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Összefoglaló 

Az olajfinomítókban felhasznált acél ötvözetek gázolajban és gázolaj-biomassza keverékekben bekövetkező 

hidrogén-szulfid korrózió intenzív károsodást okozhat a katalitikus hidrogénező finomítói eljárások 

berendezéseiben. A lehetséges korróziós károsodások és a fellépő folyamatok sebességének és 

mechanizmusának ismerete fontos a berendezés karbantartások gyakoriságának és az üzembiztos működési 

élettartam megállapítása szempontjából.  

A katalitikus hidrogénező finomítói eljárás laboratóriumi modellezésére nyers, kis kéntartalmú gázolajjal, 

250
o
C hőmérsékleten, 20 és 90 bar nyomás-tartományban, 0,2-8 mol% kén-hidrogén tartalmú 

hidrogénatmoszférában végeztünk kísérleteket. Szénacél és ötvözött ausztenites acél próbatesteket használtunk a 

finomítói berendezések szerkezeti anyagainak modellezésére. A korróziósebességet a fém és közegek összetétele 

függvényében szabványos méretű kuponok tömegvesztésével állapítottuk meg, kiegészítve a fém-szulfid 

bevonatképződési hajlam vizsgálatával. 

A kísérletek eredménye szerint a szénacélok korróziója erősen asszociatív átmeneti állapoton keresztül 

játszódik le, és sebessége jelentős mértékben függ a fő reaktáns fluidum koncentrációjától, a gázfázisú 

komponens parciális nyomásától. A sebességi együttható nyomás növelésével együtt járó csökkenése a felületi 

vas adatomok koncentrációjának jelentős, aktivitásának részleges csökkenésével értelmezhető. Kisebb 

reakciósebesség esetén a felületi fématomokból a vas-szulfid képződése nem teljes, és a határfelülettől a 

tömbfázisba irányuló, kristályközi szulfidesedéssel párhuzamosan megy végbe. Száraz gázfázisban a vas-szulfid 

képződésének sebessége minden ötvözet esetén alig gyorsul, vagy változatlan a nyomás növelésével (állandó 

hidrogén:kén-hidrogén arány mellett). Ezzel párhuzamosan a sebességi együttható jelentősen csökken, a 

felhalmozódó felületi fém-szulfid mennyisége szélsőértékhez tart, és 67 bar körül maximumális bevonatképzési 

hajlamot mutat. Ez a határfelületi szilárdfázisú reakció bimolekuláris jellegével és az átmeneti állapot 

komponenseinek disszociatív gátlásával értelmezhető. Az adszorbeált kén-hidrogén és annak disszociációja a 

hidrogén:kén-hidrogén arány egy nagyságrenden belüli változtatása esetén csak kevéssé befolyásolja az eredő 

reakciósebességet. Hasonló hatást tapasztalható közepes nyomáson a kén-hidrogén részarány növelésével, azzal 

az eltéréssel, hogy ekkor az ötvözött rozsdamentes anyagok nagyobb reakciósebesség-változást mutatnak. 

Állandó hidrogén:kén-hidrogén aránynál tehát a vas-szulfid képződése kevésbé gátolt az adszorbeált kén-

hidrogén disszociációjára nézve. Az adszorbeált kén-hidrogén csökkenő mértékű disszociatív gátlása 

valószínűleg együtt jár a króm-szulfidek kisebb mértékű képződésével, sejtetve ezzel a reakció termodinamikai 

affinitásának és sebességének összefüggését is. A sebességi együtthatónak a kén-hidrogén fugacitásával való 

növekedése mellett tapasztalt csekélyebb mértékű csökkenése ugyancsak a disszociatív gátlás csökkenésével és a 

felületi fém adatomok aktivitásának, diffúziójának növekedésével van összefüggésben. Ezt látszik alátámasztani 

az is, hogy a fém-szulfid bevonatok tömege egyenletesen nőtt (szélsőérték nélkül) a H2S résznyomás 

növelésével, és a meredekségi tényező szemléletesen mutatja a bevonatok fizikai védőképesség-különbségeit. A 

gázolajban és gázolaj-biomassza elegyben végzett kísérletek nyomásfüggése minden acélötvözettel 70 bar 

nyomás körül reakciósebesség-minimumot mutatott, cseppfolyós fluidum jelenlétében, de kén-hidrogén nélküli 

hidrogénatmoszférában is. Ugyanezen pontban maximális bevonatképzési hajlamot kizárólag a rozsdamentes 

acélok mutattak. Az acélok korróziójának globális minimumot mutató jellege önmagában is repedezett, 

töredezett és erősen pórusos bevonatra enged következtetni. A kén-hidrogén fugacitásának növelésekor 

bekövetkező korróziósebesség-változás mértéke a cseppfolyós fázisnak csak enyhe reakciómechanizmust 

módosító hatására enged következtetni. 85 bar teljes nyomás mellett a kén-hidrogén parciális nyomásának 

nagyságrendi növelése (gázolaj-biomassza keverékben) egyenletes reakciósebesség-növekedést okozott a fém-

szulfid képződésében (minden ötvözettel), a sebességi együttható hasonló mértékű csökkenésével. 50 bar 

nyomáson, nyers gázolajban a sebességi együttható arányos csökkenése volt tapasztalható, ha a kén-hidrogén 

részaránya nőtt. Az egyszeri és többszöri reaktánsfeltöltéssel végzett reaktorkísérletek időfüggés-vizsgálata 

feltárta a reakció molekularitásra vonatkozó jellemzőit és a sebességet meghatározó lépés típusát. Ezzel lehetővé 

vált az időbeli meredekségi tényező és a parabolikus sebességi együttható meghatározása, mely minőségi 

mutatója a szilárd határfelületi reakció jellegének, és a korróziós bevonat fizikai védőképessége hatékonyságát is 

jellemzi.  

