
AMT | 2012 www.amt.nl
60 www.amt.nl/maart2012AMT | 2012

T E C H N I E K  > Brandstoffen > Diesel

Shell gelooft er in elk geval in. Er was eens… een
oliecrisis. De rijke Arabische oliebronnen dreigden
afgeknepen te worden voor wie niet tegen Israël
was. Brandstof ging op de bon in 1972, wat deed
terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog toen
allerlei schaarse waar op de bon was. Het ASTC,
Amsterdam Shell Technical Center, ging serieus
kijken naar mogelijkheden om brandstof te ma-
ken zonder aardolie. Op ervaring uit de Tweede
Wereldoorlog, toen Duitsland ook met het pro-
bleem zat dat Hitlers bende geen olie had en nie-
mand die het wilde leveren.
Dat losten ze op met een destijds omstreeks twin-
tig jaar oude vinding van chemici Franz Fischer en
Hans Tropsch. Zij vonden een proces om met hulp
van katalysatorstoffen uit steenkool vloeibare

brandstof te maken. Kolen waren er wel in Duits-
land. Alleen besloot het Amsterdamse Shell lab al
gauw om liever van aardgas uit te gaan. Vervol-
gens gingen ze het inmiddels befaamde Fischer-
Tropsch proces verbeteren. In eenvoudiger ter-
men gas-to-liquid, vloeibare koolwaterstoffen
maken uit gasvormige.
Afgekort GtL, waarvoor ruwweg na tien jaar Shell-
onderzoek een proeffabriekje was ontwikkeld met
een verbeterd proces voor hogere opbrengst. Na
nog tien jaar was uitgewerkt hoe dat op industriële
schaal gebruikt kon worden, bouwde Shell een
grote proeffabriek in Maleisië. Op basis van de er-
varing daar is het Pearl-project in Qatar gebouwd,
dat sinds enkele maanden draait. Nabij een grote
aardgasbron, vandaar deze keuze voor de vesti-

gingsplaats. Ondertussen blijft het ASTC, een van
de drie technische centra die Shell wereldwijd
heeft, doorgaan met (onder veel meer) onderzoek
naar verdere verbetering van de GtL-omzetting.

Synthetische smeerolie en diesel
Hoe werkt deze chemie, heel in het kort? Men
neme aardgas CH4, en maakt daar met zuurstof
onder hoge temperatuur synthesegas van. De
koolstof C wordt gedeeltelijk geoxideerd, het
waterstof H wordt vrijgemaakt. Dat geeft water-
stofgas H2 en koolmonoxidegas CO. Dan komt
de Fischer-Tropsch truc; deze gassen worden
 geleid door buizen gevuld met een katalysator
op basis van het metaal kobalt. Het waterstof-
gas bindt zich afzonderlijk met de C en de O uit

Diesel zonder olie
Shell start grootschalige Gas-to-Liquid productie

Het mag zijn dat elektrisch rijden de droom voor een schone(re) toekomst is, nog vele jaren

blijven we vooral benzine en diesel gebruiken. Zeker voor het wegtransport over langere

 afstanden is geen serieus alternatief voor diesel in zicht. Maar als dat steeds duurder wordt,

als de aardolie op raakt, als we wel schonere lucht willen? Dan is op dit moment misschien

GtL een belangrijker revolutie dan batterijen.

Marja Zonnevylle, manager
van het Shell-lab in Am-
sterdam, legt uit dat een
heel nieuwe brandstoftech-
niek zoals GtL wel twintig
tot 25 jaar nodig heeft
voordat het is ontwikkeld
en een belangrijke bijdrage
gaat leveren in de produc-
tie.
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het koolmonoxide.
Het resultaat is water H2O, en koolwaterstofketens
CH. Dat water komt goed van pas, want bij het 
Fischer-Tropsch komt een boel warmte vrij. De in-
stallatie moet gekoeld worden, en levert daarbij
stoom op. Er hoeft na het opstarten van de fabriek
geen vers koelwater meer bij, hij gebruikt zijn ei-
gen water. We horen dat de Pearl-fabriek boven-
dien via stoomturbines twee gigawatt stroom le-
vert, dat is een hele grote energiecentrale.
Maar waar het om begonnen was zijn de koolwa-

Rondleiding door het Shell-laboratorium, sinds de nieuwbouw in 2009 vijf geschakelde gebouwen van vijf verdiepingen. Een doolhof
van chemische fabriekjes op schaal. Hier horen we wat over ontzwaveling van brandstof, ook een specialisme van dit lab.

Da’s duidelijk, een schaaltje GtL-brandstof (links) verbrandt heel
wat schoner dan een schaaltje van dezelfde brandstofsoort uit
aardolieraffinage (rechts).

