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Gaz syntezowy może być wy-
twarzany z wielu surowców  
niepetrochemicznych, takich 
jak gaz naturalny, gaz towarzy-
szący pokładom węgla, węgiel 
i biomasa poprzez zastosowa-
nie reformingu, częściowego 
lub autotermicznego utlenia-
nia, gazyfikacji (zgazowania) 
oraz gaz w wysypisk odpa-
dów. Produkty węglowodo-
rowe np. wysoko jakościowe 
paliwa dieslowskie pochodzą-
ce z syntezy Fischera-Tropscha 
(FT) są z  reguły pozbawione 
związków siarki i azotu i z tego 
powodu bardziej ekologiczne 
niż paliwa pochodzące z ropy 
naftowej. Natomiast chemi-
kalia takie jak α-alkeny lub 
C2–C4 niższe alkeny mogą być 
produkowane bezpośrednio 
z gazu syntezowego jeżeli za-
stosuje się wysokoselektywne 
katalizatory. Z tego powodu 
synteza  oparta na gazie syn-
tezowym jest ważnym eta-
pem w przemianie surowców 
niepetrochemicznych w super 
czyste paliwa lub wartościo-
we chemikalia.  
W tabeli 1 przedstawiono 
chronologicznie najważniej-

źródeł ropy naftowej, a  je-
dynie płytko położone złoża 
węgla zbudował w 1955 roku 
w Sasolburgu pierwszą in-
stalację (Sasol  I). Wytwórnia 
ta przerabia 3 mln ton węgla 
rocznie i wytwarza w ciągu 
roku 300  tys.  ton benzyny 
i  olejów, 40 tys. ton etylenu, 
16  tys.,  ton stałych woków 
i parafin, 12 tys. ton amoniaku 
oraz w  mniejszych ilościach 
około 70 różnych związków 
chemicznych takich jak al-
kohole, ketony, kwasy i inne. 
W  latach 1981 i 1983 wybu-
dowano w miejscowości Se-
cunda w pobliżu Sasolburga  
większe instalacje Sasol II 
i  Sasol III, które łącznie z Sa-
solem I zużywają około 28 
mln ton węgla, produkując 
paliwa silnikowe pokrywaja-
ce połowę zapotrzebowania 
krajowego.
Z kolei firma Shell wykorzy-
stując średnie destylaty naf-
towe zbudowała w 1993 roku 
w Bintulu (Malezja) wytwór-
nię pod nazwą Shell Middle 
Destilate Synthesis (SMDS) 
z wielkością produkcji 0,5 mln 
ton/rok, natomiast Oryx roz-

począł produkcję z wydajno-
ścią 1,4 mln ton/rok. Obecnie 
światowi liderzy Exxon-Mo-
bil, Syntroleum, BP projektu-
ją i budują nowe wytwórnie 
oparte o proces FT oraz wy-
korzystują połączone z tym 
procesem technologie „gas-
-to-liquid” (GTL) oraz „coal-to-
-liquid” (CTL) i „biomas-to-li-
quid” (BTL).  
Obecnie z gazu syntezowego 
w zależności od warunków, 
a  głównie rodzaju katalizato-
ra reakcje mogą przebiegać 
w  kierunku różnych produk-
tów, co ilustruje rys. 1. 
Najważniejszymi kierunkami 
przemian jest synteza węglo-
wodorów metodą Fischera-
-Tropscha, synteza metanolu 
i  synteza alkoholi metodą 
okso.

