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Результатом даної роботи є програмне забезпечення, яке можна використовувати для 
обрахунку параметрів суспензійного реактора за схемою Фішера-Тропша при заданих умовах та 
розрахунку керуючого сигналу регулятора для температури при заданих умовах. Об’єкт дослідження 
– гетерогенно-каталітичний процес отримання вуглеводневого палива з синтез газу по схемі 
Фішера-Тропша, суспензійний реактор Фішера-Тропша. Ціль роботи – розроблення програмного 
забезпечення для обчислення параметрів суспензійного реактора Фішера-Тропша, розроблення 
програмного забезпечення для обчислення керуючого виливу регулятора температури. 

Ключові слова: синтез Фішера—Тропша, синтетичне паливо, математичне моделювання, 
кінетика процесу, каталізатор, реактор синтезу 
 

Результатом данной работы является программное обеспечение, которое можно 
использовать для расчета параметров суспензионного реактора по схеме Фишера-Тропша при 
заданных условиях и расчета управляющего сигнала регулятора для температуры при заданных 
условиях. Объект исследования - гетерогенно-каталитический процесс получения углеводородного 
топлива из синтез газа по схеме Фишера-Тропша, суспензионный реактор Фишера-Тропша. Цель 
работы – разработка программного обеспечения для вычисления параметров суспензионного 
реактора Фишера-Тропша, разработка программного обеспечения для вычисления управляющего 
утечки регулятора температуры. 

Ключевые слова: синтез Фишера–Тропша, синтетическое топливо, математическое 
моделирование, кинетика процесса, катализатор, реактор синтеза 
 

The result of this work is software that can be used to calculate the parameters of a suspension 
reactor according to the Fischer-Tropsch scheme under specified conditions and to calculate the control 
signal of the controller for temperature under specified conditions. The object of study is a heterogeneous-
catalytic process for the production of hydrocarbon fuels from gas synthesis by the Fischer-Tropsch scheme, 
the Fischer-Tropsch suspension reactor. The purpose of the work is to develop software to calculate the 
parameters of the Fischer-Tropsch suspension reactor, to develop software to calculate the control leakage 
of the temperature controller. 

Keywords: Fischer-Tropsch synthesis, synthetic fuel, mathematical modeling, process kinetics, 
catalyst, synthesis reactor 
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ВСТУП 
Одним з альтернативних шляхів отримання нафти та нафтопродуктів є синтез 

Фішера-Тропша. Синтез Фішер-Тропша - це хімічний процес, який є ключовою 
стадією найсучаснішого способу отримання синтетичних палив [1-4]. 

Даний процес є досить складним і незважаючи на велику кількість робіт 
маловивчений. На сьогоднішній день, кожен рік випускається багато наукових та 
дослідних робіт на цю тему, що говорить про важливість даного процесу. 

Саме тому дуже важливо дослідити різні типи реакторів в яких проходить 
основний процес, вплив різних показників, таких як, температура, вміст монооксид 
вуглецю та водню в початковій суміші, показник росту ланцюга та інші. Оскільки 
кількість продуктів синтезу надзвичайно велика і відноситься до різних груп (алкани, 
алкени, алкіни, ароматичні вуглеводні, кисловмісні вуглеводні) скласти універсальне 
рівняння досить складно. Важливу роль грають тип реактора, каталізатора, контроль 
параметрів тиску та температури. Ці параметри та показники дозволять направляти 
процес синтезу в необхідному напрямку. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Було досліджено та проаналізовано кінетику синтезу Фішера-Тропша, 

розглянуто типові реактори, умови їх роботи, основні переваги та недоліки, типові 
каталізатори. 

На основі проведеного аналізу було зроблено висновки та поставлені наступні 
задачі: 

 скласти та описати математичну модель для реактора синтезу Фішера-
Тропша. Для цього обрати в якості досліджуваного об’єкту суспензійний 
реактор; 

 навести основні залежності та виділити вхідні параметри, які впливатимуть 
на систему; 

 розробити алгоритм розрахунку системи; 
 на основі математичної моделі та розробленого алгоритму створити 

програмне забезпечення для розрахунку параметрів реактора; 
 проаналізувати вплив обраних параметрів на систему та обрати параметр, 

яким можна керувати; 
 для обраного параметру керування скласти математичну модель для ПІ 

регулятора; 
 створити програмне забезпечення для розрахунку керуючого впливу ПІ 

регулятора. 
 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ ФІШЕРА-ТРОПША 
Вважатимемо, що кількість утворених продуктів реакції безкінечна. Зазвичай 

для опису швидкості утворення індивідуальних компонентів реакційної суміші 
розглядуються наступні рівняння [5-7]: 

 Утворення метану (n = 1) 

; 

 Утворення алкенів (n = 2, 3, …) 

; 
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; 

 Утворення алканів (n = 2, 3, …) 

; 

; 

де n – число атомів вуглецю в вуглеводах. Крім того, при СФТ можна бачити реакцію 
здвигу між CO та утворюючою водою: 

 
Позначивши через γ частку алканів, можна записати наступну схему реакцій: 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 
В більшості моделей кінетики описують лише загальну швидкість витрати СО, 

а внутрішньогруповий розподіл не приймають до уваги. При цьому має місце 
загальне рівняння хімічної реакції для процесу СФТ, де склад сумарного кінцевого 
продукту і стехіометричні множники будуть залежати від функції розподілу 

продуктів. Позначимо через  частку кожної з реакцій 1 та 2.  

