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Met deFischer-Tropschsyntheseis hetmogelijkombenzine,dieselenchemicalïente
producerenuit steenkool of aardgas.Hetprocesis al 75 jaarbekend,maarwordtmo-
menteelalleendoorhetZuid-Afrikaansebedrijf SasolendoorShellin Maleisïecom-
mercieeltoegepast.De belangstellingvoor hetprocesneemtde laatstetijd sterktoe.
In dit proefschriftwordenmetingenvermeldvandereactiesnelheidendeselectiviteit
van het Fischer-Tropschproces. Dezeinformatie wordt gebruikt om commercïele
reaktorenteoptimaliseren.

Doordeafnamevandewereldvoorraadvanaardoliestaanalternatieveenergiebron-
nensteedsmeerin de belangstelling.Eén van de mogelijkhedenis het gebruikvan
steenkool of aardgas,die nogin relatiefgrotehoeveelhedenaanwezigzijn. Steenkool
enaardgaskunnenwordengebruiktalsgrondstofvoordechemischeindustrieenvoor
de fabricagevan brandstoffen. Vooral omzettingvan aardgasnaarvloeibarebrand-
stoffen op verafgelegenplaatsen(bijv. Qatar, Saudi-Arabïe,Alaska)staatmomenteel
sterk in de belangstelling. Eén van de processenvoor dezeomzettingis de zoge-
naamdeFischer-Tropschsynthese.HetFischer-Tropschprocesbestaatglobaaluit drie
stappen:i) Omzettenvansteenkool of aardgasnaarsynthesegas.Dit is eenmengsel
vankoolmonoxide(CO) enwaterstof(H2). ii) De daadwerkelijkeomzettingvansyn-
thesegasnaareenveelvoudvanproducten,zoalsgasolie,nafta,kerosine,grondstoffen
voordechemischeindustrieenparaffinewassenmetbehulpvandeFischer-Tropschre-
actie. iii) Scheidenenoptimalisatievandeverschillendeproductstromen.Het proces
danktzijn naamaandeuitvindersFranzFischerenHansTropsch,die in 1923ontdek-
tendatdegasvormigecomponentenkoolmonoxideenwaterstofbij hogetemperatuur
(180-250 ˚C) met eenkatalysatorkunnenwordenomgezetin vloeibareproducten.
Momenteelwordenzowel ijzer alskobalttoegepastalshetkatalytischactievemateri-
aal.

DereactiesvandeFischer-Tropschsynthesekunnenopdevolgendemaniervereen-
voudigdwordenweergegeven:

CO ��� 1 � mÅ 2n� H2 � 1Å nCnHm � H2O � FT � (1)

CO � H2O � 	 CO2 � H2 � WGS� (2)
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In dezeformule is n het gemiddeldekoolstofgetalen m het gemiddeldeaantalwa-
terstofatomenvandekoolwaterstoffen. Wateris eenprimair productvandeFischer-
Tropschreactie,datop ijzerkatalysatorenkanwordenomgezetnaarCO2 enH2 via de
watergasshift (WGS)reactie(vergelijking 2).

DebelangstellingvoorhetFischer-Tropschprocesis sterkafhankelijk vanecono-
mischeenpolitiekeomstandigheden.In dejarendertigenveertigwerdenin Duitsland
brandstoffen geproduceerdvanuit steenkool. Na de TweedeWereldoorlogwerd de
productiestopgezet.Door de ontdekkingen exploratievan groteoliebronnenin het
Midden-Oostenin de jarenvijftig namde interessevoor het Fischer-Tropschproces
sterkaf. Politiekeoorzakenengrotevoorradenvangoedkopesteenkool leiddenechter
totdebouwvaneencommercïeleFischer-Tropschfabriekin Sasolburg,Zuid-Afrika in
1955.TijdensdeoliecrisisendooreenolieboycotvandeOPECin 1973werdbesloten
om de productiete vergroten. In het begin van de jaren tachtig zijn de fabrieken
Sasol2 enSasol3 in Secundain bedrijf genomen.De totaleproductiecapaciteitvan
Sasolis momenteelca. 130.000vatenbrandstofenchemicalïenperdag(1 vat = 160
liter). RecentelijkhebbenSasol,PhillipsPetroleumenQatarGeneralPetroleumCorp.
contractengetekendvoor de bouw van eenfabriekin Qatardie vanaf2002,per dag
20.000vatenbrandstofzalgaanmakenvanuitaardgas.