Synteza Fischera-Tropscha
Ogólnie proces F-T można opi-
sać następującymi reakcjami:

    (1)

                                            (2)

sze do lat 50. XX wieku kierun-
ki syntez z tlenku węgla i wo-
doru w zależności od rodzaju 
katalizatora, ciśnienia, tempe-
ratury i stosunku objętościo-
wego reagentów.
Jak wynika z tabeli komer-
cjalizacja procesu FT roz-
poczęła się w Niemczech 
w  latach 20. [1,2] i od tego 
czasu zbudowano wiele fa-
bryk produkujących paliwo. 
Podczas II Wojny Światowej  
Niemcy odcięte od dostaw 
ropy naftowej produkowały 
tą metodą około 750 tys. ton/
rok ciekłych frakcji węglo-
wodorowych. Do produkcji 
potrzebnego w syntezie F-T 
gazu syntezowego wykorzy-
stywano węgiel, a otrzymy-
waną mieszaninę węglowo-
dorów nazywano „kogazyną” 
(Kohle-gas-Benzin) w której 
zawarta była „syntina” (syn-
tetische Benzin). W Niem-
czech po wojnie proces FT ze 
względów ekonomicznych 
i łatwego dostępu do taniej 
ropy naftowej nie był konty-
nuowany. Natomiast Republi-
ka Południowej Afryki (RPA), 
która nie posiada własnych 

Reakcje i procesy katalityczne (cz. XVa)

Proces Fischera-Tropscha 
Zenon Sarbak*  

Gaz syntezowy wykorzystywany jest wielokierunkowo zarówno do otrzymywania wodoru, wielu syntez np. 
do produkcji czystego paliwa węglowodorowego i chemikali. Obecnie syntezy oparte na gazie syntezowym 
zyskały  na znaczeniu, gdyż istnieje coraz większe światowe zapotrzebowanie na paliwa i produkty chemiczne. 
W wyniku tego zmniejsza się uzależnienie od ropy naftowej.

(2n + 1) H2 + n CO   
→ CnH2n+2 + n H2O

2n H2 + n CO  
→ CnH2n + n H2O
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Rys. 1. Kierunki przemian katalitycznych gazu syntezowego

Tabela 1. Syntezy z tlenku węgla i wodoru (do lat 50. XX w.)

Rok Autorzy Katalizatory Ciśnienie, 
[atm] Temp. oC CO:H2 Produkty

1902 P.Sabatier,
J.B. Senderens Ni, Co 1 280-400 1:3 metan

1913 BASF Ni, Co, Zn,
Mo, Ti, Cr 100-120 350-400 1:1 węglowodory i związki tlenowe

1922 F. Fisher,
H. Tropsch

Fe – wiórki  
zalkalizowane 100 400-410 1:1 związki tlenowe „Syntol”  

mało węglowodorów

1923 BASF-IG
ZnO-Cr2O3

ZnO-Cu-Cr2O3
kat. zalkaliz.

200-300 350-400 1:2 metanol, izobutanol

1925 F. Fisher,
H. Tropsch Fe,Co+ThO2 1 250-300 1:2 węglowodory o różnych  

długościach łańcucha

0d 1932 Ruhrchemie
Fischer-Tropsch Co,Th2,MgO 1 180-190 1:2

1,2:1
węglowodory parafinowe,  

olefiny

1937 F. Fischer,
H. Pichler Fe 10 240 1:2 węglowodory olefinowe,  

związki tlenowe

1938 F. Fischer,
H. Pichler Ru 200 200 1:2 długołańcuchowe węglowodory, 

parafina

1939 I.G. Synol Fe-Al2O3-K2O 18-30 190-200 1:2 prostołańcuchowe alkohole  
C9-C20

1941
F. Fischer,
H. Pichler

„Izosynteza”

ThO2
ZnO-Al2O3

300 200-500 1:1 izoparafiny, związki tlenowe

1941
Ruhrchemie
I.G. Synteza

„Oxo”
Co(Fe) 20 115-140 CO, H2, 

olefiny
rozgałęzione aldehydy  

i alkohole

1946-1947 „Hydrocol” Fe-fluidyzowany 20 250 1:2 olefiny, wysokooktanowa  
benzyna, parafina

