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Om ZERO

Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra
til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt utgangspunkt
er at det finnes utslippsfrie alternativer til de fleste utslippskilder. ZERO
har som mål å være en pådriver for de utslippsfrie løsningene og jobbe
for at de realiseres framfor de forurensende.
Spørsmål om denne rapporten kan rettes til:
ZERO – Zero Emission Resoruce Organisation
Maridalsveien 10
0178 Oslo
www.zero.no
zero@zero.no
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Forord
Denne rapporten er en sammenfatning av det som har kommet ut av arbeidet som ZERO sammen med
nettverket «Nettverk for industriell utnyttelse av CO2» har utført siden sommeren 2011 framt til høsten
2012. Rapporten er utarbeidet av teknologirådgiver for CCS i ZERO, Trond Risberg. Risberg er utdannet M. Sc. i materialkjemi Universitetet i Oslo og har jobbet i ZERO i ca. 1, 5 år. Geolog ved Institutt for
Energiteknikk, Inger Kjersti Iden har bidratt i stor grad blant annet til utarbeidelse av litteraturkapittelet.
Iden har bred erfaring innen mineraler og faststoffreaksjoner.
Det er viktig å understreke at rapporten ikke har til hensikt å gi noe fullstendig bilde av CCU verken i
Norge eller internasjonalt. Rapporten er en oppsummering av arbeidet som er gjort og kunnskapen som
er blitt tilegnet gjennom nettverket så langt. Det gis en kortfattet gjennomgang av det mangfold av aktiviteter som foregår på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt, men det er i denne rapporten lagt
klart mest vekt på CCU teknologiene som er representert ved aktørene som er med i nettverket. Det er
imidlertid ikke tatt stilling til om hvorvidt disse teknologiene er mer eller mindre lovende enn andre CCU
teknologier.
Vi håper vi får muligheten til å videreføre arbeidet med CCU for å belyse et bredere spekter av disse
teknologiene i framtiden, samt å utvide kunnskapen innen dette feltet hos norsk og internasjonal industri, politiske miljøer og miljøbevegelse.
Miljøstiftelsen ZERO er opptatt av å peke på at det finnes null-utslippsløsninger i alle sektorer. Å fokusere
på utnyttelse av CO2 til industrielle formål er et ledd i arbeidet med å avdekke muligheter for utslippsreduksjoner innen industrisektoren.
Miljøstiftelsen ZERO benytter anledningen til å takke deltagerne i nettverket for faglig og økonomisk bistand og Norges Forskningsråd for økonomisk støtte gjennom BIA (Brukerstyrt Innovasjons
Arena)-programmet.
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Sammendrag
Det finnes et stort utvalg av aktiviteter innen karbonfangst og utnyttelsesteknologier både innen industri og forskning. Flere utnyttelsesmetoder er allerede i kommersielt bruk og det desidert største feltet er
bruk av CO2 til økt oljeutvinning der det årlig blir brukt ca. 50 Mt CO2. Også innen mineralproduksjon,
næringsmiddelproduksjon og økt utbytte ved ureaproduksjon er teknologiene modne og vel etablerte i
industrien verden over.
Det er ingen grunn til å tro at karbonfangst og utnyttelsesteknologier på kort sikt vil kunne bidra i vesentlig grad til å redusere klimagassutslippene. For å løse klimautfordringene trengs imidlertid en rekke
teknologiske og politiske virkemidler. CCU vil også kunne bidra til å gjøre CO2 håndtering til en mer
attraktiv industri og gi økt kunnskap innen feltet. Enkelte synergieffekter for eksempel innen etablering
av infrastruktur vil også kunne være nyttig.
I følge Global CCS Institute’s rapport «Accelerating the uptake of CCS: Industrial use of captured carbon
dioxide (GCCSI, 2011)» finnes ca. 500 Mt konsentrert CO2 tilgjengelig i verden i dag. Siden denne CO2 en
allerede er oppkonsentrert vil det være forholdsvis enkelt å ta denne i bruk for utprøving av teknologier
og testing av verdikjeder rundt dette.
Dersom man i tillegg inkluderer mer eller mindre fortynnede CO2 utslipp (kraftproduksjon, sementfabrikker, raffinerier med mer) er mengden CO2 vesentlig høyere, dvs. 18 Gt. Potensialet for bruk og erstatning
av fossile produkter burde være så stort at dette vil kunne ha en vesentlig betydning for reduksjon av
klimagassutslipp. Utnyttelse av denne vil imidlertid kreve storstilt utbygging av fasiliteter for fangst og
industri som kan håndtere dette, og vil derfor kunne ta noe tid å etablere.
Potensialet for klimagassreduksjoner er stort dersom produktene som produseres med CO2 som råvare erstatter produkter som ellers ville ha blitt produsert via fossile råvarer som olje, gass og karbonatmineraler. Det vil være en forutsetning at CO2-en inngår i et «industrielt CO2-kretsløp» og blir resirkulert
til nye produkter ved avhending.
De områdene som har vært fokusert mest på i denne rapporten er en ny metode for å produsere soda ash
(Na2CO3) med bruk av CO2 fra en røykgasskilde, og plastproduksjon der CO2 kan inngå som opp mot 4050 % av karbonet i polymerkjeden. Det har vært gjennomført en livsløpsanalyse (Vignisdóttir, Pettersen,
MiSa, 2012) av EnPros karbonatiseringsteknologi og denne kan vise til klimagassreduksjoner på opp mot
80 % i forhold til de to tradisjonelle produksjonsmetodene, Solvay- og Tronaprosessen. Det er ikke gjort
noen livsløpsanalyser på polymerproduksjonsmetoden til Norner.
Ut fra de opplysningene som er tilgjengelige er EnPros teknologi for å produsere Na2CO3 godt egnet til å
integreres med sementproduksjonen ved Norcems fabrikker i Brevik og ved NordFraKalks brentkalkanlegg i Verdal. Begge disse fabrikkene har tilgjengelige arealer og er tilknyttet kaianlegg. For et anlegg der
det benyttes ca. 100 000 tonn CO2 kan det produseres ca. 170 000 tonn Na2CO3 og ca. 175 000 tonn CaCl2.
Utredinger om arealbehov for produksjon av plastprodukter vha. Norners polymeriseringsteknologi vil
bli utført i 2013.
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Bakgrunn
ZERO har de siste to årene arbeidet med å etablere et nettverk av aktører som er relevante for temaet
karbonfangst og -utnyttelse. Bakgrunnen for arbeidet er at ZERO fra tid til annen møter argumenter om
at det innen dette området kan oppnås store klimagassreduksjoner og at det bør være et større fokus
på støtteordninger for realisering av slike teknologier. Det er mange områder der CO2 kan benyttes som
råvare, som innen produksjon av mineraler, plastprodukter, alger/biomasse og produksjon av energirike
kjemikaler som for eksempel metanol og metan. Det er imidlertid lite dokumentasjon på hvilken effekt
de enkelte produksjonsmetodene og sluttproduktene har på klimagassutslippene og i hvilken grad disse
kan være med på etablering av en ny, mer klimavennlig industri i framtiden.
ZERO har ønsket å bidra til å belyse feltet CCU, først og fremst for å bidra til klargjøring i forhold til klimaeffekt, men også for å se om dette kan bidra til en grønnere industriutvikling i Norge og Europa i framtida. I EU er det etablert en ordning som skal sikre at industrien tar i bruk den mest energieffektive og
miljøvennlige teknologien som finnes på markedet (EUs direktiv om integrert forebygging og kontroll).
Avgjørelsen om hva det er som er den beste teknologien har imidlertid i stor grad blitt gjort på grunnlag
av informasjon fra industrimiljøene, og verdien av dette er derfor noe omdiskutert. I de tilfellene det viser
seg at industrier som utnytter CO2 er mer klimavennlige enn konkurrerende teknologier bør imidlertid
disse bli definert som Best Available Technology (BAT).
Det eksisterer ingen krav til industrien i dag om å tilrettelegge for bruk av CO2 som råvare der dette er
mulig. I Norge er det heller ikke etablert noe støtteordning eller forskningsprogrammer som adresserer
disse problemstillingene spesielt. Statens foretak for CO2 håndtering – Gassnova SF har gjennom CLIMIT
programmet støttet enkelte forskningsprosjekter, men da under forutsetning at disse har en klar relevans til langtids lagring av CO2. Dette er tilfelle i bare et fåtall av CCU prosjektene ZERO har blitt kjent
med gjennom dette prosjektet.
Tyskland har, under det tyske undervisning og forskningsdepartementet, gjennomført en finansieringsordning for CCU prosjekter. Programmet har fått navnet “Technologies for Sustainability and Climate
Protection – Chemical Processes and Use of CO2” (Federal Ministry of Research and Education) og har
initiert en rekke interessante forskning- og pilot/demoprosjekter i Tyskland. Det miljømessige aspektet
er imidlertid ikke utredet i tilstrekkelig grad, og et videre arbeid der livssyklusanalyser legges til grunn er
avgjørende. Samtidig vil det være viktig at arbeidet i EU og Norge blir godt koordinert slik at eventuelle
synergier kan nyttiggjøres. Innen temaet utnyttelse av CO2 er det også interessant å se på om integrering
av flere typer produksjonsledd kan være med på å skape ny industri og bidra til å gi en positiv klimaeffekt.
Høsten 2011 fikk ZERO innvilget støtte gjennom Norges Forskningsråds BIA (Brukerstyrt Innovasjons
Arena) program til å opprette et nettverk av aktører innen feltet. Nettverket har bestått av ni aktører
innen FoU, næringsliv og interesseorganisasjoner. Nettverket har bidratt til en et større fokus på feltet
innen flere samfunnsområder som teknologimiljøer, FoU og politiske myndigheter.
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Teknologisenter Mongstad (TCM) er etablert for å teste og utvikle teknologier for CO2-fangst, først og fremst med tanke på lagring. ZERO
ønsker å belyse mulighetene for at fanget CO2 fra både kraftproduksjon og fra industrielle kilder kan brukes som råvare, for å finne ut
hvor stor klimaeffekt dette kan ha, og for å se om dette kan bidra til en grønnere industriutvikling i Norge og Europa i framtida.
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DELTAGERE
Nettverket består av aktører fra Norsk og internasjonalt næringsliv, forskningsinstitutter i tillegg til ZERO.
Det er spennende å ha med et så bredt spekter av aktører som dekker de viktigste overordnede områdene innen CCU. Nettverket består av aktører som kan utnytte lave konsentrasjoner av CO2 , som fra
røykgass. Aktører som kan utnytte konsentrert CO2, som for eksempel en ammoniakk- eller etanolfabrikk,
en ureaprodusent eller for den saks skyld et konvensjonelt CO2 renseanlegg, samt aktører som kan tilby
et vidt spekter av CO2 renseteknologi.