 



Summary 

Engineering steels utilised in equipment of oil refineries for catalytic hydro-desulphurising of raw hydrocarbons 

are subjected to intense hydrogen sulphide corrosion and sulphidic corrosion. There are multiple sorts of 

corrosion related deterioration of steels, from which the ones typically occurs at temperatures between 160 and 

300
o
C are modelled to gather necessary information on rate and mechanism of corrosion processes so that we 

can offer guidelines for plant inspection and maintenance works, as well as remedial measures for long-term safe 

and productive processing. Therefore, this research is aimed at investigating hydrogen sulphide corrosion of 

engineering steels immersed in gas oil and its biomass mixtures.  

To model refinery conditions in a laboratory by a batch reactor with an inner volume of 1 litre, experiments 

were carried out with unrefined gas oil of low sulphur content at a temperature of 250
o
C and pressures between 

20 and 90 bar, in the presence of 0.2-8 mol% hydrogen sulphide. Carbon, low and high alloy austenitic steels 

were used to represent materials of refinery equipment. Standard size of coupons served to define corrosion rates 

besides evaluation of scaling tendency of steels as functions of compositions of the metals and the fluid phases.  

Results indicated the nature of hydrogen sulphide corrosion of carbon steels proceed through a highly 

associative transition state and strongly depend on fluid phase concentration of the main reactant, pressure of 

hydrogen sulphide. Decreasing rate constant with the increasing overall pressure of the arid gas phase is related 

to decreasing activity and diffusion coefficient of iron adatoms. At higher reaction rates, iron adatoms do not 

react stoichiometrically with hydrogen sulphide rather than corroding into bulk phase of the metal along crystal 

boundaries (depending on size of the metal crystals). Corrosion rates of all investigated steels increased 

ignorable with overall pressure of the gas phase at constant ratio of H2 and hydrogen sulphide. In parallel, the 

rate constants decrease considerably and the stationer quantity of metal sulphides indicated local pole, maximum 

point around the pressure of 67 bar. These can be explained by bimolecular nature of the reaction and hindrance 

of dissociation of adsorbed hydrogen sulphide. Adsorption and dissociation of the hydrogen sulphide had less 

influence on reaction rate by an order of magnitude change of the overall pressure of the gas phase. Similar 

effect was experienced at moderate pressures by changing partial pressure of the hydrogen sulphide with an 

important difference in this case high alloy steels experienced moderate variation of reaction rates. At constant 

ratio of H2 and hydrogen sulphide, formation of the metal sulphide is less limited by dissociation of the adsorbed 

hydrogen sulphide, whereas the increasing ratio of hydrogen sulphide and H2 accelerates effectively only the 

corrosion of high alloy steels. This is expounded by a less inhibited dissociation of the adsorbed hydrogen 

sulphide and thermodynamically less favoured formation of chromium sulphides. The less decreasing rate 

constants along with the increasing fugacity of the hydrogen sulphide is connected to lower limitation of 

dissociation and the increasing activity, diffusion coefficient of the metal, iron adatoms. The mass of metal 

sulphide scales showed gradual increase of the partial pressure of hydrogen sulphide without any local minima 

or maxima with an additional reflectance on physical protection ability of the scales and chemical affinity of the 

steels. Pressure dependence of reaction rates with all steel samples in gas oil and in the gas oil biomass mixtures 

showed a minimum around the overall pressure of 70 bar similarly to the results obtained fluid phase in the 

absence of hydrogen sulphide. At the same pressure, the maximum scaling tendency was ascertained only with 

the high alloy steels. Global minima of scaling tendencies of the carbon and low alloy steels is attributed to the 

inefficient physical protection behaviour, coherency failure of the scales due to cracking, spalling and high 

porosity of the scales. As fugacity of hydrogen sulphide increased it caused similar reaction rate dependence, 

hereby underlining a minor modifying effect of the fluid phase on the reaction mechanism. At an overall 

pressure of ~85 bar of the gas phase, the orders of magnitude variation of the hydrogen sulphide fugacity 

resulted in gradual increases of the reaction rates and decrease of the rate constants with all steels. Decrease of 

the rate constants was also experienced with carbon and low alloy steels immersed in raw gas oil by fugacity 

changes of the hydrogen sulphide at 50 bar overall pressure. Time dependence investigation of the reaction rates 

performed with single and twice doses of the hydrogen sulphide helped to correct the results of medium long 

experiments and served additional information on molecularity, mechanism of the corrosion reaction and the 

nature of rate limiting step. Hereby the series of experiment served valuable data to define slope of reaction rate 

decreases by time, define parabolic rate coefficients, as well as assess interfacial mechanism of the corrosion 

processes and evaluate characteristics of the metal sulphide scales. 

 