CH2 ― CH2
| 

OH
| 

OH

CH3 ― C ― (CH2)n ― CH3
| 

CH3

CH3
| 

CH3(CH2)nCH3

CH4

Ni/Al2O3

CH3(CH2)CH2OH

(CH2)n
polietylen

ThO2

Rh + MgO

Fe + promotor

Ru

CH3OH

C2H5OH
Rh + promotory

Co + Ru/nośnik

CuO/ZnO/nośnik

CO + H2
gaz syntezowy
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Zachodzą one przy niższym ci-
śnieniu (do 3 MPa) i są  wysoko  
egzotermiczne (ΔH = -165 – 
-204 kJ/mol CO). Prócz alka-
nów i alkenów tworzą się pod 
ciśnieniem 10-15 MPa orga-
niczne związki tlenowe (tzw. 
oksygenaty):

                                (3)

oraz zachodzi reakcja tlenku 
węgla z parą wodną  (ang. wa-
ter-gas shift, WGS):

          (4)

Wśród organicznych związ-
ków tlenowych tworzą się 
w  obecności zalkalizowanych 
katalizatorów metalicznych:
alkohole:  

 (5)

aldehydy i ketony: 

    (6)

kwasy karboksylowe:

   (7)

Katalizatory
Na rys. 1 przedstawiono ro-
dzaje katalizatorów metalicz-
nych aktywnych w procesach 
opartych na gazie syntezo-
wym. W syntezie F-T aktywny-
mi są takie metale jak żelazo, 
kobalt i ruten. W  reakcjach 
(1) i (2) aktywność wykazują 
również nikiel i rod. Wśród 
tych metali ruten jest najbar-
dziej aktywny w uwodornie-
niu tlenku węgla i jest zdolny 
pracować w  niskich tempera-
turach (<150 oC) dając długo-
-łańcuchowe węglowodory. 
Należy podkreślić, że metal 
ten  wykazuje swoją wysoką 

aktywność bez udziału pro-
motora. Jednakże wysoka 
cena tego metalu i ograniczo-
ne zasoby stanowią poważną 
przeszkodę w jego wykorzy-
staniu. Z tego powodu stosuje 
się kobalt i żelazo. Żelazo jest 
tańszym metalem niż kobalt, 
ale katalizatory zawierające 
kobalt są bardziej aktywne 
i  bardziej selektywne w kie-
runku liniowych długo-łań-
cuchowych węglowodorów; 
kobalt jest również mniej po-
datny na dezaktywację wodą. 
Z tego powodu kobalt jest 
stosowany w syntezie wo-
sków i paliwa dieslowskiego. 
Z kolei katalizatory żelazowe 
mogą pracować w szerszym 
zakresie temperatur i sto-
sunku H2/CO bez znacznego 
wzrostu selektywności w kie-
runku metanu, natomiast ka-
talizatory kobaltowe muszą 
pracować w dobranych tem-
peraturach i  przy określonym 
stosunku H2/CO. Katalizatory 
żelazowe są stosowane poza 
syntezą liniowych alkenów, 
również w produkcji alkenów 
lub oksygenatów – jako waż-
nych surowców chemicznych. 
Ponadto te katalizatory wyka-
zują znacznie wyższą  aktyw-
ność w reakcji WGS niż kata-
lizatory zawierające  kobalt 
lub ruten, co jest pomocne 
w  konwersji gazu syntezowe-
go z niskim stosunkiem H2/CO  
otrzymanym z węgla i bioma-
sy, ale niekorzystne w konwer-
sji bogatego w wodór gazu 
syntezowego pochodzącego 
z metanu. Powyższe cechy 
katalizatorów żelazowych są 
atrakcyjne w technologiach 
CTL i BTL.
Procesy F-T zwykle dzieli się 
w zależności od zastosowa-
nej temperatury na nisko 

temperaturowe (LT FT) ope-
rujące w  zakresie temperatur 
 190-260 oC i wysoko tempe-
raturowe (HT FT) w zakresie 
300-350 oC.
Najczęściej jako katalizatory 
stosuje się żelazo (Fe), kobalt 
(Co) i ruten(Ru) naniesione 
na   krzemionkę (SiO2), tlenek 
glinu (γ-Al2O3), ditlenek tyta-
nu (TiO2), ditlenek cyrkonu 
(ZrO2) i inne tlenki metali lub 
ich mieszaniny.

