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Voorwoord
De voorliggende studie maakt deel uit van een reeks rapporten verschenen
in het kader van een technology assessment van de Hoge Temperatuur
Reactor (HTR), die ECN in samenwerking met de Universiteit Utrecht en in
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in 1995 heeft
uitgevoerd, Doelstelling van het onderzoek was een beter inzicht te krijgen
in de maatschappelijke haalbaarheid van de inzet van HTR-technologie op
de lange termijn. Daarbij stonden de inpasbaarheid en duurzaamheìd van
de technologie voorop. De inpasbaarheid heeft vooral te maken met de
economische aspecten van de HTR, terwijl de duurzaamheid vooral te
maken heeft met de milieukundige aspecten. Beide zijn van belang voor de
maatschappelijke haalbaarheid van de technologie. De aanleiding voor het
onderzoek was gelegen in de hoge verwachtingen t.a.v, de inherente
veiligheid van de HTR t.o.v, conventionele ontwerpen. Een bredere
evaluatie van de mogelijkheden en beperkingen van de HTR met inbreng
uit een verscheidenheid van disciplines leek in dit kader wenselijk. De
hieronder opgenomen lijst van deelstudies geeft aan dat het inderdaad een
brede evaluatie betreft. De resultaten van deze deelstudies zijn samengevat
in een apart rapport.
De studie is uitgevoerd onder leiding van C.D. Andr~esse, destijds bij
ECN-Beleidsstudies, maar inmiddels bij het Centrum voor Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht werkzaam. Zoals de projectleider zelf
al aangeeft in zijn bijdrage betreffende het duurzame van de HTR is het niet
mogelijk een dergelijke studie te laten uitmonden in een gemeenschappelijke eíndconclusie. Het begrip inpasbaarheid en duurzaamheid zijn daarvoor
te weinig operationeel en te zeer normatief. ~n het kader van deze studie is
ook niet gestreefd naar oplossing van langlopende controverses over de
essentie van duurzaamheid in het algemeen en de maatschappelijke
haalbaarheid van kernergie in het bijzonder. De duurzaamheid van de HTR
technologie moet vooral gezien worden in vergelijking met de
duurzaamheid van andere nucleaire opties. De deelstudies verschaffen
aldus het achtergrondmateriaal voor een noodzakelijke dialoog over keuzes
in de richting van nucleair onderzoek, indien het energiebeleid het open
houden van de nucleaire optie wenselijk acht.

J.J.C. Bruggink
Unit manager ECN-BeIeidsstudies
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SAMENVATTING
In deze studie wordt ingegaan op de toepasbaarheid van de proceswarmte
afkomstig van een Hoge-Temperatuur Reactor (HTR) in hoge-temperatuur
processen. De inventarisatie van de verdeling van de industriële
warmtevraag over verschillende temperatuumiveaus heeft uitgewezen dat
stoomomzetting van aardgas en naftakraken het meest geschikt lijken voor
warmtelevering door de HTR. De vakgroep Natuurwetenschap en
Samenleving van de (Jniversiteit Utrecht en ECN-Beleidsstudies hebben de
technologische en economische inpasbaarheid van de HTR bij
respectievelijk stoomreforming (toegepast voor de produktie van methanol
en ammoniak) en naftakraken onderzocht.
Uit deze deelstudies blijkt dat toepassing van de HTR bij zowel
stoomreforming als nat:takraken een alternatief is. De deelstudies wijzen uit
dat integratie van de HTR met stoomreforming en naftakraken technisch
mogelijk is. De synthesegasproduktie voor methanol- en
ammoniaksynthese is echter volop in ontwikkelìng. Verwacht wordt dat
stoomreforming het op lange termijn zal afleggen tegen altematieven voor
syntheseprçduktie, waarbij de inzet van de HTR technisch niet meer
mogelijk is.
Wat de economische aantrekkelijkheid betreft, is integratie van de HTR met
stoomreforming niet realistisch. In het geval van naftakraken wordt
toepassing van de HTR echter niet uitgesloten. Randvoorwaarden hiervoor
zijn de aardgasprijs, de produktiekosten van de HTR en de hoogte van de
CO~-heffing.
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1. ALGEMENE INLEIDING
Bij toepassing van kernenergie in de energievoorziening lijkt in Nederland
de interesse zich vooral te richten op de mogeliikheden voor de inzet van
de Hoge-Temperatuur Reactor (HTR). Deze HTR lijkt in hoge mate aan het
criterium van inherente veiligheid te voldoen, een belangrijk criterium voor
de aanvaardbaarheid van nucleaire technologie. Een ander criterium
waaraan HTR zal moeten voldoen is duurzaamheíd met betrekking tot
beschikbare splijtstof. De benodigde splijtstof 2~~U is nogal schaars en het
is de vraag of 2~3U, gewonnen uit het overvloedige ~a~Th, geschikt is als
sp/ijtstof voor HTR. Naast deze criteria is ook de inpasbaarheid van belang
voor de aanvaardbaarheid van HTR. Deze studie geeft een evaluatie van de
mogeIljkheden om de warmte van een Hoge-Temperatuur Reaktor (HTR) in
te zetten voor maatschappelijk nuttige chemische reakties. De spl!itingswarmte van een HTR komt bij hoge temperatuur (tot 950°C) beschikbaar
door overdracht op heliumgas. Dit heliumgas kan ingezet worden in
industriële (chemische) processen die warmte op hoge temperatuur nodig
hebben.
Dit rapport begint met een verantwoording van de keuze van de chemische
processen die nader beschouwd zullen worden: nal:takraken en stoomreforming bij de produktie van methanol en ammoniak. In principe is er een
veel groter aantal processen denkbaar waarbij de warmte van een H’IR kan
worden ingezet. Deze processen werken echter over het algemeen bij een
hogere of juist veel lagere temperatuur dan de 900°C waarbij de warmte
van de HTR beschikbaar komt. Er is in dat geval sprake van een ’mismatch’ tussen kwaliteit van de geleverde energie en van de gevraagde
energie. Dit is vanuit energiekundig oogpunt een ongewenste situatie.
Niettemin zal een overzicht van deze processen worden gepresenteerd.
Vervolgens zullen de twee processen, naftakraken en stoomreforrnin9 bij de
produktie van methanol en ammoniak, in twee aparte dee[rapporten
worden beschreven. Voor elk proces zal een beschrijving van het huidige
produktieproces worden gegeven. Daarnaast zullen mogelijkheden voor
inpassing van HTR in deze processen en de consequenties daarvan voor
procesvoering en kosten, worden besproken. Tevens zal in het
deelonderzoek betreffende stoomreforming worden ingegaan op
energiebesparingsmogelijkheden voor de produktie van methanol en
ammoniak, en alternatieven voor syngasproduktie. De deelrapporten besluiten met conclusies ten aanzien van de technologische en economische
inpasbaarheid van de HTR bij de geselecteerde processen.
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1.! Verdeling industriële warmtevraag over
temperatuurniveaus
In ] 990 bedroeg de totale warmtevraag van de industrie in Nederland ongeveer 500 PJ. Figuur I geeft een verdeling van de warmtewaag over temperatuumiveaus. De processen met de grootste warmtevraag zijn hoogovens in de staa|produktie, stoomreforming in de ammoniak- en methanolproduktie, naftakraken,
en diverse processen in de oliera[finage (atmosferische destillatie,
katalytisch kraken en reformen). Deze processen zijn verantwoordelijk voor
bijna 50% van de warmtevraag. De resterende warmtevraag is verdeeld
over een groot aantal processen met een warmtevraag die meestal veel
kleiner is dan 10 PJ. Deze verdeling is gebaseerd op een gedetailleerde
energiebalans van 1990 IDe Beer et al, 1994], waarvoor de belangrijkste
bmn de Nederlandse Energiehuishousing van het CBS was [CBS, 19911.
Op basis van verschillende bronnen en kennis die bij de Vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving aanwezig is, is een inschatting gemaakt van
de belangrijkste warmtevragende processen per sector, het aandeel van
deze processen in de brandstofvraag van de sector, het rendement
waarmee de brandstof wordt omgezet in warrnte en de temperatuur van de
warmtevraag.

Figuur 1

De verdeling van de industriële warmte~raag over
ternperatuurni~eaus

De sectoren Raffinage en Overige Chemie, verbruiken 55% van alle warmte
die in de industrie nodig is. Naftakrakers zijn in deze sectoren de
belangrijkste warmteverbruikers. Als er gekeken wordt naar de verdeling
over de temperatuumiveaus, blijkt dat de grootste vraag ligt in het gebied
van 250 tot 500°C (25%). Nog eens ruím 25% ligt boven de 1000°C. Het
betreft hier verhittingsprocessen die plaatsvinden in ovens. De hoogovens
zijn de belangrijkste. Deze werken bij een temperatuur van 1600°C. Ook in
de bouwmaterialenindustrie wordt de brandstofvraag gedomineerd door
ovens, bijvoorbeeld in de cement- en de bak~teenindustrie. De produktie
van cokes, nodig voor de reductie van ijzererts in de hoogoven, vraagt een
temperatuur van rond de 1100°C. Daarnaast zijn er nog een aantal
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processen die warmte van een temperatuur boven de 1000°C vragen
waarin momenteel electrothermisch wordt voorzien. Voorbeelden zijn de
produktie van aluminium, fosfor en silicium carbide. Elektriciteit wordt bij
deze processen niet alleen voor verhitting maar tevens voor electrochemische omzetting gebruikt. Daarom is het niet zonder meer mogelijk om de
warmte voor deze processen met fossiele brandstoffen of HTR te leveren.
De Hoge-Temperatuur Reaktor (HTR) levert warmte met een temperatuur
van maximaal 100Ó°C. In eerste instantie lijken processen waar warmte in
het temperatuurgebied van 750-1000°~ gevraagd wordt, het beste aan te
sluiten bij deze warmtelevering. In principe is het ook mogelijk lagere temperatuur processen te voorzien met deze warmtebron. Dit kan zijn in een
cascademodel, waarbij de warmte eerst aan een proces met een hogetemperatuurvraag wordt geleverd, of in warmte-krachtbedrijf, waarbij eerst
elektriciteit wordt opgewekt in een gas- en stoomturbine en vervolgens
stoom met de gewenste temperatuur wordt afgetapt. In de volgende
paragraaf zal nader op deze processen worden ingegaan.
De processen met een warmtevraag in het temperatuurgebied van 750°
1000°C zijn weergegeven in tabel 1.1.
Tabel 1.1 Processen met een warmtevraag in het gebied van 750-1000°C
Warmtevraag 1990
[PJ]

Temperatuur
[°C]

naftakraker

65

850

Kunstmest ammoniak

stoomomzettíng

15

800

alleen primaire
reformer

Overige chemie methanol

stoomomzetting

3,7

800

alleen primaire
reformer

Overige chemie

divers

1,2

750-1000

schatting

Overige metaal aluminium

gieten

1,8

750?

schatting

Sector

Proces

Overige chemie

Opmerkingen

Totaal

De warmtevraag in de overige chemie, met uitzondering van de
naftakrakers, is zeer divers. Het betreft installaties met een relatief kleine
capaciteit. Toepassing van HTR lijkt hier niet aantrekkelijk. De
warmtevraag van naftakrakers en stoomreforming processen is
daarentegen sterk geconcentreerd. Begin 1995 waren er 5 krakers, 2
methanolfabrieken en 6 ammoniakfabrieken in bedrijf in Nederland,
waarvan soms meerdere op één lokatie. De thermische capaciteit van
naftakrakers en stoomreformers ligt in de range van respectie-~elijk 200275 MWo en 100-250 MW~h. Op basis van deze gegevens kan worden
geconcludeerd dat stoomomzetting van aardgas en naftakraken het meest
geschikt ]ijken voor warmte]evering door de HTR. Deze twee processen
zu}]en daarom ook verder worden beschouw&
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1.2 Overzicht van de HTR-proceswarmte
toepassingen
De proceswarmte van de HTR kent een scala aan toepasslngen, vanwege
het temperatuurbereik van 700 tot 950 °C I1-9]. Afhankelijk van de aard
van de toepassing kan de HTR gekoppeld worden aan een stoomreformer,
een helium/helium intermediaire warmtewisselaar of een stoomgenerator.
De voornaamste toepassingsgebieden van de HTR worden weergegeven in
figuur 2 [4,5], Aan de hand van deze figuur worden de drie
hoofdcategorieën in het volgende uiteengezet.

Aardgas

Figuur 2 Voornaamste toepassingsgebieden van de HTR [4,5]

Stoomreformer
In een stoomreformer met een nageschakelde stoomgenerator wordt de
HTR-warmte bij het stoomomzetten van eardgas in synfhesegas direkt
benut. Synthesegas 14-8] is een grondstof voor een groot aantal chemische
produkten en het dient als reductiemiddel in bijvoorbeeld de staalindustrie.
Daarnaast kan het synthesegas verwerkt worden tot waterstof. Verder is
synthesegas het tussenprodukt voor methanol. Synfhesegas kan rechtsstreeks geproduceerd worden door het omzetten van aardgas [4-7}. Een
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andere mogelijkheid is de combinatie van stoomreformer en
steenkoolvergassing met behulp van waterstof (H2) [4,5,13]. De methaan
(subtituut voor aardgas, afgekort SNG) geproduceerd in de kolenvergasser
en vervolgens cryogeen afgescheiden, wordt dan omgezet in de
stoomreformer~ Het toepassen van kolenvergassing is interessant vanwege
de grote kolenvoorraden.
lntermediaire warmtewisselaar
uit veiligheids- en economische overwegingen wordt de HTR-warmte via
een secundaire heliumkringloop direkt benut. Door het gebruik van een
intermediaire kringloop wordt vermeden dat primaire helium in het
procesmedium terechtkomt, en omgekeerd [17]. Economisch gezien wordt
bij een toenemend aantal proceswarmtewisselaars het gebruik van een
secundaire heliumkringloop aantrekkelijker, omdat dan niet de hoge nucleaire specificaties voor deze warmtewisselaars gelden []71. Processchema’s zijn reeds ontwikkeld voor de (i) produktie van synthesegas en/of methaan (SNG, leverbaar aan het gasnet) middels steenkoolvergassing met
behulp van stoom I4-6,]0-12], (ij) alumina bereiding uit bauxiet [14-]61 en
(iii) olieraffinaderijen []4-17]. Tot deze categorie behoort ook het naftakraakproces.

Stoomgenera tor
In de HTR gekoppelde stoomgenerator wordt hoge-druk stoom geproduceerd. Deze hoge-druk stroom kan vervolgens worden omgezet in elektriciteit, processtoom en/of stadsverwarming voor industriële en gemeentelijke
verbruikers [18], maar kan ook direct ingezet worden bij tertiaire
oliewinning [4,6,19,20]. Daarnaast is het ontzilten van zeewater voor
ontwikkelingslanden een optie vanwege de groeiende vraag naar drinkwater
en elektriciteit [4].

Referenties
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[2]
[3]
[4]

[5]
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INPASBAARHEID VAN DE HOGE
TEMPERATUUR REACTOR IN DE
PRODUKTIE VAN METHANOL
EN AMMONIAK
R. Smit en J.G. de Beer

1. INLEIDING
Deze (deel)studie geeft een evaluatie van de mogel~ikheden om de warmte
van een Hoge-Temperatuur Reaktor (HTR) in te zetten voor
maatschappelijk nuttige chemische reakties. De splijtingswarmte van een
HTR komt bij hoge temperatuur (tot 950°C) beschikbaar door overdracht
op heliumgas. Dit heliumgas kan ingezet worden in industriële (chemische)
processen die warmte op hoge temperatuur nodig hebben, In dit
deelrapport komen twee processen aan de orde die hiervoor in aanmerking
komen, namelijk methanol- en ammoniakprodukt[e, De centrale vraag
daarbij is of inpassing van HTR in deze processen mogelijk is en welke
a/ternatieven er zijn om tot reductie van fossiel energiegebruik te komen.
Op basis van literatuuronderzoek en contact met experts worden methanolen ammoniakprocessen en mogelijkheden voor koppeling met HTR
geanaIyseerd,
De indeling van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden
beschrijvingen gegeven van de huidige processen voor methanol- en
ammoniakproduktie. In hoofdstuk ~3 worden mogelijkheden en
consequenties van koppellng met HTR aangegeven. Hoofdstuk 4 geeft een
overzicht van mogelijkheden om de e~:ficiëntie van de (huidige) processen
te verbeteren en van mogelijke ontwikkelingen in het procesontwerp.
Hoofdstuk 5 bestaat uft een vergelijking van kosten van verschillende
alternatieven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met conclusies
over de inpasbaarheid van HTR in de besproken processen.
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2. PROCESBESCHRIJVINGEN METHANOLEN AMMONIAKPRODUKTIE
Bij methanol- en ammoniakproduktie bestaat de eerste stap in de produktie
uit het omvormen van aardgas met stoom. Bij methanolproduktie wordt
aardgas omgezet in een mengsel van voornamelijk koolstofmonoxyde en
waterstof, terwijl bii ammoniakproduktie zoveel mogelijk waterstof gevormd
wordt. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze processen en op de
situatie van methanol- en ammoniakproduktie in Nederland.

2.1 Methanolproduktie in Nederland
In Nederland staan twee vrijwel identieke methanolfabrieken op basis van
het stoomreforming proces, met een gezamenlijke jaarlijkse productie van
ca. "/40 kton (¢a. 1000 tpd) [Crocco, 1994~ IDEE:, 19941. Beide fabrieken
staan bij Methanor in Delfzijl en zijn ontworpen door ICI. Methanol is een
belangrijke bouwsteen in de chemische industrie. De verwachting is dat de
vraag naar methanol (wereldwijd) in de toekomst zal toenemen, onder
andere doordat het een belangrijke motor brandstof kan worden [Cheng en
Kung, 1994; Rosen en Scott, 1988]. De verwachting is dat in Nederland
geen nieuwe capaciteit wordt geplaatst [Steenbergen, 1995]. De vraag naar
methanol bedroeg in 1992 were/dwijd ongeveer 19 Mton, bij een
produktiecapaciteit van bijna 24 Mton [Crocco, 1994]. Van de wereldproductiecapaciteit staat ca. 3% in Nederland. Voor 1995 wordt de
wereldvraag geschat op 24 Mton bij een wereldproductiecapaciteit van
bijna 28 Mton [Crocco, 1994]. Het energiegebruik van de methanolproduktie in Nederland bedroeg in 1990 ca. 27 P J, 1% van het totale finale
verbmik [Beer et ól., 1994]. De aardgasbranders in de fomuizen van de
nederlandse installaties in Delfzijl hebben per installatie een capaciteit van
200 MW~ [ERL, 19901.

