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SUMMAR Y 

About 28 000 million tonnes of co2 is released inta the atmosphere 
each year. Power stations release about 1/4 of this amount. 

Many scientists agree that there is a real danger of a greenhouse 
effect and that C02 is responsible for about half this effect. 

It is therefore necessary to evaluate the possibilities of reducing 
the amount of C02 released to the atmosphere. 

Today, extraction and deposition of co2 is more expensive than 
energy-saving, changing to fuels which produce less C02 or use of 
alternative sources of energy. In the future development of more 
effective methods of extraction and deposition of co2 will be of 
interest. 

Extraction and deposition will be most feasible for large amount of 
co2 . This study is bas ed on a 700 MWel gas-fired power station in use 
for 7400 hours per annum. This will produce 2.2 million tonnes C02 
per annum. C02 concentration in the smoke processes are feasible: 

* Absorption with amines 
* Adsorption processes 
* Other methods -

use of seawater 
use of chemicals 

Absorption by amines 

Here the gasses are absorbed into a fluid. Absorption by amines was 
from patented in 1930 and has been used for removing co2 from natural 
gas. This process is the most proroising so far for removing C02 from 
exhaust gas from fossile fuels. Problems arise from: 

The large amounts of exhaust gas 
Low C02 concentration 
High 02 concentration can degrade the amine 
Water can cause corrosion 
N02 and S02 react irreversibly with amines 

The most useful amines are Monoethanol (MEA) and Dietbanal (DEA). 

The exhaust gases are led into a column with a counter current of 
amine solution. The amines react with co2 in aqueous solution. co2 
is then stripperl form the solution by warming it in a stripping 
column. 

Several estimates have been made of the cost of the investments 
required. Studies in the U.S. indicate a doubling of the east of 
building a conventional pulverized coal fires power plant, when 90% 
of the C02 is removed. Reduction in effect, on account of the energy 
required for compression and treatment of co2, is 35%. 

For an integrated gasification cornbined cycle (IGCG), the building 
costs are 65% above the basic cost of the power station. Reduction 
on effect is 12%. This difference in east between the two alterna
tives is because the gas process by IGGC has a higher pressure and 
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thus needs less energy and lower investment than extracting C02 from 
exhaust gas. 

Norwegian calculations indicate a doubling of building costs 
campared with a conventional on-shore gas-fired power station with 
removal of 90% co2. Reduction in effect is 15%. 

Installations for extracting co2 will require a large area, probably 
two or three times that required by 700 MWel combined cycle plant. 

Adsorption processes 

Adsorption is a separation process where gas or liquid comes in 
centact with a porous substance and components of the gas or liquid 
accumulate in that substance. 

Adsorption for extraction of co2 will be very expansive on account 
of the large quautities of exhaust gases. 

Other methods 

Use of seawater is a technically feasible method of removing 
C02, but will require very large quautities of water. In order 
to remave 90% co2 at atmospheric pressure, the sea water 
required is about 75 times the requirement for cooling water. 
There are several chemicals which combine with C02 more or less 
permanently but productian of these chemicals requires so much 
energy, that a similar amount of C02 is produced. 

Recycling up to 40% of the exhaust gas will increase the C02 
concentration and reduce the water and C02 content. This simplifies 
the extraction of co2, for example by means of an amine process. 

A pipeline is the best method for transporting 2,2 million tonnes of 
C02. C02 can be transported as a gas or liquid with a typical 
pipeline pressure of 100 bar or more. Before transport, the co2 is 
campressed and water is removed. 

Possibilities for depositing C02 

The following possibilities have been considered: 

* Ocean disposal 
* Depositing in aquifers 
* Depositing in exhausted oil or gas reservairs 
* Other sites for deposition 

Land deposits 
Deposition in salt domes 

Ocean disposal 

In salt water, co2 forms bicarbonate (HC03). This is notstable and 
it is important to delay the equilibrium in relation to the 
atmospheric co2 as lang as possible. The depth of discharge is the 
crucial factor for the delay. storing C02 in the sea is a new 
technology. 

Discharging in shallow water (O - 300m). co2 is releasedin 
l - 5 years if there is much vertical movement of the water. 
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Discharging at ca. 1000 m. co2 which is released between 500 ~ 
200 m is less dense than seawater and will rise. C02 should be 
discharged deeper than 700 m to ensure that it dissolves in the 
seawater. 
Discharge at ca. 3000 m. C02 will dissolve in the seawater and 
the saturated solution, which is denser that the surrounding 
water, will sink. Depths of 3000 m occur 100 - 400 km off the 
coast of Norway. 

Pipelines have been constructed for transporting C02. 

The use of pipelines is the best method of depositing C02 in the sea, 
hut there are still some doubts about the possibility of laying a 
pipeline to great depths, and the cost of this. 

co2 can also be deposited in the form of clathrates (gas hydrates). 
Clathrates are solids resembling snow or ice and they are denser 
than seawater. Clathrates are formed atpressure over 12 bar and 
temperatures under 10°C. They consist of water molecules which form 
a cage~like structure round a C02 molecule. 

Experiments to determine the properties of co2 clathrates are being 
done in laboratories in Japan, Norway and the U.S. 

Discharge of co2 inta the sea will reduce the pH and this may 
influence marine plant and animal life. 

Deposition in aquifers 

An aquifer is 
Overlying rocks 
sandstorre layer 

a layer of porous sandstorre filled with water. 
must be solid to prevent leakage of stores co2. The 
should preferably be deeper than 1000 m. 

Deposition in oil and gas reservairs 

Deposition of co2 in exhausted oil and gas reservairs is feasible in 
Norway and Denmark. The technique will be similar to that used for 
enhanced oil recovery. Oil reservairs can accomrnodate 76% of the C02 
produced in Norway by combustion. 

Other forms of deposition 

Land deposits: Dry ice can be stores in large spheres about 
400 m in diameter, suitable insulated sothat sublimation time 
is several thousands years. 

Deposition in salt domes: co2 can be stored under pressure in 
salt domes. These domes do not usually leak and they have been 
used for storing natural gas. 

co2 is used by plants. The problems here are: 

short recycling q,me before G02 is again released to the 
atmosphere 
a need for extensive acreage 
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Making use of co2 
There are industrial uses for C02 . The problems here are: 

short time before co2 is released to the atmosphere 

the need for C02 is small, campared to the amount which is 
realised from a gas fired power station. The industrial use in 
Norway today is only about 1/100 of the amount released from one 
700 MWel gas fired power station. 

co2 could be pumped into oil fields to increase oil production. 

Environmental tax 

The Scandinavian countries have introduced a tax on co2 produced. The 
tax varies in the different countries and according to use. Norway 
and Sweden have the highest taxes on C02 from natural gas. In the 
future, it is likely that environmental tax in the E.E.C. will 
affect Scandinavian taxes. 

An increase in C02 tax can increase the incentive to extract and 
deposi t C02 • 

CONCLUSION 

Extraction of C02 from exhaust gases is technically possible, but 
needs large and very expensive installations as this technology is 
still in an early stage. 

Extensive research is being done on the subject of extracting and 
depositing co2 and commercial solutions may be reached in 20 - 30 
years. 
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SAMMENDRAG 

Menneskelige utslipp av co2 utgj0r i st0rrelsesorden 28 milliarder 
tonn pr. år for hele verden, kraftverk bidrar med ca. 1/4 av disse 
utslippene. 

Mange forskere er enige i at faren for drivhuseffekt er reell og at 
C02 bidrar med amtrent halvparten av drivhuseffekten. 

Det vil derfor v~re behov for å vurdere muligheter for å redusere 
utslipp av co2 til atmosf~ren. 

l dag vil utskilling og deponering av C02 v~re dyrere enn f.eks. 
en0k-tiltak, overgang til brensler med mindre karbonutslipp og bruk 
av alternative energikilder. På sikt og med en videreutvikling og 
effektivisering av teknologien, kan utskilling og deponering av C02 
bli interessant. 

Utskilling og deponering vil v~re mest aktuelt for store co2 mengder. 
l denne studien har en tatt utgangspunkt i et gasskraftverk med 
effekt på 700 MWel og brukstid på 7400 timer pr. år. Dette gir et 
årlig utslipp av co2 på 2, 2 mill. tonn. Konsentras jonen av co2 i 
r0kgassen er 3-4%. 

F0lgende separasjonsprosesser er aktuelle: 

* Absorpsjonsprosesser med aminer 
* Adsorpsjonsprosesser 
* Andre prosesser 

Bruk av havvann 
Bruk av kjemikalier 

Absorpsjonsprosesser med aminer 

Absorpsjon vil si at gasskomponenter oppl0ses i en v~ske. Absorbsjon 
med aminer ble patentert i 1930 og er tidligere bl.a benyttet til 
fjerning av co2 fra naturgass. Denne prosessen peker seg forel0pig 
ut som den mest aktuelle for fjerning av co2 fra r0kgass fra fossile 
brensler. Ved fjerning av C02 fra r0kgass har en f0lgende problemom
råder: 

store gassmengder 
Lav co2 konsentrasjon 
H0yt oksygeninnhold kan gi degradasjon av aminet 
Vann kan gi korrosjonsproblemer 
N02 og S02 reagerer irreversibelt med aminer 

Amintypene Monaetanolamin (MEA) og Dietanalamin (DEA) er mest 
aktuelle. 

Prinsippet for prosessen er at r0kgassen f0res inn i en kolonne hvor 
arninl0sningen ledes motstr0ms. Aminer reagerer med co2 gass oppl0st 
i vann. co2 strippes deretter fra l0sningen ved oppvarming i en 
strippekolonne. 

Det er gjort flere analyser av investeringskostnader. Studier utf0rt 
i USA kan tyde på en dobling av anleggskostnader i forhold til et 
konvensjonelt pulverfyrt kullkraft ved 90% fjerning av C02. Reduksjon 
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i effekt pga. energibehovet ved kompresjon og behandling av co2 ~ 

gassen er 35%. 

For kull gassifiseringsanlegg (IGGC) er 0kningen 65% i forhold til 
investeringene for et basisanlegg. Reduksjon i effekt er 12%. 
Forskjellen i kostnader mellom de to alternativene skyldes at 
syntesegassen fra IGCC har h0yere trykk og dermed krever mindre 
energi og lavere investeringer enn gjenvinning av C02 fra r0kgass. 

Studier utf0rt i Norge tyder på en dobling av anleggskostnader i 
forhold til et konvensjonelt landbasert gasskraftverk ved 90% co2 
fjerning. Reduksjon i effekt er ca. 15%. 

Arrleggene for fjerning av co2 vil va:re plasskrevende. En kan forvente 
et 2 ~ 3 ganger så stort totalt arealbehov som for et 700 MWel 
kombianlegg. 

Adsorpsjonsprosesser: 

Adsorpsjon er en separasjonsprosess hvor gass eller va:ske kommer i 
kontakt med et fast por0st stoff som tar opp eller lagrer komponen· 
ter fra gassen eller va:sken. 

Adsorpsjon for fjerning av C02 vil bli meget kostbart pga. de store 
r0kgassmengdene. 

Andre prosesser 

Bruk av havvann er teknisk mul i g for å f j erne C02, men vil kreve 
sva:rt store vannmengder. Ved 90% rensing av co2 ved atmosf~re· 
trykk vil sj0vannsbehovet va:re i st0rrelsesorden 75 ganger 
st0rre enn kj0levannsbehovet. 

Det finnes er rekke kjemikalier som kan binde co2 mer eller 
mindre permanent, men produksjon av disse krever så mye energi 
at en får en netto produksjon av C02. 

Resirkulering av r0kgass med opp til 40%, vil bidra til å 0ke C02· 
konsentrasjon, og å redusere vanninnhold og oksygeninnhold. Dermed 
bli utskilling av C02 i f.eks. en aminprosess enklere. 

Med C02 mengder på 2,2 mill. tonn, er r0rtransport den mest aktuelle 
transportmetoden. C02 transporteres som gass eller va:ske med typisk 
r0rledningstrykk på 100 bar eller mer. F0r transport blir C02-gassen 
komprimert og vann fjernes, 

Deponeringsmuligheter: 

F0lgende deponeringsmuligheter er vurdert: 

* Deponering i hav 
* Deponering i akviferer 
* Deponering i tomme olje- og gassreservoar 
* Andre former for deponering 

Jorddeponering 
Deponering i salthuler 
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Deponering i hav 

Ved deponering i hav går co2 over til bl. a. bikarbonat (HC03). 
Deponeringen er ikke varig, det gjelder å forsinke likevektsproses
sen i forhold til atmosf~risk co2 så mye som rnulig. Deponeringsdypene 
er avgj0rende for grad av forsinkelse. Lagring av C02 i hav er en ny 
teknologi. 

