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1. Introduksjon:

«Flytende drivstoff vil fortsatt være nødvendig for 

transportsektoren !»  

Husk: Transportsektoren konkurrerer hovedsakelig på følgende:

- Pris

- Nyttelast            Passer dårlig for batteri !

- Fart

(og hvor utslippene til enhver tid må være innenfor regelverket….)

De fleste transportoppgaver (langtransport, jernbane, fly, skip) er svært 

energikrevende, og ut fra dette skjønner man at for slik bruk vil IKKE 

batteri være særlig egnet pga størrelse, vekt og pris…

15.01.19LMN



Marine battry packs…..anno 03.2017

Technical data:   8.32  MWh at 89 tonnes

Corresp. to  18.5 MWh fuel = 1.25 m3  = 1.05 tonnes

(Assumption:  el-system eff = 90%,  IC engine eff = 50%)

- ratio, battery / fuel = ca 85
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Hvorfor syntetiske flytende drivstoff..? 
Syntetisk betyr «kunstig fremstilt»….så hvorfor gjør man dette?

De opprinnelige grunnene var:

 For å unngå knapphet på rå-olje 

 Til å utnytte lokale råstoff-

ressurser

Særlig aktuelt i vår tid er:

 For å oppnå bedre motor-

egenskaper (dvs reduserte utslipp)

 Til å forbedre bærekraftigheten

av brennstoffet…
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Spesielle motor-avhengige utfordringer må være oppfylt:   

Bankende 

forbrenning

Kompr.

forløp
Tenning

Problem i Otto-motorer: selvtenning («banking»)  «Oktantallet» motvirker dette ! 

Problem i Diesel-motorer: dårlig selv-antenning  «Cetantallet» forbedrer dette ! 

Kjemisk oppbygging, Dieselolje

Kjemisk oppbygging, Bensin
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I Tyskland var man spesielt opptatt av selvberging før og etter 1. verdenskrig 

og ledet an i utviklingen av flytende hydrokarboner fra kull. 

Etter hvert ble følgende tre metoder tatt i bruk:

- konvertering gjennom hydrogenering av kull («Bergius-Pier») 

- ekstraksjon med løsemidler («von Boyen»), - og noe senere

- «Fischer-Tropsch» syntesen ( fra syntese-gass)

 En vesentlig forutsetning var Haber-Bosch-syntesen fra 1909 til 

fremstilling av ammoniakk, som ble regnet som et prosess-teknisk

gjennombrudd. Dette var den første industrielle

høytrykkprosessen, og den banet også veien

for kull-petrokjemien.

 Viktige nøkkel-firma i denne utviklingen var:

- BASF, «Badische Anilin- und Sodafabriken», 

som satt på patentene til ammoniakk-

syntesen og hadde mye prosess-kunnskap

- «Keiser-Willhelm-Institut für Kohleforschung»,

KWI

2. Veien mot syntetiske drivstoff: Kull-petrokjemien oppstår:

I G Farben stiftes i 1925
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Den historiske utviklingen 1:

 Forskingen fortsatte etter 1. verdenskrig, Fischer-Tropsch-syntesen kom i 
1925, og på den tiden startet  også kommersialiseringen av prosessene…

 Man hadde en visjon om et «komplett kull-basert forsyningssystem»  med 
flest mulige synergier mellom koks-, ammoniakk-, metanol- og bensin-
fremstilling med kull som utgangs-råstoff, - og mindre opptatt av 
kostnadene (beskjeftigelsesstrategi)…

 Derfor grunnla man kjempe-konsernet «I G Farben» i 1925, som skulle 
samordne og drive mye av denne omfattende produksjonen

 En ny hovedfabrikk ble grunnlagt i byen Leuna
nær eksisterende store ammoniakk-fabrikker 
og med spesielt god tilgang på brunkull.

«Leuna-bensin» ble den nye betegnelsen 
på tyskernes «nasjonale» syntetiske 
bensinen fra kull…

 Men ett fundamentalt problem løste man aldri:  
Syntetisk bensin forble alt for dyrt å fremstille 
uansett metode….