2.2 Procesbeschrijving van methanolproduktie
Methanol kan uit verschillende grondstoffen geproduceerd worden, zoals
aardgas, steenkool, biomassa en nafta. Aardgas wordt verreweg het meest
ingezet als gondstof. Van de totale methanolproduktie in de wereld wordt
ca. 75% uit aardgas gemaakt [Leblanc et al., 1994]. Ook in Nederland
wordt methanol uit aardgas gêproduceerd. Bij produktie van methanol uit
aardgas vindt eerst omzet~ing plaats in zogenaamd ’synthese gas’, kortweg
’syngas’ genoemd. Voor deze omzetting zijn verschillende processen
mogelijk. De belangrijkste zijn stoomreforming en partiële oxidatie. Op
industriële schaal wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het stoomreformlng proces. In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van
methanolproduktie via het stoomreforming proces. Partiële oxidatie en
andere syngas produktie-routes worden in hoofdstuk 4 beschreven. Figuur
2.1 geeft in een flowsheet de belangrijkste eenheids operaties van
methanolproduktie.
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Methanol ~

Methanol
synthese

De~tJJlatie
~

Figuur 2.1 Flowsheat mathanolproduktie

2.2.1 Syngasproduktie via stoomreforming van aardgas
De vorming van methanol uit aardgas vindt plaats in twee verschillende
reactoren: de stoomreformer waar het syngas, een mengsel van
voornamelijk waterstof (H2) en koolstof monoxyde (CO), gevormd wordt en
de methanol synthese reactor, waar syngas omgezet wordt in methanoI. De
volgende chemische reacties zijn hierbij van belang:
Syngasproduktie
- stoom reforming reactie:
CH4 + H20 ~,CO + ~H2
- watergas shift reactie:
CO + H~tO’~CO2 +H2
Methanol synthese
- methanol synthese reacties:
CO + ~ H2 ,~ CH~OH
CO2 ÷ 3 H~ ~ CH~OH ÷ H~O

5H = 206 kJ/mo/

(1)

~H = -41 kJimoI

(2)

~H =-91 kJ/mol
5H = -49 kJ/mol

(3)
(4)
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Figuur 2.2 Evenwichtssamenstelling als [untie van temperatuur, bij" 30 bar
en H2O/CH4 = 4 [Dybkjaer, 1995]
Aardgas en atoom reageren in de stoomreformer over een katalysator via
reaktie (1) en (2) tot syngas. Beide reacties zijn evenwichtsreacties. De
iigging van het evenwicht kan béinv|oed worden door de proces omstandigheden te variëren. Zo wordt de vorming van CO en H2 via de
endotherme reactie (1) bevorderd (gestimuleerd) door hoge temperatuur
(>500°C [Hada et al., 1992]), lage druk en overmaat stoom. Reactie (2)
verloopt naar rechts (in de richting van CO~ en H~) bij lage temperatuur,
overmaat atoom en is ongevoelig voor druk. De samenstelling van het
syngas wordt dus in sterke mate bepaald door de procesomstandigheden
zoals temperatuur, druk en de atoom/methaan verhouding. Figuur 2.2 geeft
de invloed van de temperatuur op de syngas samenstelling. De hoeveelheid
CO2 die via reactie (2) in de stoomreformer gevormd wordt, is laag door de
hoge reactie temperatuur. Bìj een druk van 20 bar, een atoom-methaan
verhouding van 3 en een reactie temperatuur van ca. 860°C wordt een
synga6 met de volgende samenstelling gevormd [Leblanc, 1994]:
Component
Hz
CH4
CO
CO2

mol%
72
4
15
9

De verhouding tussen de hoeveelheid H2, CO en CO2 in het syngas wordt
wel aangegeven met de ’stoichlometric number’:

SN = (H~ - CO2) / (CO + COz)
Voor een stoichiometrisch syngaa voor methanolproduktie heeft de SN een
waarde van 2. Syngasproduktie via stoomreforming levert een syngas met
eenSN van ca. 3 [Farina en Supp, 1992]. Er is dus een overmaat aan H2,
waarvan een gedeelte als brandstof voor het stoomreformingproce6 ingezet
wordt.
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De reactor waari.n het stoomreforming proces plaatsvindt bestaat uit een
fomuis waarin verticaal buizen geplaatst zijn, gevuld met katalysator (nikkel
op alumina). De buizen worden aan de buitenkant verhit tot een temperatuur van 750-900°C, door aardgasbranders aan de top, de wanden of" de
bodem van het fomuis. In figuur 2.3 zijn verschillende ontwerpen a~:gebeeld.
De branders |even’en de voor reactie (1) benodigde energie. Het aardgas dat
als grondstof voor methanolproduktie dient, wordt na ontzwavelen, mengen
met stoom en voorverwarmen, vanaf de top van de reactor door de buizen
geleid. Hier vindt voornamelijk reactie (~) plaats. De druk in de buizen bedraagt 15~20 bar. Hogere drukken kunnen de huizen bij de hoge
temperatuur niet verdragen. De reactor bevat typisch 300 - 600 van zulke
buizen met een lengte van ca. 10 meter [Spagnolo et aL, ]992~. Bij het
ver]aten van de stoomreformer heeft het syngas een temperatuur van
ongeveer 850-900°C, veeI hoger dan nodig is voor de methanolsynthese.
Het gas wordt daarom gekoeld in een warmteterugwinnningsunit waar
stoom opgewekt wordt. Ook van de ~ookgassen van de branders wordt
warmte teruggewonnen door stoom opwekking, bla compressie in een
stoomturbine wordt het syngas de methanolsynthesereactor ingeleid.
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Kellogg downfired steam reformer.

Bottom Fired

Top Fired

Terrace Wall

Side Fired

Figuur 2.3 Verschillende stoomreformerontwerpen

Verschillen in de reformerontwerpen zijn vooral van invloed op de
temperatuurverdeling over de wand van de katalysatorbuizen en op de
warmteflux door de buiswand. In figuur 2.4a is te zien dat bij een
topbranderreformer de temperatuur bovenaan de katalysatorbuizen het
hoogst is. Bij ontwerpen met branders aan de wanden is de temperatuur
van de buizen onderin het hoogst. In vergelijking met de topgevuurde
reformer heeft het ontwerp met wandbranders een stabielere warmteflux.
Hoewel de maximale warmteflux van de wandbranderreformer lager is, is
de gemiddelde flux hoger. De hoge locale warmteflux bij de
topbranderreformer kan bij veroudering van de katalysator plaatselijk tot
veel hogere buistemperaturen leiden, omdat op die plaatsen de warmte niet
goed wordt opgenomen door de stoomreforming reactie. Daarom zijn voor
topbranderreformers sterkere buizen vereist dan voor wandbranderreformers (zie figuur 2.4b). Bij bodembranderreformers is de warmteflux
over de gehele buislengte bijna constant [Dybkjaer, 1995a].
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Figuur 2.4a Ternperatuurprofiel en warrnteflux van reforrners [Dybkjaer,
1995a]
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Figuur 2.4b Temperatuurprofiel van reformers bij start en eind van een
produktieperiode [Dybkjaer, 1995a]

2.2.2 Methanolsynthese uit syngas
In de methanol synthesereactor reageert het syngas via reactie (3) en (4)
tot methanol. Deze evenwichtsreacties zijn beide exotherm, wat betekent
dat er warmte bij de reactie vrijkomt. De vorming van methanol wordt bij
beide reacties bevorderd door een goede afvoer van warmte, en een hoge
druk in de reactor. De methanol synthese vindt daarom plaats bij een druk
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van 50-100 bar en een temperatuur van 200-280°C. Als katalysator wordt
een mix van koperoxyde en zinkoxyde op alumina gebruikL
Er zijn verschillende typen methanol reactoren. Wat alle reactoren gemeen
hebben is dat er gekoeld wordt om de reactiewarmte af te voeren en de
opbrengst aan methanol te verhogen. Bij processen met één katalysatorbed
wordt het katalysatorbed in de reactor gekoeld. Bij processen met
meerdere kata[ysatorbedden in serie worden de procesgassen tussen de
katalysatorbedden gekoeld. In het laatste geval bestaat ’de
methanolsynthesereactor’ uit verschillende kleine reactoren in serie. De
warmte van de synthese reacties wordt benut in stoom opwekking.
Ondanks het koe]en en de hoge druk, is de evenwichtsinstelling van
reacties (3) en (4) zo ongunstig dat het produktgas na de synthese reactor
slechts 4-8 % methanol bevat lDijk et al., 1995; Leblanc, 1994]. Daarom
wordt het restant van het produktgas na afkoelen en afscheiden van
methanol gerecycled naar de syngas¢ompressor. Een gedeelte van dit
recyclesyngas wordt afgetapt om accumulatie van inerte componenten
(o.a. methaan) in de synthese loop te voorkomen. Dit ’purge’ gas kan
verbrand worden in de stoomreformer. Het ruwe methanol produkt uit de
synthese reactor wordt gezuiverd door destillatie.

2.2.3 Energiegebruik van methanolproduktie
Het aardgas dat verbrand wordt in de stoomreformer voorzíet het gehele
proces van energie. De compressoren worden aangedreven door
processtoom, opgewekt door koelen van rookgassen en synthesegas. Ook
de warmte die voor destillatie benodigd is wordt onttrokken aan de
processtoom. Van het totale aardgasverbruik is 25-35% nodig als brandstof
voor de branders, de rest is grondstof voor methanol. Ongeveer 50% van
de geproduceerde warmte wordt geabsorbeerd door het proces, de rest
wordt gebruikt voor voorverwarming van feedgas en voor stoomproduktie.
Het thermisch rendement van de stoomreformer bedraagt ca. 95%
[Rostrup-Nielsen, 1993].
Het totale energiegebruik van methanolproduktie via het stoomreforming
proces bedraagt voor een moderne fabriek ca. 33 G J/ton methanol
[Schneider III en LeBlanc, 1992]. De verbrandingswaarde van methanol
bedraagt 20 G J/ton (LHV). Dit betekent dat van de 33 GJ aardgas die per
ton methanol benodigd is, 13 GJ als brandstof dient en 20 GJ als
grondstof. Met behulp van de verbrandingswaarde van methanol kan in een
simpele benadering berekend worden dat de energetische efficiëntie van
methanolproduktie ca. 61% bedraagt. Berekenìngen voor de energetische
en exergetische efficiëntie van methanolproduktie via het
stoomreformproces zijn uitgevoerd door [Rosen, 1988l. Zij berekenden voor
het gehele proces een energetische efficiëntie van 39% en een exergetische
efficiëntie van 41%. Energieverliezen vinden voornamelijk plaats in
koeiwater en a~gassen, terwijl de exergieverliezen voornamelijk veroorzaakt
worden door verbrandingsreacties en compressie.
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2.3 Ammoniakproduktie in Nederland
Begin 1995 waren er nog 6 arnmoniakfabrieken in Nederland in bedrijf,
verdeeld over drie locaties, zie tabel 2.1. Er zijn slechts drie bedrijven actief
in de ammoniakproduktie in Nederland: DSM, Kemira Oy en Hydro Agri.
DSM heeft in het begin van 1994 de produktie in de vestiging Ijmuiden
gestopt. De totale produktiecapaciteit bedraagt thans ongeveer 3000 kton
NH~/jaar. Nederland [s met 22% van de capaciteit de grootste ammoniakproducent van West-Europa. Ongeveer 2.5% van de wereldproduktiecapaciteit staat in Nederland. Recente gegevens over de werkelijke
produktie zijn niet beschikbaar. Het meest recente prodoktiecijfer dat ons
bekend is is van 1988:3228 kton NH3/jaar [Chemfacts, 1989].
De ammoniakindustrie groeit wereldwijd nog steeds, alhoewel de
groeisnelheden per regio sterk verschillen. Nieuwe fabrieken worden bijna
uitsluitend gebouwd in ontwikkelingslanden (voornamelijk Verre Oosten en
China [Constant en Sheldrick, 1991]), terwijl de capaciteit in OECD landen
licht afneemt door sluiting van oude fabrieken. In de voormalige Oostbloklanden worden oude fabriek ’revamped’, waardoor de bezettingsgraad
toeneemt.
Het energiegebruik van de kunstmestindustrie bedroeg 123 PJ in 1990,
ruim 5% van het tot, ale finale verbruik en 13% van het industrieel finaal
verbuik. Meer dan 90% van het energiegebruik is voor de produktie van
ammoniak. Ammoniak is de grondstof voor vele kunstmeststoffen. De
be|angrijkste zijn ureum, ammonium nitraat, kalkarnmonsalpeter en diverse
mengmeststoffen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, wordt ammoniak
hier nauwelijks in pure vorm als meststof gebruikt.
Tabel 2.1 Amrnoniak produktielokaties in Nederland [Boot, 1994]
Bedrijf

Vestiging

Licentieproces

DSb~

Geleen

Iíemira Oy Rozenburg
Hydro Agri Sluiskil

Capaciteit
[ton/dag]

Bouwjaar

Thermische capaciteit
1 e rel [MWt]1

Bechte/

1360

1 g 71

225

Kellog

1360

1983

175

TopsCe

1500

1968

Braun

900

1973

1~5

Braun

! 500

1984

ï 30

Braun

1750

1988

170

I Bron [ERL, 1990].

2.4 Procesbeschrijving ammoniakproduktie
Ammoniak kan worden gemaakt uit aardgas door middel van
stoomreform[ng en uit zwaardere koolwaterstoffen (b.v. residuen van
raffinaderijen). Een klein gedeelte (5%) van de wereidproduktie wordt
gemaakt uit andere grondstoffen (coke-oven gas, koIen). Stoomreforming
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van aardgas is met 80% van de produktiecapaciteit wereldwijd verreweg de
belangrijkste produktieroute. In Nederland zijn alle processen gebaseerd op
stoomreforming. De ve~wachting is dat de meeste nieuwe plants ook
aardgas als grondstof zullen gebruiken. We zullen deze procesbeschrijving
daarom beperkem tot de stoomreforming van aardgas.
De produktie van ammoniak heeft veel overeenkomsten met de produktie
van methanol. In beide processen wordt aardgas omgezet in een
gasmengse], de samenstelling wordt aangepast en onzuiverheden
verwijderd, waarna de produktsynthese plaatsvindt. Toch zijn er een aantal
wezenlijke verschillen, veroorzaakt door het feit dat de gewenste samenstel]ing van het synthesegas sterk verschi]t. We zullen in deze paragraaf waar
mogelijk verwijzen naar de procesbeschrijving van methanol. De
belangrijkste verschi]len zullen uiteraard besproken worden.

I

--

feedst0cK ....

fuel gas

- -- stearn~

j

~

primary reformer J, .........

CO2 removal

~ cryogenic purifier ~.

~ ~ydrogen recoveryI

Figuur 2.5 Flowsheet ammoniakpmduktie [Worrell, I994]
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Voor de ammoniaksynthese is een synthesegas gewenst dat een
waterstof/stikstof verhouding van 3 heeft. Waterstof wordt verkregen uit
aardgas en stoom, stikstof uit lucht. Verder moet het mengsei vrij zijn van zuurstofen zwavelverbindingen, omdat die de ammoniakkatalysator kunnen
verontreinigen. Figuur 2.5 geeft een schema van het produktieproces van
ammoniak. Zoals zal blijken uit de procesbeschrijving is het grootste
gedeelte van de installaties in een ammoniakfabriek nodig voor de
produktie van het synthesegas. In feite kunnen alleen de compressor, de
synthesereactor, de NH3-afscheiding en de koeler tot de
ammoNaksynthese zelf worden gerekend. De vijf belangrijkste zijn: Braun,
ICI, M.W. Kellog, Haldor Tops~e A/S en Uhde GmbH [Dybkjaer, 1995b1.
Deze bedrijven verlenen licenties aan ammoniakproducenten. Zo gebruikt
DSM in zijn nieuwste plant een Kellog-proces, Kemira Oy heeft een licentie
van Tops¢e, en Hydro Agri van Braun. Alle fabrieken worden aangepast
aan de plaatselijke situatie en de wensen van de ammoniakproducent. De
beschrijving die hier wordt gegeven is daarom zeer algemeen, en geldt
zeker niet voor een specifieke plant.

2.4.1 Synthesegasproduktie voor de ammoniakproduktie
De reformersectie voor de ammoniakproduktie bestaat uit twee reformers.
De eerste reformer is min of meer gelijk aan de enige reformer bij de
methanolproduktie. De temperatuur (750-900°C) en de druk (15-20 bar)
zijn hetzelfde als bij de methano[synthese. De stoom/koolstof verhouding
ligt meestal rond de 3.0. Een overmaat stoom wordt gebruikt om koolstofneerslag op de katalysator te voorkomen en om een gunstige
evenwichtsconcentratie te verkrijgen. In tegenstelling tot de
methanolsynthese, waar een mengsel met CO2, CO en H~ moet worden
gevormd, is bij de ammoniaksynthese alleen H~ van belang.
De tweede reformer heeft twee functies. Ten eerste reageert methaan dat
niet is omgezet in de primaire reformer alsnog. Ten tweede wordt met de
verbrandingslucht de stikstof die nodig is voor de ammoniakaynthese in het
gasmengsel geïntroduceerd. Gecomprimeerde lucht reageert met een
gedeelte van het methaan om te voorzien in de reaktiewarmte. De hoeveelheid lucht wordt zodanig gecontroleerd, dat de waterstof/stikstof
verhouding in het reaktiemengsel 3 bedraagt. De reactor werkt op een
hogere temperatuur dan de primaire reformer, namelijk l l00°C. Dit is
mogelijk omdat er geen warmtewisseling nodig is door oppervlakken. De
temperatuur van het gas dat de reactor verlaat is ongeveer 1000°C. Het
gasmengseI bestaat uit ongeveer 10-15% CO, 24% N~, B% COz, minder dan
0.3% CH4, en argon [Chauvel en Lefebvre, 1989]. Opgemerkt moet worden
dat de samenstelling van het reaktiemengsel varieert met het proces.
Sommige processen hebben bijvoorbeeld meer CH4 in het gasmengsel. Dit
heeft als nadeel dat er feedstock verloren gaat. Het voordeel is dat er
minder energie nodig is voor de reformreaktie. Het gasmengsel wordt
afgekoeld tot 350°C in de afgassen, waarbij stoom wordt opgewekt. Deze
hoge-druk stoom wordt gedeeltelijk geëxpandeerd in een stoomturbine, die
op zijn beurt de luchtcompressor aandrijft.
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De eerste reformer is kapitaal- en energie-intensief. Om de kosten en het
energiegebruik te verminderen, hebben een aantal bedrijven processen
ontwikkeld waarbij de eerste reformer wordt ontlast. Meestal wordt dit
gedaan door meer lucht dan stoiehiometrisch vereist in de tweede reformer
te brengen. Er kan daardoor meer aardgas worden omgezet in de tweede
refbrmer, en er hoeft dus minder in de eerste reformer omgezet te worden.
Nadee] is dat de H2/N2 verhouding geen 3 meer bedraagt, Een gedeelte
van de overmaat stikstof moet worden verw~íderd, Braun doet dït
bijvoorbeeld in een cryogene eenheid, de ’PurifierL De overmaat sfikstof
heeft ook tot gevolg dat een groter volume lucht moet worden gecomprimeerd. In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op
altematieven voor de conventione]e reformer.
Water gas shíft conversie en zaivering
De CO in het syngas wordt katalytisch omgezet in CO2 in twee shiftreactoren (reactie 2). De eerste reactor werkt bij 350-400°C en de tweede
bij 200-240°C. Het evenwicht verschuift naar rechts bij lagere
temperaturen. Om te voorkomen dat de temperatuur te hoog wordt, wordt
er tussen de katalysatorbedden gekoe]d. De gevormde CO~ wordt
vervo]gens verwijderd. Een reeks CO2-verwijderingstechnieken zijn
ontwikkeld: bijvoorbeeld wassen met een ethanolam~ne, ~ysische absorptie
met se]exol, PSA voor kleinere plants etc. De koolstofoxides die na de
shiftconversie nog in het gasmengse] zitten (<0.5%) worden verwijderd in
de methaniseringsreaktie. Deze reaktie is in feite omgekeerde
stoomreforming (reactie 1). CO en CO2 worden met H2 weer omgezet in
CH4 en H20. Het gas wordt gekoeld om warmte terug te winnen en water
uit te condenseren. Het produktgas bestaat uit een 3:] mengsel van
waterstof en stikstof en ongeveer 0.6-~.0% methaan en 0.3% argon.

