
Katalytisk konvertering av syntesgas till 
fordonsbränslen

Bakgrund
Biosyntesgas bildas i en förgasningsprocess där biomassan termiskt  
omvandlas vid höga temperaturer (ca. 1000 ºC) via steg som omfattar 
pyrolys, förgasning och oxidation/förbränning. I gasen ingår föroreningar 
som tjära, partiklar, halogener samt kväve- och svavelföreningar. När 
gasen renas från föroreningar fås biosyntesgas som innehåller väte och 
kolmonoxid ( ca. 40-50%), dessutom ingår kväve, koldioxid och metan. 
Biosyntesgas kan användas för att producera flytande fordonsbränslen via 
Fischer-Tropsch syntesen, något som utgör ett  miljövänligt alternativ till 
fossila bränslen.

I Fischer-Tropsch syntesen (FTS) omvandlas syntesgasen katalytiskt,  
som produkter får olika långa kolvätekedjor (alkaner):

CO + H2 →
 

(–CH2 –) + H2 O 

Fördelningen av komponenter vid FTS
FTS är en heterogen katalytisk reaktion där de reagerande kompo- 
nenterna finns i gasfas (H2 , CO), reaktanterna adsorberas på ytan av en 
fast katalysator och bildar kolvätekedjor. Efter reaktionen desorberas 
produkterna från katalysatorns yta och förs bort med den rörliga fasen. 

Komponentfördelningen eller kolvätekedjornas längd varierar från en  
kolatom (C1) till över 60 kolatomer långa kedjor (C60). De korta  
kolvätekedjorna (C1-C4) är gasformiga vid rumstemperatur, de  
medellånga C5-C20 är vätskor och kolväten över C21 är vaxartade (Bild 
1). Flytande kolväten C5-C20 kan användas som fordonsbränslen  
(bensin och diesel). De tyngre vaxartade kolvätena kan krackas eller 
klyvas genom upphettning till kortare molekyler så att man får kedjor av 
önskad längd..

Hur produktfördelningen ser ut beror på reaktionsförhållanden som 
katalysator,  förhållandet H2 /CO i reaktionsgasen, tryck och temperatur..

Bild 1. Syntesprodukter från FT, (antal kolatomer= kolkedjans längd) 
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Antal kolatomer Benämning

C1-C2 SNG

C3-C4 LPG

C5-C10 Petroleum

C5-C7 Lätt

C8-C10 Tung

C11-C20 Mellandestillat

C11-C12 Kerosin

C13-C20 Diesel

C21-C30 Mjukvax

C31-C60 Hårdvax
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Katalysatorer för FT-syntes
Vid framställning av kommersiella FT-katalysatorer bör man bland annat 
beakta aktivitet, produktivitet, en hög C5+ selektivitet, låg CH4 produktion 
samt livslängd. FT-katalysatorer med tillräckligt hög aktivitet för industriell 
användning är baserade på Ni, Co, Fe och Ru (Bild 2). Med nickel är 
huvudprodukten metan och rutenium är dyrt. I praktiken kvarstår järn och 
kobolt som de enda kommersiella alternativen för FT-katalysatorer. Av 
dehär två har kobolt högre aktivitet och en högre konverteringsgrad än 
järnbaserade katalysatorer.

Faktorer som inverkar på produktfördelningen
Förutom själva katalysatorn inverkar också reaktionstemperaturen på 
fördelningen av komponenter eller längden på kolvätekedjorna. Vid höga 
temperaturer bildas icke-önskade lätta, gasformiga kolväten. Tyngre  
flytande kolväten och vaxer lämpliga som fordonsbränslen fås däremot 
vid låga temperaturer (Bild 3). 

Koboltbaserade katalysatorer används vid lågtemperatursyntes (LTFT), 
som produkter fås raka, flytande kolväten och vaxer (C1-C60),  
som kan vidareförädlas till högklassiga, svavelfria dieselbränslen. I  
reaktionen bildas också lätta olefiner. Ny FT-teknologi baseras till största 
delen på produktion av långkedjiga kolväten med hjälp av LTFT- 
processer och koboltbaserade katalysatorer.

I HTFT-processer (högtemperatursyntes) används järnbaserade 
katalysatorer, produkter är främst bensin (kolväten C1-15 ), olefiner och 
oxygenater. Järnbaserade katalysatorer kan också användas I  LTFT- 
processer. 

Bild 3. Temperaturens effekt på kolvätekedjans längd (H2/CO = 2 ). Lähde: Vessia, Ø., 
Biofuels from lignocellustic material, project report, Norwegian University of Science 
technology, 2005.

På grund av det höga priset på kobolt strävar man vid framställning av 
katalysatorer till att använda möjligast låga koboltmängd samt till att  
maximera ytan genom att använda porösa stödmaterial med stor yta. 
Metallen binds till denna yta. Användningen av ädelmetaller som 
promotorer förbättrar katalysatorns aktivitet, selektivitet och livslängd. 

Bild 2. Katalytisk aktivitet med olika metaller (CO-adsorbering på metallen). 
Källa: McCash, E., Surface Chemistry, Oxford University Press, New York, 2001, s.131 
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Högt tryck vid reaktionen ökar andelen tunga kolväten samtidigt som 
produktionen av lätta kolväten minskar. Effektiviteten för reaktionen beror 
dock mera av förhållandet H2/CO än av trycket. En liten partikelstorlek 
förbättrar katalysatorns aktivitet och selektivitet för C5+ kolväten.

Tillämpad katalys, FT-syntes och produkter

Målsättningen för studiens experimentella del var att optimera  
katalysatorer för Fischer-Tropsch syntesen så att det produceras  
medeltunga och tunga kolväten (biodiesel) från syntesgas utgående från 
förgasad skogsbiomassa där gasen har ett H2/CO-förhållande på cirka 
1. 
Katalýsatorer framställdes genom att använda ett bärarmaterial med stor 
specifik yta, på ytan impregnerades det egentliga katalysatormaterialet 
som aktiverades genom kalcinering och reducering.

Katalysator: 
• bärare γ-Al2 O3 och katalytiskt ämne 
kobolt-rutenium

Förhållanden för Fischer-Tropsch syntesen: 
• tryck 9 bar 
• låg reaktionstemperatur 
• lågt  H2 /CO-förhållande i syntesgasen

Under förhållandena ovan erhölls en 
aktiv  katalysator som producerade flytande kolväten och vaxer.
Reaktionsprodukterna analyserades  
(GC-FID och GC-MS), föreningarna i produkten 
var  C7-C34.

Bild 4. H2 /CO-förhållandets inverkan på kolvätekedjans längd (H2 -trycket konstant 5  och 
T=300ºC). Lähde: Vessia, Ø., Biofuels from lignocellustic material, project report, 
Norwegian University of Science technology, 2005.

Också syntesgasens sammansättning eller förhållandet mellan väte och 
kolmonoxid påverkar komponentfördelningen i slutprodukten. Vid FT- 
syntesen används i regel ett förhållande H2/CO som är mindre än 2.  
Genom att minska förhållandet produceras mindre oönskade lätta kolväten 
och en större andel tunga kolväten (Bild 4). I syntesgas från förgasad 
biomassa är  H2 /CO-förhållandet i allmänhet cirka 1.

Bild 5. Co/Ru-katalysator

Källor: Riikka Lahti, Biomassan kaasutus ja synteesikaasun katalyyttinen 
konvertointi Fischer-Tropsch synteesin avulla, avhandling  pro gradu, 2010

Bild 6. Produkten från Fischer-Tropsch syntes , 
flytande fordonsbränsle .
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