Mechanizm reakcji
Mechanizm reakcji (1)–(7) 
przebiegających w procesie 
F-T nie jest  w pełni wyjaśnio-
ny. Istnieje ogólna zgoda, że  
synteza F-T przebiega poprzez 
mechanizm katalizowanej po-
wierzchniowej polimeryzacji  
monomerycznych ugrupo-
wań CHx, które powstają po-
przez uwodornienie tlenku 
węgla. Na pierwszym etapie 
w zależności od rodzaju po-
wierzchni lub miejsc aktyw-
nych katalizatorów, może za-
chodzić:
– dysocjacja CO,
– dysocjacja CO w obecności 
wodoru (H) z utworzeniem 
związku pośredniego HCO.
W pierwszym przypadku za-
adsorbowany tlen może być  
całkowicie usunięty przez wo-
dór (H) z utworzeniem wody, 
natomiast zaadsorbowany 
węgiel (C) może rekombino-
wać z wodorem (H) dając róż-
ne przejściowe ugrupowania 
CHx  (x = 0–3). W tej sytuacji 
jest możliwy wzrost łańcucha 
poprzez łączenie węgli C–C. 
Jednakże proces tworzenia 
łańcucha jest do tej pory nie 
rozwiązany.
Na rys. 2 przedstawiono 
uproszczony, ale najbardziej 
prawdopodobny mecha-

nizm  [3], według którego na 
centrach aktywnych kataliza-
tora (S) tworzą się dwa typy 
kompleksów aktywnych:
– węglowodorowe (III) i (IV),
– zawierające tlen (I), (II) i (V).

Selektywność procesu
W przebiegu procesu F-T naj-
ważniejszym parametrem, 
wymagającym kontroli jest 
selektywność.  Selektywność 
procesu zależy od rodzaju 
i  sposobu preparatyki katali-
zatora, składu gazu syntezo-
wego, temperatury, ciśnienia 
całkowitego, typu reaktora 
i warunków prowadzenia pro-
cesu np. krotności recylkulacji 
nie przereagowanego gazu. 
Biorąc pod uwagę mechanizm 
polimeryzacyjny, węglowodo-
ry jako produkty syntezy F-T 
spełniają ogólnie statystyczny 
rozkład Andersona-Schultza-
-Flory. W idealnym przypadku, 
ułamek molowy (M) powsta-
jącego węglowodoru z okre-
śloną długością łańcucha (n)  
można wyliczyć z poniższej 
zależności:

Mn = (1-α) αn-1

gdzie α  jest prawdopodo-
bieństwem wzrostu łańcucha, 
które jest zależne od szybko-
ści wzrostu łańcucha (Rp) oraz 
od jego terminacji (Rt) w spo-
sób określony następującym 
wzorem: α = Rp/(Rp + Rt).
Zależność rozkładu produk-
tów węglowodorowych od 
wartości α jest przedstawiona 
na rys. 3.
Widać więc, że statystyczny 
rozkład wskazuje na niese-
lektywność procesu F-T, gdyż  
maksimum selektywności 
do węglowodorów C5–C11  
wchodzących w skład ben-
zyn i węglowodorów C12–C20 