2.4.2 Ammoniaksynthese uit syngas
De ammoniaksynthese verloopt volgens de volgende reaktie:
3 ]-{2 + N2 " 2 NH3AH = -46.2 kJ/mol NH3 (25°C, I atm)

(5)

Het reaktiegas wordt over een ijzer(oxide) katalysator geleid. Omdat het
een exotherme reaktie is, waarbij het aantal gasmolekulen afneemt,
verschuift het evenwicht naar rechts bij hoge drukken en lage
temperaturen. De kinetiek van de reaktie verhindert te /age temperaturen’,
onder de 400°C verloopt de reaktie nauwelijks. In de praktijk wordt vaak
een temperatuur van 450°C gehanteerd. In oude reactoren ligt de
synthesedruk tussen de 100 en 350 bar. Om deze hoge druk te bereiken is
een syhthesegascompressor nodig, die wordt aangedreven met een
stoomturbine. Hiervoor wordt stoom gebruikt die is opgewekt in door
warmtewisseling met procesgassen, voornamelijk reformergas. Verandering
van de reformer heeft dus gevolgen voor de energ~evoorz~ening i~ de
ammoniaksynthese. Om te besparen op compressiearbeid worden
tegenwoordig processen ontwikkeld die bij een lagere druk (80 bar)
werken. Een voorbeeld hiervan is het AMV-proces van ICl, wat gebruik
maakt van een speciale katalysator.
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De omzettingsgraad bedraagt ongeveer 15%. Dit betekent dat het
ongereageerde gas moet worden recycled. Het gevormde ammoniak wordt
verwijderd door het gasmengsel te koelen tot -10°C to -33°C, afhankelijk
van de druk van het gas. Hoe lager de druk, hoe lager de
condensatietemperatuur. Meestal wordt een gedeelte van het gasmengsel
gespuid, om ophoping van argon te voorkomen. Waterstot: dat zich nog in
het spuigas bevindt wordt tegenwoordig vaak teruggewonnen. Het
gasmengsel wordt vervolgens gemengd met ’vers’ synthesegas, en weer
teruggevoerd naar de reactor. Ergens in deze loop moet een kleine
compressor zijn opgenomen om voor de drukval te compenseren. De
plaats van de verschillende componenten hangt af van het ontwerp, dat
verschilt van licensor tot licensor.
De reactor bestaat uit een aantal katalysatorbedden. De
temperatuurverdeling is erg belangrijk. De temperatuur is het hoogst bij het
eerste katalysatorbed en het laagst bij het laatste, dit om een goede
evenwichts]igging te verkrijgen. De reaktiewarmte wordt weggevoerd door
tussenkoelers en wordt gebruikt voor stoomopwekking. Op deze wijze kan
de reaktiewarmte via stoomturbines voorzien in 8% van de energievraag
(mechanische energie) van moderne ammoniakprocessen [Hooper, 199 ]].

2.4.3 Energiegebruik voor de ammoniaksynthese
In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van het energiegebruik van de
gemiddelde ammoniakfabriek in Nederland in 1989 [Worrell en Beer,
1992]. Er dient opgemerkt te worden dat deze tabel slechts een indruk
geeft over de verdeling over eenheidsoperaties, omdat elke plant een
andere verdeling van energie kent.
Tabel 2,2 Overzicht van het energiegebruik voor de ammoniaksgnthese,
gemiddeld in Nederland in 1989 [Worrell, 1992]
Eenheidsoperatie
t:eedstock

Aardgas
IGJ/ton NH~]
2~ ,9

Eenheidsoperatie

Aardgas
[GJ/ton NHal

methanisering

0,0

voorverwarmer

0,2

syngascompressor

], ]

eerste reformer

4,2

synthese reactor

] ,3

tweede reformer

1,5

condensatie NH~

0,4

shit:t convertor

0,0

overig

] ,7

CO2-verwijdering

~ ,2

TOTAAL

33,5

Uit deze tabel blijkt dat ongeveer 60% van de aardgasinzet wordt gebruikt
als feedstock. Tegenwoordig ligt het energiegebruik lager, omdat er sinds
1989 een aantal oudere plants gesloten zijn. De ontwikkeling van het
specifieke energiegebruik (SEC) is weergegeven in figuur 2.6 [Worrell en
Blok, 1994].
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5O

Average SEC Netherlands

AMV o
25minimum

Figuur 2.6 Ontwikkeling van het specifiek energiegebruik (SEC) voor
amrnoniakproduktie [Worrell, 1994]
In deze figuur is ook de SEC van een aantal processen weergegeven. Het
theoretisch minimum voor de ammoniakprodukfie volgens de
stoomreforming van aardgas bedraagt 19 G J/ton. Dit is aangegeven met
een stippellijn.
Het meest ei:ficiente proces is het AMV-proces van IC1, dat al sinds 1984 in
Canada wordt toegepast. De ontwerp-SEC is 28 G J/ton. Praktijkgegevens
ontbreken, maar het is waarschijnlijk dat de SEC iets hoger ]igt. Andere
licensors hebben ook efficiënte ammoniakfabrieken ontworpen, met een
SEC in de range van 28-30 G J/ton. De nieuwe fabrieken van Hydro Agri te
Slu~skil hebben bijvoorbeeld een SEC van 29.3 G J/ton.
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3. INTEGRATIE VAN SYNGAS PRODUKTIE
MET HTR
Door de hoge temperatuur die bij stoomreforming benodigd is, komt dit
proces in aanmerking om gekoppeld te worden aan een Hoge-Temperatuur
gas gekoelde Reactor (HTR). Het idee is om heIium waarmee de
(kern)reactor gekoeld wordt te gebruiken voor het verhitten van de
katalysatorbuizen van een stoomreformreactor. Dit helium heeft namelijk
na het koelen aan de reactoruitlaat een temperatuur van ongeveer 900°C.
In Japan wordt bij het Japan Atomic Energy Research lnstitute (JAERI)
momenteel gewerkt aan een HTR testreactor. Ook in Duitsland, VS en
Groot-Brittanniê vindt onderzoek naar HTR plaats. Het is de bedoeling dat
in de toekomst de JAERI HTR gekoppeld wordt aan een stoomreforming
pilotplant. Een beschrijving van dit systeem is gegeven door [Fujimoto et
al., 1992] en [Hada, 1992]. Volgens laatst genoemde is dit systeem in 2000
technisch realiseerbaar. Ook [Kuge|er en Schulten, 1989] verwachten op
basis van tests met HTR-stoomreforming op kleine schaal (EVA 1 en 2) dat
industriële toepassing technisch mogelijk is. We geven in dit hoofdstuk een
beschrijving van het systeem dat bij JAERI ontworpen is (3.1). Daarnaast
geven we een korte beschrijving van andere mogelijkheden voor waterstof
produktie met behulp van HTR, die gebruikt zouden kunnen worden voor
ammoniakproduktie (3.2).

Figuur 3.1 Flowsheet HTR-stoomreforming volgens JAERI [Hada et al.,
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3.1 HTR-stoomreforming
Het door JAERI ontworpen proces bestaat uit een HTR van 30 MWt, een
methanolproduktielljn van l0 MWt en een waterkoelsysteem van 20 MWt.
De geplande produktiecapac~teit bedraagt 46 ton methano~ en 1.5 ton
waterstoí per dag. Figuur 3.1 toont het flowsheet van het JAERI proces. De
HTR wordt gekoeId met helium dat de reactor ve~laat met een temperatuur
van 950°C. In een helium-helium warmtewisselaar wordt de warmte
overgedragen op zogenaamd secundair helium. Deze secundaire helium
stroom verlaat de warmtewisselaar met een temperatuur van 900°C en
stroomt vervolgens bij een temperatuur van 890°C de stoomreformer
binnen.

Therrnal Insul;~tion
Reformin~ Catalyst

!

orrlìce Baffie

Secondary
Helium
600"C
4.0MPa
~.Otlh

Bayonet Type of
Catalyst Tube

890’C
Secondary Helium ~.0MPa
Figuur 3.2 ôtoomreforrner met helium verwarming [Hada et al., 1994]
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Synthesegas
Aardgas en stoom

-@

f-Bô~ênaa nzicht

katalysator

Helium T

Helium

Figuur 3.3 Katalysatorbuis voor stoomr~former met He verhitting
Figuur 3.2 laat een dwarsdoorsnede van de stoomre~:ormer zien. Helium
stroomt van onder af de reformer binnen waarin zich huizen, gevuld met
katalysator, bevinden. Door deze bajonet buizen waarvan er een is
afgebeeld in figuur 3.3 stromen de reactanten voor de stoomreforming
reactie (reactie 1). De stoomreformer bevat 36 van zulke huizen met een
lengte van ca. 9 m en een buitendiameter van 16.5 cm, Dit type ref’ormer is
niet nieuw maar afgeleid van de Gas Heated Reformer (GHR) die toegepast
wordt bij zogenaamde gecombineerde reforming (in hoofdstuk 4 komen we
hierop terug). De gemiddelde warmteflu× door de buitenwand van de
huizen bedraagt 20 kW/m2 [Hada, 1992]. Voor fossiel gestookte stoomre~’ormers bedraagt deze gemiddelde warmteflux doorgaans 50-80 kW/m2
[Hada, 1992]. Bij een lage gemiddelde warmteflux is voor een gelijke
produktiecapaciteit een groter buisoppervlak nodig. [Kugeler, 1989]
vermelden dat voor stoomreforming met helium verhitting een warmteflux
van 60 kW/m2 mogelijk is. Een Iage gemiddelde warmteflux kan gunstig
zijn voor de levensduur van de buizen (onderhouds en bedieningskosten),
mits er locaal geen veel hogere warmteflux is, waardoor plaatselijk hoge
buistemperaturen kunnen ontstaan. Een hoge gemiddelde warmteflux is
gunstig voor de kompaktheid van de reformer en voor de
(investerings)kosten, echter ook weer mits er locaal geen extreem hoge
temperaturen ontstaan. Voor een helium-stoomreformer zal de temperatuur
van de huizen niet hoger zijn dan 900°C. De druk in de reformer bedraagt
zowel in als buiten de buizen ongeveer 40 bar. Dit geringe drukverschil
(binnen iets hoger dan buiten) is gunstig voor de levensduur van de buizen.
Bij conventionele stoomreforming is dit drukverschil veel hoger.
Bij een GHR reformer wordt ca. 80% van de beschikbare warmte in het gas
dat de huizen verhit, geabsorbeerd door het proces (verhitting van
procesgassen en reactiewarmte) [Dybkjaer, 1995a]. Bij een conventionele
stoomreformer wordt ca. 50% van de beschikbare warmte door de
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procesgassen in de reformerbuizen geabsorbeerd. Het helium heeft bij het
verIaten van de reformer een temperatuur van ó00°C. Ook het procesgas
(syngas) heel bij het verlaten van de reformer deze temperatuur. De
schikbare warmte in deze gassen wordt gebruikt voor het voorverwarmen
van aardgas en voor het opwekken van stoom. Net geproduceerde syngas
wordt verder omgezet in methanol zoals beschreven in hoofdstuk 2. Van de
niet omgezette reactanten wordt methaan gerecycled naar de reformer,
waterstof wordt afgescheiden en gezuiverd (met Pressure Swing Absorption
(PSA)) en de rest wordt gerecycled naar de synthese. [Hada, 1992]
vermeld niet wat er met eventueel purge gas gebeurt. Op vergelijkbare
wijze kan HTR ingezet worden bij ammoniakproduktie.
Consequent[es
Koppeling van HTR aan syngasproduktie via stoomreforming zou een
besparing op aardgas van 35% /Rostrup-Nielsen, 1993] kunnen op-leveren
in vergelijking met conventione]e stoomreforming. Bij een modern
methanolproces met een energiegebruik van 33 G J/ton methanol betekent
dit een besparing van ca. 12 GJ aardgas. Deze 12 GJ aardgas voo~ziet bij
het conventionele stoom-reformen zowel in de warmtevraag als in de vraag
naar mechanische energie (compressie). Ook bij het hierboven beschreven
HTR-stoomreforming ontwerp van [l-tada, 1992] voorziet de warmtebron in
warmte- en mechanische energievraag. De 10 MWt die de HTR hiertoe
levert komt overeen met 18 G J/ton methanol (gecorrigeerd voor H~
produktie). Daarbij komt nog dat de l0 MWt die de HTR levert aan de
methanolp~oduktie slechts 1/3 deel is van het vermogen dat de HTR levert.
Er kan echter aan-genomen worden dat als de technologie rijp is voor
industriële toepassing, deze ’overcapaciteit’, die weggekoeld wordt, kleiner
zal zijn. Maar ook als de overcapaciteit van de HTR nul bedraagt, heeft de
HTR-stoomreformer volgens het beschreven ontwerp 50% meer warmte
nodig dan een conventionele stoomreformer. Als we het overall energetisch
rendement van methanolproduktie via HTR betekenen, uitgaande van een
feedstock energie van 20 G J/ton methanol, komen we uit op 53%.
Een nadeel van koppeling van stoomreforming aan HTR is dat HTR geen
flexible eenvoudig te bedienen warmtebron is. Zowel voor opstarten als
voor stoppen van de produktie zijn uitgebreide procedures noodzakelijk.
Om een ongepiande produktiestop door problemen in de HTR,
stoomreformer of methanolsynthese, veilig te laten verlopen zal er een
grote reserve koelcapacite~t nodig zijn. De hoge veiligheidseisen die aan
nucleaire technologie gesteld worden, veroorzaken een lager energetisch
rendement. Een voorbeeld hiervan is de He-He warmtewisselaar, die moet
voorkomen dat radioactief materiaal in het methanol- of ammoniakproo
duktieproces terecht komt.
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3.2 HTR-waterstofproduktie
Het doel van de stoomreforming voor de produktie van ammoniak is het
maken van een gas dat hoofdzakelijk uit waterstof bestaat. In tabel 3.1
staat een overzicht van het ’best-practice’ energiegebruik van verschillende
waterstofproduktiemethoden en het aandee] in de wereld
ammoniakcapaciteit [Czuppon et al., 19931. Stoomreforming van aardgas is
momenteel economisch en energetisch gezien verreweg het meest
aantrekkelijk alternatief.
Tabel 3.] Energievraag ammoniakproduktieprocessen bij verschillende processen voor de
produktie van waterstof en het aandeel in de wereld ammoniak capaciteit in lg87
[Czuppon, 1993]
Proces

’Best-practice’ energiegebruik

Aandee[ ammonlakcapaciteit

[GJ/tonl

[%]

Stoomre[orming aardgas

29,0

76

Stoomreforming nafta

32,0

11

Kolenvergassing

43,2

10

Waterelectrolyse

44,3 (1970)

(bij cokesovengas etc.)

Partiële oxydatie zware
koolwaterstoffen

40,6 (1970)

(bij nafta)

Cokesovengas, raflïnaderijgas,
waterstof

3

Cokesovengas was de grondstof voor de ammoniakproduktie voor de
eerste ammoniakprocessen. Het belang is snel afgenomen met de opkomst
van de efficiëntere stoomreforming van aardgas. Onlangs is ook in
Nederland de ammoniakplant die stond bij Hoogovens in Ijmuiden
gesloten. Deze fabriek gebruikte overigens al jaren aardgas als de
belangrijkste grondstof.
Elektrolyse van water heeft slechts een zeer klein aandeel, en is alleen
aantrekkelijk wanneer er de beschikking is over grote hoeveelheden
goedkope elektriciteit.
Met de HTR kan op drie manieren waterstof voor ammoniakproduktie
worden geproduceerd:
1. stoomreforming van aardgas;
2. elektrolyse van water;
3. thermoochem[sche ontleding van water.
De eerste methode is al beschreven, en krijgt in de literatuur ook verreweg
de meeste aandacht met betrekking tot de produktie van methanol en
ammoniak. Het vergt dan ook de minste aanpassing van het huidige
proces. Elektrolyse van water wordt al toegepast, zoals boven beschreven,
zij het op zeer kleine schaal. De derde methode is met name ontwikkeld
met het oog op een waterstof-economie. Waterstof kan als brandstof
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worden gebruikt, maar ook als grondstof voor de produktie van
chemicaliën. We zullen hier kort ingaan op de tweede en derde methode.

Elektrolyse van water
Met behulp van elektriciteit wordt water ontleedt in zuurstof en waterstof.
Het rendement van dit proces ligt rond de 70-80% [BBR, 1986]. Het
rendement kan worden verhoogd door hoge-temperatuur hoge-druk
elektrolyse toe te passen. [lde en Tasaka, 1992] melden dat met een
ZrO2/10% Y2O~ vaste electroliet een rendement van 90% kan worden
gehaald. Een fundamentele studie naar de selectie van materialen voor de
vaste electro|iet is uitgevoerd door het Japan Atomic Energy Research
Institute (JAERI) [Saito, 1997]. De ontwikkeling bevindt zich in de fase van
de laboratoriumtests. Het idee is om electriciteit van HTR te gebruiken voor
de electrolyse van water. Bij een rendement van electriciteitsproduktie met
HTR van 50% [Salto, 199?], zou het overall energetische rendement van H2
produktie 40-45% bedragen.

Thermo-chemische ontleding
Thermische ontleding van water vraagt warmte met een temperatuur van
4000°C. Dit is technisch zeer moeilijk realiseerbaar. Vandaar dat er gezocht
is naar een manier van indirecte waterontleding, met behulp van een serie
chemische reakties. Een aantal voorbee[den van dergelijke systemen
worden gegeven in tabel 3.2.
Het systeem is met succes getest in het laboratorium en bevindt zich nu in
de fase van een ’bench-scale’ test om de continue procesvoering te
demonstreren [Salto, 199?].

Tabel 3.2 Voorbeelden van Thermo.chernische waterstofpmduktie
[Ide, ~9921

~A

Z~.~O ÷ So~
2H!