ENPRO
Bedriften EnPro har utviklet en metode der man ved bruk av CO2 og sjøvann kan produsere veisalt
(CaCl2), natriumkarbonat (eng. soda ash, Na2CO3) og natriumbikarbonat (eng. baking soda, NaHCO3).
Prosessen er svært energieffektiv og sees derfor på som lovende for konkurransedyktig produksjon av
disse produktene. Prosessen hevdes også å være mer klimavennlig enn eksisterende metoder (Solvay
og Trona) fordi produksjonen av produktene gir et lavere CO2 utslipp enn tradisjonelle metoder. Ved at
EnPro sitt produkt kan erstatte tradisjonelle utvinningsmetoder for natriumkarbonat antas det at dette
gir et bidrag til å redusere klimautslipp også i det globale CO2 regnskapet.

ALSTOM
Alstom er et selskap med bred prosjektportefølje innen en rekke industriområder som for eksempel energi og infrastruktur. Alstom er også en ledende aktør innen utvikling av karbonfangstteknologier og har
blant annet utviklet Chilled Ammonia teknologien som blir testet ved teknologisenteret på Mongstad.
Alstom har internasjonal erfaring med CCS og er en av få aktører som har erfaring med prosjekter som
inkluderer rensing av røykgass fra industrielle kilder.

NORCEM
Bedriften NORCEM er en sementfabrikk lokalisert i Brevik i Telemark. Norcem er med sine utslipp på ca.
800 000 tonn CO2 årlig en av Norges aller største industriutslipp. Norcem har de siste årene gjort mye
arbeid med å redusere sine klimagassutslipp, først og fremst ved å erstatte fossilt brensel med biologisk
materiale. De siste årene har Norcem også arbeidet med å utrede mulighetene for å rense sine CO2 utslipp ved hjelp av karbonfangstmetoder. Norcem har med støtte gjennom CLIMIT programmet gjennomført et forprosjekt der man i første fase har sett på muligheter for å bygge et testsenter for CO2 fangst
fra industrielle kilder. I forbindelse med Norcems arbeid med å rense CO2 vil det være interessant å se på
mulighetene for å utnytte deler av CO2 en som er fanget til industrielle formål. Norcem er lokalisert i et
område hvor det er høy industriell aktivitet. Mineralgjødselfabrikken Yara holder til bare noen kilometer
unna og har i lang tid fanget CO2 i ammoniakkproduksjonen og har et etablert et system for salg og
transport av CO2.

NORFRAKALK
NorFraKalks fabrikker i Verdal i Nord-Trøndelag produser brentkalk (CaO) fra CaCO3 som tas ut som mineral fra nærliggende områder. Produktet (CaO) blir transportert ut via skip til bl.a. produsenter av et
fargepigment (PCC)som benyttes som blekemiddel i papirindustrien. NorFraKalk har et årlig CO2 utslipp
på ca. 200 000 tonn. Gjennom arbeidet med Klimakur 2020 (KLIF 2011) ble det utredet muligheter for
CCS og de ønsker nå å se på måter å utnytte deler av disse utslippene til produksjon av produkter der CO2
inngår som en av råvarene.
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NORNER
Norner er en av flere internasjonalt ledende aktører i utvikling av løsninger for anvendelse av CO2 til nye
plastmaterialer. Norner har forsket intensivt på dette området i flere år. De har flere større forskningsprosjekter, bl.a. med Norges Forskningsråd som mål å utvikle teknologi, produkter og applikasjoner der CO2
inngår som råstoff. Norner har flere patenter under registrering innen dette feltet, og de arbeider også
med ledende internasjonale universiteter og institutter for å gjøre teknologien tilgjengelig og nyttbar for
industrien. Norner planlegger i disse dager å bygge en kontinuerlig pilot i Norge i samarbeid med myndigheter og industri. Som et ledd i denne utviklingen har de kjøpt 30 % av Econic (UK), som er en aktør
innen katalysatorteknologi.

INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK, IFE
IFE holder til på Kjeller utenfor Oslo og har gjennomført flere studier på CO2 håndtering hvor industriell
utnyttelse av CO2 har vært et av temaene. Arbeidet er gjort i samarbeid med flere industri og FoU-miljøer
og har i stor grad gått ut på å kartlegge hvilke teknologiske muligheter som finnes. IFE har en lang historie på patentering og kommersialisering av metoder og konsepter for mineral-håndtering fra olivin
og anortositt, CO2 basert mineralprosessering, og utvikling av Ca-looping faststoff sorbent CO2-fangst.
IFE’s første patenter på CO2-basert lagring ble aktivert så tidlig som 1995. IFE har i også i flere år vært
med å utvikle ZEG konseptet for produksjon av hydrogen fra naturgass og biogass. IFE er i tillegg en av
de største forskningspartnere i SUCCESS FME Research Center for CO2-lagring i geologiske formasjoner.
IFE var en av initiativtakerne til dette senteret. IFE besitter de fleste typer av mineralkarakteriseringsverktøy og analytiske instrumenter som er nødvendig for utførelsen av avanserte eksperimenter for faststoffCO2 reaksjoner. Bruk av geokjemisk modellering i eksperimentell design og evaluering er også en stor
forskningsaktivitet.

TEL-TEK
Tel-Tek er et nasjonalt FoU-institutt lokalisert i Porsgrunn i Telemark. Tel-Tek har en bred prosjektportefølje innen forskjellige områder innen industriell forskning. Sentrale områder for Tel-Tek sine aktiviteter
er CCS, pulverteknologi, energi og industriell innovasjon. Tel-tek sin avdeling GassTEK har i mange år
jobbet med CO2 fangst, transport og lagring spesielt og har bred kompetanse på dette feltet. Tel-Tek
samarbeidet med Høyskolen i Telemark om driften av et CO2 laboratorium hvor det blant annet blir drevet forskning på ny og energieffektiv CO2 fangstteknologi og degradering av aminer. Tidligfase kostnadsestimeringer et av de andre aktivitetsområdene som er sentrale i Tel-Tek. Avdelingen POSTEC har transport av faststoff og partikler som hovedfokus og har en stor prosjektportefølje inn mot regional, nasjonal
og internasjonal industri. Tel-Tek har et bredt nettverk i norsk industri og bred kompetanse innen industrielle prosesser.

NORSK INDUSTRI
Norsk Industri organiserer ca. 2200 bedrifter med ca. 125 000 ansatte spredt over hele Norge og er NHOs
(Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs
medlemsbedrifter. Norsk Industri sikrer at NHO-fellesskapet har industriens saker høyt på dagsorden.
Norsk Industri organiserer bedrifter innen aluminium, bergindustri, bioteknologi, elektro/energi, emballasje, ferro, gjenvinning, glass/keramisk, gummi, kjemisk, legemiddel/farmasi, maling/lakk, maritim/verft,
møbel, olje/gass, petroleum/landanlegg, plast, renseri/vaskeri, sement, støperi, teknologi, tekstil og treforedling. (Norsk Industri sine hjemmesider)
Norsk industri har bidratt i flere prosjekter om CCS i Norge. Allerede i 2005 var Norsk Industri (den gang
Prosessindustriens Landsforening) med på rapporten «NORSK CO2 AS. PROSJEKTRAPPORT» (Haugen et
al. 2005) som omhandler viktigheten og mulighetene etablering av en verdikjede for CO2 kan gi. Dette
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arbeidet ble fulgt opp med rapporten
«Capture, Transportation and Storage
of CO2 from large point sources in the
Skagerrak Region»(Haugen et al. 2008).

HVA ER CCU?
CCU (Carbon Capture and Utilization/
Use) er samlebetegnelsen på prosesser
der man fanger CO2 med det formål og
utnytte denne til ett eller annet industrielt formål. CO2 kan utnyttes enten direkte,
som tilfellet er i for eksempel økt oljeutvinning (EOR), kullsyreholdige leskedrikker og
brannslukningsapparater eller indirekte
ved at man kjemisk omdanner CO2 til andre
stoffer som kan utnyttes som råvare eller
energikilde.
CCU begrepet omfatter ikke permanent lagring, slik det gjør for CCS (Carbon Capture
and Storage) der formålet med fangsten
er å fjerne CO2 fra forbrennings- og industriprosesser og lagre den permanent i
egnede geologiske formasjoner dypt under
jordoverflaten.
CCUS (Carbon Capture and Utilization and
Storage) er et begrep som brukes for CCU
prosesser som både har et element av bruk
av CO2, samt permanent lagring, og brukes
nå blant annet i USA om EOR prosjekter
som har langtidslagring av CO2 som et kriterium for bruken av CO2.

