
Utvecklingen av Fischer-Tropsch-syntesen

• De tyska forskarna Franz Fischer och  Hans Tropsch utvecklade år 
1923 den så kallade Fischer-Tropsch-syntesen, där man framställer 
alifatiska kolväten utgående från syntesgas. Som katalysatorer  
användes Co, Fe och Ru.

• 1925 registrerades ett patent på den nya Fischer-Tropsch-processen. 

• Den första kommersiella F-T-anläggningen installerades 1935 i  
Tyskland.

• Krigsåret 1944 upplevde F-T-processen en produktionstopp. 
• Under 1940-talet fanns en god tillgång på kol i Tyskland men samtidigt 

en brist på olja. Såväl Tyskland som Japan använde F-T-metoden för 
att framställa alternativa bränslen (flytande bränslen utgående från kol).

• Från Tyskland fick USA erfarenheter av F-T-processen. Mellan åren 
1951 och 1957 uppfördes en pilotanläggning för F-T-syntes i 
Brownsville, Texas. 

• Från medlet av 1950-talet var produktionen av F-T bränslen inte längre 
lönsam eftersom oljan från Mellanöstern var billig och de fossila 
bränslena erövrade världsmarknaden.

• Under 1950-talet uppfördes nya F-T anläggningar i Sydafrika (CTL- 
metoden, coal to liquid) eftersom landet var i det närmaste utan olja på 
grund av handelsbojkotten förorsakad av apartheid-politiken.

• 1955 Sasol I i Sydafrika, flytande bränslen utgående från kol genom 
F-T syntes med hjälp av järnkatalysator.

• Under oljekrisen på 1970-talet började såväl USA som Europiska  
Unionen på nytt finansiera F-T-forskningen.

Bild  1. De tyska forskarna Franz Fischer och Hans Tropsch.

Bild 2. Fischer-Tropsch-utrustnng från 1930.
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• 1973 Shells SMDS-system (Shell Middle Destillate Synthesis), där man 
använde koboltkatalysator. 

• 1993 Shells (Malaysia) och Petro AS’ (Sydafrika) GTL-anläggningar 
(gas to liquid, naturgas till flytande bränsle med F-T-metoden) i  
Malaysia, Bintulu och Sydafrika, Mossel Bay.

• 2005 F-T anläggning i USA, Pensylvania (syntesgas från avfallskol).
• I Tyskland bedrivs intensiv forskning kring BTL-metoden (biomass to 

liquid).
• 2002 DaimlerChrysler, Volkswagen och Choren Industries ha r 

tillsammans utvecklat en BTL-process under namnet Sun Diesel
• Choren Industries startade 2005 en biodieslefabrik baserad på F-T- 

syntes. 
• Shell utvecklar en BTL-process baserad på existerande GTL-teknik
• 2006 har UPM planer på att producera F-T-biodiesel från den 

avfallsbiomassa som uppstår vid tillverkning av papper- och cellulosa.
• 2007 VTT:s och Neste Oils samprojekt där man uppför en  

försöksanläggning i megawattstorlek för framställning av nästa  
generations biobränslen utgående från biomassa (trä) vid fabriken i 
Varkaus

Bild 3. Sasol I F-T-anläggningen i Sasolburg, Sydafrika år 1955.

• Runt om i världen finns för närvarande ett tiotal anläggningar för 
framställning av syntetisk diesel enligt GTL-metoden.

• EcoPar är ett svenskt miljöbränsle som framställs från naturgas enligt 
Fischer-Tropsch-metoden (GTL).

• KTH (Tekniska Högskolan, Stockholm), Chalmers tekniska  högskola, 
Nykomb Synenergetics och Trondheims tekniska högskola (Norge)  
samarbetar inom projektet ”Framställning av CO2-neutral bensin och 
diesel via Fischer-Tropsch-processen”. 

• I Piteå uppför Chemrec en pilotanläggning för förgasning av svartlut, 
anläggningen kommer också att producera Fischer-Tropsch-bränslen.

• DaimlerCrysler har beräknat att BTL-bränslen kommer att uppnå en 
marknadsandel på 10% fram till  år 2015.

Bild 4. Syntetiska dieselbränslen framställda 
enligt Fischer-Tropsch
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