UT-3(Univer~ity
of ~okyo.
[/n ver~ity of
Tokyo
Agricul ture)

~~so~
C~Srz ÷ Hzo
:zO ÷ ~r=
!3FeBr2 * 4~0
Fc304 + 8~r

~- I~SO4 . ~~l
~ ~Z * l:
~ n~o * ~~ ¯ !/2 ~
-~ CaO ÷ 21{Drz
~ czerz * 1/2 0~
~ F~4 + 6HDr + H2
~ 3~9r + 4H20 + Dr2

(9-~I~0°C)
([~’C. ~~s~i~
(~’C)
{700-750’C)
(~~’C)
(~~+C)
(2~~’C)

IS ~ycle (JAERI)

~ybrid Cycle
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Figuur 3.4 IS systeem voor thermochem~.sche ontleding van water
Het lodine-Sulfur (IS) proces is bestudeerd door JAERI. Een schema van
het proces is gegeven in figuur 3.4. Kawakami en Shimizu [Kawakami en
Shimizu, 1991] rapporteren kort over deze test, Het thermische rendement
ligt vlak boven de 40%. R&D moet volgens hen gericht zijn op verhogen
van dit thermische rendement door: verminderen van de hoeveelheid water
die circuleert, ontwikkelen van een nieuwe technologie voor de effectieve
scheiding van Hl van HI× en het ontwikkelen van materialen die gebruikt
kunnen worden in het strenge milieu van de thermo-chemische ontleding.
Als we aannemen dat het energetisch rendement van de overdracht van
warmte van HTR naar het IS proces 100% bedraagt dan is het overall
rendement van H2 produktie nog slechts 40%

Integratie met de amrnoniaksynthese
Elektrolyse van water voor de synthese van ammoniak is al een
commercieel proces. Lurgi levert bijvoorbeeld dergelijke processen [Lurgi,
1987]. Het Lurgi-proces ~s zeer eenvoudig. Waterstof wordt onder druk (30
bar) geproduceerd in een standaard elektrolyse-cel en zuurstof wordt
verwijderd. Stikstof wordt cryogeen afgeschelden van lucht en in
stoechiometrische verhouding gemengd met de waterstof. De
ammoniaksynthese is gelijk aan die bij conventionele syngasproduktie.
Er lijkt geen bezwaar te zijn de produktie van waterstof met HTR, hetzij
elektrolytisch, hetzij thermo-chemisch, op dezelfde manier te integreren
met de ammoniaksynthese. Echter, op dit moment ontbreekt nog elke
informatie over de consequenties voor de plant lay-out en procescondities
van deze integratie. Wel is duidelijk dat het overall energetisch rendement
van deze wiize van ammoniakproduktie lager dan 40% zal liggen.
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Conclusie
Integratie van thermo-chemische of elektrolytisch waterstot:produktie uit
water lijkt technisch gezien realiseerbaar. Gezien de Fase van ontwikkeling
van deze technologieën is er nog een aanzienlijke R&D-inspanning nodig.
Tevens is er meer inzicht vereist in de consequenties van deze integratie op
de procesvoering,
Elektrolyse van water is reeds een commercieel beschikbaar proces voor
de synthese van ammoniak. Het feit dat deze technologie alleen wordt
toegepast in het geval dat goedkope elektriciteit aanwezig is, oí fossiele
grondstoffen ontbreken, duidt op de economische onaantrekkelijkheid van
de technologie door het lage energetische rendement.
We kunnen concluderen dat andere technologieën, zowel nieuwe reformers
als stoomreforming met warmte van een HTR, gunstigere alternatieven
vormen. Zij verkeren in een verder stadium van ontwikkeling en zijn
goedkoper in de procesvoering.
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4. MOGELIJKHEDEN VOOR REDUCTIE VAN
ENERGIEGEBRUIK VOOR
SYNGASPRODUKTIE UIT AARDGAS
Het doel van koppeIing van HTR aan stoomreforming is om te komen tot
een duurzame wijze van warmte/evering voor me~hanol/ammoniakproduktie. Om dit doeI te bereiken zijn echter ook andere oplossingen
denkbaar. In dit hoofdstuk worden altematieven voor koppeling met HTR
aangedragen. Bij het zoeken naar altematieven kan gekeken worden naar
zowel de vraag- als aanbodzijde van warmte. Aan de aanbodzijde van
warmte zou gedacht kunnen worden aan alternatieven als hogetemperatuur warmteterugwinning, hoge-temperatuur WKK of verhitting met
elektrotechnologie. Hoge-~.emperatuur warm~eterugw~nning en hogetemperatuur WKK kunnen echter (nog) niet de hoge temperatuur bereiken
die voor atoom reforming nodig is. Van verhitting met elektrotechnologie is
alleen elektro-stoomreforming bekend, waarbij de katalysator direct verhit
wordt door weerstandsverwarming [Spagnolo, 1992]. De verwachting is dat
deze vorm van verhitting alleen duurzaam (en rendabel) is indien
elekriciteit goedkoop beschikbaar is (bv. waterkracht). Aan de vraagzijde
kan gedacht worden aan mogelijkheden voor energiebesparing door
aanpassing van het huidige proces en nieuwe procesontwerpen met een
hogere energie-efficiëntie. Om optimaal gebruik te maken van alternatieven
aan zowel aanbod- als vraagzijde is het van belang om eerst de vraag naar
warmte te beperken. Vanwege deze volgorde en gezien het geringe
perspectief dat alternatieve warmtetechnologiën op dit moment bieden, is
gekozen om alleen de alternatieven aan de vraagzijde verder uit te werken
~n dit hoofdstuk.
Eerst worden in 4.1 eneçgiebesparingsmaatregelen voor methanol- en
ammoniakproduktie besproken waarna in 4.2 alternatieven voor
syngasproduktie worden weergegeven.

4.] Energiebesparingsmogelijkheden voor methanolen ammoniakproduktie
4.1.1 Korte termijn methanol
[Rosen, 1988] hebben berekend dat de energetische efficiëntie v~n
methanolproduktie op basis van het atoom reforming proces 39% en de
exergetische efficiëntie 41% bedraagt. Energieverliezen treden vooral op in
het koelwater voor warmteterugwinning en in afgassen, exergieverliezen
worden voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van aardgas,
compressie van het syngas en door de recycling van niet omgezette
reactanten uit de methanol synthisereactor. Ervan uitgaande dat alleen
exerg~evefliezen door verbranding van aardgas (22% van de totale exergieoutput [Rosen, 19881) niet te vermijden zijn, zou de theoretische maximum
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exergie eíficiëntie 78% zijn. Energiebesparings maatregelen moeten dan
ook gericht worden op betere warmte-integratie in het proces (beperking
energieverliezen), vermijden van compressie van syngas en verhoging van
de omzetting van reactanten in de methanol synthesereactor, waardoor
recyciing overbodig wordt (beperking van exergieverliezen).
Bij de Nederlandse methanolfabrieken van Methanor in Delfzijl zijn vanaf
1980 al een heel aantal energiebesparingsmaatregelen genomen. Recent
genomen maatregelen zijn aanpassing van het gasverdeelsysteem van de
synthesereactor waardoor het benodigde compressorvermogen verlaagd
en stookgas voorverwarming door warmtewisse]ing met synthesegas,
Het huidige energiegebruik van de twee íabrieken bedraagt ca. 38 G J/ton
methanol. In de toekomst zijn nog een aantal maatregelen mogelijk die
samen ].5 à 2 G J/ton methanol kunnen besparen [Steenbergen, 1995]. Zo
is het nog mogelijk om de aardgas grondstot:stroom na ontzwaveien te
verzadigen met stoom, Dit bespaart hoge druk atoom, Een andere
maatregel is het inzetten van foezelolie (een bijprodukt dat vrijkomt bij
destillatie van methanol) als grondstof in plaats van als brandstof. Ook is
het nog mogelijk om spuigas van de synthesereactor dat nu als brandstof
wordt ingezet op te warmen en in te zetten als grondstof [$teenbergen,

]995].
Verdere energiebesparingen in Nederland zijn op langere termijn mogelijk
door compleet nieuwe processen. Daarbij moet gedacht worden aan nieuwe
methanolreactoren of nieuwe methanolroutes die in 4.1.3 besproken
worden en aan alternatieve syngastechnoiogieën die in 4.2 aan bod komen.

4.1.2 Korte termijn ammoniak
Zoals in 2.4.3 opgemerkt hebben nieuwe fabrieken een SEC die 10 tot 15%
lager ligt dan het gemiddelde in ]989. Gelet op de levensduur van 25 jaar
en de hoge investeringskosten (fl 250 mìljoen) [Boot, ]994], en op de
afnemende capaciteit in West Europa, zal deze autonome besparing door
vervanging niet snel gaan. Het is echter ook mogelijk een aantal
retrofitmaatregelen te treffen.
Er kan bijvoorbeeld een "pre-reformer’ worden geïnstalleerd. Dit is al
gebeurd bij Kemira in Rozenburg. Een gedeelte van het aardgas wordt over
een zeer actieve katalysator ge[eidt, De warmte voor de reaktie wordt
verkregen door het aardgas voor te verwarmen in de convectiezone van de
primaire reformer. Dit is alleen rendabel bij oude installaties waar nog een
stoomoverschot is. De besparing zit in het feit dat er minder stoom nodig is
in de primaire reformer. In het geval van Kemlra bedroeg de besparing 4%
INovem, 1990a; Novem, ]992].
Waterstofterugwinning uit het spuiges wordt al toegepast bij verschillende
ammoniakfabrieken door middel van cryogene acheiding. De terugwinning
kan ook met membranen plaatsvinden. Membranen hebben de voorkeur,
omdat die kunnen worden bedreven bij de druk die heerst in de
synthesereactor. Dit bespaart op de recompressie-energie die nodig is bij
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cryogene scheiding. Cryogene scheiding heeft echter weer het voordeel dat
het een bewezen technologie is, terwijl membranen nog niet zo lang worden
toegepast. Indien de synthesedruk kan worden verlaagd tot 70 bar wordt
cryogene afscheiding weer aantrekkelijk. De besparing die door de
vervanging van de cryogene scheiding door membraanscheiding kan
worden gehaald bedraagt 2%.
Stoomketels worden ’stand-by’ gehouden om in het geval van een storing
in de stoomproduktie snel te kunnen worden ìngezet. Een andere
regelregime kan een besparing van 2.5% op het energiegebruik van de
ammoniakfabriek opleveren, zonder dat de stoomvoorziening in gevaar
komt [Novem, 1990bI.
Procesintegrat~e en -optirnalisatie is al veel toegepast in de energieintensieve ammoniakindustrie. Toch is het nog mogelijk tot 5% extra te
besparen. Nieuwe software op het gebied van pinch-analyse en
procesoptimalisatie maakt het mogelijk een optimaal proces te ontwerpen.
Daarbij komt dat verdergaande automatisering een continue
procesbeheersing mogelijk maken, waarbij de procesparameters direct
worden aangepast bij de heersende situatie, zoals katalysatoractiviteit en
grondstoffensamenstelling. Zo’n installatie is al geïnstalleerd bij een van de
ammoniakfabrieken van DSM.
Als bovenstaande maatregelen worden ge’implementeerd in de Nederlandse
ammoniakfabrieken, rekening houdend met de al toegepaste maatregelen,
kan de SEC worden teruggebracht tot 28.0 G J/ton [Worrell, 1994].

4.1.3 Lange termijn besparingsopties

Geavanceerde methanol/ammoniak synthese reactoren
De omzettingsgraad in de methanol- en ammoniaksynthese is bij de
huidige procesomstandigheden beperkt tot respectievelijk 8% en 16%. Om
een hogere omzetting te realiseren moet het produktgas recycled worden
naar de reactor. Dit vraagt om een complex ontwerp van de syntheseloop
en een extra compressor om de drukval in de loop te compenseren. De
omzettingsgraad kan worden verhoogd door het produkt weg te nemen uit
het reactiemengsel, waardoor het evenwicht van de synthesereactie in de
richting van volledige conversie van reactanten geduwd wordt. Bij de
Universiteit Twente zijn twee van deze zogenaamde ’once through’
reactoren ontworpen. Het produkt van de reactie (methanol of ammoniak)
wordt uit het reactiemengsel verwijderd door absorptie in een vloeibaar of
vast absorbens [Westerterp, 1993]. De voordelen van dit type reactor zijn
dat recycling niet langer noodzakelijk is en dat een stoechiometrische
verhouding van de reactanten niet strikt nodig is. Dit tweede voordeel heeft
invloed op het ontwerp van de rest van het proces. Bij gebruik van een
overmaat lucht in de tweede reformer van de ammoniaksynthese
bijvoorbeeld, is geen dure installatie vereist die de overmaat stikstof
verwijdert. De reactoren zijn getest op laboratoriumschaal voor de
produktie van methanol. Verdere ontwikkeling vereist het ontwerp van een
pomp voor vaste stoffen en hoge-temperatuur absorbents. Deze reactoren
kunnen een besparing op recirculatie energie van 70% en een besparing op
ECN-C--96 042
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feedstock van 4-11% opleveren vergeleken met het geeombineerde proces
(LURGI Iow pressure) [Westerterp et aL, 1988].
Alternatieve methanolproduktieroutes
De hierboven besproken ontwikkelingen zijn allen gericht op het traditionele
proces van methanolproduktie uit methaan via twee stappen: produktie van
syngas uit methaan en produktie van methanol uit syngas. Er wordt echter
ook veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om methanol direct uit
methaan te maken zonder de energie- en kapitaa[intensieve tussenstap van
syngasproduktie [Huang et al., 1994]. Processen die op lange termijn
belangrijk kunnen worden, zijn:
- Directe oxidatie van methaan tot methanol
- Bacteriologische omzetting van methaan in methanol

Directe oxidatie dan methaan tot methanol
De mogelijkheid om methanol direct uit methaan te maken is al
aangetoond door verschillende onderzoeken [Dijk, ]995; Huang, 1994]. Het
proces kan weergegeven worden met de volgende reactievergelijking:

Bij reactie van methaan met zuurstof kunnen ook allerlei andere
(ongewenste) produkten gevormd worden. Er zijn al processen beschreven
die met hoge selectiviteit (70-90%) methanol produceren [Huang, 1994I.
Een grote barriere voor commercialisering van dit proces is echter de lage
omzettingsgraad van methaan (< 1%) bij een hoge selectiviteit voor
methanolproduktie. Er is nog veel onderzoek nodig om de omzettingsgraad
te verhogen en het proces voor industriële toepassing geschikt te maken.
Het grote voordeel van dit proces zou zijn dat de totale omzetting in één
reactor plaatsvindt. Dit zal een gunstige uitwerking op energiegebruik en
investeringskosten hebben in vergelijking met de huidige beschikba~e
processen voor methanolproduktie.

Baeteriologische omzettlng van methaan in methanol
Het is bekend dat er bacteriën zijn die methaan in methanol kunnen
omzetten, bijvoorbeeld Methylococcus [Srivastava et al., 1989]. Deze
bacteriën gebruiken methaan als energie- en koolstofbron. Een probleem is
dat de omzetting in deze bacteriën niet stopt bij methanol maar doorgaat
tot o.a. formeldehyde en koolstofdioxyde. De verwachting is dat het
mogelijk is om deze bacteriën zo te manipuleren dat de omzetting
gelimiteerd wordt tot methanol. Voordelen van een microbiologisch proces
zijn de milde procescondities (atmosferische druk, lage temperatuur
(,60°C)) waardoor een laag energiegebruik te verwachten is, en de lage
investeringskosten van een bioreactor. Een ander voordeel kan zijn dat het
mogelijk is om een dergelijk proces op kleine schaal toe te passen op
plaatsen waar biogas (methaan uit biomassa) beschikbaar is IDijk, 1995].

Alternatieve ammoniakproduktieroutes
Ammoniak wordt voornamelijk gebruikt als grondstof voor
kunstmeststoffen, die planten moeten voorzien in hun stikstofbehoefte. De
meeste planten zijn niet in staat zelf stikstof uit de lucht te binden. Enkele
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planten, bijvoorbeeld klaver, kunnen dit wel. Het proces van stikstofbinding
is al bijna een eeuw onderwerp van onderzoek. Het proces is nog niet
geheel opgehelderd, maar vast staat dat er een enzym (nitrogenase) nodig
is [Leigh, ]99]; Postgate, ]987]. Natuurlijk wordt er gezocht naar manieren
om dit proces commercieel toe te passen. In principe zijn er twee manieren
om planten in staat te stellen stíksof uit de lucht te binden.
Ten eerste kan een plant in symbiose leven met een stikstofbindende
bacterie. In Duitsland is dit al uitgetest met de RhizobiaI bacterie [Dickman,
1987]. Volgens [Leigh, 1991 ] zijn deze baeterieën tegenwoordig
commercieel verkrijgbaar. Ze zijn echter niet toepasbaar voor alle planten.
Het is ook niet bekend wat de invloed is op bijvoorbeeld de opbrengst per
hectare.
De tweede manier is om planten zelf genetisch aan te passen [Leigh, 1991].
Deze weg vereist nog veel onderzoek. Onder andere is meer kennis vereist
over de gevoeligheid van het enzym voor zuurstof, en het mechanisme van
de plant om afbraak van het enzym door zuuratof te voorkomen,
Naast de bovenbeschreven biologische binding van stikstof is er ook een
aantal alternatieve chemische bindingsprocessen in ontwikkeling.
Voorbeelden zijn het gebruik van organo-metaalverbindingen [Zuidema,
]995], de produktie van water~tof uit methaan en vervolgens de synthese
van ammoniak over dezelfde katalysator [Leigh, 1991], de fotokatalyse van
water tot waterstof en zuurstof gevoIgd door de synthese van hydrazine
[Leigh, ]99]], en tenslotte de NO× in afgassen laten reageren tot
ammoniak. Al deze processen bevinden zich nog in een zeer vroeg stadium
van ontwikkeling, en zijn nog nooit buiten het ~aboratorium getest. Het is
nog zeer de vraag of deze processen ooit commercieel zullen worden
toegepast. Voor dit onderzoek kunnen we constateren dat ze voorlopig niet
concurreren met de alternatieve stoomreformingprocessen en de HTR.