2n H2 + n CO  
→ CnH2n+2O + (n-1) H2O, 

H2O + CO → CO2 + H2

2nH2 + nCO  
→ CnH2n+1 OH + ( n-1)H2O,

(2n-1)H2 + nCO  
→ CnH2n+O + (n-1)H2O,

(2n –2)H2 + nCO  
→ CnH2nO2 +(n-2)H2O,
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Komponenty aktywne kata-
lizatorów
Aktywność i selektywność 
procesu F-T zależy głównie od 
rodzaju i właściwości kompo-
nentów wytworzonych na po-
wierzchni nośnika. 
W przypadku metalicznych 
katalizatorów kobaltowych 
stwierdzono istnienie dwóch 
różnych form krystalicznych  
stabilnego w niższych tempe-
raturach α-Co oraz stabilnego  
w rozdrobnieniu mniejszym 
niż 20 nm β-Co. Badania wska-
zują, że w procesie F-T β-Co 
jest mniej aktywny, ponad 
to niezredukowane ugrupo-
wania kobaltowe dają niższą 
konwersję CO i charakteryzują 
się  wyższą selektywnością do 
CH4. Jednocześnie w warun-
kach reakcji zachodzi oddzia-
ływanie metalicznego kobaltu 
(Coo) z nośnikiem z wytworze-
niem tlenków kobaltu, węgli-
ków kobaltu (Co2C i Co3C) oraz 
mieszanych układów tlenko-
wych np. glinianu kobaltu lub 
krzemianu kobaltu. Związki te 
są przyczyną dezaktywacji ka-
talizatora. Utworzenie tlenku 
kobaltu (II) (CoO) jest możliwe 
w wyniku reakcji mniejszych 
krystalitów kobaltu (<5 nm) 
z powstającą w procesie F-T 
wodę, która sama powoduje 
silną dezaktywację. Stwier-
dzono, że w czasie długiego 
czasu procesu tworzyć się 
mogą spieki węgliku kobaltu 
Co2C. Jednakże, spieki tego 
węgliku nie odgrywają dużej 
roli w dezaktywacji kataliza-
tora kobaltowego, natomiast 
są odpowiedzialne za wyso-
ka selektywność tworzenia 
liniowych α-alkoholi powsta-
jących poprzez „wstawienie” 
cząsteczek CO w ugrupowa-
nia CnHm-Co uformowane na 

wchodzących w skład paliwa 
dieslowskiego wynosi od-
powiednio  tylko około 45% 
i 30%.
Z powyższego wykresu wyni-
ka, że chcąc zminimalizować 
tworzenie niepożądanych 
lekkich węglowodorów, głów-
nie metanu, należy prowa-
dzić proces F-T przy wysokich 
wartościach współczynnika α 
(>0,9). Z tego powodu konicz-
nością jest zaprojektowanie 
i  syntezę katalizatorów z wy-
soką selektywnością do wę-
glowodorów C5+.

Rys. 2. Schemat mechanizmu reakcji w syntezie Fischera- Tropscha [3]

Rys. 3. Rozkład produktów w syntezie Fischera-Tropscha 
jako funkcja prawdopodobieństwa wzrostu łańcucha [2]
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Promotory katalizatorów
Polepszenie aktywności kata-
lizatorów oraz zmodyfikowa-
nie ich selektywności osiąga 
się zwykle poprzez:
– zmianę rodzaju katalizatora, 
– zmiany struktury fazy ak-
tywnej (np. ekspozycję ścian 
krystalicznych, rozmiar lub 
dyspersję fazy aktywnej), 
– zmiany elektronowe fazy 
aktywnej.
Wykazano, że zastosowanie 
katalizatorów rutenowych 
w procesie F-T w kierunku two-
rzenia cięższych węglowodo-
rów nie wymaga żadnej mody-
fikacji, natomiast katalizatory 
oparte na żelazie i kobalcie wy-
magają wprowadzenia odpo-
wiednich promotorów. Promo-
torujące działanie wykazują 
jony metali alkalicznych, meta-
le szlachetne lub tlenki metali 
przejściowych.