Deponering på grunt vann (0-300 meter). co2 frigj0res i l0pet 
av 1-5 år ved stor vertikal omr0ring. 

Deponering på ca. 1000 meter. co2 som frigj0res mellom 
500-2000 meter er lettere enn sj0vann og vil stige. En b0r 
deponere C02 på dyp på mer enn 700 meter for å sikre at C02 
l0ses i havvannet. 

Deponering på ca. 3000 meter. co2 vil l0ses opp i sj0vannet og 
den mettede vannl0sningen, som er tyngre enn det omkringliggende 
vannet vil renne nedover til st0rre dyp. Utenfor Norge finnes 
3000 meters dyp 100-400 km fra kysten. 

Det er bygget r0rledninger som transporterer C02 . 

R0rledning er den bes te metoden for å deponere co2 i hav. Det hersker 
fremdeles usikkerhet med tanke på mulighetene for å legge en 
r0rledning til store dyp og kostnadene for dette. 

C02 kan også deponeres i form av clathrater (gasshydrater). 
Clathrater er et fast sn0 eller is lignende stoff med h0yere 
egenvekt enn sj0vann. Clathrater dannes ved trykk over 12 bar og 
temperaturer mindre enn 10°C . Clathrater består av vannmolekyler som 
danner en burstruktur med et co2 molekyl i buret. 

Arbeidet med å finne egenskaper ti1 co2 clathrater pågår i laborato
rier i Japan, Norge og USA. 

Når det gjelder deponering av C02 i hav kan bl.a, redusert pH gi 
innvirkninger på maritimt plante- og dyreliv. 

Deponering i akviferer: 

En akvifer er et por0st sandsteinslag som er fylt med vann. 
Overliggende bergarter må v<ere tette for at lagring skal v<ere 
aktuelt. Det er mest aktuelt å benytte akviferer som ligger dypere 
enn 1000 m. 

Deponering i tomme olje- og gassreservoarer: 

Deponering i tomme olje- og gassreservoarer kan v<ere en meget 
aktuell lagringsmetode for Norge og Danmark, teknologien vil ligne 
den som benyttes ved injeksjon i oljefelt for å 0ke utvinnings
graden. Deponering i oljereservoarer gir et lagringspotensiale på 
76% av C02 mengden som dannes ved forbrenning i Norge. 

Andre former for deponering 

Jorddeponering vil si å lagre fast C02 (t0rris) f.eks. som store 
kuler med 400 meter i diameter. Kulene isoleres for å gi en 
fordampning på noen 1000 år. 
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Deponering i salthuler. co2 kan lagres under trykk i salthuler. 
Salthuler er vanligvis tette og har v~rt benyttet til bl.a. 
lager for naturgass. 

co2 kan ogsä tas opp i planter. Problemområde her er: 

Kort oml0pstid f0r co2 slippes ut i atmosf~ren 

Behov for store landarealer. 

Anvendelse av C02 

Det finnes muligheter for industriell anvendelse av C02. Problemer 
med industriell anvendelse er: 

Kort tid fra anvendelse til co2 slippes ut i atmosf~ren. 

Lite behov for co2 i forhold til de mengdene som frigj0res fra 
et gasskraftverk. Industriell anvendelse av C02 i Norge i dag 
utgj0r ca. 1/100 av utslippet fra et 700 MW gasskraftverk. 

C02 kan v~re aktuelt som drivgass for 0kt oljeutvinning. 

Milj0avgifter: 

De nordiske land har innf0rt C02 avgifter. Avgiftene varierer etter 
land og bruksomräde. Norge og Sverige har de h0yeste avgiftene pä co2 
fra naturgass. I årene fremover er det sannsynlig at milj0avgiftene 
i EF vil fä betydning for nordiske milj0avgifter. 

En 0kning av co2 avgifter i forhold til dagens nivå kan bidra til å 
gj0re utskilling og deponering mer 0konomisk interessant. 

Konklusjon: 

Utvinning av co2 fra r0kgasser er teknisk mulig, men vil kreve store 
og meget kostbare anlegg med dagens teknologi som er på et tidlig 
utviklingsnivå. 

Det foregår utstrakt forskning på feltet C02 fjerning og deponering, 
og kommersielle l0sninger kan komme på en 20-30 års sikt. 
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INNLEDNING 

Bakgrunn for oppdraget 

Nordisk Gasteknisk Center (NGC) 0nsker med dette prosjektet som er 
en litteratur studie, å se på muligheter og teknologistatus for 
fjerning og deponering av co2. 

NGC's representant i prosjektet er Siv.ing. Anne Marit Hansen. 

Forskningsrådgiver Olav Kårstad, Statoil har bistått med litteratur 
og opplysninger. 

Litteraturstudien er utf0rt av: 

Siv.ing. 
" 
" 

Kåre Lindland, Nybro Bjerck 
Anette Olshausen, Berdal Str0mme 
Margaret Matre, Berdal Str0mme (prosjektleder) 

Ved forbrenning av fossilt breusel dannes C02 etter f0lgende 
forbrenningsligning: 

Kull: C + 02 -4 co2 + varme 
Petroleum: en ~ + 02 -4 n co2 + m/2 H2D 

co2 er et hovedprodukt ved forbrenning og det er ikke mulig å 
reversere prosessen uten å tilf0re minst den energimengden som ble 
frigjort. Sp0rsmålet som vurderes i denne rapporten er: 

Hvilke teknikker finnes for co2 ~fjerning? 
Er fjerning praktisk og 0konomisk mulig? 
Hvilken anvendelse har man for C02? 
Hva blir konsekvensene av utskilling og deponering? 

co2 fjerning vil v.Ere mest aktuell for et st0rre anlegg. Vi har valgt 
et kombinert gasskraftverk på 700 MWel som eksempel. 

Arrtropogene utslipp av co2 i 1986 utgjorde i st0rrelsesorden 28 
milliarder tonn for hele verden. /31/ 

Utslipp av C02 bidrar med ca. 50% av drivhuseffekten. Bidrag t il 
drivhuseffekten fra C02 og andre drivhusgasser er vist i figur 1.1. 
/31,35,40/ 
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Figur 1.1 Globalt bidrag til drivhuseffekten 

Totale utslipp Andel fra sentral Andel fra 
(mill.tonn) el og varme transport 

% % 

Darunark 59 53 15 
Finland 62 28 19 
Norge 35 o 45 
Sverige 63 15 38 

Tabell 1.1 C02 - utslipp i Norden 

Side 2 

For oversiktens del vises fordelingen av de ca. 75 millioner 
gigatann karbon som finnes på jorden i figur 1.2 (Dunsmore) 



Fjell Sed. Foss. Ov.fl. Hav Atrn. Uv 

Figur 1.2 Fordelingen av karbon på jorden 
Kalsiumkarbonat i fjell 
Sedimentzrt karbon 
Utvinnbart fossilt brensel 
D0dt overflatekarbon 
Bikarbonater og karbonater i havmassene 
Atmosf<erisk C02 
Alt liv 

Side 3 

Havet inneholder 50 ~ 60 ganger mer karbon enn atmosf<eren og kan 
derfor v:ere et aktuelt lagringssted for co2 som har oppstått ved 
forbrenning av fossilt brensel. 

Det utf0res årlig forskning for ca. 150 · 160 mill. kr innen fettet 
C02~fjerning og ·deponering. Av dette utgj0r japansk forskning 
henimot 80%. 

I de nordiske land utf0res det egen forskning i Norge, men alle 
deltakerlandene i NGC deltar i det internasjonale arbeid mht. C02 ~ 

fjerning og ~deponering som utf0res av IEA Greenhouse Gas R & D 
Programme. Dansken S.R. Jacobsen er formann i styringskomiteen for 
dette programmet. 
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Naturgass i det fossile brenselsbildet 

Naturgass, olje og kull har f0lgende utslipp av C02 pr.MJ brensel: 

Naturgass 
Olje 
Kull 

55 
74 
95 

57 g C02/MJ 
77 g C02/MJ 

no g co2!MJ 

I kjelen skjer forbrenningen med luftoverskudd. Typiske luftover
skudd er 5% for naturgass, 10% for olje og 25% for kullpulver. 

Luft inneholder ca. 79 vol% nitrogen (N2) og 21 vol% oksygen (02). 
Nitrogen reagere ikke under forbrenningsprosessen, men bidrar til å 
0ke r0kgassmengden og gi lave konsentrasjoner av C02 i r0kgassen. 

Ved forbrenning i kjeler er f0lgende data typiske for naturgass, 
olje og kull (1-10 MW): 

Virkn.grad Utslipp pr. co2 innhold 
utnyttet MJ i r0kgass 

Naturgass 90% 61 - 63 g 9 vol% 

Olje 80% 93 - 96 g 13 vol • 
Kullpulver 75% 127 - 147 g 15 vol • 

Ved termisk elektrisitetsproduksjon er de vanligste energib~rerene 
gass eller kull. Gasskraftverk består som oftest av et kombinert 
anlegg med gassturbin og dampturbin og med virkningsgrader opp til 
52 - 54%. Luftoverskuddet er ca. 200%. 

Konvensjonelle kullkraftverk har virkningsgrader på 33 - 38%. Mens 
Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) har virkningsgrader på 
43 - 46%. IGCC vil si gassifisering av kullet f0r forbrenning i et 
kombinert anlegg. 

F0lgende data er typiske ved elproduksjon (300- 700 MWel): 

Virkn.grad Utslipp pr. co2 innhold 
utnyttet kWhel i r0kgass 

Kombi gass- 52% 380 - 395 g 3-4 vol% 
kraftverk 

Konvensjonell 33% 1030 - 1200 g 15 vol % 
kullkraft 

Kullfyrt IGGC 46% 740 - 860 g 7 vol % 

Et 700 MWel kombi gasskraftverk med en brukstid på 7400 timer vi l gi 
et årlig utslipp på ca. 2,2 mill. tonn co2. Utslipp pr. time er 
310 tonn /1/. 
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For konvensjonell kullkraft og 700 MWel, vil de tilsvarende utslipp 
v~re 5,4 mill. tonnog 725 tonn pr. time. IGCC med 700 MWel og 7400 
timers brukstid gir 3,9 mill tonn C02 pr. år og 521 tonn pr. time. 

C02 SEPARASJONSPROSESSER 

Absorpsjonsprosesser 

Adsorpsjonsprosesser med aminer ble patentert allerede i 1930. 

Det er utviklet en rekke industrielle prosesser for fjerning av sure 
komponenter (C02 og H2S) fra naturgass i l0pet av de siste 60 år. 
R.N. Maddox, som har utgitt flere kjemiske håndboker, har gitt en 
utforlig beskrivelse av slike prosesser. /Ref. 25/. 

De viktigste metodene er: 

1. Absorpsjon med aminer 
2. Absorpsjon med varm K2C03 {kaliumkarbonat) 
3. Absorpsjon med organiske l0sningsmidler 

Tennyson og Schaaf har laget en oversikt over de absorpsjonsmidler 
som brukes for fjerning av C02 og H2S for ulike konsentrasjoner inn
og utgående gasstr0mmer. Disse er vist nerlenfor som Figur 2.1 (C02) 
og Figur 2.2 (H2S). /26, 27/ 
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Figur 2.1. Fjerning av C02 fra naturgass (l bar= 14,5 psi) 
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Det b0r understrekes at figur 2.1. og 2.2. avenfor gjelder fjerning 
av co2 og H2S fra naturgass. Som regel er trykket i naturgassen fra 
reservearet og konsentrasjonen av C02 (partialtrykket) langt h0yere 
enn tilfellet er ved r0kgasser, i st0rrelsesorden 10 - 100 ganger 
h0yere. Det aktuelle området for r0kgass ligger med andre ord 
utenfor figuren. 

Men det kan likevel konkluderes med at et organisk amin l0st i vann 
er det beste absorpsjonsmiddel for fjerning av co2 fra r0kgasser ut 
fra dagens teknologi. Det forutsettes her at absorpsjoner foregår 
under moderat trykk (1-2 bar) og temperaturer (20-50°C). 