4.2 Altematieven voor syngasproduktie
Syngas voor methanolproduktie kan via verschillende chemische reacties
gevormd worden uit aardgas. De belangrijkste zijn stoomreforming en
partiële oxidatie:
- Stoom reforrning: (~H4 + H20 ~, ~O + 3 H2
AH = 206.] kJ/mol (1)
- Partië]e oxidatie: CH4 + 1/2 02 ,-. CO + 2 H2 AH = -36 KJ/mol (6)
Stoomreforming zoals beschreven in hoofdstuk 2 wordt op industriële
schaal het meest toegepast. In de ontwikkeling van syngasproduktie
processen wordt meer aandacht gegeven aan de route via partiële oxidatie.
In dit hoofdstuk worden verschillende proces~en beschreven die deze
ontwikkelingstrend aangeven. Bij de meeste processen is het zo dat niet
alleen reactie (1) of (6) optreedt, maar een combinatie van beide. Het
onderscheid tussen de verschillende syngasprocessen is daardoor niet altijd
duidelijk. [n dit hoofdstuk worden de volgende processen beschreven:
- Katalytische en thermische partiëleoxidatie (4.2.]);
- Gecombineerde reforming (4.2.2);
- Autothermal reforming (4.2.3).
ECN-C--96-042
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Het is niet mogelijk om deze processen te combineren met HTR omdat de
warmte-overdracht en de chemische reacties zodanig g~integreerd zijn dat
geen externe verhitting noodzakelijk is. De processen worden beschreven
met het oog op methanolproduktie. ~ogeli]kheden en eventue~e
aanpassingen voor toepassing op ammoniakproduktie worden apart
aangegeven.

4.2.! Katalytische en thermische partiële oxidatie
Proces
Bij partiële oxidatie wordt aardgas ontzwaveld, gemengd met atoom en
voorverwarmd. Dit mengsel wordt de reactor ingeleid waar ook zuivere
zuurstof ge’injecteerd wordL Een gedeelte van de methaan verbrandt met
deze zuurstof bovenin de reactor tot CO2, H~O en CO. Bij katalytiache
partiële oxidatie (CPO) stromen de gasten vervolgens over een
katalysatorbed (nikkel op alumina) in de reactor, waarbij het aanwezige
atoom via reactie (1) en (2) reageert. Bij thermísche partiële oxidatie (TPO)
bevat de reactor geen katalysator. De reacties vinden plaats bij een hogere
temperatuur. De overall reactie voor katalyti~che en thermische parti~le
oxidatie kan weergegeven worden als reactie (6). Bij CPO en TPO worden
de reactoren dus niet extern verhit. In vergelijking met stoomreforming
geeft partiële oxidatie een syngas met een lagere SN. Door gedeeltelijke
verbranding van aardgas in de reactor tot CO2 is de SN bij het verlaten van
de reactor meestal iets lager dan 2. Om dit te corrigeren wordt een
gedeelte van het CO2 verwijderd uit het syngas.

Procescondities CPO
Temperatuur reactorinlaat’.

500 °C

Temperatuur reactoruitlaat:
Druk in reactor:

900-1000 °C
40-60 bar

Stoom/methaan verhouding:
Zuurstof/methaan verhouding:

0,3
0,6

[Dave en Foulds, 1995]
[Sundset at al., 1994]
[Lathouder, 1988]
[Lathouder, 1988]
[Sundset, 1994]
[Sundset, 1994]
[Dave, 1995]

Procescond~t~es TPO
Temperatuur reactorin]aat:
Temperatuur reactoruitiaat:
Druk in reactor:

400 °C
]200-1500 °C
40-60 bar

Stoom/methaan verhouding:
Zuurstoffmethaan verhouding:

0,7
0,8

[Sundset,]994]
~La~ouder, 1988]
[Lathouder,]988]
[Sundset,]994]
[Sundset, 1994]
[Dave, 1995]
[Sundset, 1994]

Energ~egebrctik
CPO verbruikt minder aardgas als brandstof dan stoomreforming. Daar
staat echter tegenover dat er een luchtseheidingsinstallatie voor
zuurstofproduktie nodig is die veel (compressie)energie verbruikt. Schattingen van het verwachte totale energiegebruik van methanolproduktie via
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CPO (inclusief luchtscheidingsinstallatie) variëren van 27 G !!tOn~ methanol
[Lathouder, ]988; Sundset, 1994] tot 36 G J/ton methanol [Dave, 1995].
Ook bij TPO is een luchtscheidingsinstallatie nodig voor zuuistofproduktie.
Het energie gebruik bedraagt per ton methanol ca. 29 GJ [Lathouder,
1988; Sundset, ]994].
Voordelen t.o.v~ stoomreforming
* Er is slechts één reactor nodig
* Er is geen externe verhitting nodig
* Geen overmaat H2 in het syngas
~ Hoge druk in de reactor bespaart syngascompressie energie

Nadelen t.o.v, stoomreforming
* Er is een enerflie-intensieve /uchtscheidinflsinstallatie
zuurstofpmduktie nodig.
* CO2 verwijdedng nodig voor SN correctie.
* Bij TPO is er een grotere kans op roetvorming in de reactor.

Stand der techniek
CPO en TPO zijn nog geen bewezen technieken maar zijn wel opgebouwd
uit bewezen componenten die commercieel beschikbaar zijn ILathouder,

]9881.
Arnmoniakproduktie
Partiële oxidatie van aardgas is minder geschikt voor de synthese van
ammoniak, omdat er minder waterstof wordt geproduceerd. Vergelijking
van de stoomret:ormingsreaktie (]) en de partíële oxidatie (6) leert dat bij
(1) 3 mol H~ wordt gevormd per mol CH4, en bij (6) slechts 2 mol H2 per
mol CH4. De watergasshift reaktie (2) treedt ook op bij stoomreforming,
waardoor een gedeelte van de gevormde CO met stoom doorreageert tot
H~ en COz. Bij partiële oxidatïe wordt meestal wat stoom toegevoegd om
de temperatuur te beheersen en koolstofvorming tegen te gaan. Reakties
(1) en (2) zullen dus ook in enige mate optreden. Opgemerkt moet worden
dat thermische p~rtiële oxidatie wel wordt toegepast bij zwaardere
koolwaterstoffen, bijvoorbeeld raffinage residuen. Katalytische part[ële
oxidatie wordt niet toegepast als eerste omzetting. In feite vindt in de
secondaire reformer bij de ammoniaksynthese een katalytische partiële
oxidatie plaats.
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4.2.3 Gecombineerde reforming

Figuur 4,1 Primaire reformer voor heat exchange reforming. Hete gassen
verhìtten de katalysatorbuìzen
Proces
Bij gecombineerde reforming vindt de syngasproduktie plaats in twee
reactoren, de primaire en de secundaìre reformer. De primaire reformer is
een buis reactor, vergelijkbaar met een conventioneIe stoomreform’mg
reactor zoals beschreven in hoofdstuk 2. De secundaire reformer lijkt op
een CPO reactor. Het gecombineerde proces verloopt als volgt: Aardgas
wordt ontzwaveId, gemengd met stoom, voorverwamnd en door de
katalysatorbuizen van de primaire reformer geleid. De huizen worden verhit
met branders in de wand van de reformer. Het gedeeltelijk gereformde gas
stroomt in de secundaire reformer waar een gedeelte met zuurstof verbrand
wordt. Het ontstene gas wordt door een katalysatorbed geleid waar reactie
(l) en (2) bij hoge temperatuur op evenwicht komen. De hoge temperatuur
leidt tot een hoge opbrengst aan CO en Hz. De SN van het zo gevormde
syngas }igt iets hoger dan 2.
Op het hierboven beschreven gecombineerde proces zijn verschillende
aanpassingen mogelijk. Allereerst is het mogelijk om een gedeelte van het
aardgas direct in de secundaire ~eformer te leiden, zodat niet alle aardgas
door de primaire reformer gaat. Dit heeft als voordeel dat de (dure)
primaire reformer kleiner kan zijn. Een andere variant is het zogenaamde
’heat exchange’ reformen. Hierbij worden de hete produktgassen van de
secunda[re reformer gebruikt om de prima[re reformer te verhitten. Dit
maakt verhitten van de huizen van de primaire reformer met
aardgasbranders overbodig. Figuur 4.l geeft aan hoe de huizen van deze
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’Gas Heated Reformer’ (GHR) verhit worden door syngas uit de secundaire
reformer.
Een combinatie van belde aanpassingen wordt gevonden in het Reforming
Exchanger System van Kellog (KRES). Hierbij wordt een deel van de
grondstoffen door de katalysatorbuizen van de primaire reformer geIeid. Het
andere deel van de feed gaat naar de secundaire reformer waar het
reageert met zuurstof. Aan het uiteinde van de open katalysatorbuizen
stroomt het gereformde gas het reactorvat van de primaire reformer in en
wordt gemengd met produktgas uit de secundaire reformer. Deze hete
gassen stromen langs de katalysatorbuizen de primaire reformer uit en
voorzien op deze wijze de reformer van benodigde warmte.

Procescondities
Temperatuur inlaat:
350-500 °C
Temperatuur 1~ reformeruitlaat:
730 °C
~
Temperatuur 2 reformeruitlaat:
1000 °C
Druk in reformers:
35-40 bar
Stoom/methaan verhouding:
2,5
Zuurstof/methaan verhouding:
0,5

[Sundset, 1994]
[Schneider lll, 1992]
[Schneider III, 1992]
[Schneider III, 1992]
[Sundset, 19941
[Dave, 1995]

Energiegebruik
Schattingen voor het energiegebruik van gecombineerde reforming variëren
van 30 G J/ton methanol [Farina, 1992] tot 33 G !!tOn~ methanol [Schneider
III, 1992]. Voor GHR variëren schattingen van 29 G J/ton methanol
[Lathouder, 1988] tot 31 G J/ton methanol [Schneider III, 1992].

Voordelen t.o.v, stoornreforming
* De buis reformer is kleiner
* De huizen van primaire reformer worden minder zwaar belast (lagere
temperatuur) waardoor ze langer meegaan.
* Geen overmaat H2 in het syngas
Voor Heat Exchange Reforming:
* De buis reformer heeft geen brandera

Nadelen t.o.v, stoornreforming
* Er is een luchtscheidingsinstallatie voor zuurstofproduktie nodig.
Stand der techniek
Gecombineerde reforming wordt al op industriële schaal toegepast (LURGI
low pressure). De nieuwere processen die gebruik maken van Heat
Exchange Reforming (ICl LCM, KRES) zijn commercieel beschikbaar maar
worden nog niet toegepast. Belemmering vormen de kosten van een
zuurstof plant.

Arnmoniakproduktie
Gecombineerde reforming is het ¢onventionele proces dat bij de
ammoniaksynthese wordt gebruikt. In plaats van zuurstof wordt lucht
gebruikt. Op deze manier wordt de stikstof die nodig is voor de
ammoniaksynthese in het procesgas gebracht. Dit is een wezenlijk verschil
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met de methanolsynthese, waar stikstof juist ingewenst is, omdat dit extra
compressiearbeid vraagt. De secondaire reformer heeft ook tot doel het
resterende methaan in het afgas van de primaire reformer om te zetten.
Door het ontbreken van een warmtewisselend oppervlak, zijn hogere
temperaturen mogelijk, waardoor het evenwicht meer naar rechts komt te
liggen.
Volgens [Rostrup-Nielsen, 1993] is in het ammoniakproces de warmte die
beschikbaar komt met het afgas van de secondaire reformer (met
temperaturen boven de 450°C), voldoende om in 60% van de warmtevraag
van de primaire reformer te voorzien. Er moet dus extra warmte worden
gegenereerd of geïmporteerd. Daarnaast komt er te weinig stoom
beschikbaar om de compressoren aan te drijven, waardoor tevens
elektriciteit moet worden gegenereerd of geimporteerd. Echter, voor plants
met een kleine capaciteit is ’heat exehange reforming’ wel mogelijk. ICI
heeft het LCA proces ontwikkeld, dat gebruik maakt van dit principe. In de
seconda[re reformer wordt een grote overmaat lucht ge’fntroduceerd,
precies voldoende om in de warmtebehoefte van de primaire reformer te
voorzien met het afgas. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de
elektriciteitconsumptie toeneemt door een hogere compressiearbeid en de
noodzaak de samenstelling van het syngaa aan te passen (in een PSAeenheid) [Dybkjaer, 1995b]. Kellog heeft het Kellog Reformer Exchange
System (KRES) ontwikkeld, dat in grote lijnen gebruik maakt van hetzelfde
principe.

4.2.4 Autothermal reforming (ATR)
Proces
Autothermal reforming (ATR) kan gezien worden als de meest vergaande
vorm van gecombineerde reforming. De processen van partiële oxidatie en
stoomreforming zijn ~over geïntegreerd dat ze in één reactor plaats vinden.
De autothermal reactor lijkt sterk op een secundaire reformer of een CPO.
Een verschil met CPO is dat er meer stoom in de reactor geïnjecteerd
wordt. De reacties die optreden zijn net als bij CPO kombinaties van
verbranding en stoomreforming. De verbrandingsreaktie ken als volgt
weergegeven worden [Christensen en Primdahl, 19941:
CH4 + 3/2 02 ~CO + 2 H2OAH = -519 kJ/mol

(7)

De verbranding vindt bovenin de reactor plaats, waar zuurstof via een
brander geïnjecteerd wordt. Niet verbrande methaan en produktgassen
reageren met atoom in het katalysatorbed. De SN kan gevarieerd worden
tussen 1 en 2 door de proces condities aan te passen.
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Procescondttíes
Temperatuur reactodnlaat:

500 °C

Temperatuur reactoruitlaat:
Druk in reactor:

110o °C
20-70 bar

Stoom/methaan verhouding:
Zuurstof/methaan verhouding:

1,5
0,6

[Dave, ] 995]
[Sundset, 3[994]
[Christensen, 1994]
[Christensen, 1994]
[Sundset, ] 994]
[Sundset, 1994]
[Christensen 1994]

Energiegebruik
$chattingen voor het energiegebruik van autothermai reforming variëren
van 28 G J/ton methanol ISundset, 1994] tot 32 G J/ton methanol IFarïna,
1992].

Voordelen t.o.v, stoomreforming
* IEr is sl.echts een reactor nodig
* Er is geen externe verhitting nodig
* Geen overmaat H2 in het syngas
* Hoge druk in de reactor bespaart syngascompressie energie

Nadelen t.o.v, stoomreforming
* Er is een energie-intensieve |uchtscheidingsinsta|[atie voor
zuurstofproduktie nodig.
* CO2 verwijdering nodig voor SH correctie.

Stand der techniek
Het proces is op pilot plant schaa] gedurende drie jaar succesvol getest
[Dybk]aer, 1995a], De volgende stap is opscha]ing naar industrië|e schaal,
Er moet nog veel onderzoek plaats vinden om ontploffingen, branden en
beschadigingen aan de brander te voorkomen [Steenbergen, 1995].

Arnmoniakproduktie
Autothermal reforming is ook toepasbaar voor de syngasproduktie voor
ammoniak. Autothermal reactoren worden al sinds de jaren zestig
toegepast in k]eine-schaa[ ammoniaksynthese [Christensen, 1994].
Tegenwoordig wordt er veel onderzoek gedaan om het proces op te
schalen. Uhde in Duitsland heeft de Catalytis Autothermal Reformer
ontwikkeld en al een demonstratieeenheid gebouwd [Marsh en Thiagarajan,
1993].
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5. KOSTEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR
SYNGASPRODUKTIE
In verschillende literatuurbronnen worden de kosten van verschillende
syngasproduktie4echnologieën met elkaar vergeleken. De schattingen van
verschillende studies blijken nog al eens uit elkaar te liggen. Een
belangrijke oorzaak hiervoor kan zijn dat locale omstandigheden de
investerings- en bedieningskosten sterk b~invloeden [Leblanc, 1994].
Daarnaast is niet altijd duidelijk welke onderdelen van de methanolplant
meegenomen worden in de kostenschatting en welke aannames gedaan

Investeringskosten syngasproduktie
Wij geven de resultaten van 3 verschillende studies in de volgende figuren
weer. [Sundset, 1994~ heeft een kostenanalyse uitgevoerd voor
verschillende altematieven voor syngasproduktie voor methanol. Daarbij is
uitgegaan van een produktiecapaciteit van 2500 ton per dag, steeds
dezelfde lokatie en van dezelfde produktsamensteIling. Kosten van de
methanolsynthese zijn niet meegenomen in deze studie. Figuur 5.1 geeft
een overzicht van de resultaten.

~~ì~ Syngas produktie ~ Luchtscheiding [~] Overig

I

Figuur 5. ] lnvesteringskosten van syngasproduktie voor methanoIplants
met een capaciteit van 2500 ton methanol per dag [Sundset et
al., ]994]

ECN C--96-042

5~

Technology assessment HTR
Figuur 5.2 geeft de resultaten van een studie uitgevoerd door TU Delft
[Dijk, ]995]. Deze studie geeft investeringskosten (fixed capital costs) van
een totale methanol plant met een capaciteit van 2000 ton methanol per
dag en gee[t ook de kosten van afzonderlijke onderdelen.

Stoomref

Cembined

GHR

TFO

l~-~ Syngas unit ~ MeOH unit [~] Compressie D Destillaite ]

Figuur 5.2 lnvesteringskosten voor verschillende processen voor
methanolproduktie met een capaciteit van 2000 ton per dag
[Methro, ~1995]
Figuur 5.3 geeft de re]atieve totale investeringen van verschillende
syngasproduktie-technoIogiën t.o.v, stoomreforming zoals die gegeven
worden in [Farina, 1992].
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Figuur 5.3 Relatieue investeringskosten van ~erschillende
syngastechnologiën [Farina en Supp, 1992]
Hierbij is uitgegaan van de investeringskosten van methanolplants met een
produktiecapaciteit van 2000 ton per dag.
Voor de grote absolute verschillen tussen de resultaten van [Sundset, ]994]
(die alleen de kosten voor synga~produktie geeft) in figuur ]2 en van [Dijk,
19951 (kosten van totale methanolplant) in figuur 13 hebben we geen
verklaring kunnen vinden. We kunnen op basis van deze literatuurgegevens
,.geen uitspraken doen over absolute kosten van verschillende syngasproduktietechnologieën. Als de totale kosten van verschillende technologieën
onderling per studie bekeken worden kan wel geconcludeerd worden dat
conventionele stoomreforming duurder is dan gecombíneerde reforming en
autothermal reforming. Reformers met een kleine huis re~ormer
(gecombineerde reforming, GHR) hebben lagere investeringskosten dan
een conventionele stoomreformer die alleen uit een huis reactor bestaat.
Autothermal reforming en CPO zijn mei hun enkele reactor goedkoper dan
gecombineerde reforming maar niet goedkoper dan GHR. De
investeringskosten van deze technologieën zijn in feite veel lager dan voor
conventionele stoomreformers. Ze vergen echter ook investeringen voor de
produktie van zuurstof in een luchtscheidingsinstallatie. Dit geld niet voor
ammoniakprodukfie. Daar vindt partiële oxidatie met lucht plaats.
Een GHR gekoppeld aan HTR zal, bij gelijke produktiecapaciteit, groter en
dus duurder zijn dan een GHR in combinatie met een partiële oxidatie
reactor. De reden hiervoor is dat alle omzetting bij HTR-GHR plaats moet
vinden in de GHR huizen terwijl bij ’conventionele’ GHR een groot deel van
de omzetting in de secundaire reactor plaats vindt. Bij HTR-GHR is
weliswaar geen secundaire reactor en geen luchtscheidingsinstallatie nodig,
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de kosten van de HTR instai]atie zullen veel hoger zijn dan die van partiële
oxidatiereactor en luchtscheidingsinsta]]atie.