KARBONDIOKSID/CO2
EGENSKAPER
Karbondioksid er en kjemisk forbindelse som for
de fleste er kjent som gassen som er produktet
av en forbrenningsprosess. Karbondioksid er en
harmløs gass opp til forholdsvis høye konsentrasjoner og er en forbindelse vi omgir oss med
til daglig i forskjellige situasjoner. Luften vi puster
inn inneholder ca. 0,04 % CO2, mens lufta vi puster
ut inneholder ca. 4 % CO2.
Ved standard temperatur og trykk er (STP = 0 °C, 1
bar) er CO2 en farge-lukt- og smaksløs gass. Ved lavere temperatur er karbondioksid et fast stoff, kalt
tørris. CO2 har den egenskapen at den ikke kan
opptre som væske ved atmosfærisk trykk, men
går rett fra fast stoff til gass uten først å være innom væskefasen.

KLIMAEFFEKT
CO2 i gassfase har den egenskapen at den absorberer infrarød stråling (IR). Infrarød stråling
er elektromagnetisk stråling med forholdsvis lav
frekvens og vil ved høyere intensiteter føles som
varme (derfor ofte kalt varmestråling) for eksempel fra komfyrer, stråleovner og varme svaberg
om sommeren. Når sola skinner på jordoverflaten
reflekteres denne som IR-stråling og når CO2-en i
atmosfæren absorberer IR-strålingen, tas opp energi. Dette kalles for drivhuseffekten og er et viktig og naturlig fenomen som er en forutsetning
for liv på jorda. Når konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren øker vil imidlertid drivhuseffekten øke
og den gjennomsnittlige temperaturen på jorda
øker.
KVALITETER OG BRUKSOMRÅDER
Ved forbrenning avgis energi. Man kan derfor
forenklet si at produktene av forbrenningen har
lavere kjemisk energi enn brenselet hadde i utgangspunktet. CO2 er et produkt av forbrenningsprosesser og har derfor relativt lav kjemisk energi. Det å konvertere CO2 til produkter av høyere
kvalitet er derfor nesten alltid energikrevende.
Det jobbes derfor intensivt innenfor mange fagfelt med å utvikle katalysatorer som mer effektivt
og med bruk av mindre energi kan omdanne CO2
til molekyler av høyere kvalitet.
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Litteraturreview
I det følgende er det fokusert på industriell anvendelse av CO2 til nye produkter. Rapporten utgitt av
Global CCS Institute 2011: «Accelerating the uptake of CCS: Industrial use of captured carbon dioxide» gir
en god oversikt over situasjonen og mulighetene pr. i dag og danner basis for innholdet i denne oversikten, i tillegg til Report 501, The Centre for Low Carbon Futures, 2011 ( Styring, P. og Jansen, D). I tillegg er
benyttet en rekke andre kilder fra søk på internett, samt vitenskapelige artikler via Science Direct og Web
of Knowledge.

EKSISTERENDE TEKNOLOGIER FOR BRUK AV CO2
Det totale CO2 markedet i dag er på ca. 80 Mt. Av det står EOR for ca. 60 % av bruken. Den største
aktiviteten innen dette feltet er i Nord Amerika der det er en signifikant andel av dette karbondioksidet
utvinnes fossilt fra geologiske reservoarer.
CO2 er også benyttet i forholdsvis store mengder i næringsmiddelindustrien. Først og fremst til kullsyreholdige leskedrikker. Den norske mineralgjødselprodusenten Yara eksporterer ca. 200 000 tonn årlig til
denne bruken. Tabellen på neste side gir en god oversikt over hvilke områder CO2 er i bruk i dag. Som det
framgår av tabellen utnyttes CO2 allerede i en rekke forskjellige sammenhenger. Disse vil imidlertid ikke
bli utførlig behandlet i denne rapporten.

CO2 SOM INDUSTRIPRODUKT
I flere tiår har en rekke land fanget, transportert og
gjort bruk av CO2 i næringsmiddel- og kjemisk industri, og for å øke oljeutvinningen. CO2 er fanget fra
naturgass, kullkraftverk, gasskraftkverk og industrielle
prosesser.
CO2 brukes i produksjon av brus og øl, i brannslukkingsapparater, i kunstgjødsel og for å fremstille kjemiske
produkter som metanol. CO2 benyttes også til ulike
former for temperaturkontroll som kjøling og pakking
i matvareproduksjon. Men det er viktig å ta med seg
at verken CO2 i brus, eller mye annet av dagens fangst
og bruk av CO2, er klimatiltak. Det tar enten dager eller
måneder før CO2 som har blitt fanget, slippes ut igjen
etter at produktene har blitt foredlet, og påvirkningen
på klimaet reduseres således ikke.
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Tabell 1: Bruk av CO2 for industrielle applikasjoner

Bruk av CO2

Beskrivelse

EOR: Enhanced Oil Recovery. Økt oljeutvinning
ved å injisere CO2 i olje/gass reservoar

CO2 injiseres i utarmede oljefelt og fungerer som et løsemiddel som reduserer viskositeten til oljen slik at den lettere
kan strømme til produksjonsbrønnen. CO2 kan potensielt bli
permanent lagret i reservoaret

Olje/gass industri ved stimulering/oppsprekking
av brønner

Sørger for bedre flyt av olje/gass til produksjonsbrønnene

Ureaproduksjon

Urea (urinstoff, karbamid: CON2H4): bl.a. til gjødselproduksjon. Dannes ved direkte reaksjon mellom CO2 og ammoniakk
(NH3). CO2 blir både forbrukt og produser

Vannbehandling

Korrosjonskontroll, pH-kontroll

Mineralvannindustri

Tilsetting av CO2 med høy kvalitet for å lage kullsyre

Vinproduksjon

Som forseglingsgass for å forhindre oksidasjon av vinen
under modning. CO2 blir produsert under fermenteringsprosessen. Fanges på stedet

Brannslukningsanlegg

CO2 fortrenger oksygen og kveler flammene

Næringsmiddelproduksjon, bevaring og
emballasje

Kjøling og emballasje. CO2 brukes som inert atmosfære ved
pakking (brukes ofte på grunn av sin evne til å hemme veksten av bakterier)

Fjerne koffein fra kaffe til koffeinfri kaffe

Superkritisk CO2 blir benyttet som løsningsmiddel ved fjerning av koffein

Farmasøytiske prosesser

Kjemisk syntese, superkritisk fluid ekstraksjon, produkttransport ved lav temperatur m.m.

Industriapplikasjoner

Verkstedindustrien, metallindustri, papirproduksjon (pH
reduksjon), fluidteknikk (pneumatikk, arbeidsmedium)

I drivhus

Økt plantevekst
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Lasteskip for CO2 som blir fraktet mellom Europeiske kunder og Yara sine fabrikker på Herøya i Porsgrunn. (Foto: Yara)
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Potensielle teknologier for bruk av CO2
Figuren under gir en skjematisk oversikt over bruksområder for CO2, både produkter som allerede er i
bruk og produkter som har potensiale i framtiden(NETIL).
Fuels

Carbonated beverages

Food

• Algae
• Greenhouse gases

• Flavors/Fragrances
• Decaffination

Carbonates

• Oil
• Gas

• EOR
• EGR
• ECBM

Captured
CO2

• Methanol
• Urea
• CO
• Methane

Liquid
fuels

Fertilizer

Secondary
chemicals
Polycarbonate
polymers

Fire extinguishers

• Refrigeration
• Dry ice

• Blanket products
• Protect carbon powder
• Shield gas in welding

• Injected into metal castings
• Added to medical O2 as a respiratory stimulant
• Aerosol can propellant
• Dry ice pellets used for sand blasting
• Red mud carbonation

Figur 1: Skjematisk oversikt over mulige bruksområder for CO2

Karbondioksid har i flere tiår vært utnyttet i flere typer industriell virksomhet. Som nevnt over er det EOR
som står for det klart største bruksområdet der CO2 benyttes som trykkstøtte for å øke oljeutvinningen
fra eksisterende oljefelt. CO2-en kan komme fra fangst fra en egnet kilde, men blir i de fleste tilfeller utvunnet fossilt fra geologiske reservoarer med ren CO2. Den høyeste aktiviteten innen EOR finner vi I USA
og Canada der det årlig brukt ca. 50 millioner tonn i ca. 80 prosjekter. EOR har også vært brukt i andre oljeproduserende land og flere land, og blant andre Kina (GCCSI) har i de seneste år vist interesse for denne
muligheten.
De mest kjente bruksområdene for CO2 er kanskje innen næringsmiddelindustri der karbondioksid blir
benyttet til kullsyreholdige leskedrikker som øl og mineralvann. Karbondioksid har også god evne til
å fortrenge oksygen. Denne egenskapen har ført til at gassen egner seg godt som slokkingsmiddel i
brannslukningsapparater. CO2 blir i tillegg benyttet til en rekke applikasjoner som for eksempel vekstfremmende atmosfærer i veksthus, opprettholdelse av inerte atmosfærer og trekke ut koffein for å lage
koffeinfri kaffe.
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I Norge er det er det fangst og salg av CO2 i forbindelse med mineralgjødselproduksjon som står for
det største volumet med ca. 200 000 tonn fanget og transportert pr. år. Dette skjer ved Yaras fabrikker
på Herøya i Porsgrunn. CO2-en blir fanget ved hjelp av en absorbsjonsprosess der røykgassen fra et av
produksjonsleddene blir absorbert i en vannkolonne under ca. 15 bar trykk. CO2-en blir deretter komprimert og fraktet til lagertanker hvorfra en kan fylle skip og tankbiler. Skipene og tankbilene transporterer CO2-en ut til mange steder i Europa hvor den blir benyttet i næringsmiddelindustri.
I det følgende er nye teknologiene inndelt i tre hovedgrupper:
1. CO2 som kjemisk råstoff
2. Biologisk bruk av CO2
3. Mineralisering/mineral karbonatisering