Som man vil se av Fig. 2.1 og Fig. 2.2, kan de samme aminer brukes 
for separasjon av både co2 og H2S innenfor visse konsentrasjonsom
råder. Aminer er ikke egnet for fjerning av sterkt sure oksyder som 
S02, NO og N02, da disse danner salter som er termisk stabile. 

De samme separasjonsmetoder som er nevnt overnfor, kan også brukes 
for fjerning av C02 fra syntesegasser for fremstilling av ammoniakk 
eller metanol. Men trykk, temperatur og konsentrasjonen av co2 i 
disse syntesegasser er som regel langt h0yere enn i avgasser ved 
normal forbrenning av fossile brensel. En rueget vanlig metade for 
fjerning av C02 i syntese-gasser er "Benfield-prosessen", som 
anvender en såkalt "hot activated carbonate process", basert på 
aktivering av en K2co3-l0sning med dietanalamin (DEA). 

I det f0lgende skal vi gi en kortfattet beskrivelse av absorpsjons
prosessen med aminer. 
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Adsorpsjonsprosesser med aminer 

Teknisk beskrivelse 

De etablerte aminpresessene for fjerning av co2 fra ulike gasser 
inndeles ofte etter absorpsjonsmiddel 

Monaetanolamin 
Dietanalamin 
Diglycolamin 
Diisopropanolamin 
Metyldietanolamin 

(MEA) 
(DEA) 
(DGA) 
(DIPA) 
(MDEA) 

MEA og DEA som er begge organiske baserer er mest brukt idag. MEA 
er den sterkeste base (5 m MEA i vann, pH= 11,7), dvs. noe sterkere 
enn ammoniakk (5 m NH3, pH- 9,6). Etanolgruppen er innf0rt i aminet 
for å gi hey leselighet. 

Prosessen foregår ved at aminer reagerer med co2-gass oppl0st i vann 
ved en syre-base-reaksjon. Denne absorpsjon foregår i en kolonne med 
amin-lesningen i motstrem til co2-gassen, se Figur 2.3. Forbindelsen 
mellom C02 og amin er termisk ustabile og C02 kan derfor fjernes fra 
l0sningen ved oppvanning i den såkalte "strippekolonnen". 

Aminprosessen for r0kgasser har helt andre krav enn de som stilles 
ved fjerning av co2 fra naturgassen. For vårt eksempel med et 700 
MWel kombi gasskraftverk med 50% virkningsgrad og 200% 1uftover
skudd, gjelder f0lgende : 

Meget store r0kgassmengder, ca. 1300 m3/s 

Lave C02-konsentrasjoner, ca. 3,4 vol% C02 

H0yt innhold av oksygen, ca. 13,5 vol% 02, som kan gi degrada
sjon av aminet 

Inriholdet av vann (6,8 vol%), co2 og oksygen kan gi korrosjons
problemer 

Sure komponenter som N02 og S02 reagerer irreversibelt med 
aminer. 

Kravene avenfor vi l medf0re me get store arealbehov, investerings- og 
driftskostnader for fjen.ing av C02 fra avgasser ved forbrenning av 
fossile brensel. 
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Investerings~ og driftskostnader 

Fluor Daniel Inc. USA, har nylig utf0rt to st0rre studier om 
fjerning av G02 fra kullbaserte kraftverk, /Ref. 4 og 5/. Begge 
studier gir tekniske og 0konomiske vurderinger av anlegg for 
fjerning av co2 fra r0kgassene, med overslag over investeringer og 
driftskostnader, samt kraftpris med og uten C02-fjerning. Kostnader 
for komprimering og transport av C02 er tatt med, men ikke for 
endelig deponering av C02. 

Den ene studien jRef. 4/ omhandler fjerning med pulverisert kull 
basert på et amin (Economine FG) som absorpsjonsmiddel. Den andre 
studien /Ref. 5/ omfatter fjerning av co2 og H2S fra et 400 MWel 
basert på kullgassifisering. Tekniske spesifikasjoner er gitt i 
vedlegg l. 

I det f0lgende skal vi gi noen tekniske n0kkeldata, anleggsinveste
ringer og driftskostnader med og uten 90% GO-fjerning. Alle data er 
tatt fra /Ref. 4/ for et komplett nytt anlegg med kullpu1verfyring. 

Tekniske n0kkeldata for co2 -anlegget: 

Gassmengde inn 
co2-str0m for behandling 
co2 -kons. inn 
co2 -kons. ut 
Aminl0sning 
Dimensjoner absorpstårn 
4 absorpsjonstårn (3 i drift) 
longående avgasstrykk 
Superfisiell hastighet(anslått) 
Tårn med fyllegeruer 

4130 t/h - 1150 kg/s 
450 t/h - 125 kg/s 
10,9 vol% 
0,73 vol%= 7300 ppmv 
30% MEA i vann 
8,4 0 x ca. SOm (H) 
53 m2 tverrsnitt 
1,14 bar 
2,3 m/s 
type ikke angitt 

Anleggsinvesteringer kullpulverfyrt anlegg: 

Basisan1egg Nytt an1egg 
0% co2 fjernet 90% C02 fjernet 

Netto effekt 513 M1J 338 MW 
Energieffektivitet 34,8% 22,9% 
Anleggskostnad 3,8 . 109 kr 7,6 . 109 kr 
An1eggskostnad pr. kW 7350 kr/kW 22555 krjkW 
C02 anlegg mjkompresjon - 1,6 . 109 kr 
C02 transport/deponering - 2,2 . 109 kr 

Den totale kapitalinvestering for et nytt anlegg med co2 fjerning er 
vist i tabell 2.1. Disse utgj0r rundt 8 milliarder NOK. 

De årlige driftsutgifter er gjengitt i tabell 2.2. 
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Det må understrekes at kapital- og driftskostnadene avenfor er 
basert på en mulighetsstudie for et tenkt anlegg i Illinois, USA. 
Det er derfor vanskelig å vurdere kostnadstallene. Rapporten 
omhandler i liten grad utgifter til milj0verntiltak f.eks. rensing 
av utslipp til luft og vann, st0ybekjempelse og behandling av ulike 
avfall. Det er grunn til å tro at et lignende anlegg bygget i Norge 
eller Europa i de n~rmeste ti-år, ville bli adskillig dyrere. Men 
rapporten viser at fjerning av C02 fra et 500 MW kullfyrt gasskraft
verk er teknisk mulig, men det er ekstremt kostbart. Med 90% 
fjerning av C02 vil således kapitalinvesteringen 0ke med mer enn 100% 
og kraftverkets effektytelse vil reduseres med 35%. 

Det er få andre relevante kostnadsdata for aminabsorpsjon av C02 fra 
r0kgasser. Noen kostnadsdata er listet i vedlegg 2. 

Total Plant Cost 
Spare Parts Inventory 
Initial Catalysts and Chemicals 

Total Plant Investment 

Prepaid Royalities and Rights-of-Way 

ORGANilATlON AND START-UP EXPENSES 

1 Month Fixed Expences 
1 Month Variable Expences 
1 Week Coal Cost 
2% of Total Plant Investment 
Initial Inventory of Fuel Oil 

Subtotal 

\UtKING CAPHAL 

60 Oay's Supply of Fuel 
Thre Honths' of Labor cost 
T wo Months 1 Other Expenses 
25% Contingency 

Subtotal 

TOTAL CAPHAL REQUIREMENT 

January 1990 
USD 1000 

1,173,059 
5,865 
2 187 

1,181,111 

192 

7,930 

2,382 

4,210 
1' 166 

23,461 
82 

31,301 

9,198 
5,714 
9,374 

__Q_,_QZ1 

30,356 

1,250,890 

Tabell 2 .l. Totalt kapitalbehov for et kullpulverfyrt nytt 
kraftverk med 90% GO~ fjerning jRef. 4/ 



2.2.3 

Net Plant Output. MW 

Operating and Mainte~ance Costs 
Operating labor 
Maintenance Labor 
Maintenance Materials 
Administrative and Support Labor 

Total o&M Costs 

Consumable Operating Costs 
Raw Water 
Catalysts and Chemicals 
Ash/Sludge Disposal 
Reclaimer Waste Disposal 

Total Consumables Costs 

Annual Fuel Cost 

Allocated o&H Costs (See Section 2) 
Fixed Costs 
Variable Costs 

Total Fixed Costs, $/kW-yr 

Total Variable Costs, mills/kWh 

fuel Costs, mi lls/kWh 

January 1990 
USD 1000 

3,504 
14,0IT 
21,115 
5 274 

43,970 

2,138 
15,901 
6,m 
2.029 

26,840 

55,895 

28,580 
50 951 

84.53 

17.06 

18.89 
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Tabell 2.2. Årlige driftsutgifter for 90% fjerning av C02 fra 
et nytt kullkraftverk. (mills=ljlOOO USD) 

/Ref.4/ 

Diskusjon 

I det f0lgende skal vi ganske kort gi en kort vurdering av noen 
faktorer som er av betydning for bygging og drift av aminabsorb
sjonsanlegg for C02. Som basis for diskusjonen har vi valgt et 700 
MW kombi gasskraftverk fyrt med t0rr naturgass. Det er videre antatt 
at innholdet av so2 og NOx i avgassene er neglisjerbart. De 
viktigste n0kkeldata for dette referanseanlegg er som f0lger: 



Effekt 
Virkningsgrad (ISO) 
Luftoverskudd 
Driftstimer 
Gassforbruk 
R0kgassmengde 
Utslipp C02: 
Vol% co2 inn 
Vol % co2 ut 

45 . 106 

81 kg/s 
t/år = 

Inrihold H20 i r0kgass 
Inrihold 02 i r0kgass 
Inrihold N2 i r0kgass 
Naturlig bakgrunn C02 340 ppmv 

a) Mekanismer - co2 absorbsjon 

700 Mil 
50% 
200% 
7400 h/år 
lx109 Sm3 /år 
300 Sm3 /s 
43 Sm3/s 
3,4 vol% 
0,34 vol% 
6,8 vol% 
13,5 vol% 
76,4 vol% 
0,034 ol% 
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Aminpresesser er basert på en kjemisk reaksjon mellom organisk 
aminer (eks. RNH2, monoetanolamin) og C02 i vandig l0sning: 

R-NH3 HC03. 

Reaksjoner er reversibel og forskyves mot venstre ved h0yere 
temperaturer. Masseoverf0ringer fra co2 i avgas s sk j er altså v~d 
at co2 l0ses i aminfasen og dissosierer ioner (over 2/3 HC03~) 
som så reagerer med aminioner til et vannl0selig salt. (R-NH3 
HC03+) Det kan stilles opp en lang rekke delreaksjoner, men den 
overveiende motstand mot masseoverf0ring ligger i vannfasen 
/Ref. 28/ hvor diffusjon, dissosiasjoner og n0ytralisasjon 
foregår. Ved meget lave konsentrasjoner av co2 i gassfasen (som 
i turbinavgasser) vi det også v~re en betydelig motstand ved 
diffusjon av co2 mot v~skeflaten. Dette kan v~re av stor 
betydning for dimensjonering av absorpsjonskolonner. 

b) Nye typer absorpsjonsmidler 

Det foregår en utstrakt forskning for å finne bedre prosesser 
for fjerning av co2 fra forbrenningsgasser. Når det gjelder 
aminer er det fremdeles typene nevnt i kapittel 2.1.2 som er i 
mest bruk. I den senere tid er det utviklet en rekke additiver 
som gir alkoholaminer bedre bruksegenskaper. Som allerede nevnt 
er det utviklet en inhibitor som forhindrer degradering av MEA. 
Likeledes er det utviklet en aktivatar (dietylendiamin) for 
MDEA, som bevirker at likevekten me l lom C02 og amin oppnås 
raske re. 