Bedieningskosten
[Sundset, 1994] heeft de totale jaarlijkse bedieningskosten van
verschillende technologieën berekend. Deze kosten bestaan voor het
grootste deel (>80 %) uit aardgaskosten. Het blijkt dat de bedieningskosten
voor alle techno]ogieën rond de 30 MM$/jaar liggen (inclusief
zuurstofproduktie).
Ervan uitgaande dat een modern methano]proces een aardgasverbruik van
29 G J/ton methanol kan bereiken, kan berekend worden dat de
warmtevraag van dit proces 29-20 = 9 G J/ton methanol bedraagt.
aardgaskosten van 8 DFI/GJ, betekent dit dat de warmtekosten van een
modern fossiel gestookt proces 72 DFI per ton methanol bedragen.
In 3.] is berekend dat bij HTR-stoomreforming de warmtevraag ca. 18 GJ
per ton methanol bedraagt. Om te kunnen concurreren met een modern,
aardgas gestookt, methanolproces, zullen de warmtekosten van door HTR
geleverde warmte maximaal 72/18 = 4 DFI/GJ mogen zijn.
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6. CONCLUSIES
Technisch is het mogelijk om een HTR te integreren met de
synthesegasproduktie voor methanol- en ammoniaksynthese.
Ontwerpstudies en tests op kleine schaal geven aan dat industriële
toepassing mogelijk is. In Japan wordt gewerkt aan een HTR testreactor die
eventueel gekoppeld kan worden aan een stoomreformer. Koppeling van
HTR aan syngasproduktie via stoomreforming maakt de inzet van aardgas
als brandstof overbodig. Dit levert een besparing van 35% op aardgas
(grondstof ÷ brandstof) in vergelijking met aardgas gestookte
stoomreforming.
Er is een aantal technische nadelen te noemen met betrekking tot integratie
van HTR met stoomreforming. Ten eerste wordt een flexibele proeesvoering
van de methanol- en ammoniakproduktie belemmert. Voor methanol
produktie heeft het stoom-reformingproces bovendien het nadeel dat een
grote overmaat aan waterstof geproduceerd wordt. In fossiel gestookte
processen wordt dit meestal ingezet als stookgas voor de reformer. Bij
koppeling met HTR zal er ook een overmaat aan waterstof zijn. Die kan
echter niet verbrand worden maar moet een andere bestemming krijgen.
Tenslotte gaat het rendement van de warmtelevering omlaag omdat de
warmte moet worden overgedragen op een secundaire heliumkringloop
vanwege veiligheidseisen.
De tendens in de ontwikkeling van syngasproduktie is naar het verkleinen
of zelfs elimineren van de extern gevuurde buisreformers. Buisreformers zijn
namelijk erg duur en vergen regelmatige vervanging van katalysatorbuizen.
Alle grote licensors ontwikkelen nieuwe processen. Deze nieuwe processen
zijn in een ver stadium van ontwikkeling. Wij verwachten dat op lange
termijn stoomreforming het zal afleggen tegen altematieven voor
syngasproduktie, omdat deze technologieën goedkoper en efficiënter zijn
(worden) en omdat ze de mogelijkheid bieden om de syngassamenstelling
te variëren. Bij de nieuwe processen is inzet van HTR niet meer mogelijk
door de hoge mate van integratie van chemische reacties en warmteoverdracht.
Naast de bovengenoemde technische overwegingen is er een aantal
’economische’ overwegingen die in beschouwing moeten worden genomen.
Ten eerste worden nieuwe methanol- en ammoniakfabrieken de laatste
jaren vooral gebouwd in Zuid-Oost Azië, het Verre Oosten en Latijns
Amerika, vanwege lage grondstof- en arbeidskosten aldaar. De verwachting
is dat deze tendens zich doorzet en dat in de komende decennia in
Nederland geen nieuwe capaciteit zal worden neergezet. Hierdoor is het
onwaarschijnlijk dat in Nederland HTR gekoppeId wordt met methanol- of
ammoniakproduktie. Daarnaast is het op dit moment moeilijk om de
kosten van zowel HTR gekoppeld aan stoomreforming, als van de nieuwe
syngasproduktieprocessen in te schatten. Het is echter wel zeker dat het
toevoegen van HTR als externe warmtebron de investeringskosten sterk zal
verhogen.
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Op basis van bovengenoemde overwegingen komen wij tot de conclusie
dat koppeling van HTR met stoom~eforming in Nederland een niet
realiseerbare optie is.
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INPASBAARHEID HTR BIJ NAFTAKRAKEN
I.Co Kok

1. INLEIDING
Het doel van dit (deel)onderzoek is de toepasbaarheid van de
proceswarmte afkomstig van een Hoge-Temperatuur Reactor (HTR) [1-6]
in het hoge-temperatuur naftakraakproces te bepalen. In het
temperatuurgebied van 650 tot ]000°C wordt in een (stoom)kraker5 nafta
middels ondervuring om9ezet in lichtere produkten. De hoofdprodukten van
het kraakproces zijn etheen en propeen (uitgangsstoffen voor bijvoorbeeld
kunststoffen). Aangezien het naftakraakproces een grote warmtevraag heeft
(de thermische capaciteit van de naftakrakers in Nederland ligt in de range
van 200-275 MWth), zou directe Ievering van de HTR proceswarmte aan dit
kraakproces een interessant altematiet: kunnen zijn voor ondervuring. In een
HTR wordt namelijk splijtingswarmte bij hoge temperatuur (bijvoorbeeld
900°C) overgedragen op helium. Deze warmte kan niet alleen worden
benut voor de opwekking van elektriciteit, maar ook als warmte. Deze
mogelijkheid zal op basis van een technische en economische vergelijking
met de huídige sítuatie (ondervur[ng/ van het kraakproces geëvalueerd
worden.
De petrochemische industrie is de grootste energiegebruiker in de
Nederlandse industrie sector. Tabel 1 illustreert het primaire energiegebruik
van deze sector. De petrochemische industrie neemt 35% van het totale
industrieel primair energiegebruik [7] en 15% van het totale primair
~energiegebruik in Nederland [81 voor zijn rekening. Voor dit hoge
energiegebruik is onder andere het kraakproces verantwoordelijk. De
ontwikkelingen in de energievoorziening van de krakers spelen dan ook een
belangrijke rol in deze industrietak.
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Tabel ] Industrieel primair energiegebruik in Nederland
Industrie
Petrochemie
Raffinage
Basismetaal
Kunstmest
Voeding
Anorganische chemie
Papier (incl. drukkerijen)
Bouwmeterialen
Overig

Totaal sector
Nederland

[PJ/jaa~l
420
160
152
128
1 14
68
48
43
67

1200
2850

35
13
12
I1
10
6
4
4
5

100
100

De petrochemie is een schakel tussen de o[ie-industrie en de
consumentindustrie, en produceert een beperkt aantal basischemicaliën, te
weten: etheen, propeen, butenen/but~adieen en aromaten (benzeen, tolueen,
xylenen) I9]. De hoofdprodukten van de petrochemische industrie zijn
industriële chemicaliën, kunststoffen, harsen en eIastomeren. Deze
produkten worden in de (chemische) procesindustrie verder verwerkt tot
bijvoorbeeld rubber en kunststof produkten, vezels, verf en
geneesmiddelen. Voor een analyse van de huidige petrochemische industrie
in Nederland wordt verwezen naar [71,
Het kraakproces waarmee deze basischemicafiën geproduceerd worden, is
hoog-energetisch. De keuze van grondstoffen en produkten hangt in de
eerste plaats at: van economische randvoorwaarden [9,10]. Verschillende
voedingen, reikend van etheen tot gasolie, kunnen in een kraker omgezet
worden naar baslschemica[iën. Het type voeding heeft echter wel invloed
op de produktmix en het daarmee samenhangende energiegebruik van de
kraker. Beschikbaarheid, transportmoge[ijkheden en prijs van voedingen
hebben ertoe geleid dat de meeste kraakinstallaties in Europa draaien op
de zwaardere ofieffacties als nafta en gasolie [9]. Gezien de marktvraag
vindt er in het algemeen een optimalisatie naar etheen plaats.
De Nederlandse petrochemische industrie is gebaseerd op 5
stoomkraakinstallaties [1 1]. In tabel 2 wordt het ontwerp en de capaciteit
van de installatie weergegeven. In [7] is een energiebalans voor
Nederlandse stoomkrakers opgenomen. De petrochemische comple×en zijn
gevestigd in Geleen (1930), Rijnmond (1949), Terneuzen (1964) en
Moerdijk (1973) [71. De jaartallen geven aan wanneer de verschillende
petrochemische lokaties in gebruik zijn genomen.
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Tabel 2 Kenmerken van Nederlandse stoomkrakers Il 1,
Lokatie

Ontwerp

DOW Terneuzen
DOW Terneuzen
DSM Geleen
DSM Geleen
Shell ~oerdijk

Lummus
Lummus
Linde
Lummus
Stone & Webster

Totaal

Capaciteit~
[~ton etheen/jaar]
0,545
0,591
0,455
0,570
0,600
2,761

1 Verondersteld wordt dat de capaciteit gebaseerd is op nafta voeding; capaciteit varieert voor
LPQ (hoger) en gasolie (lager): b]j een zwaardere voeding ontstaan meer bijprodukten.

Om een goed beeld te krijgen met betrekking tot de inpasbaarheid van de
HTR worden in hoofdstuk 2 de chemische achtergrond, het produktieproees
en zowel produktverdelíng als energiegebruik van een naftakraker
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de technologische inpasbaarheid van de
HTR als warmtetechnologie bij het naftakraken onderzocht. De
economische inpasbaarheid van de HTR wordt in hoofdstuk 4 geëvalueerd.
Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies ten aanzien van de
inpasbaarheid van de HTR bij naftakraken gepresenteerd.
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2. PROCESBESCHRIJVING VAN
NAFTAKRAAKPROCES
2.1 Chemische achtergrond
Bij naftakraken wordt nafta omgezet in lichtere produkten (alkenen en
acetyleen). De hoofdprodukten zijn etheen en propeen (uitgangsstoffen
voor bijvoorbeeld kunststoffen). Er zijn diverse mogelijkheden om de nafta
te kraken [13-15], te weten pyrolyse, medium-temperatuur pyrolyse en
hoge-temperatuur pyrolyse. Thermisch kraken bij temperaturen boven
650°C wordt pyrolyse genoemd. Pyrolyse wordt toegepast om alkenen en
acetyleen te produceren, welke als grondstoffen voor petrochemicaliën
gebruikt worden. In het temperatuurgebied van 650 tot 1000°C wordt
medium-temperatuur pyrolyse (stoomkraken) uitgevoerd, waarbij alkenen
worden geproduceerd. Thermisch kraken bij temperaturen boven 1000°C
wordt hoge-temperatuur pyrolyse genoemd en wordt toegepast om
acetyleen en etheen te produceren.
In deze studie wordt nader ingegaan op stoomkraken. Stoom wordt
toegevoegd aan het kraakproces om de partiële druk van de
koolwaterstoffen in het reactiemengsel te verlagen, aangezien dit de
cokesvorming aanzienlijk vermindert. De hoofdprodukten van het
stoomkraakproces zijn etheen en propeen, maar er kunnen - afhankelijk
van de toegevoerde voeding - ook secundaire produkten zoals een C4
(verbindingen met 4 koolwaterstofatomen) fractie rijk aan butadieen en een
C~÷ (verbindingen met 5 of.meer koolwaterstoffen) fractie met een hoog
aromaatgehalte worden gevormd. Theoretisch gezien kunnen alle
koolwaterstofmengsels welke alkanen bevatten, met uitzondering van
¯ methaan, gebruikt worden als voeding voor het stoomkraakproces.
In Europa is het stoomkraken van nafta het meest toegepaste proces. Nafta
is de aanduiding voor de lichte petroleum fractie, waarvan de lichtste
componenten 5 koolstofatomen (C5) bevatten, met als kooktraject C5215°C. Op grond van destillatie temperaturen kunnen nafta’s onderverdeeld
worden in lichte (C5-70°C)6, middellichte (70-140°C), zware ( 140-165°C)
en extra zware (165-215°C) nafta. De fysische en chemische
eigenschappen van nafta kunnen per oorsprong verschillen. Zo kunnen
bijvoorbeeld dichtheid, kooktraject en chemische samenstelling (paraffinen,
naftenen en aromaten) variëren [13,16I. Dit kan het kraakproces
beïnvloeden.

Thermodynamische aspecten [13,14]
Thermisch kraken is gebaseerd op de thermische instabiliteit van de
meeste koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen zijn bij temperaturen boven circa
~[00°C thermodynamisch instabiel: de vrije vormingsenthalpie (AG°f) is
positief bij deze relatief lage temperaturen. Naarmate de vrije vormingsenthalpie kleiner wordt, neemt de stabiliteit van de chemische verbinding toe.
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In tegenstelling tot alle andere koolwaterstoffen neemt de
thermodynamische stabiliteit van acetyleen toe met toenemende
temperatuur. Om deze reden wordt hoge-temperatuur pyrolyse toegepast
voor de produktie van acetyleen, terwijl de produktie van alkenen
plaatsvindt door toepassing van medium-temperatuur pyrolyse. In een
figuur waarbij de vrije vormingsenthalpie wordt uitgezet tegen de
temperatuur kan de thermodynamische stabiliteit van de chemische
verbindingen afgeleid worden []3]. De gewenste onverzadigde
koolwaterstoffen blijken alleen bij relatief hoge temperaturen stabieler te
zijn dan de verzadigde verbindingen waarvan zij zijn afgeleid.
De twee voornaamste reacties bij medium-temperatuur pyroIyse zijn splitsing van een C-C of C-H binding door thermische activering. De willekeurige sp[itsing van een C-C binding van de koolstofketen - de
kraakreactie - produceert een alkaan en een alkeen volgens vergelijking I:
Cm+nH2(m+n)..2 --> CmH2m + CnH2n+2

(1)

Bijvoorbeeld: R-CH2-CH2-CH3 --> R-CH~ + CH2=CH2
waarin: R
C
H
m,n

= wil]ekeurige koolwaterstofketen
= koolstol:atoom
= waterstofatoom
= aantal atomen

De splitsing van een C-H binding leidt tot de vorming van een alkeen,
waarbij het aantal koolstofatomen ongewijzigd blijft en tegelijkertijd
waterstof wordt geproduceerd volgens vergelijking 11:

(ll)
Bijvoorbeeld: CHs-CH3 --> CH2=CH2 + H2
Deze reactie wordt dehydrogenatie genoemd. Zowel de kraakreactie als de
dehydrogenatie zijn endothermisch en worden bevorderd door hoge
temperatuur en lage druk. De vergelijking van b[ndingsenthalpieën van een
C-C en C-H bindingen (345 kJ/mol en 413 kJ/mol respectievelijk) laat zien
dat een kraakreactie eerder zal optreden, aangezien dit proces minder
energie vereist dan dehydrogenatie.

Kinetische aspecten [13-15]
Het principe van pyrolyse berust op radicaal mechanismen. Radicaal
reacties worden ge’initieerd door warmte of stralingsenergie (bijvoorbeeld
OV straling). De initiatie reactie is de ont|eding van een koolwaterstof
molekuul in twee radicalen:
R-H2C-CH2-R -Energie-> R-H2C, + ,CH2-R

(111)

waarin: R = willekeurige koolwaterstofketen
C = koo|stofatoom
H = waterstofatoom
¯ = radicaal
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De radicalen zijn instabiel en reageren verder volgens bijvoorbeeld de
volgende propagatie reacties:

--7 R° ÷ CH~=CH-R
/
R-HCo-CHa-R --

(IV)

\
--> H~ + R-CH=CH-R
Hoewel de recombinatie van vrije radicalen zeer snel verloopt, is de
concentratie aan niet-radicaal koolwaterstoffen veel groter dan de
concentratie aan radicalen gebruikt in industriële kraakprocessen. Om deze
reden is een botsing van een radicaal met een niet-radicaal koolwaterstof
veel waarschijnlijker dan een botsing tussen twee radicalen.
Naast primaire kraakreacties die een verzadigde alifatische koolwaterstof
omzetten in een alkaan en een alkeen, bestaan ook secundaire
kraakreacties. Dit tweede type kraakreactie kan worden onderverdeeld in 3
soorten reacties:
1. Reacties bestaande uit verdere pyrolyse van alkenen welke
geproduceerd zijn door primaire reacties;
2. Hydrogenatie en dehydrogenafie reacties waarin alkanen, a[kadienen,
en acetylenen worden geproduceerd uit alkenen.
3. Condensatie reacties waarin twee of meer kleinere fragmenten
combineren om grotere stabiele strukturen zoals cycloalkadienen en
aromaten te vormen.
De twee stadia van thermisch kraken zijn slechts opvolgend, indien de
omvang van de door primaire kraakreacties geproduceerde produkten
voldoende is om de secundaire kraakreacties te initiëren. Daarom vinden
de primaire en secundaire kraakreacties gelijktijdig plaats. De secundaire
reacties zijn bij lage omzettingsniveaus van de p~imaire reactant relatief
onbelangrijk, maar spelen een grotere rol naarmate het omzettingsniveau
toeneemt. De gevormde alkenen zijn bij het kraakproces veelal stabieler
dan de voeding en worden zodoende omgezet met relatief lage snelheden.
De degradatie van deze alkenen door secundaire condensatie reacties
verloopt eveneens erg langzaam vanwege de lage partiële druk van deze
componenten. De rol van de hydrogenatie- en dehydrogenatie reacties die
plaatsvinden - met name de eerstgenoemde waarbij ethaan uit etheen
wordt gevormd - blijft beperkt als gevolg van de lage partiële drukken van
alkenen en waterstof.
De snelheden van de kraakreactie worden significant boven 700°C.
Dehydrogenatie vindt in hoofdzaak plaats boven 800°C tot 850°C. De
vorming van polyaromatische koolwaterstoffen en cokes gebeurt alléen
snel bij temperaturen boven 900°C tot 1000°C. Te lange verblijftijden of
hoge reactietemperaturen verhogen de opbrengst aan zware aromatische
derivaten ten koste van de produktie van lichte alkenen.
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2.2 Produktieproces
Naftakraken wordt toegepast om polymeer kwalitatieve etheen te produceren. Be]angrijke bijprodukten zijn propeen (chemische of polymeer
kwaliteit), een butadieen-rijke C4 fractie en C6-C8 aromaat-rijke
kraakbenzine. Het produktieproces ìs weergegeven in figuur 1 I24].