15.01.19LMN



 «Bergius-Pier-metoden for hydrogenering av kull» 

var både den første som lykkes og langt den 

viktigste metoden for å fremstille flytende hydro-

karboner fra kull, og ble sterkt drevet frem av 

IG Farben: Friedrich Bergius

- kullstøv blandes med olje- og tjærerester til en masse som tilsettes store 

mengder hydrogen under høyt trykk og pumpes gjennom høytrykks-ovner 

hvor de reagerer («hydrogeneres») til en slags rå-olje, som så raffineres til 

ulike olje-produkter, spesielt bensin (aromater).

Fordeler:

 Kunne utnytte brunkull, tjærestoffer o.l.

 Ga stor andel høy-oktan bensin

 Produserte viktige rest-produkter for 

andre prosesser

2.1: Bergius-Pier metoden (1913):

Brun-kull
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Ulemper: 

 Store og kostbare produksjonsanlegg, 

 Meget stort kull- og energi-forbruk

Kritisk:

 Riktig type og nok katalysator-material

 Tilstrekkelig mengde og trykk på 

hydrogen-tilførselen, 250 bar /450˚C

Noen tall:   

Til bearbeiding av 250 m3/h «kull-masse» ble 360.000 m3 hydrogen 

sirkulert gjennom prosessen, av dette ble 86.000m3/h forbrukt. 

Til å produsere 1 tonn bensin gikk det med 2 tonn kull direkte og i tillegg         

5 tonn indirekte til hjelpe-stoffene (hydrogen, tjære osv).

Bergius-Pier metoden (2):

De første hydrogenerings-reaktorene
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 Dette er en gass-basert prosess hvor 

syntetiske hydrokarboner dannes ut fra 

forgasset kull og hydrogen («syntese-gass»).

Prosessen ble utviklet ved K-W Instituttet 

og var dessuten åpen kunnskap…

- kull forbrennes ved luft-mangel og med vanndamp til CO og H2, renses og bringes til 

reaksjon i et kammer ved typisk 200˚C / 50 bar over kobolt-katalysatorer. Det dannes

kjede-formede hydrokarboner (parafiner) som egner seg spesielt som diesel-drivstoff….

2.2: Fischer-Tropsch syntesen (1925):
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 Dette er i dag den mest kjente av prosessene som ble utviklet, fordi den 

er så anvendelig til fremstilling av ulike syntetiske hydrokarboner

Kritisk:

 Prosess-styringen og katalysator-valget, da det lett bare dannes 

parafinvoks !  Etterbehandling av produktene er nødvendig.

 Syn-gass forbehandling og rensing, for å holde effektiviteten oppe

Fischer-Tropsch syntesen (2):
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Sammenligning av de to metodene:

PRODUKT

METODE   

Høyoktan

bensin

Lavoktan 

bensin

Dieselolje Smøre-

olje

Øvrig

Bergius-Pier 56 % 13 % 18 % 1 % 12 %

Fischer-Tropsch 49 % 22 % 3 % 26 %

Noe avhengig av råstoffene, er det slik at de to nevnte metodene gir ulik 

andel av de molekyl-typene som dannes. 

- «Bergius-Pier» gir mest aromater

- «Fischer-Tropsch» produserer mest parafiner.

Dette ga seg utslag i følgende produktfordeling fra de to fabrikk-typene:

Tysk flybensin hadde et Oktantall RON på ca 87 som ga de tyske 

flymotorene en typisk ytelse på ca 45 HK/ liter.

(Alliert bly-holdig flybensin: RON ca 100 og ytelser over 60+ HK/liter)
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Den historiske utviklingen 2:  Etterkrigs-tiden

 Etter 2. verdenskrig fortsatte drivstoff-produksjonen basert på hydrogenert

kull i Leuna i DDR og i noen erobrede anlegg som ble 

gjenoppbygget i Sovjet.

 Amerikanerne bygget et stort test-anlegg i Texas som var i drift i ca 10 år

Nye forsøk ble gjort på slutten av 70-tallet («Solvent-Refined Coal», SRC)

 Men det var i Sør-Afrika disse teknikkene spesielt ble videre-utviklet,  

fremfor alt Fischer-Tropsch-prosessen. Et eget statlig selskap, Sasol, ble 

opprettet, og det første store anlegget for kull-basert brennstoff-

produksjon startet opp i 1954. Senere kom to andre til.

