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Met de Fischer-Tropsch synthese is het mogelijk om benzine, diesel en chemicaliën te
produceren uit steenkool of aardgas. Het proces is al 75 jaar bekend, maar wordt momenteel alleen door het Zuid-Afrikaanse bedrijf Sasol en door Shell in Maleisië commercieel toegepast. De belangstelling voor het proces neemt de laatste tijd sterk toe.
In dit proefschrift worden metingen vermeld van de reactiesnelheid en de selectiviteit
van het Fischer-Tropsch proces. Deze informatie wordt gebruikt om commerciële
reaktoren te optimaliseren.
Door de afname van de wereldvoorraad van aardolie staan alternatieve energiebronnen steeds meer in de belangstelling. Eén van de mogelijkheden is het gebruik van
steenkool of aardgas, die nog in relatief grote hoeveelheden aanwezig zijn. Steenkool
en aardgas kunnen worden gebruikt als grondstof voor de chemische industrie en voor
de fabricage van brandstoffen. Vooral omzetting van aardgas naar vloeibare brandstoffen op verafgelegen plaatsen (bijv. Qatar, Saudi-Arabië, Alaska) staat momenteel
sterk in de belangstelling. Eén van de processen voor deze omzetting is de zogenaamde Fischer-Tropsch synthese. Het Fischer-Tropsch proces bestaat globaal uit drie
stappen: i) Omzetten van steenkool of aardgas naar synthesegas. Dit is een mengsel
van koolmonoxide (CO) en waterstof (H2 ). ii) De daadwerkelijke omzetting van synthesegas naar een veelvoud van producten, zoals gasolie, nafta, kerosine, grondstoffen
voor de chemische industrie en paraffinewassen met behulp van de Fischer-Tropsch reactie. iii) Scheiden en optimalisatie van de verschillende productstromen. Het proces
dankt zijn naam aan de uitvinders Franz Fischer en Hans Tropsch, die in 1923 ontdekten dat de gasvormige componenten koolmonoxide en waterstof bij hoge temperatuur
(180-250 ˚C) met een katalysator kunnen worden omgezet in vloeibare producten.
Momenteel worden zowel ijzer als kobalt toegepast als het katalytisch actieve materiaal.
De reacties van de Fischer-Tropsch synthese kunnen op de volgende manier vereenvoudigd worden weergegeven:
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In deze formule is n het gemiddelde koolstofgetal en m het gemiddelde aantal waterstofatomen van de koolwaterstoffen. Water is een primair product van de FischerTropsch reactie, dat op ijzerkatalysatoren kan worden omgezet naar CO2 en H2 via de
water gas shift (WGS) reactie (vergelijking 2).
De belangstelling voor het Fischer-Tropsch proces is sterk afhankelijk van economische en politieke omstandigheden. In de jaren dertig en veertig werden in Duitsland
brandstoffen geproduceerd vanuit steenkool. Na de Tweede Wereldoorlog werd de
productie stopgezet. Door de ontdekking en exploratie van grote oliebronnen in het
Midden-Oosten in de jaren vijftig nam de interesse voor het Fischer-Tropsch proces
sterk af. Politieke oorzaken en grote voorraden van goedkope steenkool leidden echter
tot de bouw van een commerciële Fischer-Tropsch fabriek in Sasolburg, Zuid-Afrika in
1955. Tijdens de oliecrisis en door een olieboycot van de OPEC in 1973 werd besloten
om de productie te vergroten. In het begin van de jaren tachtig zijn de fabrieken
Sasol 2 en Sasol 3 in Secunda in bedrijf genomen. De totale productiecapaciteit van
Sasol is momenteel ca. 130.000 vaten brandstof en chemicaliën per dag (1 vat = 160
liter). Recentelijk hebben Sasol, Phillips Petroleum en Qatar General Petroleum Corp.
contracten getekend voor de bouw van een fabriek in Qatar die vanaf 2002, per dag
20.000 vaten brandstof zal gaan maken vanuit aardgas.
