl as Real (Brief="Calor específico da fase líquida ",Unit='J/(g*K)');
Tout as Real (Brief="Temperatura de saída do R1L1", Unit='K');
Cpg as Real (Brief="Calor específico da fase gasosa",Unit='J/(g*K)');
Cpq as Real (Brief="Calor específico do hidrogênio",Unit='J/(g*K)');
Tq as Real (Brief="Temperatura do quench", Unit='K');
Foleo as Real (Brief="Vazão de óleo", Unit='cm^3/s');#atenção
p as Real (Brief="Pressão de operação do reator", Unit='Pa');#atenção
pR1L1 as Real (Brief="Pressão de saída do R1L1", Unit='kgf/cm^2');
deltapR1L1 as Real (Brief="Perda de carga no R1L1", Unit='kgf/cm^2');
rho156 as Real (Brief="Massa específica a 15,6°C", Unit='g/cm^3');
Fgas as Real (Brief="Vazão da fase gasosa", Unit='m^3/h');
Tc as Real (Brief="Temperatura de operação do reator", Unit='C');
Tk as Real (Brief="Temperatura de operação do reator", Unit='K');
Tksu as Real (Brief="Temperatura de operação do reator");
FqN as Real (Brief="Vazão de quench", Unit='m^3/h');
Tcq as Real (Brief="Temperatura do quench", Unit='C');
Fq1 as Real (Brief="Vazão de quench", Unit='m^3/h');
pq as Real (Brief="Pressão do quench",Unit='kgf/cm^2');
R as Real (Brief = "Constante ideal dos gases", Unit='Pa*cm^3/mol*K');
TR1L1 as Real (Brief="Temperatura de saída do R1L1", Unit='K');
p2gq1 as Real (Brief="Pressão do quench",Unit='Pa');
p2gR1L1 as Real (Brief="Pressão parcial de hidrogênio na fase gasosa",Unit='Pa');
p4gR1L1 as Real (Brief="Pressão parcial de sulfeto de hidrogênio na fase
gasosa",Unit='Pa');
c1lR1L1 as Real (Brief="Concentração de compostos organo-sulfurados na fase
líquida",Unit='mol/cm^3');
c2lR1L1 as Real (Brief="Concentração de hidrogênio na fase líquida",Unit=
'mol/cm^3');
c4lR1L1 as Real (Brief="Concentração de sulfeto de hidrogênio na fase líquida",Unit=
'mol/cm^3');
c1lq1 as Real (Brief="Concentração de compostos organo-sulfurados na fase
líquida",Unit='mol/cm^3');
c2lq1 as Real (Brief="Concentração de hidrogênio na fase líquida",Unit= 'mol/cm^3');
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c4lq1 as Real (Brief="Concentração de sulfeto de hidrogênio na fase líquida",Unit=
'mol/cm^3');
VARIABLES
gM1 as Real (Brief="Vazão de entrada do R1L2 da fase gasosa", Unit='cm^3/s');
lM1 as Real (Brief="Vazão de entrada do R1L2 da fase líquida", Unit='cm^3/s');
TM1 as Real (Brief="Temperatura de entrada do R1L2", Unit='K');
c1lM1 as Real (Brief="Concentração de compostos organo-sulfurados na fase
líquida",Unit='mol/cm^3');
c2lM1 as Real (Brief="Concentração de hidrogênio na fase líquida",Unit=
'mol/cm^3');
c4lM1 as Real (Brief="Concentração de sulfeto de hidrogênio na fase líquida",Unit=
'mol/cm^3');
p2gM1 as Real (Brief="Pressão parcial de hidrogênio na fase gasosa",Unit='Pa');
p4gM1 as Real (Brief="Pressão parcial de sulfeto de hidrogênio na fase
gasosa",Unit='Pa');
EQUATIONS
"Balanço de massa GLOBAL para a fase líquida"
lM1=(q1*(1-x))+lR1L1;
"Balanço de massa de S para a fase líquida"
lM1*c1lM1=(q1*(1-x)*c1lq1)+(lR1L1*c1lR1L1);
"Balanço de massa de H2 para a fase líquida"
lM1*c2lM1=(q1*(1-x)*c2lq1)+(lR1L1*c2lR1L1);
"Balanço de massa de H2S para a fase líquida"
lM1*c4lM1=(q1*(1-x)*c4lq1)+(lR1L1*c4lR1L1);
"Balanço de energia"
(lR1L1*Cpl*(TM1-TR1L1))+(gR1L1*Cpg*(TM1-TR1L1))+(q1*Cpq*(TM1Tq))=0*'(J*cm^3)/(s*g)';
"Balanço de massa GLOBAL para a fase gás"
gM1=gR1L1+q1;
"Balanço de massa para H2 da fase gás"
(p2gM1/(R*TM1))*gM1=((p2gR1L1/(R*TR1L1))*gR1L1)+((p2gq1/(R*Tq))*q1);
"Balanço de massa para H2S Da fase gás"
(p4gM1/(R*TM1))*gM1=(p4gR1L1/(R*TR1L1))*gR1L1;
end
FlowSheet Misturador11conex as Misturador
SET
Foleo=47343.1*'cm^3/s';
p=73.8492*'kgf/cm^2';
rho156=0.8936*'g/cm^3';
Cpg= 14.66*'J/(g*K)';
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Fgas=3564.06*'m^3/h';
R = 8.31*1000000 * 'Pa*cm^3/mol*K';
TR1L1=613*'K';
p2gR1L1=7242130*'Pa';
p4gR1L1=0.00264118*'Pa';
c1lR1L1=0.000633747*'mol/cm^3';
c2lR1L1=0.000000747671*'mol/cm^3';
c4lR1L1=0.00000709209 *'mol/cm^3';
deltapR1L1=0.4932*'kgf/cm^2';
FqN=9708.427*'m^3/h';
Tcq=48.6065*'C';
x=1;
Cpq=5.0557*'J/(g*K)';
pq=73.8492*'kgf/cm^2';
c1lq1=0*'mol/cm^3';
c2lq1=0*'mol/cm^3';
c4lq1=0*'mol/cm^3';
#Equações utilizadas para estimar alguns dados
Tksu=TR1L1*'1/K';
#Perda de carga
pR1L1=p-deltapR1L1;
#"Vazão de saída da fase líquida"
lR1L1=Foleo*1;
#"Vazão de saída da fase líquida"
gR1L1=((Fgas*'h/m^3'*10000/36))*'cm^3/s';
#"Vazão de saída da fase líquida"
Tq=((Tcq*'1/C')+273.15)*'K';
Fq1=((1.0329725*FqN/273.15)*'kgf/(K*cm^2)')*(Tq/pq);
q1=((Fq1*'h/m^3'*10000/36))*'cm^3/s';
#"Pressão corrente de quench"
p2gq1=pq*'cm^2/kgf'*98066.5*'Pa';
#"Capacidade calorífica do óleo diesel
Cpl=(4.1868*((0.415/((rho156*'cm^3/g')^0.5))+(0.0009*(Tksu-288.15))))*'J/(g*K)';
end