CO2 SOM KJEMISK RÅSTOFF I ORGANISK SYNTESE
Det finnes mange forskjellige reaksjoner hvor CO2 inngår som byggestein til ulike organiske molekyler.
Bruken av CO2 kan deles i to hovedgrupper:
•

Høy-energi prosesser, som innebærer oppsplitting av CO2 molekylet ved å bruke hydrogen som
reduksjonsmiddel

•

Lav-energi prosesser som benytter hele CO2 molekylet direkte

Eksempler på reduksjonsprosesser er reformingsreaksjoner, reaksjoner med hydrogen eller bruk av CO2
som oksidant, med metanol og maursyre som produkter. Hydrogenprosesser er relativt velutviklet og er
relevant for fornybare hydrogenkilder. For at disse reaksjonene skal kunne skje med bruk av minst mulig
energi og med en fornuftig reaksjonshastighet er det nødvendig med katalysatorer. Det er sterkt fokus
på forskning innen effektivisering av prosessen bl.a. med tanke på type katalysator og reaktor (Wang &
Gong, 2011).
Reduksjon av CO2 danner videre råmateriale for prosessering til mer avanserte kjemikalier. En god oversikt er gitt i Peters et.al (2011). Her er noen eksempler:
•

Urea: Den viktigste kjente prosessen, er i bruk i stor grad og mange steder i verden. Bruk av CO2 til
merproduksjon av urea er ikke vektlagt spesielt i denne oversikten. Framtidig bruk til nye produkter
(urea-formaldehyd, melamin-formaldehyd resiner, karbamater)kan binde CO2 for lengre tid

•

Syntetisk gass og metanol

•

Syntese av maursyre (formic acid) og derivater

•

Syntese av dimetylkarbonat (DMC) og andre dietylkarbonater (DEC)

•

Syntese av sykliske karbonater-polykarbonater

•

Direkte polymersyntese via polymerisering av epoxider med CO2

•

Andre polymersynteser

SYNTETISK BRENSEL
Det er økende fokus på bruk av CO2 til produksjon av syntetisk brensel. Det å konvertere CO2 til syntetisk
brensel er en svært energikrevende prosess og det må selvsagt være en forutsetning at energien som
benyttes ikke skaper nye CO2 utslipp eller andre miljøproblemer. Som alternative energikilder under utprøving er solenergi (Sandia labs, New Mexico) og vindenergi (AirFuel Synthesis, UK).
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Alternative veier for å fange inn og bruke CO2 er å «etterligne naturen» med en teknologi som kalles kunstig fotosyntese, eller foto-katalyse. CO2 kan også reduseres elektrokjemisk, med bruk av elektrisk energi
som kilde til de nødvendige elektroner, som beskrevet i en rapport av DNV (DN, 2011). I en nylig publisert
artikkel er det også rapportert integrert elektromikrobiologisk konvertering av CO2 til alkoholer (Li et
al.2012). En nøkkelparameter i denne utviklingen av teknologier innen syntetisk brensel er imidlertid utvikling av miljøvennlige og rimelige katalysatorer.

(PLAST) POLYMERER:
Prosesser som resulterer i ulike polymerer til plastproduksjon er relativt velutviklet, og er potensielt lovende med tanke på hvor mye CO2 som kan lagres, avhengig av plastens levetid. Plastproduksjon med
CO2 vil også kunne være viktig da konvensjonell plastproduksjon (petrokjemisk) står for en ikke ubetydelig del av globale CO2 utslipp (ca. 1.1 milliarder tonn, Oppdal 2011). En norsk aktør, Norner, har utviklet
en teknologi hvor CO2 inngår som 40 % av råstoffene som blir benyttet i plastproduksjonen. Norner har
et demoanlegg under planlegging som skal være i produksjon fra 2014. Norners polymer fra CO2 prosjekt
er også omtalt senere under resultatkapittelet. Novomer (US) kombinerer bruk av CO2 og petrokjemisk
råstoff. Bayer har i samarbeid med RWE og RWTH utviklet DREAM reaksjonen hvor CO2 inngår som råstoff
for polymerer som polyuretan etc. Igjen er det å finne effektive katalysatorer en nøkkelparameter.

EKSEMPLER PÅ AKTØRER INNEN KJEMISK INDUSTRI
Tabellen under viser en oversikt over aktører innen utnyttelse av CO2 som er funnet i dette litteratursøket.
Tabell 2: Eksempler på aktører innen kjemisk industri

Aktør

Type industri

Beskrivelse

CEA/CNRS: French Alternate Kjemisk industri
Energies and Atomic
Energy Commission.

Stor aktør, etablert i 1945). CNRS: Centre National de la Reserche
Scientifique: formamides (metanamid)

MITSUBISHI

Kjemisk industri

Produserer også soda-ash (Na2CO3), polykarbonater, DMC (dimetylkarbonat), gas-to-liquids, DME (dimetyleter)

NETL (National Energy
Technology Laboratory)
(del av DOE- US Dept. of
Energy): Brown University.

Kjemisk industri

Etylen → akryl syre, acrylate komponenter

CO2Chem (Nettverk).

Nettverk for for- 300 medlemmer fra 44 universiteter og 57 selskaper. Fuels/
skning/utvikling intermediater/polymerer/carbamater/carboxylater
innen kjemisk
industri

Dymeryx Ltd (fra Newcastle
University)

Kjemisk industri

Eksosgass med lavt CO2 innhold kan brukes, katalysator ved lav
T (maks 100⁰). Syntese av sykliske karbonater, basis for videre
foredling

DECHEMA (Tysk)
Gesellschaft fur
Chemische Technik und
Biotechnologie)

Kjemisk industri

Forskningsinstitutt, bla. annet på katalysatorer. Tema på en
katalysekonferanse (15 th. International Congress on Catalysis)

CMC (Carbon Management
Center, Colorado

Kjemisk industri

Direkte produksjon av karboksylsyrer med CO2
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MIT+Siemens

Elektrokjemisk

Benytter elektrokjemisk aktiv bærer for CO2 (elektrokjemisk
aktivering av CO2)

DNV

Elektrokjemisk

Rapport 2011: Elektrokjemisk reduksjon av CO2 (metall elektroder, katalysator) til CO. Videre til maursyre (HCOOH- kan være
lagringsmedium for H2), oxalater, etylen, alkoholer. ECFORM
prosess er testet.

RTI-international (Research
Triangle Institute), North
Carolina.

Elektrokjemisk

Reduksjon av CO2 til CO, CO benyttes til produksjon av andre
kjemikalier.

UCLA (University of
California, L.A).

Elektrokjemisk

Elektrobiologisk prosess ved elektrisk energi via solceller, videre
elektrokjemisk reduksjon av CO2 til format som via en spesifikk
mikroorganisme foredles til høyere alkoholer (Li et al.2012).

JCAP (Joint Center for
Artificial Photosynthesis,
USA).

Kunstig
fotosyntese

Katalysator overfører fornybar energi til lys (energilagring)
Prinsipp: solenergi til kjemisk reaksjon som tar CO2 fra atmosfæren og overfører karbon til karbohydrat og videre til brensel
og oksygen

PhosphorTech Corporation:
(NETL)

Kunstig
fotosyntese

Utnytter fotokatalysatorer via solenergi (lys) for å overføre CO2
til f.eks. metan (TiO2 basert katalysator).

Toyota Central R&D Labs
Inc.(Toyota CRDL), Japan

Kunstig
fotosyntese

Publiserte i 2011 vellykket resultat med konverterings effektivitet 0,04 % (1/5 av normal fotosyntese). Potensialet er stort, men
effektiviteten må økes.

Los Alamos Renewable
Termokjemisk
Energy (LARE) i New Mexico konvertering av
CO2 til CO og O
(Høy Temp.)

SOLAREC(Solar Reduction of Carbon) bruker solenergi til å
splitte CO2 til CO og oksygen, CO brukes til å produsere brensel
etc.

Sandia Lab (USA)

Termokjemisk
konvertering av
CO2 til CO og O
(Høy Temp.)