Promotory katalizatorów żela-
zowych
Większość katalizatorów żela-
zowych zawiera jako promo-
tory jony metali  alkalicznych, 

co uprzywilejowane będzie 
uwodornienie i tworzenie 
CH4. Z  kolei drugie ograni-
czenie dotyczy, transportu 
produktów, co może zaha-
mować usuwanie cięższych 
węglowodorów lub zwiększać 
readsorpcję α-olefin  powodu-
jąc wzrost selektywności cięż-
szych parafin. Na podstawie 
powyższych rozważań widać 
więc, że w procesie F-T wyma-
gana jest dokładna kontrola 
rozkładu aktywnych kompo-
nentów na powierzchni po-
rów katalizatorów, które mu-
szą mieć odpowiedni kształt 
i rozmiary zależnie od typu 
zastosowanego reaktora. 

żelaza gazem syntezowym 
w temperaturach wyższych 
niż 300 oC. W warunkach re-
akcji wraz z węglikami mogą 
współistnieć α-Fe (sieć regu-
larna przestrzennie centro-
wana), γ-Fe (sieć regularna 
płasko centrowana) (rys. 4) 
i tlenek Fe3O4 (magnetyt). 
Wykazano np. że w katalizato-
rze Fe/SiO2 po reakcji z gazem 
syntezowym (0,1 MPa) w tem-
peraturze 250 oC tlenek Fe3O4 
uległ przemianie do Feo, Fe-

2SiO4 i FexCy. Jednakże rola 
tych faz w procesie FT nie jest 
jednoznacznie określona.
W procesie FT należy również 
brać pod uwagę ogranicze-
nia dyfuzyjne, które zależne 
są np. od rozmiaru i kształtu 
katalizatorów. Stwierdzono, 
że w  przypadku reaktora ze 
złożem stałym zastosowanie 
katalizator w postaci pasty-
lek (granulek) o wielkości 
1-3  mm, gwarantuje obniże-
nie gradientu ciśnienia. Jed-
nakże może to prowadzić do 
ograniczenia dyfuzyjnego 
transportu międzypastylko-
wego i wpływać na rozkład 
produktów w syntezie F-T. 
Należy również rozważyć  
inne ograniczenia dyfuzyjne. 
Jedno z nich, związane jest 
ze wzrostem stosunku H2/CO, 
powodującym znacznie szyb-
szą dyfuzję H2 niż CO, przez 

centrach metalicznych (Coo).  
To ostatnie stwierdzenie jest 
obiecującym w planowaniu 
syntez wyższych alkoholi.
W przypadku katalizatorów 
żelazowych rodzaj tworzo-
nych faz oraz właściwości cen-
trów aktywnych jest bardziej 
dyskusyjna niż dla kataliza-
torów kobaltowych. Wykaza-
no, że w warunkach reakcji 
żelazo może tworzyć szereg 
węglików o różnej strukturze 
zależnie od pozycji atomów 
węgli. Obecność atomów 
węgli w  pozycji trygonalnej 
pryzmy (ang. trigonal prisma-
tic) powoduje powstawanie  
Θ-Fe3C (cementyt), χ- Fe5C2 
(węglik Hägga), Fe7C3 (węglik 
Eckstroma i Adcoka), podczas 
gdy obecność atomów węgli 
w  pozycjach oktedrycznych 
jest powodem tworzenia się 
węglików ε-Fe2C i ε’-Fe2,2C 
(węgliki heksagonalne) i FexC 
(lub FexCy) zwykle określa-
nych jako węgliki żelaza z nie-
określoną strukturą. Stwier-
dzono, że węgliki ε-Fe2C 
mogą tworzyć się w reakcji 
sproszkowanego żelaza lub  
jego tlenku z  tlenkiem wę-
gla w niskiej temperaturze 
(około 170  oC), podczas gdy 
tworzenie χ-Fe5C2 zachodzi 
w wyższych temperaturach 
(około 250 oC). Z kolei Θ-Fe3C 
powstaje w wyniku redukcji 

Rys. 4. Przemiany termiczne żelaza

Rys. 5. Wpływ zawartości jonów K+ na przebieg reakcji 
FT [2]
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F-T osiągnięto również po-
przez wprowadzenie tlenków 
metali przejściowych (Cr, Mn, 
Mo, Ta, V i Zr). Stwierdzono, 
że zwiększają one aktywność 
w uwodornieniu CO i aktyw-
ność reakcji WGS. Wykazano, 
że tlenki MnOx powodowały 
wzrost dyspersji ugrupowań 
żelaza, i równocześnie obni-
żały dezaktywację poprzez 
tworzenie węglików żelaza 
o mniejszych rozmiarach.  