HD Stoom
Pyroly~e-stookolie
Etheen

~yrolyse-

Ethaan

1. pyrolyse module
2. transfedeiding-wa rmtewissela ar
3. benzine fractioneerkolom
4. ’quench-tower’
5. waterafscheidlng
6. compressie en COz/H2S verw]jdering
7. droger
8, voorkoeling en waterstofafscheiding

9. demethanizer
10. deetha~zer
11. hydro9en]sering
12. etheen fractioneerkolom
13, deproparfizer
14. propeen fracfioneerkolom
15. debutanizer

Figuur 1 ProduMieproces van naftakraken [24]

In de pyrolyse-module (1) wordt de nafta voorverwarmd tot 650°C [19[ en
vervolgens gekraakt in buisvormige SRT (’Short Residence Time’)
kraakfornuizen bij hoge temperatuur. De kraakgassen verlaten het
kraakfomuis bij een temperatuur van circa 760°C tot 870°C [241 en worden
snel afgekoeld tot 400°C [19] in een transferleiding-warmtewisselaar (2). In
deze warmtewisselaar wordt warmte teruggewonnen in de vorm van hogedruk stoom. In deze studie gaat het om bovenstaande processtappen.
Vervolgens worden de kraakgassen naar de fractioneerkolommen geleid.
Hier worden de kraakgassen allereerst verder gekoeld tot 200-220°C door
injectie van kraakbenzine om de pyrolyse-stookolie te verwijderen van
benzine en lichtere fracties (3). Een laatste afkoeling tot 40-50°C [19] vindt
plaats door een direkte water ’quench’ in de ’quench tower’(4). Tenslotte
worden met behulp van verscheidene aan elkaar gekoppelde fractioneerkolommen in diverse processtappen de petrochemische grondstoffen,
waarvan etheen en propeen de voornaamste zijn, afgescheiden en
gezuiverd [13,15,17-19,24].
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Een pyrolyse-module kan onderverdeeld worden in de volgende vier
hoofdcomponentem
verwarmingssysteem: levering van reactie- en voorverwarmingsenergie aan naffavoeding en stoom;
2. stralingszone: zone waar het thermisch kraakproces in een
pijpenbundel door warmteoverdracht van het verbrandingsproces door
straling aan de nafta plaatsvindt;
3. convectiezone: terugwinning van in de stralingszone niet overgedragen
warmte om voeding voor te verwarmen en stoom te produceren;
4. transferleiding-warmtewisselear: snelle afkoe]ing van de kraakgassen
en warmteterugwinning in do vorm van stoom.
In figuur 2 wordt de pyrolyse-module volgens het Lummus SRT-concept
gedetailleerder weergegeven [20]. Het kraakfornuis zelf bestaat uit twee
tegengesteld aan elkaar gekoppelde modulen (zie figuur 1). Een dergelijk
dubbelfornuis heeft als voordeel dat het warmteverlies lager is dan bij een
enkelfornuis vanwege de gemeenschappelijke tussenmuur. Dit type
kraakfornuis is ontworpen voor het kraken van verschillende voedingen,
reikend van ethaan tot gasolie, teneinde de operationele flexibiliteit te
vergroten. Sinds 1985 zijn SRT V-pyrolyse-modulen in bedriif die volgens
hetzelfde SRT-concept werken dat voorheen commercieel gedemonstreerd
is [21]. Naast het Lummus SRT-concept bestaan diverse andere ontwerpen
voor kraakfornuizen [13,24-29]. Bij al deze fornuistypen speelt het ontwerp
van de pyrolyse-buizen een belangrijke rol, aangezien de warmteove~dracht
een grote invloed heeft op het verloop van de kraakreacties. De
pijpenbundel kan afhankelijk van het ontwerp bestaan uit horizontale of
verticale pyrolyse-buizen met een vari~rend aantal windingen [13,15,22].
Het benodigde warmtewisselaar-oppervlak wordt afgeleid uit de voor de
pyrolyse benodigde warmteflux. In de praktijk komen de afmetingen van de
pyrolyse-buizen neer op een diameter van 05 à 120 mm en een wanddikte
van 7 à 8,5 mm [13]. Vervaardiging van de pyroIyse-buizen vindt plaats
door extrusie of centrifugaalgieting. In een centrifugaal gietproces worden
medium staallegeringen (25-30% chroom en 20-30% nikkel) met een
koolstofgehalte van ongeveer 0,5% toegepast [13,14].
Door de vele ontwerpcriteria is om het ontwerp van de pyrolyse-module
complex. Met de volgende parameters moet rekening worden gehouden
[13,15,23]:
1. voedingseigenscha ppen;
2. verwachte pyrolyse-opbrengsten en voedingsomzettlng;
3. uitlaatdruk van de bundel en stoom/koolwaterstofverhouding;
4. totale verblijftijd;
5. temperatuurprofiel van het kraakgas;
6. wandtemperaturen-proflel tijdens het opstarten, operatie en uit bedrijf
nemen, en de maximaal toelaatbare temperatuur;
7. cokesafzetting en bedrijfstijd van het fornuis;
8. verdelingen van warmtestromen;
9. totale thermische efficiëntie.
Naast deze parameters moet in het geval van modernisering voldaan
worden aan de randvoorwaarden van het bestaande kraakfomuis
(bijvoorbeeld dimensies kraak~’ornuis, soort branders). Kraakfornuizen
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worden gemoderniseerd om de capaciteit te vergroten, selectiviteit naar
etheen en thermisch rendement te verbeteren en de uitvaltijd voor
ontkoling en onderhoud te verminderen í30].
Uitlaat rookgassen

Voor te verwarmen nafta

Afvalwarmte
stoom

~ Convecfiezone

Stralingszone

I

Snelle afkoeling in
Warmtewisse[aar

Zijmuur ~
brander

Afgekoelde
kraakgassen
en
warmteterugwinning

~

Bodem brander

Figuur 2 Pyrolyse-module [20]
De produktiecapaciteit van een dubbelfomuis bedraagt ongeveer 40 kton
etheen per jaar bij de huidige stand van de techniek. Een 400 kton/jaar
stoomkraker bestaat dus uit tien naftakraakfomuizen en één of twee
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fornuizen om gerecycled ethaan te kraken. Daarnaast zijn gewoonlijk één of
twee reserve kraakfornuizen (10-15% van de theoretische
pmduktiecapaciteit) aanwezig om de capaciteit in stand te houden
kraakfornuis in verband met ontkoling en/of onderhoud [13]. Het
tijdsinterval tussen twee opeenvolgende ontkolingen is afhankelijk van de
installatie en voeding. In ideale situaties is dit tijdsinterva~ 90 dagen. Het
tijdsinterval is echter altöd korter door de onvermijdelöke aangroeiing op de
transferleiding-warmtewisselaar. In de praktijk is het tijdsinterval tussen
twee opeenvolgende ontkolingen ongeveer 65 dagen [131~

2.3 Produktverdeling en energiegebruik
2.3.! Produktverdeling
Vanwege de complexiteit van de chemische reacties (paragraaf 2.1) die
plaatsvinden bij het naf.takraken, is het nog steeds niet mogelijk om de
produktverdeling volledig te regelen. De compIexiteit van deze chemische
reacties neemt toe naarmate de voeding zwaarder is. Desondanks zijn vrij
radicaal mechanismen een belangrijk instrument geweest voor voorspelling
en correlaties van pyrolyse-data [ 13, ~ 5,18,231~
De produktverdeling wordt beïnvloed door het type voeding,
procescondities en ontwerp. In het algemeen vindt er optimalisatie van dit
proces naar een maximale etheenproduktie plaats, aangezien de vraag naar
dit produkt het grootst is.

Type voeding [13]
De produktverdeling hangt af van de chemische samenstel]ing van de nafta
voeding. De thermische stabi~iteit van koolwaterstoffen in de voeding neemt
toe in de volgende volgorde: paraffìnen, naffenen, aromaten. Dit resulteert
in een hogere etheenopbrengst naarmate de voeding rijker is aan
paraffinen,
Procescondities [13-15]
De produktverde[ing is gerelateerd aan de variabe[en temperatuur,
verblijftijd en partiële druk van de koolwaterstoffen. De individuele
optimalisatie van deze parameters is doorgaans tegenstrijdig. Met de terra
kraakscherpte (’severRy’) wordt geprobeerd de totale invloed van deze
parameters op de prestatie van de reactiemod~le vast te leggen. Door
temperatuur, verblijftijden en partië[e druk van de koolwaterstoffen te
wijzigen, is het mogelijk om de relatieve opbrengsten aan etheen en
propeen binnen zekere grenzen te variëren.
De k~aakscherpte kan op diverse manier gedefinieerd worden. Oe definitie
van de kraakscherpte verschilt per fabrikant. De algemene methode om de
scherpte van het naffakraken te bepalen, berust op het gewicht van de
opbrengst aan lichte produkten die drie koolstofatomen of" minder bevatten.
Een andere rnethode is om de verhouding tussen etheen- en
propeenopbrengst of alleen de etheenopbtengst els maatstaf te gebruiken.
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Naast deze grove methoden hebben licentiehouders verfijnde analyses
ontwikkeld zoals de MCP (Molecular Collision Parameter) I13] en KSF
(Kinetic Severity Function) [13,15].
De scherpte van het naftakraken kan sterk variëren I14]. Bij de ’low
severity’ methode worden relatief lage temperaturen tussen 725 en 800°C
gecombineerd met relatief lange verbliiftijden tussen !,0 en 1,5 seconde. In
het geval van de ’high severity methode’ worden relatief hoge temperaturen
tot circa ]000°C gecombineerd met korte verbIijftijden tussen 0,2 en 0,3
seconde. Tegenwoordig wordt ook de zogenaamde Milliseconde
technologie toegepast, waarbij de verblijftijden korter zijn dan 0,1 seconde
en de uitlaattemperaturen variëren van 870 tot 930°C [29].
Naast reactietemperatuur en verblijftijd is de partiële druk van de
koolwaterstoffen ook een belangrijke parameter. Op basis van
procestechnische overwegingen bedraagt de druk van de nafta niet meer
dan 2 bar. Hoe lager de partiële druk van de koolwaterstoffen namelijk is,
des te hoger de opbrengst aan etheen. De partiële druk wordt verlaagd
door het reactiemengsel met stoom te verdunnen. Dit resulteert in een
vedaging van de totale reactiesnelheid en vergroting van de pyrolyseselectiviteit, waardoor de opbrengst aan etheen toeneemt. Op deze wijze
kan de opbrengst aan etheen verder worden geoptimaliseerd. Een
stoom/nafta verhouding die hoger is dan 2, is gunstig voor de opbrengst
aan etheen [13]. Uit economische overwegingen wordt in het algemeen
echter een waarde van 0,5 tot 0,6 ton stoom per ton nafta als bovenste
grens gehanteerd.
Een voorbeeld van de produktverdeling als functie van de scherpte van het
naftakraken exclusief dan wel inclusief ethaanrecycling wordt gegeven in
tabel 3 [13]. In deze tabel wordt ethaanrecycling meegenomen, aangezien
deze methode veelal wordt toegepast ter additionele verhoging van de
opbrengst aan etheen. Naarmate de kraakscherpte toeneemt, wordt de
totale opbrengst aan alkenen hoger. De opbrengst aan propeen neemt
echter af met toenemende kraakscherpte. Dit betekent dat de
propeen/etheen (p/e) verhouding kleiner wordt met toenemende
kraakscherpte.
Tabel 3 Pmduktverdeling naar opbrengst [gewichts%] van naftakraken als functie van de
kraakscherpte exclusief dan wel inclusief ethaanrecycling [13]
Kraakseherpte
Ethaanrecycling

Medium
Exclusief Inclusief

Waterstof/methaan
Etheen
Ethaan
Propeen/propean
Butadieen
Overig
Benzine
Zware produkten

14,9
]8,3
7,5
19,2
3, ]
9,1
24,9
3,0

15,5
24,4
-19,5
3, ]
9,6
24,9
3,0

Hoog
Exclusief Inclusief
]4,91
23,5
6,2
18,35
3,2
7,2
22,6
4,1

]6,1z
28,5
-18,33
3,2
7,2
22,6
4,1

Zeer hoog
Exclusief Inclusief
17,8
30,0
4,2
17,5
4,0
5,7
]6,1
4,7

18,1
33,4
17,8
4,0
5,7
16,3
4,7

0,8% waterstof; 14,1% methaan.
0,9% waterstof; 15,2% methaan.
17,5% propeen; 0,8% propaan.
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Een andere factor die een rol speelt bij het selecteren van de
procescondities is de onvermijdelijke koolafzetting in een kraakfornuis,
welke het kraakp~oces belemmerd. De kraakscherpte, de kwaliteit van de
voeding, het koolwaterstofdebiet en de selectiviteitsparameters hebben een
grote invloed op de snelheden waarmee koolafzetting plaatsvindt [23]. Zo
leidt bijvoorbeeld een toename in de kraakscherpte tot vergroting van het
aantal bewerkingen voor ontkoling. Daarentegen kan het toevoeren van
atoom een bijdrage leveren aan de partiële verwijdering van koolafzettingen
in de buizen van het kraakfornuis door omzetting van kool met stoom naar
koolmonoxide en waterstof (C ÷ H20 ~--~ CO ÷ H2).

Fornuisontwerp [13]
Correlaties tussen bedieningsvariabelen en opbrengsten van de
hoofdprodukten zijn slechts geldig voor een specifiek type kraakfomuis
Hoewel de absolute waarden per installatie verschillen, blijft de trend van de
mogelijke variaties in voeding en procescondities gelijk. In tabel 4 zijn de
voornaamste produktopbrengsten opgenomen voor een aantal
verschillende ontwerpen [24-28] waarbij ethaan wordt gerecycled,
Tabel 4 Voornaamste produktopbrengsten [gewichts%] voor een aantal verschillende ontwerpen
gebruikmakend van lichte tot zware naftavoeding en ethaanrecycling
Ontwerp
Etheen
Propeen
Butadieen
Aromaten (BTX)~

ABB Lummus Crest
[24]

Stone & Webster
[25,26]

Linde AG
[27]

Technìp/KTl/
TechniPetrol [28]

34~4
14,4
4,9
] 4,0

34,5
12,6
4,2
14,6

33,!.

34,5
14,3
4,9
15,0

I BTX staat voor Benzeen, Tolueen en Xylenen.

2.3.2 Energiegebruik
Ondanks de lage prioriteit van terugdringing van het energiegebruik in de
petrochemische industrie, is door voortdurende modernisering - veelal
wijzigingen in eonvectiezones - het gemiddelde rendement van de krakers
al hoog. In 1985 was reeds een thermische efficiëntie van 94-95% bereikt
[30]. Dit hoge rendement heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de
kraakfomuizen geen revolutionaire wijzigingen meer zullen ondergaan. Wel
zijn de buisreaktoren en de constructie van het fomuis nog steeds in
ontwikkeling om een hoge~e opbrengst aan etheen te verkrijgen [31].
Dezelfde parameters die de produktverdeling beïnvloeden (zie paragraaf
2.3.1) hebben hun weerslag op het energiegebruik. Daarnaast bepalen ook
de volgende factoren het energiegebruik: (i) leeftijd van de installatie, (ii)
capaciteit van de installatie, (iii) bedrijBtijd en (ir) procesregeling en
onderhoud. In het volgende worden de trends van de verschillende
parameters beschreven aan de hand van verlaging van het energiegebruik.
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Mogelijkheden om tot verlaging van het energiegebruik per ton etheen te
komen, zijn:
¯ een ]ichtere voeding;
¯ een hogere kraakscherpte;
¯ modernisering van de installatie;
¯ een grotere capaciteit;
¯ verhoging van de bezettingsgraad;
¯ verbetering van het beheer over procesregeling en onderhoud.
Verlaging van het energiegebruik heeft echter voor de petrochemische
industrie een lagere prioriteit dan (i) het verhogen van de etheenopbrengst
en (ii) het verbeteren van de operationele flexibiliteit om de samenstelling
van de voeding te kunnen variëren
liet energiegebruik kan berekend worden met de volgende empirische
formule [32]:

Y = AX + B

(V)

waarin Y ~ energietoevoer G J/ton voeding; X ~ selectiviteit als functie van
etheenopbrengst [ton/ton]; A, B = constanten [G J/ton]
De (proces onafhankelijke) constante A hangt alleen maar af van fysische
eigenschappen zoals reactiewarmte en eigenschappen van de kraakgassen.
Deze constante varieert, onder standaard ’battery limits’ condities, in
geringe mate met voeding en kraakscherpte, en kan zodoende redelijk
constant verondersteld worden. Parameter B is daarentegen afhankelijk van
de prestatie van de installatie en lokale condities. Deze constante wordt dus
beïnvloed door thermische rendementen, selectiviteit en
warmteterugwinning en is verschillend per installatie. In 132] wordt een
voorbeeld gegeven van een hoog rendement naftakraker met de flexibiliteit
om 30% etheen te produceren gebruikmakend van ethaan, propaan en
butaan voedingen. Bij gegeven omstandigheden bedragen de constanten A
en B respectievelijk 2300 en ~500 per ton voeding en is de selectiviteit
naar etheen 0,34 per ton voeding. Dit resulteert in een energiegebruik van
8,2 G !!tOn~ voeding. Naast het voorspellen van het energiegebruik, wordt
deze empirische formule toegepast om de prestaties van installaties te
vergelijken en te beoordelen.
De prestatie van een naftakraakinstallatie is afhankelijk van de
warmteoverdracht. De korte verblijftijd maakt namelijk een hoge
warmteflux noodzakelijk en derhalve is een optimaal proces- en thermisch
ontwerp van de pyrolyse-modu]e cruciaal (paragraaf 2.2). De maximaal
haalbare warmteflux over de wand []3] is afhankelijk van de totale
warmteoverdrachtscoëffici~nt, de maximaal toelaatbare wandtemperatuur
welke wordt beperkt door de spanning in het metaal~ en de temperatuur
van het reaktiemengse] welke varieert langs de huis. De voornaamste
beperking voor een hoge warmteflux is echter de maximaal mogelijke
temperatuur die de ’giethuid’ (buitenste laag van een metaal) van de buis
kan weerstaan. Tabel 5 laat zien welke invloed de giethuidtemperatuur
heeft op de geometrie en bedieningscondities van een pyrolyse-buis met
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een vaste diameter, bediend bij een constante kraakscherpte. De hoogst
bereikte warmtefl~x ligt in de orde van 350.000 kJ/m2.h [131.
Het energiegebruik van een naffakraker met een produktiecapaciteit van
450 kton etheen per iaar [33] bedraagt 365 Gcal/uur offewel 1,53 TJ,/uur.
Bij een bedrijfstijd van 95% (8300 uur) levert dit een energiegebruik van
12,7 P J/jaar, wat overeenkomt met een energie-inhoud van 28,2 MJ/kg
etheen. De warmteverdeling tussen convectie- en reactiezone is ongeveer
40/60 - 50/50 (convectie/reactie). De wa~’mteflux in de reactiezone
bedraagt 80.000-90.000 kcal/m2.h o~’teweI 335.000-377.000 kJ/m2.h. De
onclervuring vindt gewoonlijk plaats met brandstofgas (95% methaan), wat
een produkt is van het kraakproces.
Bovengenoemd energiegebruik wordt niet gecorrigeerd voor de restwarmte.
Gezien het feit dat in Nederland bij alle krakers warmte-krachtinstallaties
staan en gebruik gemaakt wordt van hoge-temperatuur
warmteterugwinning, is een correctie echter wel gewenst, Het werkelijke
energ~egebruik en de daarmee samenhangende energie-inhoud van etheen
liggen dus lager. Zo varieert de literatuurwaarde voor de energie-inhoud
van etheen van 20 tot 24 MJ/kg [24,25,28,32] in tegenstelling tot
bovengenoemde energie-inhoud van 28,2 ~J/kg. Uitgaande v~n 22,3
MJ/kg etheen I24] levert dit een restwarmte van circa 5,9 MJ/kg etheen
op, wat overeenkomt met een 2].% lager energiegebruik. Naast deze
restwarmte nemen compressie en produktscheiding gezamenlijk circa 35%
van de warmtevraag voor hun rekening [].9]. De warmtevraag van het
kraakfornuis resulteert dan in 780 G J/uur (51% van het totale
energiegebruik).
Tabel 5 Invloed van de giethuidtemperatuur Ola de geometrie en bedieningscondities van een
pyrolyse-bu~s met een vaste diameter (105 rum) en by een constante kraakscherpte [13]
Maximale
giethuidtemperatuur
[°C]
925
980
~_ .040