CR5 (Counter Rotating Ring Receiver Reactor Recuperator)
konstruert for ved hjelp av fokusert sollys til å splitte vann til
hydrogen og oksygen, og CO2 til CO og oksygen. Konseptet er
fortsatt under utvikling for å bedre effektiviteten

Norner

Plast

Katalytisk reaksjon mellom epoxider og CO2 til polykarbonater

Novomer

Plast

Katalytisk reaksjon mellom epoxider og CO2 til polykarbonater

Bayer

Plast

MaterialScience (samarbeid Bayer Technology Services, RWE
Power, RWTH Achen University); DREAM prosessen

Newcastle University med
selskapet Dymenyx Ltd

Plast

Polyurethan

Kina

Plast

Stor aktivitet, mange publikasjoner

BIOLOGISK BRUK AV CO2
DYRKING AV MIKROALGER
Prinsippet ved denne teknologien er at alger trenger lys, CO2, vann og gjødsel for vekst. I tillegg har
alger høy biomasseproduksjonspotensiale pr. arealenhet. Mikroalger vokser hurtigere enn konvensjonelle planter og kan vokse både i ferskvann og saltvann. Pr. tonn (tørr) biomasse kan ca. 1,8 tonn CO2
(0,5t C) bindes og konverteres til produkter som bio-olje, proteiner, kjemikalier, mat, gjødsel og brensel.
Lagringsverdien er selvsagt avhengig av bruken; Ved bruk til produkter der CO2 umiddelbart blir re-
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introdusert til atmosfæren, som tilfellet er ved for eksempel bruk til matvarer, vil effekten være mindre
enn til bruk som for eksempel jordforbedringsprodukter der en kan definere lagringen som mellomlang/
midlertidig. Gevinsten kan også være indirekte hvis algebrensel erstatter fossil brensel, og resulterer i at
det blir utvunnet og sluppet ut mindre fossilt karbon.
Nødvendige innsatsfaktorer for denne typen teknologier er energi til temperaturkontroll, omrøring, oppkonsentrering og videre prosessering. Ulike løsninger for algefarmer er allerede i bruk. For eksempel
åpne eller delvis lukkede fotobioreaktorer. Det er mye aktivitet på dette feltet og teknologiene er i stadig
utvikling. Potensialet er størst i varmere strøk hvor det er mer solenergi og hvor denne kan utnyttes til en
mer effektiv prosess. Innen dyrking av mikroalger er det fortsatt nødvendig med mer forskning på blant
annet felt som hvilke type mikroalger som kan benyttes, reaktorteknologi, vekstmedium (urenset/renset
vann og urenset/renset CO2) og nødvendighet av typer av gjødsel. De forskjellige algeartene krever ulike
vekstvilkår og vil gi ulike produkter. Den typen alger det er mest fokus på er bruk av oljeakkumulerende
alger.

Figur 2 gir en god oversikt over produksjon og de mange muligheter algedyrkning gir.
Kilde: http://cellana.com/our-technology/
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Sahara Forest Project, Bellona Foundation
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EKSEMPLER PÅ AKTØRER INNEN MIKROALGER
Tabell 3: Eksempler på aktører innen mikroalger

Aktør

Beskrivelse

Algae Tech, Algaetech industrier
AS (Stavern)

Benytter avansert fotobioreaktorteknologi utviklet av det anerkjente tyske
forskningsselskapet IGV GmbH

Algenol Biofuels

Patentert teknologi, CO2 til etanol. Selskapet etablert i 2006. Lokalisert i
Florida, Berlin og Zug (Sveits)

BioProcess Algae Shenadoah,
Iowa

I forbindelse med industrianlegg

Biowinol Technology

CO2 + vindenergi genererer H2, videre til blant annet etanol

Carbon Capture Corporation

Pilotanlegg California, vært operativt i 7år

CEA

French Alternate Energies and Atomic Energy Commission

CEVA (Center for Study and
Promotion of Algae)

Forskningssenter i Pleubian, Frankrike

Colombia Energy Partners (CEP)

Portland (kullkraftverk), siden 2008. Produserer biodiesel og etanol

Eni Technology R&D, Italia

Driver testing kombinert med raffineri i Gela, startet i 2009. Oppskalering til
testanlegg på 1 hektar

LanzaTech (Kina, New Zealand,
USA)

Patenterte mikrober (gass fermentering), tåler urenheter. Etanol fra H-fri gass

MBD Energy: Queensland,
Australia

Fullføres i løpet av 2012, samarbeid med James Cook University

Mitsubishi

Mikroalger til biodiesel og kelp (makroalger) i sjøvann til biodiesel

MRI Center for Intergrated Algae
Research

Identifiserer spesielle alge spesies

Oilgae

Globalt informasjonssenter for algebasert brensel produksjon. En del av
CLIXOO, Chennai, India

Phycal Inc. (USA), Ohio)

Patent: Heteroboost™ process

Sahara Forest Project (Bellona
som partner)

Fordampning av saltvann, solenergi og algedyrking (produserer energi, rent
vann og biomasse til energiformål)

Sapphire Energy (San Diego)

Olje: Green Crude, går direkte inn i oljeraffinerier. Samarbeid med Linde Gr

Seambiotic Ltd

Askelon, Israel. Patent fra 2008 (Method for growing photosynthetic organisms). Nytt anlegg i Kina 2011. Initierer prosjekter i Brasil, Hawaii, Singapore,
Italia, India

SolaZyme

Dyrker uten lys, forer med grønt avfall

Solutions4CO2 (S4CO2): Ontario,
Canada

Under oppføring i Bluewater Energy Park i Sarnia, Ontario, med samarbeid
mellom ulike aktører

SP Biofuels (Sverige)

Fokuserer på nordiske vekstforhold

YARA

Samarbeid med University of Dulsburg og E.ON (Tyskland): algedyrking.
E.ON har pilotanlegg i Hamburg-Reitbrook

DYRKING AV MAKROALGER
Makroalger utgjør også en viktig del av jordens biomasse og en tareskog kan ta opp like mye karbon som
en regnskog (8-10 tonn CO2 pr. hektar pr. år). Det produseres store mengder makroalger som utnyttes til
en rekke formål i verden i dag, spesielt i Asia, enten til mat eller som produkter som utnyttes inn i

næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri.
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Det er fotosyntesen som styrer veksten av makroalger. Makroalger inneholder mye karbohydrater, mindre lipider, salter, mineraler og vitaminer. Det forskes på effekt av CO2 opptak i forhold til tilgjengelig
nitrogen, fosfor etc. (Aresta et al. 2004, Xu et al. 2010). Dyrking av makroalger er enklere enn dyrking av
mikroalger, men også her må hele verdikjeden evalueres (lokalisering, eventuelle tilskudd, høsting, prosessering). På grunn av det høye innholdet av karbohydrater kreves fermentering, gassifisering eller anaerob nedbrytning for foredling. Aresta et al.(2005) har utviklet en programvare som gir energiforbruket
ved utnyttelse av makroalger til energiformål. De foreløpige resultatene viser en energimessig fordel ved
å benytte CO2 sammen med utslippsvann (kan gi nødvendige mikronæringsstoffer).
En kronikk i Aftenposten (18.juli 2012) beskriver forsøk i norske fjorder hvor det utnyttes avløpsvann
fra vannkraftanlegg til kunstig oppvelling av næringsrikt dypvann som stimulerer veksten av alger og
derved økt opptak av CO2. Norge er i forkant når det gjelder utnyttelse av alger langs kysten, også tema i
NFR prosjektet MacroBiomass..

EKSEMPLER PÅ AKTØRER INNEN MAKROALGER
Tabell 4: Eksempler på aktører innen makroalger

Aktør
Teknologisenter Mongstad
(TCM).

Type industri
Dyrking av
makroalger

Beskrivelse
1) Algeproduksjon 2) Kjemisk produksjon. Nordhordland
Handverk- og Industrilag. Kombinasjon med fiskeoppdrett.

Statoil og Seaweed Energy

Dyrking av
makroalger

Makroalger og bioetanol.

Solution (SES): SINTEF Fiskeri
og havbruk, Aqualine (Frøya).

Dyrking av
makroalger

Firma for havbruk generelt (TU 18/3-2012). SES; patent på
Seaweed Carrier

MacroBiomass.

Dyrking av
makroalger

LanzaTech, New Zealand.

RWE Power i samarbeid med
bioteknologiselskapet BRAIN
(Tyskland).

Nytt NFR prosjekt: 2010-2012.» A knowledge base for large
scale cultivation of macroalgae biomass in Norway»: Ny
kunnskap for storskala dyrking av tang for bioetanolproduksjon i Norge.

Mikrober/
mikrobiologi

Har utviklet en spesiell mikrobe (patentert) som kan fermentere forskjellige typer utslippsgasser som inneholder CO
direkte til etanol og andre kjemikalier. Også hydrogenfri gass
kan brukes da mikrobene kan produsere hydrogen fra vann
og karbon. Pilot anlegg har vært operativt ved BlueScope
Steel på New Zealand siden 2008, et større anlegg som skal
benytte avgass fra stålverk skal være kommersielt i gang fra
2013. Teknologien er også i bruk i Kina (Shanghai 2011), i
India og er planlagt i USA (2012).

