As menores emissões de SO2
do criador dos catalisadores de
ácido sulfúrico
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Hu = -132 kJ/kmol

trocador de calor 1
■
■
■
■
■
■
■
trocador de calor 4

trocador de calor 2

conversor

trocador de calor 3

torre de absorção
intermediária

ventilador
SO2

1865

1888

1914

Fundação da BASF em
Ludwigshafen, Alemanha

Implementação do Processo de Contato
desenvolvido por Rudolf Knietsch
(inicialmente platina em amianto)

A capacidade de produção
de ácido sulfúrico da BASF
atinge 120 kt/a

2005

torre de absorção final

Hoje

2016

O4-110 SR18x7

A produção de catalisador de
ácido sulfúrico continua a
alavancar as inovações
técnicas da BASF

O4-115 Quattro

1868

1913

2001

2010

2018

Início da primeira fábrica de ácido
sulfúrico na BASF

Patentes de catalisador de ácido
sulfúrico
(V2O5 / K2O / SiO2) é concedido à BASF

Melhoria contínua no
desenvolvimento de
catalisadores

Lançamento do novo catalisador de
alto Cs e alto V
O4-116 SS11x4

Início da instalação de produção
de catalisador de ácido sulfúrico
em Xangai
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S6 Extrudados 6 mm

S6 Extrudados 6 mm

Anel SR10x5

Anel SR10x5

Anel SR10x5

Anel Estrelado SS11x4

Anel Estrelado SS11x4

Anel Estrelado SS11x4

Quattro5)

Quattro5)

Quattro

Temperatura de ignição

380˚C2)

360˚C2)

340˚C2)

330˚C2)

Temperaturas operacionais

415–630˚C3)

400–600˚C3)

380–630˚C3)

370–600˚C3)

Estabilidade térmica

630˚C4)

600˚C

630˚C

630˚C

Embalagem

Tambor de 200 L

Tambor de 200 L

Tambor de 200 L

Tambor de 200 L

Big bags de 1.000 L

Big bags de 1.000 L

Big bags de 1.000 L

Big bags de 1.000 L

Primeiro Leito

Segundo ao Quarto ou
Quinto Leito

Primeiro Leito

Após absorção
intermediária

Quarto ou Quinto Leito

Quarto ou Quinto Leito

Forma e
tamanho

SR18x7

Aplicações típicas

Anel Estrelado SS11x4

Ring1)

Segundo Leito possível
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30% mais alto

rigidez de corte

100% mais alto

atrito

60% mais baixo
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Outros Leitos Possíveis
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área de superfície geométrica
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Rubrik BASF StyroStar®0707
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área de superfície geométrica

30% mais alto

rigidez de corte

100% mais alto

atrito

60% mais baixo
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30% mais alto

rigidez de corte

100% mais alto

atrito

60% mais baixo
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Rubrik BASF StyroStar®11
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Atividade Relativa [a.u.]

■

l

Ludwigshafen

Iselin, NJ l
Houston l

Shanghai l

Temperatura [°C]l
Ndola l
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O Relatório de Simulação Termodinâmica compara uma
simulação de novos catalisadores com o desempenho real,
ajudando assim a identificar e otimizar problemas de
desempenho em particular.
O Relatório de Medição Analítica resume todos os parâmetros
analisados, fornecendo comentários e recomendações com
relação à consistência dos dados.
■
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Sobre Nós
A divisão de catalisadores da BASF é o principal fornecedor mundial de catalisadores ambientais e de processos. O grupo
oferece uma experiência excepcional no desenvolvimento de tecnologias que protegem o ar que respiramos, produzimos os
combustíveis que alimentam nosso mundo e garantimos a produção eficiente de uma ampla variedade de produtos químicos,
plásticos e outros produtos, incluindo materiais avançados para baterias. Ao alavancar nossas plataformas de P&D líderes do
setor, paixão pela inovação e profundo conhecimento de metais preciosos e básicos, a divisão de Catalisadores da BASF
desenvolve soluções exclusivas e proprietárias que impulsionam o sucesso do cliente.

BASF – Criamos química

Embora todas as declarações e informações contidas nesta publicação sejam consideradas precisas e confiáveis, elas são apresentadas gratuitamente
e apenas como orientação, e os riscos e a responsabilidade pelos resultados obtidos pelo uso dos produtos ou pela aplicação das sugestões descritas
são assumidos pelo usuário. NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIAS DE
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, SÃO FEITAS EM RELAÇÃO A PRODUTOS DESCRITOS OU PROJETOS,
DADOS OU INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS. Declarações ou sugestões relativas ao possível uso dos produtos são feitas sem representação ou
garantia de que tal uso está livre de violação de patente e não são recomendações para violar qualquer patente. O usuário não deve assumir que os
dados de toxicidade e medidas de segurança estão indicados ou que outras medidas podem não ser necessárias. © 2019 BASF
BF- 10511 12/2019

www.catalysts.basf.com/sulfuric-acid-catalysts