In 1993heeftShell in Bintulu (Maleisïe)eencommercïelefabriekopgestartwaar
aardgaswordt omgezetin zuiveredieselenhoogwaardigewassen(capaciteit12.000
vaten/dag).De vasteparaffinewassenzijn terugte vindenin tal vanproducten:onder
anderein kaarsen,waskrijt, drukinkt enin deverpakkings-engeneesmiddelenindus-
trie. Als brandstoffen,zoalsdieselenbenzine,wordengemaaktin eenconventionele
raffinaderij,gebaseerdop aardolie,bevat hetproductverontreinigingenzoalszwavel,
aromatenennaftenen.Verbrandinggeeftemissievanonderanderezwavelverbindin-
gen, onverbrandekoolwaterstoffen, stikstofoxidenen roetdeeltjes.De brandstoffen
van het Fischer-Tropschproceszijn echtervolledig vrij van zwavel en aromatenen
wordendaardoorveelbeterenschonerverbranddandeconventionelebrandstoffen.

DeoptimalereactorvoordeFischer-Tropschsyntheseis eendrie-fasen(of slurrie,
gas-vloeistof-vast)bellenkolom. In dezereactor(zieFiguur1) wordtsynthesegasgoed
verdeeldonderin eenkolom toegevoerd. De kolom is gevuld metvloeistof(Fischer-
Tropschproducten)enkleinekatalysatordeeltjes(ca.0.05mm)die in suspensiewor-
dengehouden.De gasbellenstijgenomhoog,waarbij de reactantenoplossenin de
vloeistof. Op hetoppervlakvandekatalysatorvindt deomzettingplaatsnaardever-
schillendeproducten.Afhankelijk van de ketenlengtevan het product,verlaatdeze
de reactorvia de gasfaseof de vloeistoffase. In de reactorbevindenzich verticale
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Figuur 1 Schemavaneenindustrïelebellenkolom.

buizenmetbijv. stoom,die degrotereactiewarmtekunnenafvoeren.Door degoede
warmteoverdrachtis de temperatuurbeheersingin eenbellenkolom zeergemakkelijk
in vergelijking metbijvoorbeelddevastbedreactoren,die nu nogvoornamelijkwor-
dentoegepast.

Vooreenbetrouwbaarontwerpenoptimalisatievandereactorzijn gegevensnodig
over het reactiemechanismeen de snelheidwaarmeede reactantenkunnenworden
omgezet(kinetiek).Hetdoelvandit proefschriftis inzicht teverkrijgenin dekinetiek
endeselectiviteit naardeverschillendeproducten.Hetuiteindelijkedoelvandit proef-
schrift is de simulatievan eenindustrïele bellenkolom met eengedetailleerdreac-
tortechnologischmodel.

Hoofdstuk2 van het proefschrift geeft eenkritisch literatuuroverzicht over de
kinetiek en selectiviteit van het Fischer-Tropschproces. Uit dit overzichtblijkt dat
debeschikbareliteratuurmodellenvoordeproductselectiviteit niet in staatzijn omhet
volledigeproductmengselnauwkeurig te voorspellenals functievandeprocescondi-
ties. Ook vertonende kinetischevergelijken uit de literatuurgeenuniform beelden
zijn demeestekinetiekmodellenvoor ijzerkatalysatorenonvolledig,omdatdevorming
vanCO2 via deWGSreactievaaknietwordtmeegenomen.

Voor het metenvan de kinetiek en selectiviteit zijn verschillendelaboratorium-
reactorengebruikt (zie schemain Figuur 2). De gebruiktekatalysatoris eencom-
mercïele geprecipiteerdeijzerkatalysator(type RuhrchemieLP 33/81)met koperen
kalium promotorsop silica dragermateriaal(Fe/Cu/K/SiO2). Er is gebruikgemaakt
van eengas-vastreactor, waarbij de katalysatordeeltjesin mandjesaande roerderas
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Figuur 2 Schematischeweergave van de laboratoriumopstellingvoor het metenvan de
kinetiekenselectiviteit vandeFischer-Tropschsynthese.

zijn bevestigd,envaneengas-slurriereactor, waarinkleinekatalysatordeeltjesin de
vloeistofzijn gesuspendeerd.In deverschillendelaboratoriumreactorenis deinvloed
vandeprocesomstandigheden(druk,temperatuur, verblijftijd ensamenstellingvanhet
synthesegas)opdekinetiekendeselectiviteit bestudeerd.