Sasol har bygget flere store 

anlegg utenlands og er 

nå stor eksportør av F-T

teknologi ifm GTL- og bio-

drivstoff produksjon, bl a 

også til Finland. 
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3. Vår tid: «Bærekraftig» drivstoff-utvikling»

 Med bærekraftighet menes:  det som imøtekommer dagens behov uten å 

redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov….

 For bærekraftige brennstoffer innebærer dette:

- Opphav fra fornybare kilder, typisk fra organisk avfalls-materiale

- Miljøvennlig spesielt hva klima angår, mao CO2-nøytral…

Statens Veivesen sin «plakat» fra 2016 sier følgende:
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Oversikt over brennstoffenes opphav:

CO2 produserende: CO2 nøytrale: CO2 fri

Råolje Nat. gass Kull  

Vann

Sol

Vind

Syntetiske drivstoff

Som vi ser er brennstoff fremstilt etter F – T syntesen sentrale her…
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Følgende syntetiske produksjonsprosesser  er aktuelle i 

vår tid: 

 Fischer – Tropsch prosessen:

- GTL =  «Gas to liquid», til fremstilling av flytende drivstoff

basert på spalting av naturgass

- BTL = «Biomass to liquid», flytende drivstoff basert på

forgassing av biomasse (div. avfall, skogsvirke o.l.)

I disse drivstoffene er forurensninger som svovel, klor osv eliminert, 

og Centantall øket, dvs motor-egenskapene er maksimert…

I tillegg kan det også fremstilles premium syntetisk smøreolje

 «Syn gas» og «Water shift» reaksjonene:

- nå aktuelle til hydrogen-fremstilling 

f eks fra naturgass

 «Hydrogenering»:

- brukes nå til optimalisering av biodiesel, 

ref HVO fra Equinor («Hydrogenated Vegetable Oil») 

En GTL-basert smøreolje
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Suksess  med  GTL  og  BTL (2008  ): 
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 F-T  produktene kan være forskjellig, noe som bl a bestemmes  

av prosess-parameterne og katalysatorteknologien, se under. 

 Selv om råstoffet  må forgasses, får man ut flytende hydrokarboner.

Energi-effektiviteten er ca 60%.

4. Litt om Fischer – Tropsch prosessens muligheter:

(metanol)

F – T  syntesen
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Biodrivstoff fra skogsavfall:

Det største BTL-prosjektet i nyere tid var 

Choren-anlegget i Tyskland, hvor bl a 

Shell, DB- og VW-konsernene var tungt 

inne. Konkurs i 2011 pga for lang «time to 

market» og fallet i oljeprisene….

Flere mindre anlegg er i drift rundt om i 

verden, bl a i Finland.
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Norske GTL – planer basert på F – T teknologi (2014):
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Fremtidig hydrogen-produksjon fra naturgass basert 

på «syn gas» og «water shift» prosessene? 
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Lokal små-skala GTL-produksjon offshore ?
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5. Dagens situasjon:  

Syntetiske bio-basert Diesel er på markdet

Noen fordeler:
 Vesentlig mindre sot og partikkel-

utslipp

 Bedre virkning av katalysator og 
partikkelfilter

 «Mykere gang» av motoren

 CO2 – nøytral og bærekraftig

X
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 Etanol fremstilles ved destillasjon av sukkerholdig «sats»

(stivelse)

 Alle stivelse-holdige bio-råstoff er derfor godt egnet som utgangspunkt 

for etanol-produksjon, og dette gjelder spesielt for korn- og mais-

produkter som ellers går til menneske- og dyrefor.

En del etanol oppstår også som bi-produkt i visse industri-prosesser…

 Brazil er det landet med størst andel etanol-drevne kjøretøy

 Men etanol-produksjon til drivstofformål er spesielt omstridt på 

etisk grunnlag, og bl a Norge stoppet all støtte til denne 

produksjonen. 

 Det har vært tatt frem interessante nye etanol-prosesser i Norge også,

spesielt Weyland-prosessen ved HiB (sterk-syre basert)

 Universitetet på Ås forsker fortsatt på dette (enzym-baserte prosesser)

der fokus er rettet mot avfallsstoffer som lignin fra skogs-industrien.

For Otto-motorer:  

Bio-alkoholer er meget gode drivstoff !
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Sammenligning av Otto-motor virkningsgraden 

mellom bensin og etanol:

Fra en Rapport fra HiB 2009