De organiske aminer, prim~re eller sekun~re, er alle kartlagt 
med henblikk på kjemiske eller fysikalske egenskaper. Det er 
derfor grunn til å tro at videre forskning bare kan gi 
marginale forbedringer. Hovedproblemet ved aminabsopsjon av co2 
fra avgassen, er som nevnt i kapittel 2.1.2 de store r0kgass
mengder, lavt inrihold av co2 og h0yt inrihold av oksygen og vann. 
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c) Aminl0sning: 

I aminprosess-anlegget vil det v<Bre en ansamling av v.Eske i 
separasjonstårn, ("static and dynamic liquid hold-up"), r0r og 
annet prosessutstyr. Dette er vanskelig å anslå, men det kan 
v.Ere i st0rrelsesorden 5000 m3 som 30% amin10sning, eller 1500 
tonn amin (MEA). Med en aminpris på lO - 15 kr/kg vi1 dette 
utgj0re en vesent1ig del av n0dvendig arbeidskapital. 

d) N0dvendig tomteareal 

Den n0dvendige tårnh0yden for aminabsorpsjonskolonnen er gitt 
ved det antall teoretiske separasjonstrinn og hjelpeanlegg i 
bunn og topp av tårnet. Da aminabsorpasjonen foregår ved en 
eksoterm reaksjon avhengig av diffusjon og dissosiasjon i 
v<Bskefasen, er det ingen lett oppgave å beregne antal! teoretis
ke og aktuelle separasjonstrinn. Antal! teoretiske trinn kan 
beregnes med grafiske metoder og empiriske data. 

Vi vil anslå at antal1 teoretiske trinn for adsorpsjonskolonnen 
i referanseanlegget avenfor til å ligge i området 20 - 30 trinn. 
For st0rre tårndiametre vil h0yden på et teoretisk trinn ligge 
i området l - 2 meter. N0dvendig tårnh0yde vil derfor ligge 
mellom 30 og 60 m avhengig om n0dvendige hjelpeanlegg som 
kj0lere, gassvaskere og dråpefangere blir plassert i eller 
utenfor absorbsjonskolonnen. Dette sternmer godt med data fra 
litteraturen; 60 m iflg. /Ref. 10/, SO m iflg. /Ref. 4/ og 30 
m iflg. jRef. 29/ som riktignok gjelder fjerning av co2 (9,5 
vol% C02) fra Sleipner Vest gass ved et trykk på 100 bar. 

Tårnareal: 

Absorpsjons- og strippetäro utf0res normalt som sirkul~re 
kolonner, og ved de store gass- og vaskevolum som håndteres vil 
tverrsnittet n0dvendigvis bli meget stort. For grove overslag 
kan man bruke anbefalt line::er gasshastighet (for tomme tårn, som 
iflg. Erga og Lidal /Ref. 2/ er 

For fylte tårn (Rasching ringer) 
For plate-tårn (f.eks. klokkeplater 

2 
l 

3 m/s 
l, s m/s 

Med en r0kgassmengde på 1300 m3js blir således det n0dvendige 
tårnaeal ca. 6SO rn2. Likeledes blir tverrsnittet på r0kgass
kanalene meget stort, i st0rrelsesorden 130 rn2. 
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Etterbehandling: 

Det vil vrere n0dvendig med etterbehandling av en rekke prosess
str0mmer i aminanlegget. F0r komprimering og deponering må den 
rensete C02-gass t0rkes til et duggpunkt på ca. +40°C /Ref. 4/. 
Dette kan antagelig best gj0res i glykol t0rkeanlegg som 
forutsatt av Fluor-Daniel. Kravene til C02-gassen vil avhenge av 
transport- og deponeringsmetode. Men at det er klart at anlegg 
for t0rking og komprimering vil utgj0re en vesentlig del av kapital

og driftskostnader samt arealbehov. 

Milj0vernkrav til utslipp til luft og vann vil forlange etter
behandling av en rekke prosess- og avfallsstr0mmer. Dette vil 
avhenge av myndighetskrav og lokalisering, og dette skal ikke 
diskuteres her. 

N0dvendig tomteareal: 

Som det vil fremgå av diskusjonen ovenfor, vilarealbehovet for 
et komplett referanseanlegg bli meget stort. Rent summarisk vil 
vi anslå f0lgende behov. 

700 MWel kombianlegg 20.000 30.000 m' 
Aminprosess 10.000 15.000 m' 
Veier, bufferarealer m.m. 20.000 40.000 m' 
Sum 50.000 90.000 m' 



Figur 2.4 
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Arealbehov for et 700 11Wel kombianlegg med co2 
fjerning fra r0kgassen. jRef. 42/ 
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Adsorpsjonsprosesser 

Innledning 

Adsorpsjon er en separasjonsprosess hvor gass eller v~ske kommer i 
kontakt med et fast por0st stoff som tar opp eller lagrer komponen
ter fra gassen eller v~sken, 

Som grunnlag for diskusjon av fjerning av C02 ved adsorpsjon vises 
til Tabell 2.4 nerlenfor som gir r0kgassammensetning for et typisk 
gasskraftverk. Tilh0rende molekyldiameter er også vist. 

Komponent Vol % Molekyldiamater, Å 

c o, 3,4 % 2,8 Å 
H2o 6, 7 % 3,15 Å 
o, 13,5 % 2,8 Å 
N, 76,4 • 3 ,o Å 

Sum 100 vol • 
Tabell 2.4 Typisk avgass fra gassturbiner 

"Molekyldiameter" vil si den kritiske diameter for inntrengning i en 
pore med samme diameter. 

For et 700 MW gasskraftverk vil r0kgassmengden utgj0re ca. 1.300 
Sm3jsek. eller 45 mill. tonn pr. år, hvorav co2 vil utgj0re ca. 2,2 
mill. tonn pr. år. 

Med diss e mengder og avenstående sammensetning er separasj on av 
komponentene en meget krevende teknisk oppgave. Kjemisk sett består 
blandingen av et inert molekyl (N2), et surt molekyl (C02), et 
oksyderende molekyl (02) og et polart molekyl (H20). 

Separasjon ved fysikalske metoder er også vanskelig, da r0kgassen 
består av en blanding med nokså like kritisk diameter i området 2,8 
- 3,2 Å. Separasjon av C02 ved adsorpsjon på molekylsiler har v~rt 
foreslått. 

Adsorbsjon med molekylsiler 

Molekylsiler ("molecular sieves") er syntetiske aluminia-silikater 
med en nokså jevn og definert porest0rrelse, som har fått stor 
anvendelse for t0rking og rensing av gasser og v~sker, kfr. /Ref. 
32/ 

De viktigste typer molekylsiler med noen adsorbensegenskaper er 
gjengitt i Tabell 2.2.2. 
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Midlere 
Typ e Porediameter Anvendelser 

3 A 3 Å T0rking, 0,21-0,23 kg H20/kg 
4 A 4 Å T0rking, 0,22-0,26 kg H20/kg 
5 A 5 Å 

13X 10 Å Renseprosesser 

Tabell 2.5 Holekylsiler 

Som det vil fremgå av tabellene 2.4 og 2.5, kan man ikke adskille H20 
og C02 med adsorpsj on på en type molekylsUer, idet vann vil 
actsarberes sterkere enn co2 på alle typer molekylsiler. Dersom vannet 
fj:rnes. på fo~hånd, vil co2 kunne adsorberes selektivt på typene 
3 A, 4 A og 5 A. Men med de enorme mengdene co2 som skal adsorberes, 
vil dette bli meget kostbart. Utgiftene til adsorpsjonsmiddel og 
energikostnader vil bli uakseptabelt h0ye. 

Andre adsorpsjonsprosesser 

De samme forhold som er nevnt ovenfor, vil også gjelde eventuelle 
andre adsorpsj ansmetoder. Vi har vurdert andre adsorpsjonsprosesser, 
som PSA (pressure swing- adsorption), reversert osmose m.m. /Ref. 
33,34/ men vi kan ikke se at noen av prosessene er aktuelle for co2-
fjerning i r0kgasser. 

Andre prosesser 

Bruk av havvann 

En metade som er teknisk mulig for fjerning av C02 , er bruk av 
sj0vann i et overrislingssystem. F0lgende kjemiske reaksjon vil da 
finne sted, 

C02 + havvann -> HC03 +H++ havvann /Ref. 7/ 

Prosessen ble utviklet på 70-tallet for fjerning av S02. For C02-
absorpsjon vil sj0vann overveiende virke som et rent fysikalsk 
l0sningsmiddel. Det vil kreves meget store mengder sj0vann og 
temperaturen i absorberen vil ligge n<er sj0vannstemperaturen. Det er 
tatt utganspunkt i et 700 MWel gassfyrt kraftverk. For at C02 
produksjonen fra dette kraftverket skal tas opp av sj0vann med en 
temperatur på 5°C vil f0lgende vannmengder kreves ved atmosf<Eretrykk: 

30% rensing 
60% rensing 
90% rensing 

458 m3 /s 
908 m3 f s 

1350 m3 /s 

Allerede ved 30% rensing av co2 vil sj0vannsforbruket bli anslagsvis 
25 ganger st0rre enn kj0levannsbehovet til kraftverkets kondensato
rer. Det vil kreves mye energi for å pumpe vannet igjennom anlegget. 
L0sningen er derfor ikke s.erlig aktuell. 
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Bruk av kjemikalier 

Det finnes en rekke metoder som er teknisk mulig. Problemet med 
metodene er at kjemikalier som omdanner C02 til andre kjemiske 
forhindelser, ikke finnes naturlig i store mengder. Fremstillingen 
av kjemikaliene krever så mye energi at produksjonen f0rer til en 
netto produksjon av co2 hvis en bruker fossilt brensel. 

I det f0lgende vil noen eksempler på mulig bruk av kjemikalier gis. 

Kalsiumhydroksid: 

Natriumhydroksid: 

C02 + 2 NaOH -> Na2co3 + H20 /Ref. 7/ 

C02 reagerer med alkaliske metallhydroksider og danner stabile 
karbonater og bikarbonater. 

Kaliumkarbonat: 

Dette er et ikke flyktig absorpsjonsmiddel, det har ikke degrade
ringstap og det er ikke behov for oksidasjonsinhibitorer. Denne 
prosessen brukes gjerne ved h0ye co2 konsentrasjoner. Ulempen er at 
partialtrykket til C02 må v~re h0yt for at reaksjonen skal gå til 
h0yre i likevektsuttrykket som er satt opp over. Typisk st0rrelse er 
3 atm, dvs. at totaltrykket må opp på 90 atm. Da f0degassen forelig
ger ved atmosf~risk trykk er det lite aktuelt å bruke denne proses
sen. Det samme problemet gjelder for rene organiske l0sningsmidler 
(f.eks. N-metylpyrrolidon) 

Magnesium: 

C02 + 2 Mg -> 2 MgO +C+ energi /Ref. 7/ 

Nitrat: 

/Re f. 7 l 
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Resirkulering av r0kgass 

Resirkulering av r0kgass er ikke en utskillingsmetode, men bidrar 
til å 0ke konsentrasjonen av C02 i r0kgassen, dette er behandiet i 
ref. /10, 11 og 24/. 

Resirkulering skjer ved at deler av r0kgassen som kommer ut fra 
r0kgasskjelen kj0les med sj0vann og ledes inn i kompressoren til 
gassturbinen. se figur 2.4 

l""'""" ) 

' 

Figur 2.4 Resirkulering av r0kgass jRef. 11/ 

C02 
SEPAAA~ 

PW<T 

Komponentene som berryttes er stort sett de samme som for en standard 
kombinert prosess, med unntak av tilleggsfyring f0r r0kgasskjelen og 
resirkulasjon av n"kgassen, En resirkuleringsgrad opp til 40% er 
mulig. 

Fordeter med resirkulering av r0kgassen er enklere utskilling av co2 
fra r0kgass pga.: 

0kt konsentrasjon av co2 i r0kgassen (fra 3,3% til 5,5% med 40% 
resirkulering) 
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Redusert konsentrasjon av 02 (fra 13,8% til 9,8% med 40% 
resirkulering) 

Redusert konsentras j on av H20 i r0kgassen ettersom kondensert 
vann fjernes i sj0vannskj0leren. 

