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Utveckling av Fischer-Tropsch syntes

Bakgrund
Målsättningen med  WP3 i  HighBio-projektet är att utveckla nya kemiska 
produkter utgående från förgasningsprodukterna. Ett av målen är att  
katalytiskt omvandla syntesgasen till fordonsbränslen vi den så kallade 
Fischer-Tropsch processen. De allmänna principerna för Fischer-Tropsch 
beskrivs i Infoblad nr 17.
Rent allmänt kan FT reaktionen sägas vara en katalytisk reaktion där 
syntesgas (väte och kolmonoxid) omvandlas till kolväten i en trycksatt 
reaktor vid temperaturer mellan 200 och 300 grader.
Vid Karleby Universitetscenter Chydenius har vi inom ramen för HighBio- 
projektet framställt olika katalysatorer samt testat katalysatorerna för att 
optimera FT-reaktionen.

Steg i utvecklingen av katalysatorer
• Katalysatorn (oftast en metall) impregneras på en porös bärare
• Torkning
• Kalcinering vid 300-600 grader
• Reducering av metallen i vätgasatmosfär
• Testning av katalysatorn i reaktor
• Analys av reaktionsprodukterna
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Figur 1. Mellanprodukter vid framställningen av katalysatorer

Figur 2. Flödesschema över den utrustning som används vid testning av  katalysatorerna. 
Organiska föreningar ansamlas i den uppvärmda respektive nerkylda fällan.



Analysmetoder
För analys av de organiska föreningar som bildas används två olika  
analysmetoder:
• FT-IR, ger information on vilka kemiska bindningar som ingår i 

föreningarna
• GC-FID, ger information om vilka föreningar som finns ( efter en hel 

del kalibrering) samt om föreningarnas procentuella fördelning.
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Resultat

Figur 3. Analys av bildade föreningar med FT-IR. Det övre spektrat är en kommersiell 
diesel och det nedre är reaktionsprodukt från FT-reaktionen.

Figur 4. Analys av bildade föreningar med GC-FID. Siffrorna anger kovätekedjans längd, 
exempelvis C12 är en kedja med 12 kolatomer  (och 26 väteatomer).

Sammanfattning
Med  de katalysatorer vi använder kan man framställa föreningar som till 
sin sammansättningar påminner om diesel framställd från råolja. 
Som råvara har vi hittills använt ren flaskgas men kommer under våren att 
övergå till ”riktig” syntesgas från förgasare.
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