Mikrober/
mikrobiologi

Utvikler likeledes mikroorganismer som utnytter CO2 i til anvendbar biomasse for videre prosessering. De har testet mer
enn 3000 species, og foreløpig valgt 29 lovende kandidater,
hvorav 10 har vært ukjente hittil
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MINERALKARBONATISERING
Reaksjon mellom mineraler og CO2 i forvitringsprosesser er naturlige geologiske prosesser som foregår
i en geologisk tidsskala. Endeproduktet er karbonater som er stabile i et langt tidsperspektiv, og derved
en av de mest effektive former for lagring av CO2. Magnesium (Mg)- og Kalsium (Ca)karbonater har lavere
energitilstand enn CO2. Derved kan energi frigjøres (varme) og utnyttes. Mg og Ca finnes typisk mest
utbredt i silikatmineraler og verdens ressurser av Mg-silikatmineraler har teoretisk kapasitet til å binde all
fossilt bundet karbon (>>5000Gt CO2). Det er nødvendig med store mengder materiale, å binde 1 tonn
CO2 krever ca. 3 tonn materiale.
Utfordringen med mineralkarbonatisering er langsom kinetikk. For å øke hastigheten har det siden omkring 1990 hovedsakelig vært fokusert på de to områdene:
•

å frigjøre/aktivere den reaktive komponenten Mg og/eller Ca fra et silikatmineral

•

å øke reaksjonshastigheten

Det er to hovedprosesser for mineralkarbonatisering. Direkte og indirekte karbonatisering. Direkte karbonatisering utføres ved hjelp av CO2-gass eller CO2 i vann i et trinn (en reaktor), eventuelt med tilsetning
av syre eller en kompleksdanner. Generelt er disse reaksjonene langsomme, har lavt utbytte og er derfor
foreløpig ikke egnet for industrielle prosesser.
Indirekte karbonatisering skjer ved ekstraksjon i to forskjellige reaktorer. Mineralet blir ekstrahert i en
egen reaktor slik at de to reaksjonsprosessene kan optimaliseres uavhengig av hverandre. Indirekte karbonatisering fungerer godt (jfr. Al fra anortositt). For økonomien i prosessen kan det imidlertid være
noen utfordringer i forbindelse med resirkulering av de benyttede kjemikaliene.
Det er stor aktivitet med formål å øke potensialet for mineralkarbonatisering og gjøre det økonomisk
realiserbart. Aktiviteter som kan nevnes er forsøk med ulike tilsetninger i fluid fase (NaHCO3, NaCl,(Na/K)
NO3), bruke syrer som oppløsningsagenter fulgt av utfelling med CO2, kontrollere pH, bruk av saltløsning
(avfallsvann), operere med flere trinn og forsøk med å aktivere overflaten på mineralpartiklene.
Santos og Van Gerven (2011) tar for seg flere muligheter som kan intensivere karbonatiseringsprosessen: Bruk av fotokatalyse, magnetfelt, ultralyd, mikrobølger og mikrofluidisering. Kjeøy Research and
Education Center (KREC, Kjeøy i Lødingen, Nordland) benytter kraftig pulsert energi både til pulverisering og som mekanisme for omrøring og abrasjon av korn.
Andre muligheter for geologisk bruk av CO2 er oppløsning av kalkstein med påfølgende utfelling av PCC
(Precipitated Carbon Carbonate) med CO2 (karbon nøytral prosess). Det er også forøkt å etterligne en
naturlig prosess der man løser kalkstein (CaCO3) i vann og tilsetter CO2. Dette fører til at det dannes bikarbonater (HCO3-) og kalsiumioner (Ca2+)i løsningen. Denne prosessen kalles «akselerert vitring av kalkstein
(AWL). Direkte prosessparametere som reaktorteknologi, forbehandling, partikkelstørrelse, trykk, temperatur, fluid/faststoff forhold, omrøring etc. må også inkluderes i en teknisk/økonomisk- og kapasitetsevaluering. Et eksempel på utfordringer ved bruk av andre solventer som for eksempel saltsyre (HCl) er
at det kan være mer komplisert å gjenvinne solventen.
Spredning av olivin på jordoverflater er et eksempel på direkte karbonatisering. Samtidig som pH økes
blir CO2 lagret med et tidsperspektiv på ca. 30 år. På Island (CarbFix) injiseres CO2 i vann direkte i basalt.
I Oman er det rikelig med peridotitt som kan benyttes for tilsvarende lagring. I Estland er det Mg og Ca
holdig aske etter oljeskifer som benyttes.
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Til nå har det vært mindre fokus på produktene etter mineralkarbonatisering, bortsett fra lagringskapasiteten. Hvis produktene har en verdi i seg selv og kan selges, blir det økonomiske aspektet atskillig bedre. Det er eksempelvis ikke ubegrenset behov for MgCO3. Et biprodukt fra silikatene er silica (SiO2) og
kvaliteten på dette vil bestemme verdien. Som rent lagringsmedium vil disse produktene også kreve
transport til egnede områder.

INDUSTRISLAGG/INDUSTRIELT AVFALL
•

Hva kan karbonatiseres?

•

Industriavfall (kullkraftverk, flygeaske, oljeskifer aske)

•

Slagg fra jern/stålindustri

•

Gruveavfall

•

Brines (saltløsninger) fra industrielle prosesser

•

Red mud fra Bayer prosessen (bauxitt til aluminium)

Industrislagg inneholder ofte magnesium (Mg), jern- (Fe)- og kalsium(Ca)faser og er derfor også egnet
for CO2 mineralisering, samtidig som deponeringsproblemer for avgangen reduseres og CO2 utslipp fra
industrien kan brukes direkte. Et problem som kan oppstå er forurensning med uønskete elementer som
blant annet kobber (Cu), nikkel(Ni), krom (Cr) og sink(Zn). Optimalisering av prosessen blir tilsvarende
som for rene silikatmineraler, dvs. først og fremst å finne rette løsningsmidler for materialet. I Finland er
det fokusert på bruk av ammoniumsaltløsninger (Eloneva et al.2012) med påfølgende utfelling av PCC. Et
tilsvarende prosjekt gjennomføres i Kina (Sun et al.2011). En oversikt over mulige prosesser på ulike typer
avfall er publisert av Bobicki et al.2012.

SEMENT
I sementindustrien kan CO2 brukes direkte. Områder der dette er mulig er ved å herde betongen med
CO2 i stedet for å benytte varme og damp. Dette er mulig fordi reaksjonen der karbonatet dannes er en
eksoterm reaksjon, dvs. den avgir varme. Denne varmen bidrar til at herdeprosessen går fortere. Det er
også mulig å lage ren CaCO3 av sementavfall ved CO2 under trykk.
Sementindustrien arbeider også med å utvikle sement via nye prosesser som reduserer CO2 utslipp.
Noen av disse inkluderer bruk av CO2 mens andre gjør at det kan produseres mindre klinker til
samme volum sement, og derved minke CO2 utslippet pr. tonn sement. STEP sement (Solar Thermal
Electrochemical Production) er en metode der
produksjon av CaO skjer uten utslipp av CO2 ved
en saltsmelteprosess som bruker solenergi direkte
(figur 3).
CALERA, California: MAP prosess (Carbonate
Mineralisation by Aqueous Precipitation) bruker
sjøvann eller saltholdig avfallsvann, flygeaske og
CO2 og feller ut Ca, Mg-karbonat ved tilsetning av
NaOH. To anlegg i California og Australia produserer
produkt til byggematerialer.

Figur 3: Skjematisk fremstilling av STEP-prosessen.
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NOVACEM, London. Sementen som produseres er basert på MgO og hydratiserte Mg-karbonater som
dannes fra Mg-silikat i stedet for CaCO3 og vil derfor ikke gi CO2 utslipp i prosesseringen. Karbonatet
som dannes fra Mg-silikatet blir varmet opp og CO2-en som utvikles tilbakeføres til prosessen. Novacem
hevder deres sement absorberer 100 kg mer CO2 enn det som avgis. Lignende typer er Eco-sement og
Enviro-sement (TecEco).
Carbon Sense Solutions (CCS) i Canada benytter akselerert karbonatisering av sement med CO2 i
herdingsprosessen.
CERATECH, Virginia, USA markedsfører en karbon nøytral sement (ekkomaxx CementSystem) som benytter flygeaske fra kullindustrien, såkalt grønn sement. Det er ikke direkte bruk av CO2 men reduserer
utslipp betydelig.

NATRIUMKARBONAT(SODA ASH)/NATRIUMBIKARBONAT
En variant av karbonatisering er prosessen som er utviklet av EnPro AS, Drammen i samarbeid med
Engineering Solutions Ltd (Abu Dabi), hvor saltvann og CO2 fra eksosgass reagerer til Na2CO3 og NaHCO3.
Et biprodukt er rent vann. Denne prosessen er beskrevet nærmere under kapittelet om resultater fra
nettverket.
Skyionic Ltd, Austin, Texas produserer soda ash, Na-bikarbonat med patentert SkyMineTM prosess.
Saltvann, elektrolysecelle og energi gir NaOH i løsning som med tilsatt CO2 holdig eksosgass gir Nabikarbonat. Andre produkter er klorgass og hydrogen. ConocoPhillips og BP støtter prosjektet som planlegger oppstart i 2014, med forbruk av 225 000t CO2/år.

EKSEMPLER PÅ AKTØRER
CCC - Cambridge Carbon Capture: mineralkarbonatisering av Mg/Ca silikater og avfall via alkalisk
brenselscelle som krever lite energi. Kan benytte eksosgass og resirkulere løsningene i brenselscella.
SMaRT-Pro (Sustainable Materialization of Residues from Thermal Processes into Products), Leuven
Universitet, Belgia. Forskningsprosjekt, produkter er konstruksjonsmaterialer og sorbenter for
forurensninger.
Åbo Akademi University, Inst. For Thermal and fluid engineering. R.Zevenhofen og kolleger, mange publikasjoner og vurderinger av ulike prosesser for mineral karbonatisering.
CarbFix: egentlig lagring og ikke direkte bruk; i basaltiske og ultrabasiske bergarter.
Shell group: Mineralkarbonatisering (uten detaljer om prosess).
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GENERELT
En kjemisk reaksjon skjer når det er termodynamisk fordelaktig. Reaktanter går fra høyere til lavere energitilstand fra mindre stabil til mer kjemisk stabil tilstand. For å se på bruken av CO2 er det derfor nødvendig å vurdere hvilke betingelser som er nødvendige. Et mål på kjemisk stabilitet er Gibbs fri energi, et
uttrykk for kjemisk potensial for at en reaksjon skal kunne skje. I tabell 5 er vist verdier for CO2 og andre
forbindelser. Jo lavere verdi for ∆G, jo mer stabilt er produktet.
Tabell 5. Gibbs fri reaksjonsenergi for CO2 og andre kjemiske produkter

Kjemisk forbindelse

Fri reaksjonsenergi
(∆G⁰268 (kJ/mol))