Ulemper og mulige problemororåder ved resirkulering av r0kgass er: 

Redusert virkningsgrad 
Endret effektforhold mellom gassturbin og dampturbin 
Fare for korrosjon av gassturbin og r0kgasskjel 
Partikler i r0kgassen kan gi 0kt slitasje på gassturbinen 
Gassturbinen kan slokke ved for h0y resirkuleringsgrad 
Vanskeligere å få stabil forbrenning i gassturbin 
H0yere NOx-utslipp 

Det kan v~re mulig å benytte ren oksygen kombinert med resirkulering 
av r0kgass. En ulempe her er at det er kostbart å separere oksygen 
og nitrogen fra luften. 
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C02 TRANSPORT 

Egenskaper for C02 

F0lgende egenskaper for co2 kan v~re interessant i transportsammen
heng: 

co2 er en fargel0s gass med en svak stikkende, syrlig lukt 
C02 er ikke giftig 
Gassen er ikke brennbar og er 1,4 ganger så tung som luft 
C02 sublimerer ved -78°C ved atmosf~retrykk. Den faste karbon
dioksiden (t0rris) er dobbelt så tung som vanlig is. 
V~sken har en tetthet på 900 kgjm3 ved 0°C og 300 bar. 
T0rr karbondioksid betraktes som en ikke-korrosiv gass, men når 
det er vann til stede er korrosjon et stort problem 
R0rledningstransport av co2 b0r skje ved trykk som er over 
kritisk trykk for co2 (74 bar og 31°C) , typisk r0rledningstrykk 
vil v~re rundt 100 bar. Det vil si at C02 transporteres som en 
superkritisk fluid. /Ref. 22/ 

P (bar) 

t 
100 

lO 

l 
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f 
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Figur 3.1 Fasediagram for co2 /Ref. 7! 

Transport av G02 i r0rledning 

Den mest aktuelle transportmetoden for C02 fra et 700 MW gassfyrt 
kraftverk med utslipp av ca. 2 mil l. tonn C02 pr. år, vil V<l!re 
r0rledning. 

co2 transporteres som en tung kritisk fluid. co2 må V<l!re t0rket for 
vann for å unngå korrosjon. C02 transporteres i r0rledninger med 
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trykk over kritisk trykk på 74 bar. Dette hindrer dannelse av en ny 
fase og dermed probierner med to~fase str0m. 

Det benyttes r0rledninger i karbonstål med utvendig korrosjons~ 

beskyttelse. /Ref. 4/ 

R0rtransport vil v~re billigere pr. volumenhet ved store transport· 
mengder enn små transportmengder. En kan regne med en oppskalerings~ 
eksponent av kostnader lik 0,5 med hensyn på diameter. 

Gjenvunnet C02 må komprimeres og t0rkes for vann f0r det kan 
transporteres. R0rdiameter for transport av C02 fra et 700 MW 
kombinert gasskraftverk vil v~re ca. 40 cm. Vanndamp i C02 gassen vi l 
gå over til v~ske eller is når gassen kj0les under transport i 
r0rledningen. Vann i co2 vi l gi en meget korrosiv blanding, mens is 
kan gi gjentetting av bl.a. ventiler. Det vil v;ere n0dvendig å 
fjerne vann både pga. fare for korrosjon og hydratdannelse. 

Vann kan fjernes ved å benytte glykoler f.eks. monoethylenglykol, 
diethylenglykol eller triethylenglykol (MEG, DEG, TEG). Triethylen~ 
glykol har vist seg å v~re meget effektiv. C02 gassen dehydreres f0r 
siste kompresjon til r0rledningstrykk. L0sligheten av vann i co2 er 
n<er et minimum ved 54 bar. Derfor blir gassen behandiet i en 
t0rkepakke ved det te trykket. Vannet i co2 gassen absorberes i en 
absorpsjonskolonne. Vanninnholdet i gassen reduseres etter dette til 
50 ppmv. TEG regenereres deretter i en kolonne /Ref. 24, 4, 5/. 

Kompresjonsarbeide for C02 er ca. 460 kJjkg for kompresjon til 
300 bar./10/. co2 gassen komprimeres opp til r0rledningstrykk pluss 
heregnet trykktap. 

Meterkostnader for r0rledninger med 40 cm i diameter vil ligge på, 
/Ref. 4, 5/ 

2600 kr/m 
3000 " 

(on-shore) 
(off~shore) 

Dette er amerikanske investeringsberegninger, vi må forvente at 
kostnader i Norden vil ligge h0yere. 

Andre transportmetoder 

Modellkraftverket på 700 MWel produserer ca. 2 mill. tonn co2 i 
året. Andre mulige transportmetoder for C02 er flytende og nedkj0lt 
C02 i tanker eller transport som t0rris. 

Dersom en skal transportere co2 i tanker, vi l en måtte anvende 
teknologi som ligner den som benyttes for LNG. LNG tankere er ~ 
dyre fart0y. 

Det ville kreves ca. 150 turer pr. år for å fjerne C02 fra et 700 MW 
gasskraftverk, dette vil bli dyrere enn r0rtransport. 

Skal en transportere C02 som t0rris, vil en måtte bruke energi på å 
fryse ned C02. I tillegg vil en få en bulkhåndtering som vil vrere 
dyrt for store transportmengder i forhold til r0rtransport. 
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C02-DEPONERING 

Mengdene som kan deponeres 

Forbrenning av fossile brensler f0rer til en produksjon av ca. 
23 Gt C02 iverden hvert år, ororegnet i rent karbon utgj0r dette 
ca. 6 Gt rent karbon. Dette er store mengder som trenger mye plass 
hvis det skal deponeres. IEA Greenhouse GAs R&D Programrue har satt 
opp et grovt overslag over potensiale for de forskjellige formene 
for deponering /Re f. 19/, Deponering av co2 er forel0pig ikke 
gjennomf0rt i stor skala. Dette er et helt nytt område og data på 
dette området er derfor i stor grad basert på beregninger og 
småskala fors0k. 

Deponeringsform Gt C 

Havdeponering 20.000.000 

Jorddeponering H0y, men ikke 

Akviferer 

Tomme gassfel t 

Tomme oljefelt 

0kt oljeutvinning 

Tabell 4.1 EsLimat over lagringsmengder for en del 
deponeringsformer 

estimert 

87 

83 

42 

4 

Tallene må f0rst og fremst brukes som et estimat på st0rrelsesorden. 
Tabellen viser allikevel at deponering i havet er den muligheten som 
har st0rst potensiale, 

Deponering i hav 

lonledning 

Ved deponering av C02 i hav gj ennomf0res en lagring som ikke er 
permanent. Deponeringen forsinker likevektsprosessen i forhold til 
den atmosfreriske C02- konsentrasjonen. For at havdeponering skal ha 
verdi i denne sammenhengen må det derfor sikres at det tar lang tid 
f0r likevekt oppnås. 

Forel0pig er det ikke gjennomf0rt havdeponering av co2 annet enn i 
svrert liten skala, D.et som hovedsakelig er gjort er derfor utvikling 
av teorier om hva som skjer ved deponering av C02. 

Ved deponering av sj0vann får vi f0lgende likevekter: 
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Det meste av co2 i havvann er ionisert, det som ikke er ionisert er 
l0st i sj0vann. Oppl0sning av co2 i sj0vann vil ha innflytelse på 
alkalite ten. 

Alkaliteten kan f0re til at kalsiumkarbonat, som ligger i serlimenter 
på havbunnen, l0ses opp (omvendt dryppstenseffekt). 

Normal pH på sj0vann ligger i området 8,2 ± 0,25. Hvis karbon
dioksidet l0ses i vann vi l det f0re til endringer i pH. For at dette 
ikke skal influere på livet i havet b0r ikke pH endre seg rnere enn 
de naturlige svingningene som allerede finnes i sj0vann. Det må 
derfor sikres at C02 l0ses i et forhold på 1/200 000 /Ref.12 og 14/. 

Når co2 l0ses i sj0vann avgis det energi fordi det skjer en eksoterm 
reaksjon, dvs. at temperaturen i vannet 0ker litt. En slik tempera* 
tur0kning kan v~re uheldig hvis ikke 0kningen spres over et stort 
vann volum. 

Deponeringsdyp 

Deponering i hav kan deles opp i tre forskjellige klasser avhengig 
av dybden C02 deponeres i; 

* Deponering på grunt vann 
* Deponering i dyp på mindre enn 500 meter. 
* Dyp deponering på mer enn 3000 meter 

Havet kan deles inn i to lag hvor skillet går ved 75-100 meter under 
havoverflaten, Det skjer lite blancting av vannmassene mellom disse 
to lagene. Grunnen til detteer at under100meter holdes temperatu
ren ganske konstant på 4 °C. Ved denne temperaturen har vannet den 
h0yeste tettheten. 

Deponeringsdypene er avgj 0rende for hvor lang tid det tar f0r co2 går 
over til atmosfceren og det er oppnådd likevekt mellom hav og 
atmosf.Ere. Hoffert et. al 1979 har satt opp en figur for å vise 
denne sammenhengen. Se figur 4.1. 
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Figur 4.1 Atmosf.erisk C02 konsentrasjoner hvis alt fossilt 
brensel på 7*103 Gt C blir brent opp. 
a 100§ av co2 går direkte til atmosf;eren 
b 50% blir Oeponert i havdyp på 1500 m. og 50% går 

direkte til atmosf.eren 
c M 50% blir deponert på havbunnen og 50% går direkte 

til atmosf;eren 
d 100% blir deponert i havdyp på 1500 m 
e 100% blir deponert på havbunnen 

* Deponering på grunt vann 

Deponering på grunt vann er klart det billigste alternativet fordi 
avstanden er kort og det kreves lite energi for ä få f0rt co2 til 
dette dypet. C02 slippes ut som gass. Problemet er at co2 som bare 
er l0st i vann lett går over i atmosf~ren. Mye C02 vil v~re l0st i 
denne formen rett etter at gassen er boblet inn i havvannet. 

Ved stor vertikal omr0ring kan co2 ved injisering på 300meters dyp 
komme til overfiaten i l0pet av 1M5 år. Dette er sv~rt kort tid i 
denne sarnmenhengen, en slik injisering vil derfor gi kortvarig 
effekt. På dyp mindre enn 500 meter i Norskehavet er det små mengder 
kalsiumsedimenter. co2 deponeringvilderfor ha storinnvirkning på 
sedimentet /Ref. 14/. 

* Deponering i dyp på rundt 500 meter 

co2 som frigj0res som v~ske på dyp mellom SOOM2000 meter er lettere 
en sj0vann og vil stige. For å sikre at C02 er l0st i havvann f0r 
det kommer opp til 500 meter, hvor co2 går over til gassform, må co2 
deponeres på dyp på mere enn 700 meter. 

N0dvendige dyp for å komme under 500 meter finnes utenfor Norge og 
StorMBritannia, mens de andre nord europeiske land må langt ut for 
å komme til disse dypene. 



Side 26 

IKU ved SINTEF /Ref. 9/ har utf0rt et en case~studie på et 1000 MWe1 
anlegg n~r Alesund. Det er tatt utgangspunkt i at C02 transporteres 
over 93 km i 300 mm r0rledning ned til 3000 m dyp. Disse r0r1ednin
gene er estimert til å koste 10.000 NOK/m. Trykktapet er satt til 90 
bar med inngangstrykk på 300 bar. Separasjonsanlegg, nedkj0ling, 
kompresjon og r0rledninger er tatt med i kostnadsovers1aget. 

Tilsammen vil det v~re et ekstra behov for energi på 215 MW, fordelt 
med 140 MW i etterseparasjonsanlegget og 75 MW til komprimering. 
Dette har gitt f0lgende investeringsbehov knyttet til C02 fjerning 
og deponering: 

Investeringskostnader: 5400 MNOK 
523 MNOK 

(mill norske kroner) 
Driftskostnader: " " 

Et konvensjonelt anlegg uten karbondioksidfjerning 
st0rrelsesorden 5200 MNOK, dette betyr at med separasjon 
ring 0ker investeringene med 104%. 

" 

koster i 
og depone-

Med en kalkulasjonsrente på 7% og 25 års driftstid på arrlegget vil 
energiprisen 0ke med 0.123 NOK/kWh. 

Caset i Alesund er en teoretisk vurdering og det er i senere 
rapporter gjort oppmerksom på at deponering i akkurat det området 
som er pekt ut her vil kunne f0re til kort deponeringstid p.g.a. 
str0mningene i området. Beregningene gir allikevel en pekepinn på 
hvilken st0rrelsesorden i investeringer og kostnader det kan dreie 
seg om. 

* Dyp deponering dypere enn 3000 meter 

co2 vil l0ses opp i sj0vannet til metningspunktet på 6% co2. Ved 3000 
meters dyp (300 atm) vil den mettede vannl0sningen v~re tyngre enn 
det omkringliggende vannet og dermed renne nedover til st0rre dyp. 
Denne mettede l0sningen vi l sakte blarrdes opp med vann fra omgivel~ 
sene jRef. 9/. 