Er is eenkinetischmodelontwikkeld, waarmeedeselectiviteit naarde tientallen
verschillendeproducten,variërendin ketenlengteen soort(voornamelijkalkanenen
alkenen),nauwkeurigkanwordenbeschreven. In Figuur3 staateenschemavanhet
mechanismevandevormingvandediverseproductenafgebeeldenin Figuur4 wordt
eenvoorbeeldgegevenvandemodelbeschrijvingvandegemetenselectiviteit in één
vandeexperimenten.Deselectiviteit wordtonderanderebëınvloeddoordegebruikte
katalysatoren door de procescondities.De reactantenCO en H2 reagerenop het
katalysatoroppervlaken vormende bouwsteen(monomeer)methyleen.Dezebouw-
stenenzorgenvoordegroeivandekoolwaterstofketens.Met dit modelis hetmogelijk
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om deselectiviteit naardegevormdeproductennauwkeurigte beschrijven. Hierbij is
aangenomendat de onverzadigdeproducten(alkenen)opnieuwkunnenreagerenop
hetkatalysatoroppervlak(Figuur3). In tegenstellingtot demeesteliteratuurmodellen
is dit selektiviteitsmodelin staatom deproductverdelingvan lineairekoolwaterstof-
fen nauwkeurigte beschrijven. De belangrijkstekenmerkenvandeproductverdeling,
die nu goedwordenbeschreven zijn: i) hogeselectiviteit naarmethaan;ii) lagese-
lectiviteit naaretheen;iii) afnamevandeverhoudingtussenalkenenenalkanenmet
toenemendeketenlengte.

De reactiesnelheidvan de reactantconsumptieen van de vorming van CO2 is
beschreven met modellendie zijn afgeleidvanuit reactiemechanismendie de kata-
lytischeelementairereactiestappenop het katalysatoroppervlakbeschrijven. Uit de
literatuur is bekenddat de FT reactieen de CO2 vorming (WGS) op verschillende
katalytischaktieve plaatsenoptreedt.Voor de FT reactieis het carbidemechanisme
aangenomenenvoor deCO2 vorming is hetmechanismegebaseerdop eenformaat-
intermediair. Simulatieswaarbijdebestekinetischevergelijkingenzijn gebruiktblij-
kengoedovereente komenmetdeexperimentelegegevens.Zowel deselectiviteit als
dekinetiekvandeFT endeWGSreactiewordenbëınvloeddoordeaanwezigheidvan
devloeistoffase(slurrie-medium).In hetgas-slurriesysteembleekdeselectiviteit naar
alkenen,bij overeenkomstigereactieomstandigheden,hogertezijn danin hetgas-vast
systeem.Ook is dereactiesnelheidvandeFT endeWGSreactieslagerin hetslurrie-
systeem.

Met behulpvan dezegegevensis eencommercïele reactorgemodelleerd.In dit
model zijn de nieuwsteinzichtenmet betrekkingtot de hydrodynamicauit de lite-
ratuur gecombineerdmet de nieuwemodellenvoor de selectiviteit en de kinetiek.
Bellenkolommenop commercïele schaalwordenin het heterogenestromingsregime
bedreven,waardegasfaseis verdeeldover ”grote” en ”kleine” gasbellen.De kleine
bellenzijn slechtsenkelemillimetersgroot,terwijl dediametervandegrotebellenkan
oplopentot 5-10 centimeter. Het stromingspatroonvan de groteen de kleine bellen
is danook volledig anders.De grotebellenstijgenmetzeerhogesnelheidin enkele
secondesdooreenbellenkolomvanbijv. 24 meter. De kleinebellen,devloeistoffase
endekatalysatordeeltjeswordendoordeturbulentiegoedgemengd.Met demodellen
gepresenteerdin dit proefschriftis hetnumogelijkomdesamenstellingvandegas-en
vloeistoffasenauwkeurigte voorspellen.Het modellevert danook alle gegevensdie
noodzakelijk zijn voor eenbetrouwbaarFT reactorontwerpen voor de voorspelling
vanhetgedragvanslurrie-bellenkolommen.

NadeontdekkingvanFischerenTropsch,75 jaargeleden,is hetFischer-Tropsch
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procesopnieuwvolop in de belangstelling.Dit proefschriftgeefteenliteratuurover-
zichtennieuweexperimentelegegevensbetreffendedekinetiekendeselectiviteit. De
gedetailleerdemodellenontwikkeld in dit proefschriftkunnenwordengebruiktvoor
deoptimalisatievanindustrïeleFischer- Tropschprocessen.
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AGC21 AdvancedGasConversion21stcentury
ASF Anderson-Schulz-Flory
BET Braun-Emmett-Teller
CFB CirculatingFluidizedBed
CSTR ContinuousStirredTankReactor
FT Fischer-Tropsch
GC GasChromatograph
GTL Gas-To-Liquids
HTFT High TemperatureFischer-Tropsch
LNG LiquefiedNaturalGas
LPG LiquefiedPetroleumGas
LTFT Low TemperatureFischer-Tropsch
MS MassSpectrometer
ORPDM + -OlefinReadsorptionProductDistributionModel
SAS SasolAdvancedSynthol
SBR SpinningBasketReactor
SMDS ShellMiddle DistillateSynthesis
SR SlurryReactor
SBCR SlurryBubbleColumnReactor
SSPD SasolSlurryPhaseDistillate
TOS TimeOnStream
WGS WaterGasShift
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