In deze enorme  stellage op het Amsterdamse lab staat één reac-
torpijp uit de fabriek in Qatar. Hierin stromen van boven naar be-
neden waterstof en koolmonoxide door een pijp vol granules
waarin een katalysator zit die de Fischer-Tropsch reactie op gang
brengt. De reactors in Project Pearl bevatten tienduizenden van
deze pijpen.
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terstofketens, waaruit ook benzine en diesel zijn
opgebouwd. Met het GtL-proces kunnen heel veel
C’s en H’s aan elkaar geplakt worden tot paraffine.
Dat ziet er na afkoelen uit als wit kaarsvet. Dit gaat
een zogenaamde hydrocracker in, zoals die ook
gebruikt wordt bij raffinage van aardolie. Hier
worden de lange CH-ketens opgeknipt in kortere,
en dan zijn we er. De fabriek levert gasolie (diesel),
basisolie (voor smeermiddelen), kerosine, nafta en
paraffine (voor de chemische industrie).

Synthetische brandstof is schoner
Zo krijgen we brandstof en smeermiddel uit aard-
gas, waarvan volgens Shell veel meer beschikbaar
is op de wereld dan aardolie. Maar wel via een  in-
gewikkelder en dus duurder methode dan  raffina-
ge van aardolie. De ervaring van de Duitse krijgs-
macht bracht nog wel iets anders aan het licht, de
Fischer-Tropsch brandstof bleek een soort geheim
wapen. De motoren van Duitse tanks en vliegtui-
gen bleken sterker dan die van de tegenstanders.
Want deze synthetische brandstof was zuiverder
en beter dan gewone benzine en diesel.
We zagen het zelf in het ASTC-lab. De olie en  die-
sel uit hun experimentele GtL-installatie is kleur-
loos en vrijwel reukloos. Er zit namelijk geen en-
kele vervuiling in, zoals in aardolieproducten.
Geen zwavel, geen aromaten, alleen maar koolwa-
terstofketens. Dat sluit aan bij een droom die op-
kwam in de jaren negentig, ‘designer fuel’ voor
schoner en zuiniger motoren. Als motorconstruc-
teurs kunnen zeggen wat voor eigenschappen
(synthetische) brandstof moet hebben kunnen
ze veel beter het uiterste halen uit bekende  mo-
tortechniek.
We horen dat samenwerking tussen Shell en auto-
fabrikanten op gang komt, een nieuwe ontwikke-
ling. Tot nu toe ontwikkelen olieconcerns zelf ver-
beterde brandstoffen, voor motorontwikkelaars

dan een gegeven op welke kwaliteit en eigen-
schappen ze mogen rekenen. Nu begint dus een
dialoog, welke kwaliteiten en eigenschappen ge-
wenst zijn. Synthetische brandstof kan daarop
‘ontworpen’ worden, en met constante kwaliteit
geproduceerd.
Zo heeft de GtL-diesel van Shell een veel hoger
cetaangetal dan gewone diesel (75 tot 80, in
plaats van 48 tot 56), en het is volledig zwavelvrij.
Het ASTC-lab studeert ook op chemie om diesel
uit aardolie zoveel mogelijk te zuiveren van zwa-
vel. Diesel uit de pomp is nu wel zwavelarm, maar
niet geheel zwavelvrij. Die zwavel is niet gezond
voor katalysatoren en roetfilters, het geeft as, en
bedekt de actieve stoffen in een katalysator. Zwa-
velverbindingen komen ook uit de uitlaat, kataly-
sator of roetfilter houden ze niet volledig tegen.
GtL zonder zwavel, of enige andere verontreini-
ging, is dus beter.

Een Euroklasse schoner
Het hoge cetaangetal van GtL-diesel betekent een
snellere ontbranding van ingespoten brandstof,
en een rustiger lopende motor. Er is meer tijd voor
volledige verbranding, en minder gelegenheid
voor de vorming van NOx. En het mooie is, zo zegt
Vice President Global Commercial Technology van
Shell Selda Gunsel, dat je het zo in elke dieselmo-
tor kunt gebruiken. Dat levert meteen een scho-
ner en merkbaar geruislozer motorloop, al is meer
winst te halen met een motor die geoptimaliseerd
is voor de betere eigenschappen van synthetische
diesel.