Acetylen C2H2(g)

+209

Benzen C6H6(g)

+130

Etylen C2H4(g)

+68

Propylen C3H6(g)

+62

Metan CH4(g)

-51

Carbon monoksyd CO(g)

-137

Metanol CH3OH(g)

-162

Etanol C2H5OH (g)

-168

Urea NH2CONH2(s)

-197

H2O(g)

-228

H2O(l)

-374

Eddiksyre CH3COOH(l)

-374

Karbondioksid CO2(g)

-394

Dimetylkarbonat DMC(s)

-492

Silika SiO2(s)

-805

Magnesiumkarbonat MgCO3(s)

-1012

Kalsiumkarbonat CaCO3(s)

-1129

Tabellen viser at CO2 er mer kjemisk stabil enn vanlige hydrokarboner. Energimengden som frigjøres ved
forbrenning av fossile brensler kan regnes ut fra endringen i Gibbs frie energi mellom hydrokarbonene
og CO2 som stabilt endeprodukt. Det går også fram at for langtids lagring av CO2 er organiske og uorganiske karbonater energetisk fordelaktige (krever ikke ekstra energitilførsel). De øvrige produktene vil kreve
energi (og katalysator) for å få til ønsket reaksjon mellom CO2 til binding i nye produkter. Produktenes
levetid er også viktig, det vil si hvor lang tid det tar før innholdet av CO2 på nytt frigjøres til atmosfæren.
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Resultater
Resultatene beskrevet i denne rapporten er samlet inn i samarbeid med nettverksdeltagerne og supplert
med offentlig tilgjengelig litteratur.

AVGRENSNINGER
I oppstartsfasen av dette nettverket har det vært to hovedaktører som har representert lovende områder
innen industriell bruk av CO2. Dette gjelder produksjon av natriumkarbonater ved å benytte CO2 som
karbonkilde og produksjon av polymerer der CO2 kan erstatte opp mot 40 – 50 % av karbonet. Nettverket
har i denne fasen først og fremst konsentrert arbeidet til disse to områdene. Det er gjort vurderinger av
hvordan utslippskildene som er representert i nettverket egner seg for CCU teknologier men ikke i denne
omgang vurdert virkemidler for å få dette realisert. Det norske CCU nettverket har også etablert kontakt
med tilsvarende miljøer i Europa der spesielt det tyske CCU miljøet spiller en vesentlig rolle. Frankrike
og UK har også etablert nettverk som diskuterer muligheter og problemstillinger innen CCU. Nettverket
har benyttet noen av erfaringene fra disse miljøene i sine vurderinger om teknologiske muligheter, muligheter innen mer miljøvennlig industriutvikling og virkemiddelapparat.

BESKRIVELSE AV TEKNOLOGIENE I NETTVERKET SOM ER VURDERT
ENPROS KARBONATISERINGSTEKNOLOGI
Formålet med utviklingen av denne teknologien er å finne en mer energieffektiv og mer miljøvennlig
måte å produsere natriumkarbonat (Na2CO3), natrium bikarbonat (NaHCO3) og kalsiumklorid (CaCl2).
Metoden går i korte trekk ut på å utnytte flygeaske, som er et avfallsprodukt fra for eksempel kullfyrte
kraftverk og CO2 fra en røykgasskilde til å produsere natriumkarbonater og kalsiumklorid.
Prosessen foregår i to trinn. Først blir flygeasken foredlet gjennom en omvendt osmose- og ionebytteprosess. Dette blir gjennomført i en egen enhet ved å tilsette prosessvann (fra sjøvann) (steg 1) til flygeasken (steg 2), og videre tilsette høyt saltinnholdig sjøvann fra steg 1. I denne prosessen dannes kalsiumklorid (CaCl2) og natriumhydroksid (NaOH):
CaO(s) + H2O(l) = Ca(OH)2(aq)							 (1)
Ca(OH)2(aq) + 2NaCl(aq) = CaCl2(aq) + 2NaOH(aq)					 (2)
Deretter blir løsningen eksponert for CO2 ved at røykgass fra for eksempel et gasskraftverk eller lignende
blir tilført løsningen. CO2 reagerer med natriumhydroksidet og danner natriumkarbonat.
2NaOH(aq) + CO2(g) = Na2CO3(s) + H2O(l)						(3)
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Step1

Sodium sulphate

Fly ash (C-class)

Reverse osmosis and ion exchange

Calcium chloride

Sea water

Innovative low energy non-electrolysis
ion exchange process for production
of caustic soda with fly ash (F-class),
calcium chloride and sodium sulphate
as valuable by-products.

Fly ash (F-class)

Caustic soda

CO2 (95 %
sequestration
from exhaust)

Step2

Carbonization
Carbonization and reverse osmosis
process for production of soda ash.

Soda ash

Figur 4: Forenklet to trinns modell for prosessen med å produsere
natriumkarbonater fra flygeaske og CO2 holdig røykgass (EnPro).

PRODUKTENES BRUKSOMRÅDER
Et stort bruksområde for natriumkarbonat (Na2CO3) er som additiv i glassindustrien der tilsetting av natriumkarbonat reduserer glassdannelsestemperaturen(Tg) og derved fører til mindre bruk av energi.
Andre anvendelser er innen for eksempel olje/gass industri, næringsmiddelindustri og medisin. Det mest
kjente bruksområdet for kalsiumklorid (CaCl2)
her nord er anvendelsen som avisningsmiddel
i veisalt, men produktet har også anvendelser
PLANLAGT INDUSTRIPILOT PÅ
innen for eksempel næringsmiddelindustri og
medisin.
KOLLSNES UTENFOR BERGEN
Restproduktet av flygeasken er det som kalles
flygeaske type F som kan benyttes som et av
råstoffene til en type sement som herder langsomt og derfor blir ekstra hard.
Tabell 6 viser en oversikt over de stoffene som
er i bruk og de som blir produsert i karbonatiseringsmetoden. Tallene er utarbeidet i forbindelse med planleggingen av en industripilot
der CO2 fra et naturgassfyrt kraft-varmeverk
blir benyttet som CO2 kilde.

EnPro arbeider for tiden med å realisere et pilotanlegg for å teste sin arbonatiseringsteknologi
utenfor Bergen. CO2 kilden er en gassmotor i BKKs
kraft-varmeanlegg i naturgassparken på Kolsnes.
Kraft-varmeanlegget har et årlig CO2 utslipp på
ca. 24 000 tonn og EnPro planlagte fullskala karboneringspilot vil bruke 90-95% av dette til å produsere ca. 40 000 tonn natriumkarbonat og ca.
40 000 tonn CaCl2. I tillegg vil det bli produsert
ferskvann.
Produksjonsanlegget er planlagt satt i drift i 2013
og er beregnet til å koste 70-80 millioner kroner.

Nettverk for industriell utnyttelse av CO2 • 27

Tabell 6: Relative mengder kjemikalier ut og inn av EnPros planlagte fullskala industripilot (Vignisdóttir, Pettersen, 2012).

Navn

Kjemisk formel

Flygeaske type C, kalsiumhydroksidkilde (inn)

Kvantitet

Enhet

20

tonn

Rellativ mengde Ca(OH)2

Ca(OH)2

5

tonn

Karbondioksid fra røykgass (inn)

CO2

3

tonn

Sjøvann (inn)

H2O + NaCl

~ 700

m3

Kalsiumkarbonat(ut)

CaCO3

~0

tonn

Kalsiumklorid (ut)

CaCl2

5.3

tonn

Natriumkarbonat (ut)

Na2CO3

5.12

Tonn

HVORDAN FOREGÅR PRODUKSJON AV DISSE PRODUKTENE I DAG?
Det er hovedsakelig to produksjonsmetoder for natriumkarbonat i dag. I Europa blir natriumkarbonat
hovedsakelig produsert gjennom en prosess kalt Solvay-prosessen, mens i USA hovedsakelig gjennom
utvinning av mineralet «trisodium hydrogendicarbonate dihydrate» (Na3HCO3CO3·2H2O)) som blir utvunnet fra gruver.
I Solvay prosessen er hovedråvarene kalkstein (CaCO3) og saltvann (NaCl) som blandes i en slurry.
Kalksteinen blir utvunnet fra gruvevirksomhet mens saltvannet er en saltlake med nær 30 % salinitet. I
og med at kalksteinen blir utvunnet fra gruvevirksomhet vil denne være å betrakte som en fossil kilde til
CO2.
Forenklet kan den kjemiske reaksjonen forklares ved at kalsiumkarbonatet i kalksteinen løser seg i saltvannet (som er tilsatt ammoniakk for å regulere pH og derved hindre dannelse av CO2 gass). De frie Na+
ionene kan derved reagere med CO32- ionene. Det tungløselige produktet Na2CO3 vil da felle ut som et
pulver i bunnen av reaksjonskammeret.
Den overordnede reaksjonsligningen er:
CaCO3(s) + 2NaCl(aq)→Na2CO3(s) + CaCl2(aq)					(4)
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Energi
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CO 2

Karboniseringstårn
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Kalklesker

NH 4 Cl

Filter

Ca(OH) 2
NaHCO 3
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(160 - 230ºC)

CO 2
Vann

Na 2 CO 3

Figur 5: Skjematisk fremstilling av Solvay prosessen der natriumkarbonat blir utvunnet
ved hjelp av kalsiumkarbonat og saltvann (Anette Mathisen, Tel-Tek).