I Norge er det geografisk mu1ig. 125 km utenfor Trams er det 3000 
meters dyp, slike dyp finnes også 380 km utenfor M0re og Romsdal 
/Ref. 9/. Klimatiske forhold i havmassene utenfor den norske kysten 
kan gi forhold som gir blarrding av havlagene i dette området, dvs. 
at disse havområdene dermed ikke blir noe langvarig deponeringssted. 

På 0stkysten av USA finnes det flere steder som har dyp på 4600 
meter 185 km fra land /Ref. 4, 9/. Andre havdyp som er dype nok er 
Gibraltarstredet. 

nypdeponering er forel0pig lite vurdert fordi det krever avansert og 
dyr teknologi, det gir lange transportavstander og en kjenner ikke 
til hvilke milj0konsekvenser en slik deponering vil gi /Ref. 19/. 
Kostnadene med å legge en r0rledning fram til så store havdyp er 
ikke kjent, og det er heller ikke kjent om det er teknisk mulig. En 
har idag teknologi for å legge r0rledninger ned til ca. 600 m. 
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En nylig utf0rt studie av British Petroleum tyder på at det er 
teknisk mulig å legge lednioger ned til dyp på 1500 m. /Ref. 42/ 

Deponering av co2 som t0rris som dumpes fra lektere og synker har 
v~rt vurdert. Probierner her vil v~re 

Frysing av C02 krever energi 
Mye av t0rrisen vil smelte f0r den når dybder på 3000 m 
Stykkhåndtering vil gj0re dette dyrt 

Selv om det er enighet om at det er mulig å deponere co2 i havet er 
det varierende syn på hvor nyttig det er utifra milj0hensyn. Det er 
usikkerhet knytte t til redusert pH ved tilf0rsel av store mengder C02 
og 0kning i temperatur. Både pH endring og temperaturhevning b0r 
fortynnes i st0rst mulig grad. Det er derfor viktig at C02 blir 
fordelt over store vannmasser. Dette kan gj0res ved diffuse utslipp 
og ved at utslippene skjer i ornråder hvor det er str0rn /Ref. 14/. 

Deponering i form av clathrat 

C02 kan danne clathrater (gasshydrater) sammen med vann. Fordi de har 
en h0yere egenvekt (1129 kgjm3) enn sj0vann vil disse synke til hunns 
i havet. 

Clathrater er vannmolekyler som danner burstrukturer ved hjelp av 
hydrogenbindinger. For at disse clathratene skal v~re stabile vil 
det v~re n0dvendig med et gjestemolekyl som ved dannelsen av bur 
strukturen legger seg inne i buret. co2 kan v~re et slikt gjeste
molekyl (Ref. 25/. 

Prim~re forutsetninger for å få clathrater er: 
* Lav temperatur (mindre enn l0°C )/Ref. 14/ 
* H0yt trykk (minimum 12 bar) 

Sekund2re forutsetninger for å få clathrater er: 
* H0y hastighet 
* Trykk puls 
* Tilf0rsel av små hydrat krystaller 

Forel0pig vet en ikke mye om deponering av clathrater f. eks. om 
konsekvensene for det marine liv n~r havbunnen. 

Clathrater har hydrogenbindinger som ikke er stabile og vil derfor 
l0se raskt opp. Det er derfor et sp0rsmål om dette kan gi en stabil 
deponering. 

Det synes som om C02 clathrater kun er stabile dersom de omkringlig
gende vanrunassene er C02 mettet. Det te gj l':! r c latbrater mindre aktuelt 
som deponeringsmetode. 
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Deponering i akviferer 

Et akviferlager utnytter at det i grunnen finnes strukturer hvor det 
er et por0st sandsteinslag, hvor gassen kan lagres. 

Lagringspotensiale i global sammenheng er estimert t il 87 G t C, 
kostnaden for lagring av de samlede globale utslippene fra stasjourer 
forbrenning vil bli i st0rrelsesorden 250,000 MNOK/år, Estimatet har 
tatt utgangspunkt i at ca. l% av verdens akviferer er tilgjengelig 
for lagring /Ref. 6aj. 

C02 eksisterer allerede i mange vannsystemer i fjell. co2 kan lagres 
som gass, men da er det viktig å vite at akviferen er tett eller at 
det er nok vann til at co2 vil l0se seg i dette. Hvis vannet i 
akviferen er grunnvann som str0mmer, må det n0ye vurderes hvilke 
konsekvenser det vil få for vannkvaliteten å tilf0re co2. 

Lagringen b0r skje minst 800 meter under jorden. Her vil co2 lagres 
ved temperaturer over det kritiske punktet og ved trykk over 80 atm. 
co2 er da tungt og flytende og har en l0selighet på maksimalt 6% 
vektprosent. N0dvendige geologiske data er hvor dypt akviferen 
ligger, st0rrelsen, pon"siteten, permeabiliteten både horisontalt og 
vertikalt. Det siste for å vurdere hvor raskt det er mulig å 
injisere co2 i reservoaret. Dette er avgj0rende for kostnadene. 

I Nederland er det gjort en tekniskj0konomisk vurdering av akviferer 
i ororåder som er geologisk kartlagt. Med utgangspunkt i at det er 
behov for kompressorer og boring av br0nner for å kunne gjennomf0re 
deponering er det satt opp et kostnadsoverslag. Kostnadene for 
deponering er heregnet til ca.26 NOK tonn C02. 

Den st0rste risikoen ved deponering i akviferer er at det kan skje 
ulykker ved br0nnhode, at reservoarformasjonen endres og blir 
svakere, eller at jordskjelv kan endre forholdene i akvifereren. 
Formasjonen kan bli svakere hvis den består av kalkstein fordi C02 
vil kunne l0se steinen pga. omvendt dryppsteinseffekt. Ved depone~ 
ring i akviferer under havhunnen er sikkerhetsproblemet lite i det 
eventuelt unnsluppet co2 vil l0ses i vannmassene. 

Deponering i tomme olje- og gassreservoar 

Det er satt opp flere estimat på hvor stor den globale kapasiteten 
i olje- og gassreservoarer er på. En beregning hartatt utgangspunkt 
i at alle olje- og gassreseroarer kan fylles med co2 når de 
etterhvert t0mmes. Dette resulterer i en kapasitet på 83 Gt C (304 
Gt C02) i gassreservoarer og 42 GtC (154 Gt C02) i oljereservoarer. 
Dette utgj0r ca 67% av den co2 som produseres ved forbrenning av den 
oljen og gassen som har v~rt i reservoaret. 

Deponering i tomme oljereservoar gir Norge et lagringspotensiale på 
76% av den totale mengden co2 som formes ved forbrenning i Norge. 

Lagring av C02 i tomme olje- og gassfelt synes som en lovende l0sning 
ettersom en idag ikke kan se direkte miljeforstyrrende konsekvenser. 

Det er gjort flere beregninger på kostnadene ved deponering. IKU ved 
SINTEF har gjort et overslag på hva deponering i t0rre formasjoner 
kan koste. 
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N0dvendige investeringer består av separasjons- og kompresjonsan
legg, injeksjonsbr0nner og produksjonsbr0nner. Prisene på dette vi 
variere sterkt avhengig av genlogien i området og om reservearet kan 
nås fra land eller om det må skje under havoverflaten. Som eksempel 
er det trukket fram en ferdig levert br0nn i den meksikanske gulf 
som er 3800 meter dyp og som er etablert 55 meter under havoverfla
ten. Den kostet 23 MNOK. 

Det er gjort en estimering av kostnadene av deponering i t0rr 
formasjon for et gasskraftverk på 1000 MWel hvor en br0nn koster 
35 MNOK. 

luvesteringer for deponering av co2 , avrundet 
Totale driftskostnader pr. år 

4400 MNOK 
546 MNOK 

Et konvensjonelt 1000 MWel gasskraftverk har en investeringsramrue på 
ca. 5200 MNOK med C02 fjerning vil prisen på anlegget 0ke med 84% 
/Ref. 9/. 

Nederland har en del tonune gassreservoarer som er vurdert som mulige 
deponeringsplasser. En har heregnet kostnader med utgangspunkt i 
begrensninger og antagelser som vist i vedlegg 3. 

luvesteringer ble heregnet til å variere fra 11 000 MNOK til 
12.800 MNOK, for deponering ble heregnet til 14 - 18 0re pr. kg co2. 
Tallene er overslagsberegninger delvis basert på innhentede priser. 

F0lgende pararnetre b0r ha v~rt vurdert for at det skal kunne 
gjennomf0res en forsvarlig deponering: 

* Mengde gass som allerede er i deponiet 
* Deponiets kapasitet 
* S tar t trykk 
* Por0sitet 
* Permeabilitet, horisontalt og vertikalt 
* Hvor dypt deponiet ligger og hvilken helning det har 
* Lengde, bredde, h0yde 

En spesielt viktig parameter er lagdelingen i reservoarene fordi det 
har sterk innflytelse på gjennombruddstiden. 

Når t0rket co2 kommer ned i reservearet vil co2 komme i forbindelse 
med vann. Denne blandingen vil gi en agressiv korrosiv v~ske. C02 
kan også reagere med mineraler og danne sprekker. På samme måte kan 
0kt trykk f0re til at det dannes sprekker i reservearet /Ref. 4/. 

For olje og gassreservoarer hvor br0nnhodet er på land, er det en 
ekstra risiko ved deponering av C02. 

C02 er farlig fordi gassen legger seg langs bakken og fortrenger 
oksygenet. For å sikre at konsentrasjonene ikke blir for h0ye ved en 
evt. ulykke kan det installeres vifter som kan sikre fortynning og 
blanding fRef.l3/. 

Deponering i tomme olje- og gassreservoarer er teknisk mulig og er 
en trygg og sikker disponering av co2 så lenge trykket ikke 0ker ut 
over det som opprinnelig fantes i gassreservoaret. jRef. 17/. 
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Andre former for deponering 

J orddeponering 
Jorddeponering er blitt nevnt som et alternativ. Da lagres fast C02 
i hulrom som f.eks. graves ut. Som eksempel er nevnt en kullkraft
stasjon på l GW med en levetid på 25 år. For å lagre all C02 som 
produseres kreves det 3 kuler med en diameter på 400 meter eller 27 
kuler med200meter i diameter. Med en omkringliggende temperatur på 
15 °C og et isoleringslag på 2 meter vil oppl0sningshastigheten av 
co2 vil v~re den samme som ved havdeponering. Det er ikke gjort noen 
kostnadsberegninger JRef. 19/. 

Deponering i salthuler 

Salthuler er vanligvis tette. Bakgrunnen til dette er at saltet har 
plastiske egenskaper som sikrer tetting av sprekker slik at det ikke 
oppstår lekkasje. I prinsippet kan co2 lagres som tungt vann eller 
som flytende C02 /Ref. 19/. 

Salthuler er blitt brukt som lager for petroleum, naturgass og for 
komprimert luft. De st0rste hulen en kjenner til er ca. 5*105 m3, noe 
som kan lagre 0,1 Mt G (C02 ved 100 atm, 25°G). Salthuler kan 1agre 
gass med trykk opptil 200 bar. Teknologien i forbindelse med 
deponering i salthuler er veletablert. Salthulene er gode deponier 
ved at de er t0yelige og at de ofte går ned i dybder på lO km. Det 
er ikke gjort noen vurdering av den globale lagringskapasiteten i 
salthu1er /Ref. 19/. 

I USA er det estimert en pris på 40.150 NOKjm3 ferdig lagringsvolum, 
noe som viser at dette er en rueget kostbar deponeringsmetode. 

IKU ved SINTEF har gjort en beregning med utgangspunkt i 1000 MWel 
gasskraftverk og en kostnad på 95 NOKjm3. Med forutsetningen om at 
gassen kan lagres ved 200 bar og 100°C, vil lagringskostnaden pr. 
år bli 823 MNOK hvis andre driftskostnader forbundet med saltlagring 
kan neglisjeres jRef. 9/. 

Milj0problemer vil oppstå ved uttak av salt. Behovet for vann som 
skal l0se saltet, energibehovet og deponeringsmuligheter for saltet 
er alle bagrensende faktorer /Ref. 19/. 