Сумуючи всі рівняння 1 та 2 після множення їх відповідно на ,  і так далі, 

отримаємо наступні узагальнені стехіометричні рівняння: 
 

 
(4) 

де: 

 

 

 
 
(5) 

 
По аналогії з процесами полімеризації прийнято використовувати для опису 

розподілу продуктів реакції гідрування монооксиду вуглецю – закон розподілу 
Шульца-Флорі [8]: 
 

 (6) 

 

де  – мольна доля вуглеводнів з числом атомів вуглецю в молекулі, рівним n.  

Якщо ймовірність росту ланцюга α і доля алканів γ не залежать від довжини 
ланцюга, то із закону Шульці-Флорі виходить, що в загальному стехіометричному 
рівнянні (4): 

 

 
(7) 

 
Приведемо вирази швидкостей реакції зсуву  і Фішера – Тропша [9]: 
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(8) 

 
В умовах стаціонарного режиму роботи реактора ідеального змішування для 

кожного із компонентів має місце рівняння масового балансу: 
 

 

 
(9) 

 

де  – масова швидкість вводу і-го газу,  – швидкість потоку парогазу. При 

цьому,  та  відповідають  і , а решта  дорівнюють нулю. 

Відповідно до формул (2.17), які визначають реакції здвигу  і Фішера-Тропша 

, швидкості реакцій  із (2.14) являються функціями тільки концентрації  

  і  рідкої фази. 

Згідно виразів (8-9), можемо сформулювати систему для моделювання 

стаціонарних режимів реактора ідеального змішування відносно  

 

 

 

 

 

 

(10) 

 
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ 
Для розрахунку системи (10) необхідно ввести початкові дані: густину, 

швидкість подачі водню та монооксид вуглецю, термодинамічні константи та 
швидкість прямої реакції Фішера-Тропша та швидкість реакції здвигу. 

Оскільки в початковий момент часу концентрація води та вуглекислого газу 
рівна 0, на першій ітерації ми можемо знехтувати розрахунком даних концентрацій. 

Далі знаючи початкові концентрації водню та монооксид вуглецю, проводимо 
наступну ітерацію (таким чином моделюємо зміну концентрації в часу) і тепер 
розраховуємо систему за формулами (10), враховуючи концентрації на попередній 
ітерації. Обрахувавши таким чином концентрації базових речовин за певний 
проміжок часу (кількість ітерацій рівна часу реакції в реакторі). 

Далі обрахуємо концентрації цільових продуктів в газовій та рідкій фазі. Після 
цього необхідно обрахувати відсотковий вміст конкретного цільового продукту в 
кожній із фаз (рідка і газоподібна). Це дозволить визначити момент коли кількість 
необхідного цільового продукту буде найвищою. 
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На цьому завершується опис математичної моделі реакції синтезу Фішера – 

Тропша, яка протікає в стаціонарних умовах в суспензійному реакторі ідеального 
змішування, а також методу розрахунку стаціонарних режимів в залежності від 
параметрів моделі. 

На основі описаного алгоритму з розділу 2, було розроблено програмний 
модуль. Для вибору засобів, середовища та платформи було обрано наступні 
критерії [10]: 

 Потужність розрахунків; 
 Готові рішення та бібліотеки; 
 Підтримка основних платформ (веб платформа, десктопна, мобільна); 
 Якість документації. 
На основі вище описаних критеріїв було обрано мову C# з середовищем .Net 

Framework, Windows Forms Application – десктопне представлення даних під 
операційну систему Windows, редактор Visual Studio 2019. 

Головна графічна форма додатку наведена на рис. 1, з початковими даними. 
 

 
 

Рис. 1. Головне меню додатку 
 

Як початкові дані користувачеві пропонуються значення по замовчуванню, 
якщо користувач захоче змінити дані, а потім повернути по замовчуванню, можна 
використати прапорець “Use default constants”. Головне меню ділиться на дві основні 
частини вводу: термодинамічні константи та параметри реактора.  

Після введення вхідних даних потрібно натиснути кнопку розрахунку 
“Calculate”. Далі будуть отримані дані по яким можна побудувати графіки зміни 
концентрацій в часі у газовій та рідкій фазі. На рис. 2 наведено приклад розрахунку. 

Як видно з рис. 2 після натиснення кнопки розрахунку, розраховуються 
наступні параметри в реакторі: тиск та безрозмірна величина beta – числовий 
критерій існування стаціонарного рішення (beta менше за 1). 
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Рис. 2. Головне меню додатку після розрахунку 
 

Крім того, після розрахунку стають доступні кнопки з виведенням та 
відображенням розрахованих даних.  

На рисунках 3-4 наведено графіки зміни концентрації базових речовин. 
 

 
 

Рис. 3. Концентрація основних продуктів в газовій фазі 
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Рис. 4. Концентрація основних продуктів в рідкій фазі 
 

Було досліджено вплив температури на вихід цільових продуктів у газовій фазі 
(рис. 5). Як мі бачимо з ростом температури концентрація в газовій і рідкій фазі росте, 
а тиск в системі зменшується, через утворення більш складних вуглеводнів в газовій 
фазі. 
 

 
 

Рис. 5. Відсотковий вміст цільових продуктів (газова фаза) 
 

Порівняльний графік зміни відсоткового складу цільових компонентів в газовій 
фазі при температурах 420, 520, 620 К. Як видно з графіку чим більша температура, 
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тим більший відсотковий вміст важких вуглеводнів, тому якщо необхідно тримати 
вихід більш легких вуглеводнів варто використовувати меншу температуру. 
 

Також розроблено програмний додаток, який дозволяє обрахувати керуючий 
сигнал регулятора для керування температури в суспензійному реакторі за схемою 
Фішера-Тропша. 
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