
Biobränslen från syntesgas.  
Genom förgasning av biologiskt material bildas så

 
kallad syntesgas

 
(Bio-

 SNG). Syntesgasen
 

innehåller främst vätgas (H2) och kolmonoxid (CO) 
men också

 
spår av olika svavelföreningar samt tjära. 

Syntesgas
 

kan användas för ett flertal ändamål 

• Direkt energiproduktion genom förbränning

•
 
Vätgasen kan användas som sådan eller för att framställa olika

 
 

kemikalier

•
 
Genom katalytisk omvandling (den så

 
kallade Fisher-Tropsch

 reaktionen) kan man framställa organiska föreningar från bensin 
och biodiesel

 
till olika vaxer.

•
 
Via reaktionsvägen

 
över metanol kan man också

 
framställa 

bränslen genom en reaktion som omfattar dimetyleter
 
(DME) 

samt olika kemikalier baserade på
 

metanol. 

Figur 1. Olika användningsområden för Bio-SNG

Fisher-Tropsch syntes

Fischer-Tropsch syntesen genomförs under förhållanden med relativt högt 
tryck (20-60 Bar) och hög temperatur (200-450 ºC).

De aggressiva reaktionsförhållandena I kombination med reaktions-
 gasernas

 
egenskaper (H2 är explosiv och CO är toxisk) gör att reaktionen 

måste utföras under mycket kontrollerade förhållanden och med höga krav 
på

 
säkerhet.
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Fisher-Tropsch
 

syntes

Genom FT reaktionen kan man framställa ett flertal produkter. Vilka 
produkter som bildas bestäms av ett olika faktorer:

•
 
Syntesgasens

 
sammansättning, varierar beroende på

 
råmaterialet vid 

förgasningen, speciellt viktigt är förhållandet H2/CO. För produktion av 
bränslen (diesel och bensin) används ett förhållande H2/CO på

 
2.0 till 

2.5.  Bio-SNG  framställd genom förgasning av träbaserat
 

material har 
ett H2/CO omkring 1, halten H2 måste ökas genom tillsats av vatten 
(se nedan). 

•
 
Reaktionsförhållanden så

 
som temperatur, tryck och reaktionstid.

 
 

Reaktionen utförs vid temperaturer mellan 200 och 250 ºC och tryck 
mellan 20 och 60 Bar. 

•
 
Val av katalysator och katalysatorns egenskaper. Som katalysatorer 
vid framställningen av bränslen används Fe-

 
eller Co-baserade

 katalysatorer. Sällan används katalysatorn i ren form utan uppblandad 
med någon bärare.

2 viktiga reaktioner

1. (2n+1)H2 + nCO
 
→ Cn(H(2n+2) + nH2O

Vilket betyder att vätgas och kolmonoxid reagerar och bygger upp 
kolväten.

Detta är den egentliga Fisher-Tropsch
 

reaktionen.

Förhållandet H2/CO kan regleras geom
 

tillsats av vatten:

2. H2O + CO → H2 + CO2 
Även om vi får en oönskad bildning av CO2 ger den ökade mängden 
H2 fördelar som överväger de negativa.

Reaktionen används framför allt när man använder råvaror som ger 
syntesgas

 
med ett lågt H2/CO förhållande, exempelvis träbaserat

 material.

Reaktortyper

Det finns 4 principiellt olika reaktortyper i kommersiellt bruk för FT-syntes 
(här används de engelska beteckningarna)
• Multi-tubular

 
reactor

• Circulating
 

fluidized
 

bed
• Fixed

 
fluidized

 
bed

• Fixed
 

slurry
 

bed
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