For deponering av all co2 i denne formen vil det oppta 25 km3 hvert 
år (0,929 gjcm3) 

ANVENDELSE AV C02 

Industriell anvendelse 

Bruk av co2 i forbindelse med industri blir gjerne knyttet sammen med 
produksjon av kjemikalier. Problemet her er at det er vanskelig å 
dokumentera at det skjer en netto reduksjon av co2 utslipp, og sikre 
at det ikke bare er en kortvarig lagring. Som eksempel kan nevnes at 
produksjon av Urea for bruk innen agrikultur, vil gå inn i atmosfre
ren etter l år. Det betyr altså en forsinkelse av C02 utslippene som 
er så liten at den har liten eller ingen verdi for å redusere 
utslippene. 
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Bruk av co2 for produksjon av polykarbonater er med dagens teknologi 
ikke l0nnsomt. Dette gjelder også Urea produksjon for videre 
produksjon til polyurethan. Energibruken ved disse produksjonene er 
lave, men markedet er samtidig så lite at det er ikke mulig å drive 
dette l0nnsomt. 

Å omdanne co2 til CH4 og CH30H er blitt vurdert. 

Problemet er at H2 ikke foreligger naturlig og at det kreves energi 
for å produsere H2. I tillegg skal metanolen f0rst og fremst brukes 
som brensel slik at C02 frigj0res. Fordelen med denne flyttingen av 
energi fra hydrogen til metanol er at metanol er enkelt å transpor
tere. Metanol har v<Ert diskutert som et alternativ til dagens 
drivstoff i transportsektoren. 

Mobil har utviklet en prosess (MTG-Methanol to Gasolin) som skal 
overf0re co2 til metanol og deretter til bensin. Det var knyttet 
store forveneninger til denne prosessen, men forel0pig har den ikke 
hatt noen stor kommerisell suksess. 

Anaerobisk nedbrytning er også vurdert, men effekten er sv<Ert lav, 
samtidig som det krever sv~rt store investeringer. 

Det kan v<Ere interessant å bruke co2 til produksjon av polymerer som 
har et stort marked /Ref. 10/. Selv med store markeder vil dette 
utgj0re en liten del av C02 mengden som produseres. Det må i tillegg 
bemerkes at det er mange andre råstoff enn C02 som er enklere å 
benytte til produksjon av polymerer. 

Anvendelse i fotosyntetiske fikseringsprosesser 

Ved opptak i forbindelse med fotosyntess er ikke problemet bare hvor 
mye planten klarer å ta opp, men også hvor lang tid det tar f0r co2 
er tilbake i kretsl0pet. Problemet er å finne planter som har lang 
levetid og dermed lang lagringssyklus og samtidig har stor overflate 
slik at den effektivt kan ta opp co2. Langtidslevende tr~r har maks 
lagringssyklus på l eller 2 tiår. Selv ny plantet skog i ternperert 
klima, som bruker 10 til 20 år på å bli store, vil antagsligvis ikke 
lagre co2 for mere enn 10 år. En moden skog i ternperert område er 
estimert til å ta opp 0,65 C kg/m2*år. 

Det er gjort beregoinger i California på det te. For en 500 MW 
kullfyrt kraftstasjon trengs det amtrent 1700 km2 . Land i California 
koster ca. 1,9 NOK/rn2_ Det betyr 3.200 MNOK. Plantingskostnader gir 
et tillegg på 130 MNOK. Kostnadene og tilgjengeligheten til områder 
som ikke er skogkledd ekskluderer denne l0sningen i dette området 
/Re f. 4/. 

H0yere planter på jordoverflaten kan dra nytte av en 0kning av co2-
konsentrasjonen utover det som foreligger i atmosf.eren. Men det 
skjer bare en liten 0kning i utnyttelsen av co2, det betyr at det 
meste av C02-mengden går til atmosf~ren. 

Problemet her blir f0rst og fremst tilgang på ledig areal. Arealer 
som kan v<Ere aktuelle er 0rkenornråder eller ororåder med grunn som er 
salt og som derfor har liten biologisk aktivitet. 
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Undervannsplanter representerer det eneste biologiske systemet som 
kan dra nytte av h0ye co2-konsentrasjoner. Den lave diffusjonen av 
C02 i vann gj0r at det kreves en h0y C02 konsentrasjon og en stor 
overflate på planten. Det siste gj0r h0yerestående sj0planter 
uaktuelle. 

Undervannsplanter kan bruke optimalt 90% av co2-mengden. Sesongen 
over året og det at prosessen bare skjer på dagtid gj0r at gjennom
snittsforbruket av den totale mengden co2 i luften vil ligge på ca. 
30%. Selv da kreves det et godt klima, noe som gj0r at mange C02 
kilder ikke egner seg. 

Injeksjon av co2 f0r 0ket oljegjenvinning 

En mulig anvendelse av C02 er som injeksjonsgass i oljebr0nner for 
å 0ke graden av oljegjenvinning, såkalt terti.:er oljegjenvinning 
("Tertiary Enhanced Oil Recovery", EOR). Graden av oljegjenvinning 
i feltene i Nordsj0en varierer sterkt, men i snitt ligger det 
omkring 34% av de opprinnelige oljeressurser (Original oil in place, 
OOIP), Det har v.:ert hevdet at co2-injeksjon kan 0ke oljeutvinningen 
med 15-20% /Ref. 36/. 

Det er en fordel at co2 har en h0y l0slighet i råolje, og at denne 
stiger med 0kende trykk. Dette gj0r at viskositeten av oljen 
reduseres og at oljen fordamper eller ekstrahres til C02-fasen. Holt 
og Lindeberg hevder at med de reservoarbetingelser som finnes på 
norsk sokkel, er blandbar fortrengning av oljen med C02 mulig (C02-
miscible flooding). /Ref. 36, 37 og 10/. 

co2-injeksjon er utf0rt i oljefelter i USA og andre land i l0pet av 
de siste 20 år. Fors0k ved 15 mindre felt i USA med en oljeproduk
sjon fra 150 til 8000 m3 pr. dag har gitt en oljegjenvinning i 
området 7-24% j38j. Når det gjelder oljefe1t i Nordsj0en, har det i 
regi av NTNF og Olj edirektoratet i lengre tid v.:ert forsket på 
området 0kt oljegjenvinning (SPOR- og RUT-programmene). Dette 
gjelder metoder som: 

tensid-basert 
gel -basert 
skum-basert 

vanninjeksjon 
" 
" 

gass-injeksjon med ulike gasser 
biologiske metoder 

Et eget 2-åring program har sett på EOR med co2. Anvendeligheten av 
co2 som drivgass for 0ket oljegjenvinning i Nordsj0en må fastsettes 
ved fors0k i aktuelle felt. I f0lge oljedirektoratet vil det bli 
utf0rt feltfors0k i Nordsj0en med 0kt oljegjenvinning hvor bl. a. C02-
gass vil inngå /Ref. 39/. 

Mulighetene til å anvende C02 vil også avhenge av produksjons- og 
transportkostnader for komprimert C02- gass fra eventuelle Ila!rliggende 
ororåder. Det er derfor vanskelig å ha noen sikker formening i 
0yeblikket (desember '92) om C02 vil finne anvendelse som injeksjons
gass i oljefelt i Nordsj0en. Men det er klart dersom co2 må fjernes 
og deponeres av milj0messige grunner, vil bruk av co2 som drivgass 
i oljefelt få stadig st0rre interesse. I den forbindelse b0r lengden 
på lagringstiden vurderes. 
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Oppsummering. Mengder og potensiale 

I kapitlene over er det presentert noen anvendelses muligheter. Det 
er fors0kt gjort en vurdering av mengdene som kan brukes utfra 
markedsbehov og tekniske begrensninger. F0lgende tall er presentert: 

GT C/år 

0kt oljeutvinning 0.10 

Fotosyntetiske prosesser 0.15 

Kj emikalier 0.05 

Totalt 0.30 

Dette er tall som ikke er sikre, men de sier noe om st0rrelsesorden. 
Sees dette i sammenheng med mengden som produseres ved forbrenning 
av fossile brensler viser det at dette bare vil kunne ta 5% av den 
totale C02 produksjonen /Ref. 19/. 
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GOz AVGIFTER 

I Norden 

Norge: 

F01gende G02-avgifter er vedtatt av stortinget 27, november '92. 
(Vedtaket kan bli endret under sa1deringsdebatt) 

Mineralo1je 
Bensin 
Kull/koks 
Naturgass 

Sokkel 
Innenlands 

0,4 NOK/1 
0,8 " 
0,4 NOK/kg 

O, 8 NOK/Sm3 

1) 

ikke vedtatt om avgift 2 ) 

1) G j elder ikke proses s 
2) Mi1j0avgiftsutvalget har i sin innsti1ling av 5. februar 1992 

fareslått å prise alle co2-utslipp likt for å få en kostnads
effektiv avgiftsforrn. Dette kan tilsi at en vil få en avgift på 
innenlandsk forbruk dersom dette kommer. 

En C02 avgift på 0,8 NOK/Sm3 tilsvarer ca. 43 0re pr. kg C02 . 

Sverige: 

Fra og med 01.01. '93 sl0yfes energiskatten for industrien i Sverige 
og ersatttes av en co2 avgift på 8 0re/kg COz (i dag 25 0rejkg). For 
fjernvarme og andre formål enn industri, 0kes co2 avgiften til 
32 0re/kg co2 . 

F0lgende C02 avgiften gjelder for 

Industri Anne t 

Lettolj e 0,23 SEK/1 0,92 SEK/1 
Tungol je 0,23 " 0,92 " 
Kull 0,2 "/k 0,8 " 
Naturgass 0,17 " /mf 0,68 " /m3 

LPG o, 24 " /kg 0,96 " /kg 
Bensin o, 74 SEK/1 0,74 SEK/1 
Diesel o, 92 " 0,92 " 

Danmark: 

Fra 1992 ble det innf0rt en C02 avgift. C02 avgiften gjaldt ikke 
n<Eringslivet. Fra 01. -01.1993 vi l niBringslivet betale 50% av co2 
avgiften. 

F0lgende C02 avgifter gje1der i Danmark: 

Lettolje 0,27 DKK/1 
Tungol je 0,32 " 
LPG (f1askegass) 0,30 " 
Kull 0,242 "/kg 
LPG (til biler) 0,16 "/l 
Diesel 0,27 " 
Naturgass 0,24 "/m3 1) 
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1) Naturgass er i dag ikke belastet med en energiavgift. Avgifts
pliktige kunder vil likevel betale en naturgasspris inkludert 
en avgift som tilsvarer avgiften på det alternative brensel, 
fordi naturgassprisen beregnes etter prisen på alternativt 
breusel (substitusjonsprinsippet). 

En co2 avgift på O, 24 DKK pr. m3 naturgass t ilsvare r ca. O. 13 DKK pr. 
kg C02..:... 

Når co2 avgiften ble innf0rt i 1992 ble det bestemt at det skulle 
voere en prisfordel på naturgass i forhold til andre brensler, 
naturgasskundene ville få refundert denne fordelen i form av en 
milj0rabatt, som utgjorde 8 0rejm3. 

Finland: 

I Finland ble milj0avgift er innf0rt i 1990. Hovedformålet var å 
bremse 0kningen i co2 utslippet til atmosf~ren. 

Finland har f0lgende C02 avgifter: 

Bensin 
Blyfri Ingen 
B landet 0,15 FIM/1 
Andre o, 30 " 

Diesel O, 27 " 
Lett fyringsolje 0,021 " 
Tung fyringsolje 0,021 " 
Naturgass 0,0105 FIM/Nm3 

Kull 0,168 FIM/kg 
Kvernet torv 2, l FIM/MWh 

Riksdagen vurderer milj 0avgifter. Det har enda ikke kommet en 
riksdagsbeslutning, men en kan forven te små 0kninger av co2 avgiften. 

En C02 avgift på 0,0105 FIM pr. m3 naturgass tilsvarer ca. O 006 FIM 
pr. kg C02..:.. 

Innen EF 

Utviklingen av milj0avgifter i EFvil sannsynligvis få betydning for 
fremtidige milj0avgifter i Norden. 

EF har sett på en pakke for å redusere C02. Pakken inneholder 
tilskuddsprogram til fornybar energi og energi0konomisering, 
oppf0lging av avtaler og C02 avgifter. 

Pakken har voert behandiet i EF under engelsk formannskap. Danskene 
overtar formannskapet fra 01.01.1993, og en regner da med å 
aksellerere prosessen. 