Promotory katalizatorów ko-
baltowych
Typowe promotory kataliza-
torów kobaltowych to metale 
szlachetne np. ruten lub ren 
oraz tlenki metali przejścio-
wych, głównie ZrO2, MnOx 
oraz niektóre tlenki metali ziem 
rzadkich np. La2O3, CeO2.

W przypadku promotorowa-
nia tlenkiem magnezu obser-
wuje się wzrost aktywności 
procesu F-T z jednoczesnym 
obniżeniem aktywności reak-
cji WGS. Następuje ponad to 
przesunięcie składu węglo-
wodorów w kierunku niższych 
węglowodorów, wchodzą-
cych głównie w skład benzyn. 
Dodatek MgO powoduje rów-
nież wzrost selektywności do 
olefin.
Wzrost aktywności procesu 
F-T powoduje dodatek metali 
takich jak ruten i miedź, które 
ułatwiają redukcję i tworzenie 
węglików w katalizatorze Fe. 
Ma to wpływ na wzrost selek-
tywności w tworzeniu cięż-
szych węglowodorów oraz 
frakcji lżejszych olefin.
Wzrost aktywności procesu 

K+ i osiąga swoje maksimum 
przy zawartości jonów K+ wy-
noszącej 0,7 % mas. Dalsze 
zwiększenie zawartości tych 
jonów do około 1,5 % mas. 
zmniejsza selektywność do 
CH4 i powoduje wzrost selek-
tywności do węglowodorów 
C5+ (głównie C12+). Dodatek 
jonów K+ ma wpływ na obni-
żenie zawartości oksygena-
tów i jednocześnie znacznego 
wzrostu zawartości olefin C2–
C4. Na podstawie odrębnych 
badań wykazano, że jony K+ 
powodują wzrost aktywności 
w reakcji WGS. Na podstawie 
badań XRD i spektroskopii 
Mössbauera twierdzi się, że 
wzrost zawartości jonów K+ 
w katalizatorze jest przyczyną 
wzrostu frakcji węglików żela-
za χ- Fe5C2 i ε’-Fe2,2C.  

które powodują zmiany 
elektronowe żelaza. W tych 
przypadkach modyfikowanie  
aktywności i selektywności 
związane jest z zwiększeniem 
chemisorpcji CO z jednocze-
snym zahamowaniem chemi-
sorpcji wodoru.
Na rys. 5 przedstawiono 
wpływ zawartości jonów K+ 
w modyfikowanym manga-
nem katalizatorze żelazowym 
pracującym w reaktorze ze 
złożem stałym w zakresie 
temperatur 275 - 300 oC , pod 
ciśnieniem 2,5 MPa przy sto-
sunku H2/Co = 2 i szybkości 
dozowani objętości miesza-
niny gazowej tzw. GHSV = 
1000 godz-1.
Z przedstawionego rysun-
ku wynika, że konwersja CO 
wzrasta z zawartością jonów 
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powoduje wzrost rozmiaru 
krystalitów Coo, natomiast 
odwrotny efekt obserwuje 
się na nośniku jakim jest wę-
giel aktywny. W wielu przy-
padkach stwierdzono wzrost 
stężenia aktywnych produk-
tów pośrednich, które nie 
było związane ze zmianą ak-
tywności Co.
Tlenek manganu powoduje 
wzrost selektywności do C5+ 

