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У статті розглянуто процес Фішера-Тропша, та реалізація рішення зворотної задачі 

хімічної кінетики для даного процесу. 
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В статье рассмотрен процесс Фишера-Тропша, и реализация решения обратной 

задачи химической кинетики для данного процесса. 

Ключевые слова: процесс Фишера-Тропша, кинетика процесса, обратная задача 

химической кинетики 

 

The article considers the Fisher-Tropsch process, and the realization of the solution of the 

inverse problem of chemical kinetics for the given process. 

Keywords: Fischer-Tropsch process, kinetics of the process, solution of the inverse problem 

of chemical kinetics 

 

Мета роботи: розроблення програмного забезпечення для вирішення задач 

дослідження та моделювання каталітичними процесами синтезу суміші вуглеводнів 

(штучної сирої нафти). 

 

Вступ 

Зі зменшенням запасів світової нафти, людство почало шукати альтернативні 

джерела для отримання палива, об’єми виробництва яких зростають щороку.  
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Перетворення синтез-газу в рідкі вуглеводні у процесі Фішера-Тропша (ФТ-

синтез) є альтернативним способом отримання моторного палива. Дослідження ФТ-

синтезу спрямовані на підвищення селективності і активності каталізаторів. 

Дослідження кінетики процесу Фішера-Тропша є досить важливим завданням, 

так як даний процес дуже чутливий до температурного режиму, та характеристик 

каталізатору. Також даний процес супроводжується багатьма побічними реакціями, 

які негативно впливають на швидкість та селективність реакції.  

 

Дослідження процесу 

Синтез Фішера-Тропша являє собою складне поєднання ряду гетерогенних 

реакцій, які в загальному вигляді можуть бути представлені наступними формулами: 

 

  

 
 

Дослідження реакції проводились на установці з використанням реактора 

проточного типу на кобальтових каталізаторах (рис. 1). 

Метою експерименту було дослідження впливу методу приготування 

кобальтових каталізаторів (а точніше розмірів частинок каталізатору) на активність і 

селективність процесу Фішера-Тропша за підвищених тисків. 

При експериментальних дослідженнях в якості носіїв каталізаторів було 

використано промисловий зразок γ-Al2O3. Було виготовлено два зразка каталізаторів: 

Со/γ-Al2O3 – каталізатор, що містять наночастинки кобальту одного розміру, та (Со)/γ-

Al2O3 – кобальтвмісний каталізатор з полідисперсними частинками, який отриманий 

стандартним методом просочення носія водним розчином нітрату кобальту.  

 

 
 

Рис. 1. Схема експериментальної установки 
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В усіх каталізаторах вміст кобальту становив 3 мас.% Со. Дослідження реакції 

проводили на установці з використанням реактора проточного типу з фіксованим 

шаром каталізатору. Кількість каталізатора складала 0,5 г.  

В результаті дослідження було отримано залежність активності каталізатора (в 

розрахунку грам утвореного продукту на грам каталізатора за секунду) від 

температури проведення реакції (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. залежність активності каталізаторів від температури реакції 

 

Як видно з рисунку 2, каталізатор з полідисперсними частинками Со виявив на 

порядок вищу активність в порівнянні з монодисперсним. Однак, монодисперсний 

каталізатор показав високу селективність за нижчими вуглеводнями.  

Також в результаті дослідження було отримано ряд вуглеводнів, розподіл яких за 

довжиною вуглецевого ланцюга, зображений на рисунках 3 та 4. 

 

 
Рис. 3. Склад вуглеводнів при 190 

о
С 

 
Рис. 4. Склад вуглеводнів при 215 

о
С 

 

З рис. 3-4 видно, що в порівнянні з монодисперсним, на полідисперсному 

каталізаторі в реакції гідрування СО спостерігається утворення широкого спектру 

вуглеводнів – С1 до С8. В той час як на монодисперсних каталізаторах основним 

продуктом гідрування СО виявився метан. 

Після експериментальних досліджень кінетики реакцій Фішера-Тропша 

наступним етапом є розрахунок констант швидкості реакцій. Розрахунок констант 

ведуть по одержаним кінетичним кривим. Це зворотня задача хімічной кінетики. Для 

рішення цієї задачі, а також для дослідження кінетики процесу, було розроблено 

алгоритм розрахунку констант швидкості реакцій схеми Фішера-Тропша. Алгоритм 
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реалізовано в середовищі MS Visual Studio на мові C#, в якому вирішується зворотна 

задача кінетики даного процесу. 

 

Програмна реалізація 

Знаючи, що процес Фішера-Тропша протікає за схемою (1), ми можемо знайти 

швидкість кожної реакції. 

 

 

 
… 

 

(1) 

 

Для зручності позначимо продукти реакції по кількості вуглеводнів в ланцюгу: 

С1 – СН4; С2 – С2Н6…; Сn – СnН2n+2 

Швидкість утворення вуглеводнів в системі виражається рівняннями: 

 

 

 
… 

 

(2) 

 

де n = 1, 2, 3…; m = 3, 5, 7… 

Замінимо похідну концентрації компонентів С1 - Сn за часом на скінченні 

різниці: 

 

 

(3) 

 

де Сі, Сі-1 – значення концентрації вуглеводневих компонентів С в відповідні 

моменти часу ti, ti-1. Таким чином отримуємо формулу для обчислення концентрації 

компонентів від часу проведення реакції: 

 

 
(4) 

 

Беручи до уваги, що концентрації СО та H2 взяті в великому надлишку, і 

залишаються  незмінними, ми можемо розрахувати константу швидкості для кожної 

реакції за наступною формулою: 
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(5) 

 

Отже, вирахувавши кількість вуглеводневих продуктів реакції з хроматограм 

ЛХМ та Selmi (рис.5 ,6), програма рахує концентрації продуктів у вихідній суміші, та 

константи швидкості реакцій їх утворення (рис. 7). 

Також для відображення розподілу кількості утворених речовин в залежності 

від кількості атомів вуглецю в молекулах продуктів реакції, програма будує 

гістограму, яка зображена на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 5. Хроматограмма ЛХМ 
 

 
 

Рис. 6. Хроматограмма Selmi 
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Рис. 7. Приклад розрахунку концентрацій продуктів у вихідній суміші, та константи 

швидкості реакцій 

 

 

 
 

Рис. 8. Розподіл продуктів реакції 

 

 

Після цього, знаючи об’єм реактора, та швидкість вхідних потоків, програма 

визначає час реакції, та будує графік залежності концентрації вихідних речовин від 

часу (рис. 9). 
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Рис. 9. Графік залежності концентрації вихідних речовин від часу 

 

 

Висновки 

Розроблений програмний продукт для рішення зворотньої задачі хімічної 

кінетики, може бути корисним для дослідження та моделювання процесу Фішера-

Тропша за різних умов перебігу реакції. 
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