Shell belooft nogal wat:
5 tot 45% minder NOx

25 tot 40% minder roet (PM)
45 tot 60% minder HC
40 tot 85% minder CO >
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Het laagste getal gaat steeds op voor een bestaan-
de motor, het hoogste voor een geoptimaliseerde
diesel. Ofwel, hoe moderner de motor, hoe beter
de voordelen van GtL-diesel uit de verf komen. 
Er zijn in Nederland al proefprojecten uitgevoerd
met busbedrijf Connexxion en afvalverwerker Van
Gansewinkel. De betrokken chauffeurs bevestig-
den de geruisarmer motorloop, en minder stank
uit de uitlaat, vooral voor personeel op vuilniswa-
gens een belangrijk voordeel. Uit controlemetin-
gen blijkt de winst in HC, CO en NOx-emissie op 
12 tot 17% te liggen.
Er is geen sprake van direct verbruiksvoordeel op
GtL-brandstof, vergeleken met ultra-laagzwavelige
diesel uit de pomp langs de weg. Selda Gunsel
wijst er wel op dat het roetfilter minder wordt be-
last, dus minder vaak geregenereerd hoeft te wor-
den, en dat scheelt toch in het dieselverbruik. Ook
geeft ze aan dat onderzocht wordt of een bestaan-
de motor door optimalisatie een klasse hoger in
de Euro emissie-eisen kan komen met GtL-diesel.
Al moet ze anderzijds toegeven dat een Euro 6-
motor met alle daarbij benodigde reinigingstech-
nieken weinig meer kan profiteren door GtL-die-
sel, het zal meer voor Euro 3- en 4-motoren een
hele vooruitgang kunnen opleveren.
Directeur Egbert Vennik van Van Gansewinkel legt
uit dat zijn bedrijf GtL ook beproeft om aan arbo-
eisen te voldoen in hun fabrieken voor afvalver-
werking en terugwinning van grondstoffen. Daar
rijden de ophaalwagens binnen, en moet de NOx-
uitstoot beperkt zijn voor de luchtkwaliteit in de
fabriek. “Dat kunnen we doen met filters, maar dat
is duur. En we zouden ook andere bedrijven die af-
val komen leveren moeten verplichten filters te
monteren. Als we door onze wagens met GtL te
betanken ook aan de NOx-normen van de arbowet
kunnen voldoen is dat veel aantrekkelijker.” Met
wat aandringen krijgen we los dat GtL-diesel zo
rond 10% duurder is dan gewone aardoliediesel.

Ook mooi als basisolie
Marketingdirecteur Colin Abraham belicht nog
een belangrijk GtL-product, zeer zuivere basisolie
om smeermiddelen van te maken. Olie met een

goede viscositeit koud en warm, die nu gebruikt
wordt voor proeven met 5W-30 olie in trucks, in
plaats van de gebruikelijke 15W-40. Dunnere olie
in motor en transmissie kan 3% winst in brand-
stofverbruik leveren, waar transportbedrijven heel
blij van zouden worden.
GtL-basisolie is al voor het eerst verwerkt in een
introductieserie Helix-motorolie voor personenau-
to’s. Volgens Colin Abraham hoeft Shell dankzij
het Pearl project geen basisolie van hoge kwaliteit
meer in te kopen, daarin kan nu hun GtL-fabriek
voorzien. Waarom eigenlijk geen GtL-benzine? “De
vraag naar diesel is groot en stijgend”, is hiervoor
de verklaring. Wat in elk geval voor Europa wordt
bevestigd door de laatste verkoopcijfers, vorig
jaar had 55% van alle in Europa verkochte perso-
nenauto’s een dieselmotor.

Grote mogelijkheden
Voorlopig komt GtL-diesel niet uit de openbare
pomp, er is weinig behoefte aan weer een extra
(duurdere) brandstofsoort bij tankstations. Eerst
richt Shell op verkoop aan grootverbruikers, zoals
vlootbeheerders die een eigen brandstofvoorraad
aanhouden. Met één fabriek zou je ook nauwelijks
de wereldwijde bevoorrading van tankstations

kunnen redden.
Maar een paar cijfers geven wel aan dat Shell nu
serieus kan beginnen met GtL-producten. Het
proeffabriekje op het bijna honderd jaar be-
staande Shell-lab in Amsterdam maakte maar drie
vaten per dag. De test op industriële schaal in Ma-
leisië pompt er 14.700 vaten per dag uit. Het
Pearl-project doet haast tien keer zoveel. Er wordt
nu gedacht over een tweede GtL-fabriek in de VS.
“Met hun aardgasvoorraden zou de VS op basis
van GtL-techniek theoretisch geen olie meer hoe-
ven te importeren.”
Vanzelf werd nog gevraagd naar de well-to-
wheel effecten, of het omslachtige GtL-proces
dan niet slecht uitpakt. “Nee”, zegt Selda Gunsel,
“er komt bij de productie ongeveer evenveel CO2

vrij als in een olieraffinaderij. Omdat de grond-
stof voor een heel groot deel in nuttig product
wordt omgezet is ook de energiebalans onge-
veer gelijk aan die bij aardolieraffinage”. Het
klinkt wel erg mooi, alsof de ontwikkelaars van
dit GtL-proces geen kwaad woord willen horen
over hun kindje. Aan de andere kant gelooft
het Shell-concern als geheel erin, als ze twintig
miljard dollar wilden neerleggen voor een GtL-
fabriek in Qatar.

Kennis op hoog niveau voor de productie: in Amsterdam staat een aantal elektronenmicroscopen
ter beschikking, de grijze kolom links op de foto is daar een van. Tot op moleculair niveau worden
katalysatoren en hun dragermateriaal bestudeerd.

Colin Abraham laat op een
kaart zien dat de nieuwe GtL-
fabriek de hele wereld gaat
bevoorraden. De rode blokjes
zijn verdeelpunten voor basis-
olie, de gele blokjes zijn voor
GtL-diesel. Het blauwe blok is
de Qatar-fabriek. Merk op dat
alle transportlijntjes door de
nauwe Straat van Hormuz be-
zuiden Iran lopen…
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