In 1993 heeft Shell in Bintulu (Maleisië) een commerciële fabriek opgestart waar
aardgas wordt omgezet in zuivere diesel en hoogwaardige wassen (capaciteit 12.000
vaten/dag). De vaste paraffinewassen zijn terug te vinden in tal van producten: onder
andere in kaarsen, waskrijt, drukinkt en in de verpakkings- en geneesmiddelenindustrie. Als brandstoffen, zoals diesel en benzine, worden gemaakt in een conventionele
raffinaderij, gebaseerd op aardolie, bevat het product verontreinigingen zoals zwavel,
aromaten en naftenen. Verbranding geeft emissie van onder andere zwavelverbindingen, onverbrande koolwaterstoffen, stikstofoxiden en roetdeeltjes. De brandstoffen
van het Fischer-Tropsch proces zijn echter volledig vrij van zwavel en aromaten en
worden daardoor veel beter en schoner verbrand dan de conventionele brandstoffen.
De optimale reactor voor de Fischer-Tropsch synthese is een drie-fasen (of slurrie,
gas-vloeistof-vast) bellenkolom. In deze reactor (zie Figuur 1) wordt synthesegas goed
verdeeld onder in een kolom toegevoerd. De kolom is gevuld met vloeistof (FischerTropsch producten) en kleine katalysator deeltjes (ca. 0.05 mm) die in suspensie worden gehouden. De gasbellen stijgen omhoog, waarbij de reactanten oplossen in de
vloeistof. Op het oppervlak van de katalysator vindt de omzetting plaats naar de verschillende producten. Afhankelijk van de ketenlengte van het product, verlaat deze
de reactor via de gasfase of de vloeistoffase. In de reactor bevinden zich verticale
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Fischer-Tropsch Synthese
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Reactant:
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benzine
diesel
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koeling

Reactant

Bellenkolom
Figuur 1 Schema van een industriële bellenkolom.

buizen met bijv. stoom, die de grote reactiewarmte kunnen afvoeren. Door de goede
warmteoverdracht is de temperatuurbeheersing in een bellenkolom zeer gemakkelijk
in vergelijking met bijvoorbeeld de vast bed reactoren, die nu nog voornamelijk worden toegepast.
Voor een betrouwbaar ontwerp en optimalisatie van de reactor zijn gegevens nodig
over het reactiemechanisme en de snelheid waarmee de reactanten kunnen worden
omgezet (kinetiek). Het doel van dit proefschrift is inzicht te verkrijgen in de kinetiek
en de selectiviteit naar de verschillende producten. Het uiteindelijke doel van dit proefschrift is de simulatie van een industriële bellenkolom met een gedetailleerd reactortechnologisch model.
Hoofdstuk 2 van het proefschrift geeft een kritisch literatuuroverzicht over de
kinetiek en selectiviteit van het Fischer-Tropsch proces. Uit dit overzicht blijkt dat
de beschikbare literatuurmodellen voor de productselectiviteit niet in staat zijn om het
volledige productmengsel nauwkeurig te voorspellen als functie van de procescondities. Ook vertonen de kinetische vergelijken uit de literatuur geen uniform beeld en
zijn de meeste kinetiekmodellen voor ijzerkatalysatoren onvolledig, omdat de vorming
van CO2 via de WGS reactie vaak niet wordt meegenomen.
Voor het meten van de kinetiek en selectiviteit zijn verschillende laboratoriumreactoren gebruikt (zie schema in Figuur 2). De gebruikte katalysator is een commerciële geprecipiteerde ijzerkatalysator (type Ruhrchemie LP 33/81) met koper en
kalium promotors op silica dragermateriaal (Fe/Cu/K/SiO2). Er is gebruik gemaakt
van een gas-vast reactor, waarbij de katalysatordeeltjes in mandjes aan de roerderas
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Figuur 2 Schematische weergave van de laboratoriumopstelling voor het meten van de
kinetiek en selectiviteit van de Fischer-Tropsch synthese.

zijn bevestigd, en van een gas-slurrie reactor, waarin kleine katalysatordeeltjes in de
vloeistof zijn gesuspendeerd. In de verschillende laboratoriumreactoren is de invloed
van de procesomstandigheden (druk, temperatuur, verblijftijd en samenstelling van het
synthesegas) op de kinetiek en de selectiviteit bestudeerd.