i obniżenia tworzenia się CH4 

(rys. 6A), co związane jest z ob-
niżeniem się zdolności uwo-
dorniającej w wyniku zmian 
elektronowych ugrupowań 
Co z częściowym utworze-
niem Coδ+. Promotor może 
również  oddziaływać tworząc 
np. roztwór stały (MnxCo3-xO4) 
w prekursorze katalizatora. 
Wykazano, że zmniejsza się 
zdolność do uwodornienia, 
przez co wzrasta stosunek ole-
fin do parafin (rys.6B). Stwier-
dzono również, że nawet przy 
małej zawartości manganu 
możliwy jest wzrost konwer-
sji CO.
Tlenki ziem rzadkich powodu-
ją wzrost selektywności do 
węglowodorów C5+. W  przy-
padku CeO2 jego wpływ na 
selektywność produktów jest 
skomplikowany i bardzo za-
leży od sposobu preparaty-
ki. W przypadku katalizatora   
Co/SiO2 widać (rys. 7), że do-
datek promotora CeO2 po-
woduje obniżenie tworzenia 
węglowodorów benzeno-
wych (C5–C10), wzrost wę-
glowodorów wchodzących 
w skład średnich destylatów 
(C11–C16) i C16+.

* Prof. Zenon Sarbak, Wydział 
Chemii, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Poznań, 
sarbak@amu.edu.pl

Metale szlachetne powodują 
wzrost aktywności w kon-
wersji CO, zarówno poprzez 
wzrost redukcji prekursorów 
kobaltowych jak i ułatwienie 
dyspersji ugrupowań kobal-
tu polegające na przeciw-
działaniu agregacji CoOx lub 
Coo podczas kalcynacji i re-
dukcji. W przypadku promo-
torów Ru i Re stwierdzono 
wzrost selektywności do C5+ 
oraz obniżenie jej do CH4, 
co związane jest z wzrostem 
„gęstości” centrów aktyw-
nych Co. Natomiast w przy-
padku promotorów Pt i Pd 
wykazujących wysoką zdol-
ność uwodorniającą obser-
wuje się obniżenie selektyw-
ności do C5+. Stwierdzono, że 
promotory metali szlachet-
nych powodują zwiększoną 
zdolność do dysocjacji CO, 
gdyż ulega on  chemisorp-
cji mostkowej. Wykazano, 
że w  obecności tych metali 
zahamowana jest dezakty-
wacja spowodowana reok-
sydacją Coo lub depozytem 
węglowym.
Ditlenek cyrkonu jako pro-
motor powoduje wzrost ak-
tywności w konwersji CO po-
przez wzmożenie zdolności 
do redukcji Co, gdyż stwier-
dzono zastąpienie silnego 
oddziaływania metal-nośnik 
przez słabsze Co-ZrO2. Pro-
motor ten podwyższ selek-
tywność do C5+ co związane 
jest ze wzrostem „gęstości” 
centrów aktywnych Co lub 
obniżeniem zdolności uwo-
dorniajacej. Z kolei obni-
żenie zdolności uwodor-
niającej powoduje wzrost 
stosunku olefin do parafin. 
W przypadku katalizatorów 
Co naniesionych na SiO2 
i  Al2O3 omawiany promotor 

Rys. 6. Wpływ zawartości promotora MnO na selektyw-
ność procesu FT –A) i stosunek zawartości olefin do para-
fin w zakresie węglowodorów C2, C4 i C6 –B) w obecności 
katalizatora Co/TiO2 (zawartość C= 10 % mas.) w warun-
kach reakcji: T = 200oC, P = 0,1 MPa, H2/CO = 2, Mcat = 
50 mg i F = 12 cm3/min [2]

Rys.7. Rozkład zawartości węglowodorów C5+ przed 
i po promotorowaniu katalizatora Co/SiO2 tlenkiem ceru 
(CeOx) w warunkach reakcji: T = 200oC, P = 1,2 MPa, H2/
CO = 2 [2]
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