ECN C-~96-042

Lengte buis

Drukval
[ ] 06 Pa]

Gemiddelde
warmteflux
[kJ/h.m2]

Minimale
verblijftijd
[sJ

[m]
55
40
35

0,115
0,090
0,070

190.000
250.000
3 l 5.000

0,46
0,35
0,27
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3. TECHNOLOGISCHE INPASBAARHEID VAN
DIE HTR
In een Hoge-Temperatuur Reactor (HTR) wordt sp]ijtingswarmte bij hoge
temperatuur overgedragen op helium []-61. Om een zo groot mogelijke
veiligheid van de reaktor te garanderen, wordt het maximaal toelaatbare
vermogen bij toepassing van proceswarmte in hoge-temperatuur processen
begrensd op 170-200 MW. De HTR als warmtebron is dan ook
gestandaardiseerd als 170 MW~ en :200 MWta modulen [4]. Door
verscheidene gestandaardiseerde modulen parallel te schakeien kan het
gewenste vermogen verkregen worden. Afìnankelijk van de aard van de
toepassing wordt de gestandaardiseerde warmtebron gekoppeid aan een
stoomgenerator, een helium/helium intermediaire warmtewisselaar of een
stoomreformer. De helium uitlaattemperaturen bij een reaktorvermogen van
200 MWt~ en 170 MWt~ zijn respectievelijk 700°C en 950°C. De 170 MWth
HTR-modu[e is dus geschikt voor hoge-temperatuur proceswarmte
toepassingen, zoals naftakraken.
Voor de toepassing van de HTR als warmtebron voor naftakraken wordt
uitgegaan van een intermediaire helium/helium warmtewisse[aar. Hierbij
wordt helium als secundair medium voor warmteoverdracht toegepast om
efi:ectieve en controleerbare warmteoverdracht in de helium/procesmedium
warmtewisseiaars te hebben en om in snellere, ongecompliceerde opstarten stopprocedures te voorzien. Het onderhoud van de kraakfomuizen vormt
dan ook geen probleem, aangezien de secundaire heliumstroom in elke
eenheid gereguleerd en ìndìvidueel gestopt kan worden [34]. Verder levert
toepassing van een secundaire helium kringloop de volgende voordelen
[34] op: (i) voor de helium/procesmedium warmtewisselaars zijn geen hoge
nucleaire standaarden vereist; (ii) er kan geen procesmedium in de
primaire helium kringloop terechtkomen; en (iii) in het procesmedium
wordt een minimale permeatie bereikt.

In figuur 3 wordt schematisch weergegeven hoe een HTR-module via een
secundaire helium kring|oop bij het naftakraken (circa 675 kton nafta/jaar)
ingepast kan worden [351. De drie fasen van het kraakproces (verdamper,
oververhitter en stoomkraker) zijn in tegenstroom geschakeld met de
secundaire helium kringloop. Het kraken van 675 ton nafta per iaar met
een gasuitlaattemperatuur van 840°C en een verblijftijd van 0,1 seconde
vergt 106 /vI, Wth aan proceswarmte (45% eonvectiezone; 55% reactiezone).
De etheenseleetivitait van een Lummus naftakraker bedraagt 0,344 [24] en
derhalve is voor een naftakraker met een produktiecapaciteit van 450 kton
etheen per jaar onder dezelfde procescondities als bij ondervuring 205
MWta (6,1 P J/jaar bij een bedrijfstijd van 95%) vereist. Vergeleken met het
kraken is voor oververhitten en verdampen minder proceswarmte vereist.
Door de grote hoge-temperatuur warmtebehoefte houdt dit in dat de
aanwezige warmte in het helium niet volledig wordt overgedragen. Na de
stoomkraker wordt slechts een gering gedeelte (14%) van de heliumstroom
door de oververhitter en verdamper geleid en na de verdamper weer
verenigd met het onbenutte deel van de heliumstroom. Deze verenigde
stroom verlaat het kraakfornuis met een temperatuur van circa 575°C.
ECN-C- 96-042
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naftakraken [35]
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Procesbeschrijvingen methano~- en ammoniakproduktie
Om de warmte toch volledig te benutten is een andere warmtevrager
vereist, bijvoorbeeld een raffinaderij. Zo heeft een raffinaderij een
warmtebehoefte met ~agere temperatuur dan een stoomkraker en is
tegelijkertijd een naftaleverancier. Een dergelijke combinatie wordt
schematisch weergegeven in [35]. Hierbij worden drie 170 MW HTRmodulen welke in de warmtebehoefte van vier stoomkrakers voorzien,
uitgebreid met één 200 MW HTR-module om aan de warmtebehoefte van
de aangesloten raffinaderij te voldoen. De inpassing van een HTR-module
bij een raffinaderij wordt overigens uitvoerig beschreven in [34,2351.
Uiteraard kan de hoge-temperatuur heliumstroom ook eerst voor andere
doeleinden (bijvoorbeeld stoomopwekking) gebruikt worden alvorens
verenigd te worden met de lage-temperatuur heliumstroom.

In de verdamper kunnen conventionele warmtewisselaars worden
toegepast, aangezien de warmteoverdracht plaatsvindt bij een temperatuur
lager dan 300°C.
Voor het oververhitten van nafta van 250°C naar 600°C kan de constructie
van een conventionele warmtewisselaar gebruikt worden. Het feit dat nafta
de oververNtter met 600°C verlaat en het helium de oververhitter
binnentreedt met 800°C, kan een probleem vormen. Aangenomen wordt
echter dat de oververhitter in ieder geval te bouwen is, wanneer de kraker welke aan nog kritischer eisen dan de oververhitter moet voldoen - kan
worden geconstrueerd [351.
Het lijkt aannemelijk dat voor oververhitter en verdamper gangbare
warmtewisselaars kunnen worden gebruikt. Het grootste probleem vormt
echter de stroomkraker, aangezien korte verblijftijden (0,1-1,5 seconde) bij
hoge reactietemperaturen variërend van 725 tot 1O00°C hoge eisen aan de
warmtewisselaar stellen. Zowel thermisch als constructief gezien, vormt het
snelle verhitten het grootste obstakel. Dit snelle verhitten wordt bemoeilijkt
doordat:
a. de temperatuur van helium ten opzichte van nafta relatief laag is
(heliumkringloop: 900~C; kraakgassen: 840°C).
b. de warmteoverdracht via een heliumkringloop langzamer verloopt dan
ondervuring in verband met afwezigheid van straling. Daarentegen
ontstaat er wel straling bij ondervuring met een brandstof, welke extra
warmte levert.
e. er een groot drukverschil bestaat op hoog temperatuurnìveau
(heliumkringloop: 40 bar; nafta: 2 bar). Op basis van procestechnische
overwegingen is de druk van nafta niet hoger dan 2 bar.
Nu is het de vraag of het technisch haalbaar is om helium als intermediair
te gebruiken. De warmteoverdrachtcoëfficiënt (~) van helium bedraagt 500
W/(mZ.K) bij een druk van 40 bar [1]. Bij een temperatuurverschii van 20 à
30°C over de wand, resulteert toepassing van een HTR-module in een
warmteoverdracht van 10 à 15 kW/m~. De warmteflux van pyrolyse-buizen
met een diameter van 105 mm varieert bij ondervuring echter van 50 tot
100 kW/m2 [13]. Door de diameter te verkleinen van bijvoorbeeld 100 naar
25 mm kan de warmteoverdracht van het helium vergroot worden. Hierdoor
ontstaat zelfs zo’n hoge warmtefiux (220 kW/m2), dat een verblijftijd .
athankelijk van de warmteoverdracht - van 0,1 seconde (milliseconde
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technologie []3,29]) realiseerbaar wordt. Daarnaast zijn ribben aan de
binnenkant van de pyrolyse-buizen noodzakelijk om de warmteoverdracht
naar nafta te bevorderen [35]. In figuur 4 wordt een dergelijke pyrolyse-buis
weergegeven. Verder vormt de warmteoverdracht via de wand ook geen
probleem. De warmtegeleidìngscoëfficiènt van bijvoorbeeld roestvrij staal
type 304 (Cr-Ni) bedraagt 30 W/(m.K) [36]. Bij een temperatuurverschil
van 25°C over de wand en een wanddikte van 2,5 mm wordt dan 300
kW/m~ overgedragen. Wat het drukverschil betreft, wordt in [35]
geconstateerd dat de spanningen in het toelaatbare gebied liggen.
Zodoende zijn aanvullende maatregelen ter versterking van de huis voor de
gegeven belasting niet nodig. Uit het bovenstaande blijkt dat
warmteoverdracht in een stoomkraker via een helium-tussenkringloop
mogelijk is. Wel zijn meer gedetailleerde thermodynamische onderzoeken
en spanningsanalyses noodzakelijk om de pyrolyse-buis te optimaliseren
[3~!~

40 bar

Figuur 4 Doorsnede van pyrolyse-buis geschikt voor het gebruik van
helium als intermediair [35]
Ten slotte resulteert de gelijkmatige temperatuurverdeling in een aantal
bijkomende voordelen. Zo heeft dit een betere kwaliteit van de etheen tot
gevolg en een positieve invloed op de opbrengst aan etheen. Daarnaast
wordt de hoeveelheid koolafzetting op de kraakbuis enigszins verminderd
(en dus minder onderhoud). Vergeleken met ondervuring is namelijk
minder frequent ontkoling vereist, omdat bij toepassing van een HTRmodule (i) koolafzetting alleen aan de binnenkant optreedt, (il) de
warmteoverdracht rondom de kraakbuis gelijkmatiger is en (iii) de lokale
wandtemperatuur alleen maar de heliumtemperatuur benaderen kan bij
koolafzett[ngen aan de binnenkant,
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4. ECONOMISCHE INPASBAARHEID VAN
DE HTR
4.1 Kosten ondervuring
In de huidige situatie bedraagt de investering voor een voIledige 450 kton
naffakraker NLG 500 miljoen~ De kosten van de kraakfornuizen nemen
15% (NLG 50 - 75 miljoen) voor hun rekening, waarvan de kosten van de
branders 5-8% bedragen (NLG 2,5 - 6 miljoen). Hier is verondersteld dat de
ondervuring plaatsvindt met brandstofgas (95% methaan), wat een l~rodukt
is van het kraakproces. Het energiegebruik van een naftakraker met een
produktiecapaciteit van 450 kton etheen per jaar bedraagt 1530 G J/uur.
De warmtevraag van het kraakfornuis wordt gesteld op 780 G J/uur na
correctie van de restwarmte en de warmtevraag van zowel compressie als
produktscheiding (paragraaf 2.3.2).

4.2 Kosten HTR-helium
Een kostenanalyse van het naffakraken waarbij een HTR-module wordt
toegepast, is niet compleet wegens het ontbreken van accurate gegevens.
Een a~:weging kan dus niet gemaakt worden op grond van deze analyse. Bij
toepassing van de HTR als warmtetechnologie worden de ontwerpkosten,
kosten van randcomponenten e.d. gelijk verondersteld. Daarnaast is een
dikwandig reactorvat, waarin de pyrolyse-buizen zich bevinden,
noodzakelijk voor helium bij een druk van 40 bar en een temperatuur van
900°C. Het ontwerp van het reactorvat wordt bepaald door een aantal
parameters zoals (i) lengte en diameter van de pyrolyse-buizen; (ij)
hoeveelheid pyrolyse-buizen; en (iii) materiaal. Daarentegen is bij
ondervuring een volumineus fornuis, welke gemaakt is van vuursteen of
gelast ijzer met veel isolatiemateriaal, fundering etc. nodig. Derhalve wordt
aangenomen dat de kosten van een dlkwandig reactorvat gelijk zijn aan die
van een volumineus fornuis. De kosten van de branders (gemiddeld NLG 4
miljoen) kunnen van de totale investering worden afgetrokken. De kosten
van de kraakt:ornuizen variëren dan van 46 tot 71 miljoen NLG.
L~itgaande van een naffakraker met een jaarlijkse produktiecapaciteit van
450 kton etheen bedraagt het energiegebruik ?.05 ~W~~ oi:tewel 740
G J/uur. Voor de HTR-kosten7 per GJ wordt uitgegaan van 10,20 NLG
(]993)/GJ [37]. Daarentegen kan het uitgespaarde CH4/H2 brandstofgas
(780 G J/uur)8 gebruikt bij ondervuring met deze HTR-kosten verrekend
worden door dit gas te verkopen volgens de E-schijf. Aangenomen wordt
dat deze brandsto~prijs° 6,30-9,50 NLG/GJ bedraagt. Tevens kan een
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eventuele CO~-heffing, welke niet voor dit CH4/H~ brandstofgas geldt, een
extra voordeel opleveren. Verder zijn in economisch opzicht etheenopbrengst en -kwaliteit van belang. Door een gelijkmatige temperatuurverdeling heeft het gebruik van HTR-proceswarmte een positieve invloed op
opbrengst en kwaliteit. Bovendien vindt er door deze gelijkmatige temperatuurverdeling een afname plaats van de koolafzetfing ten opzichte van
ondervuring. Verhoging van de etheenopbrengst, verbetering van de
etheenkwalìteit en het verminderde aantal bewerkingen voor ontkoling zullen dan ook het energiegebruik van de nal:takraker bij toepassing van een
HTR-modu]e positief bNnvloeden. Zo leidt een verhoogde opbrengst tot een
hogere etheenselectiviteit dan de veronderstelde selectiviteit van een
Lummus naftakraker (0,344), wat resulteert in een vedaging van het
gehantearde energiegebruik (205 MWth). Daarnaast reaulteert een
verminderd aantal bewerkingen voor ontkoling in een lager additioneie
energiegebruik voor onderhoud.

Momenteel zijn geen betere kostendata beschikbaar. Deze
kostenbenadering kan wat betrePt investering en brandstofkosten sterk
worden verbeterd. Zo is het bijvoorbeeld raadzaam om een gedetaflleerde
thermische analyse onder dezelfde procescondities c.q. kraakscherpte uit te
werken. Hierbij is het wenselijk om zowel de totale warmtevraag van een
naftakraker (dus ook compressie en produktscheiding) als de restwarmte
mee te nemen en te waarderen. Volledigheidshalve is het ook gewenst om
de selectiviteit naar etheen en het aantal bewerkingen voor ontkoling in
beschouwing te nemen, omdat deze factoren ook invloed hebben op het
energiegebruik. In tabel 4.1 wordt een overzicht van de in deze studie
gehanteerde kostendata en warmtevraag voor de kraakfornuizen van een
450 kton naEakraker gegeven.
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Tabel 4.1 Overzicht van kostendata en warmtevraag voor de
kraakfornuizen van een 4,50 kton naflakraker~
Eenheid
lnvesteringskosten kraakfomuizen2
Etheenproduktie
Energiegebruik~
Uìtgespaard brandstofgas
Verkoop brandstofgas4

Ondervuring HTR-techníek
75
450
6,5
0,0

Produktiekosten HTR

[min gld]
[kton]
[P J/jaar]
[P J/jaar]
[gld/G J]
[gld/GJ]

71
450
6, ]
6,5
7,90
10,20

Totale kosten
Per jaar

[min gldijaarI 4,90

16,10

4,90
0,00
0,00
0,75
10,80

4,60
-51,00
63,00
2,62
35,80

- Afschri]ving kraakfornuizen5
- Verkoop brandstofgas
- Produktiekosten HTR
Per GJ energiegebruik
Per ton etheenproduktie

[g]d/GJl
[glditon]

]n deze stud~e gehanteerde kostendata en warmtevraag. Deze gegevens ziitl voor verbetering
vatbaar en kunnen worden uitgebreid met bijvoorbeeld CO2-heffing en onderhoud.
De investedngskosten voor een volledige 450 kton naftakraker bedragen 500 min g]d. De
kosten van de kraakfornuizen nemen I0-15% (50 - 75 m~n G[d) v~r hun rekening, waarvan
de koste~ van de brande~s
Bij een bedrijfs~jd van 95% (8300 uur).
Bij een aardgaspri]s (E-scNjf) van 25 ct/m3, Ener~e-inhoud van aardgas is 3~,65 MJ/m3.
Annditeite~e~ode met een rentevoet van 5% en een leve~duur van 25 jaar.

Ten slotte spelen niet alleen economische factoren een rol bij de afweging
tussen ondervuring en HTR-techniek. Zo moet er ook een maatschappelijk
draagvlak voor de toepassing van de HTR-techniek zijn. Het is dan ook niet
mogelijk om op grond van deze studie een aanbeveling te doen. ~el kan
geconstateerd worden dat toepassing van de HTR economisch
aantrekkelijker wordt naarmate de aardgasprijs hoger is en wanneer een
hogere CO2-heffing wordt toegepast.
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5. CONCLUSIES
Uit deze studie kunnen een tweetal conclusies ten aanzien van de
techno|ogische en economische ~npasbaarheid van de HTR bij naftakraken
worden getrokken.

Deze studie wijst uit dat inpassing van de HTR bij naffakraken technisch
mogelijk is. Er is echter nog veel onderzoek vereist om tot een goed
ontwerp van een naftakraker waarbij HTR wordt toegepast, te komen. Zo
is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar het ontwerp van
bijvoorbeeld de warmtew~sselaars, de pyrolyse-buis en het dikwandig
reactorvat.
Voor de economische aantrekkelijkheid van de toepassing van de HTR
bij naftakraken spelen met name aardgasprijs, produktiekosten van de
HTR en hoogte van een CO2-heffing een rol. Daarnaast kunnen een
verhoogde opbrengst aan etheen, een verhoogde kwaliteit van etheen en
een verminderd aant.al bewerkingen voor ontkoling ook de
aantrekkelijkheid van de HTR vergroten. Ind~en het maatschappelijk
draagvlak voor de inpasbaarheid van de HTR b0 naftakraken breed
genoeg is, moet de in deze studie uitgevoerde enigszina kwalitatieve
kostenbenadering gedetailleerder worden uitgewerkt
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