I direktivet for co2-pakken er det satt som en forutsetning at andre 
OECD land gjennomf0rer lignende tiltak. Dette gjelder soerlig Japan 
og USA. Avgiften skal påf0res alle brensler som inneholder karbon
olje, gass og kull. St0rrelsen på skatten vil avhenge av karboninn
holdet i forhold til energiinnholdet i det enkelte brensel. 
Avgiften skal starte med 3 USD pr. fat olje, og deretter 0ke med l 
USD pr. fat pr. år til 10 USD pr. fat olje. 
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Det er aktue1t med en 50% ~ 50% fordeling på olje og energi. 
/Ref. 41/ 

En skatt på 50% av lO USD pr. fat o1je vil si ca. 8 0re pr. kg C02~ 

0KONOMISK SAMMENLIGNING 

0konomiske vurderinger av kostnader for C02 utskilling (ved hjelp av 
aminprosessen).og deponering er vurdert av flere kilder bl.a. Flour 
Daniel, som vi tidligere har referert /Ref. 4/ og SINTEF jref. 24/. 

Fluor Daniels rapport tar utgangspunkt i et 500 MW pulverfyrt 
kullkraftverk som gir utslipp av C02 på ca. 3,5 mill. tonn pr. år, 
90% co2 fjerning og en r0rledning på ca. 500 Y~ onshore og 170 km 
offshore. 

SINTEF's rapport tar bl.a. utgangspunkt i et 700 MW gasskraftverk 
(onshore) som gir et utslipp av co2 på ca, 2,2 mill. tonn pr. år, 90% 
C02 fjerning og en r0rledning på 250 km offshore. 

De to kraftverkene vil selvf0lgelig ha forskjellig teknologi og 
forskjellige kostnader på selve kraftverket. 

For oversiktens del vil vi sammenligne en del n0kkeltall for 
investeringer, se tabell 7.1. 

500 MW 700 MW 
Kullkraft Gasskraft 

Kostnad kraftverk 3, B · 109 kr 2,7. 109 kr 
7300 kr/kW 4400 kr/kW 

co2 f j erning og komprimering 1,6 . 109 kr 1,3 . 109 kr 
457 krjtonn co2 590 kr/tonn co2 

R0rledning 2,2 . 109 kr 1,2 . 109 kr 
3300 kr/m 4800 kr/m 

Tabell 7.1 Sammenligning av investeringskostnader 

Ved en direkte nedskatering av Fluor Daniel investeringene med tanke 
på C02 mengder og med en eksponent på O, 6, v il de beregnede 
kostnadene for co2 fjerning og komprimering ligge på amtrent samme 
nivå. 

Vi tror kostnadene blir h0yere for et gasskraftverk i Norge fordi: 

Montasjekostnadene i Norge ligger erfaringsmessig 2 - 3 ganger 
h0yere enn i USA 

Vi må forvente strengere milj0messige krav med tanke på utslipp 
tilluft og vann, samt st0y. Dette vil 0ke kostnadene ytterlige
re 

R0kgass fra gasskraftverk har lavere konsentrasjon av co2 enn 
r0kgass fra kullkraftverk 
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Temperatur og trykk vil ligge på samme nivå for r0kgassene. 

Når det gjelder r0rledningen ligger meterkostnaden på ca. 4800 kr. 
pr. meter i studien fra SINTEF 

Naturgass~studier av landbaserte naturgassledninger viser kostnader 
i st0rrelsesorden 4000 kr/m for 400 mm ledninger. 

SINTEF har heregnet merkostnadene til absorpsjon, stripping, 
komprimering, t0rking og transport til å ligge i st0rrelsesorden 10~ 
13 0re/kWh. 

I kapittel 6 ble milj0avgifter referert. 

Kostnader for co2 avgifter for et gasskraftverk med 52% virkningsgrad 
er referert i tabell 7.2. Utslipp pr. kWh el er satt til 380 g/kWh. 

Land 0re/kg co2 erejkWh 

Norge 43 16 

Sverige 32 12 
8 3 

D arunark 14 s 
Finland l 0,4 

EF 8 3 

Tabell 7.2 Virkning av co2 avgifter for naturgass på elektrisi~ 
tetsprisen (1~0 0re = l NOK) 
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KONKLUSJON 

Aminprosessen dvs. absorpsjon med MEA eller DEA er mest aktuell for 
fjerning av co2 fra r0kgass. 

De viktigste pararnetre for dimensjonering av aminanlegg for fjerning 
av co2 fra r0kgasser er: 

R0kgassmengde 
C02-konsentrasjon 
Separasjonsgrad 
Driftstrykk 

R0kgassmengde: 

Ser en bort fra ytelse og brennverdi, er r0kgassmengden bestemt av 
luftoverskuddet. Dette er normalt ca 200%, vesentlig for å unngå 
h0ye temperaturer i forbrennings- og rotorkammer. Det har v<Ert 
fareslått å redusere r0kgassmengden ved å bruke st0kiometrisk 
forbrenning med ren oksygen /Ref. 9, 10 og 11/. Men dette vil kreve 
helt nye gassturbintyper, og det ligger utenfor rapporten å 
diskutere slike parametre. 

co2-konsentrasjon: 

I et kombinert gasskraftverk med ufyrt dampkjel er det vanskelig å 
0ke co2-konsentrasjonen uten endringer i dampsyklus. Men 0ket C02-
konsentrasjon, vil klart gi mindre aminanlegg. Det er mulig å oppnå 
en viss 0kning i C02-konsentrasjonen ved hjelp av resirkulering av 
r0kgass. 

Separasjonsgrad: 

Lavere separasjonsgrad vil gi mindre aminanlegg, fordi motstanden 
mot masseoverf0ring 0ker med minkende konsentrasjoner av C02. En 
fjerning av C02 med 90% betyr 0,34 vol % C02 i utgående gass, og 
dette er bare 10 ganger h0yere enn naturlig bakgrunn som er 340 ppm. 
Det ville be ty en vesentlig redoksjon av de arrtropogene C02-emisjoner 
om C02 innholdet i r0kgassen kunne reduseres med 50-75%. 

Driftstrykk: 

R.N. Maddox anbefaler i sin håndbok at "amine plants should be 
designed for pressure operation". Det er klart at dersom trykket i 
r0kgassen kunne 0kes med en faktor 2 til 20, ville det bety store 
besparetser i kolonnest0rrelser. Men dette krever enorme energibe
hov. Som påpekt av Erga og Lidal vil en kompresjon av r0kgassen fra 
et 700 MW referanseanlegg kreve ca 151 MW, eller lik 22% av 
kraftverkets ytelse /Ref. 2/. 

Fjerning av opptil 80-90% co2 fra r0kgassen vil kreve store og 
kostbare anlegg n<Er st0rre kraftverk basert på fossile brensler. 

Ved aminabsorpsjonsanlegg vil driftsutgiftene forbundet med 
aminvolum, energikostnader og glykolt0rking bli meget h0ye. 

En oppskaleringseksponent på 0,6 er mye brukt i studiene. Tilgjenge
lig tomteareal kan v<Ere en begrensende faktor for hvor langt det er 
mulig å oppskalere anlegg for fjerning av co2. Et aminanlegg og et 
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st0rrelsesorden 50 
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gasskraftverk vil kreve et plassbehov på i 
85 mål. 

Konsentrasjonen av co2 i r0kgassen vil v:ere lave og dette vil, i 
tillegg til store mengder' bidra til å gj0re utskilling av co2 
vanskelig. 

Litteraturstudien viser at kapitalkostnader for fjerning og 
deponering fremdeles er usikre. Det er en vanlig erfaring at slike 
kostnader har det med å stige ved mer detalj er te studier. Studien 
har vist at investeringskostnadene mer enn fordobles ved installa
sjon av C02 fjerningsanlegg. 

Deponering av C02 er et nytt område som krever forskning og 
utvikling. Det hersker fremdeles stor usikkerhet angående virkning 
av deponering i hav, dette gjelder s:erlig virkning av redusert pH 
eller clathrater på det marine liv. 

Milj0avgifter på minst dagens nordiske m.va må til for å gj0re 
reduksjon av C02 utslipp med co2 fjerning og deponering interessant. 

Det foregår utstrakt forskning på feltet co2 fjerning og deponering, 
kommersielle l0sninger kan komme på en 20 - 30 års sikt. 
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VEDLEGG l: 

Tekniske spesifikasjoner for studier ang. kullkraftverk 

Den ene studien /Ref. 4/ omhandler fjerning med pulverisert kull 
basert på et amin (Economine FG) som absorpsjonsmiddel. Den andre 
studien /Ref. 5/ omfatter fjerning av co2 og H2S fra et 400 MW'el 
basert på kullgassifisering. I denne studien er det fareslått å 
fjerne H2S selektivt f0r co2 ved absorpsjon i Selexol som er et 
l0sningsmiddel basert på dimetylleturen av polyetylenglycol. Dette 
l0sningsmiddelet har mindre interesse for f j erning av co2 i lave 
konsentrasjoner. Den andre studien basert på Selexol vil derfor ikke 
bli ~rmere vurdert her. 

Den f0rste studien er, basert på absorpsjon av C02 med Eecnornine FG. 
Dette er et absorpsjonsmiddel utviklet av Dow Chemical Go, som 
senere har solgt teknelegien til Fluor Daniel. Det er basert på 30% 
MEA i vann med en inhibi to r som hindrer k j emisk degradering av 
aminet og dermed også påf0lgende korrosjon av slike degraderings* 
produkter. /Ref. 4/. Med denne inhibitor kan konsentrasjonen av MEA 
0kes fra 20 til 30% vekt. 

Fluor Daniel har lagt til grunn for sin orofattende studie "Western 
Kentucky Bitumiuos Coal", som har et innhold på bl. a. 65,8% C og 
4, 74% S og en 0vre brennverdi på llO MJ/kg t0rt kull. F0r C02-
prosessen må derfor breungassene renses for S02. Studien har vurdert 
både 20%, 50% og 90% fjerning av co2 , ved ombygging av bestående 
anlegg og helt nytt anlegg. 
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VEDLEGG 2: 

Kostnadsdata for aminabsorpsjon av co2. 

Prof. Maddox gir en god del kostnadsdata, men disse gjelder mindre 
anlegg for rensing av naturgass. Som eksempet skal nevnes at 
investeringer for aminanlegg (30% amin, 8 vol% C02) stiger fra 0,2 
mill. til l mill. når kapasiteten 0kes fra 2400 m3 gass/h til 24000 
m3 gass/h, dvs. en oppskaleringseksponent på 0,6. Dr. R.N. Maddox gir 
også detaljerte driftskostnader (1976) for et mindre aminanlegg 
(24000 m3 gass/h, 8 vol.% C02). Kapitalutgiftene utgj0r her ca. 50% 
av de totale driftsutgifter. fRef.26/ 



Side 42 

VEDLEGG 3: 

Forutsetninger for beregning av kostnader for deponering i tomme 
gassreservoarer. 

* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

Kull gassifikasjons basert kraftstasjon som produserer 750 MWe 
med 43% effektivitet og 15.000 tonn C02/d0gn . 
co2 blir separert ved bruk av en patentert k j emisk l0sning 
DEMEA, og transportert i en r0rledning 
Onshore gassreservoarer 
Produksjonsprosess uten oppstart/avslutning 
Uttak av co2 skal v~re st0rre enn 90% av den totale co2 produk
sjonen 
Nederlandske milj0krav skal oppfylles for so2 og NOx 
Trykket i det "tomme" reservoaret er på 30 bar 
Trykket i reservoaret skal ikke 0kes utover det opprinnelige 
trykket (ca 350 bar) 
Trykktap inn i reservoar på 10-20 bar og små trykktap i 
transportr0rene 
Gassen som utvinnes skal ikke innebolde mere enn 3% C02 

F0lgende alternativer er vurdert: 

l. Bare direkte deponering, ikke noe ekstra uttakav gass 
2. Stor prototype, l reservoar for 25 år 
3. Medium st0rrelse prototype, 3 reservoarer for 25 år, og tilleggs 

uttak av gass etter normal produksjon 
4. Medium st0rrelse prototype, offshore, 3 reservoarer for 25 år, 

og tilleggs uttak av gass etter normal produksjon(br0nn 
kostnaden fordobles pg.a. at den skal v~re under vann). 

/Re f. 17/. 
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