Er is een kinetisch model ontwikkeld, waarmee de selectiviteit naar de tientallen
verschillende producten, variërend in ketenlengte en soort (voornamelijk alkanen en
alkenen), nauwkeurig kan worden beschreven. In Figuur 3 staat een schema van het
mechanisme van de vorming van de diverse producten afgebeeld en in Figuur 4 wordt
een voorbeeld gegeven van de modelbeschrijving van de gemeten selectiviteit in één
van de experimenten. De selectiviteit wordt onder andere beı̈nvloed door de gebruikte
katalysator en door de procescondities. De reactanten CO en H2 reageren op het
katalysatoroppervlak en vormen de bouwsteen (monomeer) methyleen. Deze bouwstenen zorgen voor de groei van de koolwaterstofketens. Met dit model is het mogelijk
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Figuur 4 Modelbeschrijving (lijnen) van experimenteel gevonden selectiviteiten (symbolen).
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om de selectiviteit naar de gevormde producten nauwkeurig te beschrijven. Hierbij is
aangenomen dat de onverzadigde producten (alkenen) opnieuw kunnen reageren op
het katalysatoroppervlak (Figuur 3). In tegenstelling tot de meeste literatuurmodellen
is dit selektiviteitsmodel in staat om de productverdeling van lineaire koolwaterstoffen nauwkeurig te beschrijven. De belangrijkste kenmerken van de productverdeling,
die nu goed worden beschreven zijn: i) hoge selectiviteit naar methaan; ii) lage selectiviteit naar etheen; iii) afname van de verhouding tussen alkenen en alkanen met
toenemende ketenlengte.
De reactiesnelheid van de reactantconsumptie en van de vorming van CO2 is
beschreven met modellen die zijn afgeleid vanuit reactiemechanismen die de katalytische elementaire reactiestappen op het katalysatoroppervlak beschrijven. Uit de
literatuur is bekend dat de FT reactie en de CO2 vorming (WGS) op verschillende
katalytisch aktieve plaatsen optreedt. Voor de FT reactie is het carbide mechanisme
aangenomen en voor de CO2 vorming is het mechanisme gebaseerd op een formaatintermediair. Simulaties waarbij de beste kinetische vergelijkingen zijn gebruikt blijken goed overeen te komen met de experimentele gegevens. Zowel de selectiviteit als
de kinetiek van de FT en de WGS reactie worden beı̈nvloed door de aanwezigheid van
de vloeistoffase (slurrie-medium). In het gas-slurrie systeem bleek de selectiviteit naar
alkenen, bij overeenkomstige reactieomstandigheden, hoger te zijn dan in het gas-vast
systeem. Ook is de reactiesnelheid van de FT en de WGS reacties lager in het slurriesysteem.
Met behulp van deze gegevens is een commerciële reactor gemodelleerd. In dit
model zijn de nieuwste inzichten met betrekking tot de hydrodynamica uit de literatuur gecombineerd met de nieuwe modellen voor de selectiviteit en de kinetiek.
Bellenkolommen op commerciële schaal worden in het heterogene stromingsregime
bedreven, waar de gasfase is verdeeld over ”grote” en ”kleine” gasbellen. De kleine
bellen zijn slechts enkele millimeters groot, terwijl de diameter van de grote bellen kan
oplopen tot 5-10 centimeter. Het stromingspatroon van de grote en de kleine bellen
is dan ook volledig anders. De grote bellen stijgen met zeer hoge snelheid in enkele
secondes door een bellenkolom van bijv. 24 meter. De kleine bellen, de vloeistoffase
en de katalysatordeeltjes worden door de turbulentie goed gemengd. Met de modellen
gepresenteerd in dit proefschrift is het nu mogelijk om de samenstelling van de gas- en
vloeistoffase nauwkeurig te voorspellen. Het model levert dan ook alle gegevens die
noodzakelijk zijn voor een betrouwbaar FT reactor ontwerp en voor de voorspelling
van het gedrag van slurrie-bellenkolommen.
Na de ontdekking van Fischer en Tropsch, 75 jaar geleden, is het Fischer-Tropsch
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proces opnieuw volop in de belangstelling. Dit proefschrift geeft een literatuuroverzicht en nieuwe experimentele gegevens betreffende de kinetiek en de selectiviteit. De
gedetailleerde modellen ontwikkeld in dit proefschrift kunnen worden gebruikt voor
de optimalisatie van industriële Fischer- Tropsch processen.
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