I Tronaprosessen blir natriumkarbonatet utvunnet fra mineralet Trona. Dette er et naturlig forekommende mineral som inneholder så mye natriumkarbonat at det det er mulig å utvinne dette direkte. Det
kreves imidlertid en rekke raffineringssteg for å utvinne Na2CO3 gjennom denne prosessen.

Trona

Energi

Energi

Vann

Knusing
og
separasjon

Roterovn
(calciner)

Separasjon
med vann

Uløselig skifer

Natriumkarbonat
løst i vann
Energi

Natriumkarbonat

Roterovn
(tørking)

Krystallisering

Fjerning av
organisk
materiale

Vann

Figur 6: Skjematisk fremstilling av reformeringsprosess fra mineralet Trona til
natriumkarbonat (Anette Mathisen, Tel-Tek).

Siden karbonatene i Tronaprosessen, i likhet med Solvayprosessen utvinner råstoffet som gir grunnlag
for karbonatproduksjonen fra gruvedrift, må CO2 som slippes ut ved bruk av disse råvarene sees på som
fossil CO2 som bidrar til en økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren.
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FLYGEASKE
Flygeaske er det produktet man sitter igjen med
etter å ha gjennomført en forbrenningsprosess.
Prosesser som generer flygeaske er for eksempel
kullfyrte energiverk, avfallsforbrenning eller forbrenningsprosessen som foregår under produksjon av sement. Flygeaske deles inn i forskjellige
kvalitetstyper som sier noe om innhold av kalsiumoksid (CaO). Type C, som blir benyttet som kalsiumkilde i produksjon av kalsiumhydroksidet som
inngår i EnPros prosess kan inneholde opp mot ca.
40 % CaO, mens F-type som er mulig å benytte i
produksjon av lettsement inneholder under 20 %
CaO.
Mengden av de ulike komponentene varierer
med hvilke type forbrenningsprosess flyge-asken
stammer fra. I lignitt/brunkull er det mer CaO
enn i bitumøst- og subbiutmøst kull. Flygeaske Lokalt produsert murstein laget av 70 prosent flygeaske i India.
(Rhishikesh Engineers PVT LTD)
kan i tillegg inneholde en rekke andre komponenter som kan ha miljømessige konsekvenser.
Forurensningsmyndighetene har hatt fokus på flygeaske siden man også vil finne spor av tungmetaller som arsen,
kadmium, kvikksølv, bly og andre giftige komponenter som stammer fra produktet. Enkelte typer flygeaske, som for
eksempel fra forbrenning av olje og avfall kan derfor i noen sammenhenger defineres som farlig avfall. Dette har imidlertid ikke så langt vært aktuelt for flygeaske fra kullkraftverk.

CO2 BENYTTET TIL PRODUKSJON AV PLAST
Flere store internasjonale aktører arbeider med å utvikle teknologier for å produsere plastprodukter med
CO2 som et av råstoffene. I Norge er det det industrielle forskningsinstituttet Norner som har vært ledende på dette og arbeidet med disse problemstillingene siden de startet dette arbeidet i 2007.
Flere ulike plastprodukter med ulike bruksområder kan produseres. I arbeidet som er omtalt i denne rapporten er det først og fremst anvendelsesområdene Norner arbeider med som er omtalt. Disse omfatter
først og fremst plastproduktene polyetylenkarbonat(PEC) og Polypropylenkarbonat (PPC).
PEC og PPC framstilles fra CO2 gjennom en katalytisk reaksjon med epoxider, henholdsvis etylenoksid
og propylenoksid. Det dannes oksygen-karbon bindinger mellom epoxidet og CO2 og det dannes lange
karbonkjeder/polymerer.
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HVORDAN FOREGÅR PRODUKSJON AV PLAST I DAG?
Tradisjonelt produseres polymerer ved hjelp av fossil gass eller olje som råstoff. Det fossile råstoffet blir omdannet til de enkleste byggesteinene for plastproduksjon, etylen, propylen og butylen
som deretter blir linket sammen i lange karbonkjeder som kalles polymerer. Plast er et svært vidt
begrep som inneholder et stort mangfold av produkter med en rekke forskjellige egenskaper.
Noen plastprodukter er harde og sprø mens noen er myke og elastiske. Disse ulike plasttypene
har selvsagt forskjellige kjemisk sammensetning og ulike framstillingsmåter. Hvilke plastprodukter
som kan fremstilles av CO2 og erstatte disse egenskapene er fortsatt et åpent spørsmål og noe det
forskes intensivt på i en rekke prosjekter verden over.

O
C
O
Ethylene oxide

or

O
Propylene oxide

O

O

PEC: R = H
PPC: R = Methyl

R

Figur 7: Reaksjon mellom epoxider og CO2 til polymerkjeder

LCA på produksjon av plast fra epoxider er ennå ikke gjennomført for plast fra CO2 i Norners prosess.
BASF og Baier har gjort noen studier på dette, men ingen som har blitt gjort tilgjengelig for dette nettverket foreløpig.

PCC PRODUKSJON FRA CO2
Brentkalk (CaO), som er produktet som produseres ved NorFraKalks fabrikker i Verdal, omtales av og
til som ”PCC-kalk”. Årsaken til dette er at brentkalk brukes til å produsere PCC (Percipitated Calcium
Carbonate/utfelt kalsiumkarbonat) som er et produkt som blir benyttet i mange typer industri som for
eksempel papirindustri.
Kalkstein som blir utvunnet fra mineralforekomstene blir knust til et pulver som kalles GCC (ground calcium carbonate/malt kalsiumkarbonat) Selv om PCC og GCC har den samme kjemiske sammensetningen, vil alltid være noen urenheter i kalksteinen. Dette er urenheter som kan påvirke fargen i papiret
eller ha andre negative effekter i papirproduksjonen. PCC har også flere andre egenskaper som forbedrer
papirkvaliteten og siden bruk av mineraler i papirproduksjon det i tillegg er kostnadseffektivt, er det stor
etterspørsel etter dette produktet (Lars Strøm, NorFraKalk).
PCC produseres ved at brentkalk reageres med CO2, mens produksjon av brentkalk (CaO) skjer ved å utsette kalsiumkarbonat (CaCO3) for høy temperatur slik at CO2 frigjøres. Man kan derfor tenke seg muligheten med en integrasjon av disse to produksjonsleddene slik at CO2 fra brentkalkprodusenten kan
benyttes til PCC produksjon. Det er imidlertid en rekke sider ved dette som ikke ennå er belyst, for eksempel innen logistikk og markedsmessige utfordringer. Siden ingen PCC produsent har vært en del av
nettverket har dette temaet ikke blitt ytterligere belyst.
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PPC er en plasttype som allerede i dag produseres kommersielt fra CO2. PPC har utmerkede egenskaper som oksygenbarriere,
og kan i mange tilfeller erstatte fossile alternativ, som for eksmpel LDPE som brukes i matemabalasje.
(Illustrasjon: Orga-Line Shrink Wrap)
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ANVENDELSE AV CO2 FRA KALKFORBRENNINGSPROSESSER
Gjennom arbeidet i nettverket har det blitt vurdert to muligheter for å anvende EnPros teknologi for utnyttelse av CO2 til produksjon av soda ash og CaCl.
To av industriaktørene som deltar i nettverksarbeidet benytter en kalkforbrenningsprosess i produksjon
av sine produkter. Ved NorFraKalks anlegg i Verdal blir CaCO3 utvunnet fra omkringliggende bergarter og
omdannet til CaO gjennom oppvarming til ca. 900 °C.
Ved Norcems fabrikker i Brevik produseres sement. Sement kan inneholde en rekke forskjellige uorganiske forbindelser, men alle har en stor andel CaO som blir framstilt på tilsvarende måte som ved
NorFraKalk. CaCO3 blir utvunnet fra bergarter, deretter blir CaO dannet ved at råmaterialet blir utsatt for
høy temperatur. I sementproduksjonen blir CaO videreforedlet i en roterende ovn der pulveret blir omdannet til klinker i en såkalt sintringsprosess og deretter videreforedlet til forskjellige sementprodukter.
Som CO2 kilder er imidlertid disse kildene i prinsippet de samme og kan sees på under ett når det gjelder
mulighetene for å utnytte CO2.
I prinsippet kan CO2 fra en kalkforbrenningsprosess anvendes til alle CO2-utnyttelsesmetoder. Det som vil
avgjøre hvilke som er interessante å gå videre med er mer et spørsmål om hvilke forretningsmuligheter
som er tilstede og om de praktiske utfordringene lar seg løse som tilgjengelige arealer og logistikk.

KARBONATISERING
Karbonatiseringsprosesser kan i prinsippet foregå fra alle CO2 kilder. CO2 vil typisk være tilgjengelig
der det foregår kraft- og/eller varmeproduksjon i forbindelse med energiintensiv industri. Den største
forskjellen mellom røykgass fra en gassturbin og fra for eksempel et kalkforbrenningsanlegg, (som er
aktuelt i forbindelse med dette nettverksarbeidet) er forskjellen i konsentrasjon av gasskomponentene
og at forbrenning av kalk gir en viss partikkelkonsentrasjon i røykgassen. Den typiske sammensetningen
av røykgass fra en gassturbin er ca. 4 % CO2, 14 % O2, 80 % N2 (volum). Man vil også finne spor av andre
gasser som for eksempel argon og NOx.
Ved et kalkforbrenningsanlegg vil konsentrasjonen av CO2 være vesentlig høyere, opp mot ca. 20 % og
konsentrasjonen av O2 og N2 tilsvarende lavere. Avhengig av brenselstype vil også sure komponenter
som svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx) forekomme. Sure gasser som SO2 og NOx vil kunne
påvirke EnPros prosess negativt ved at det kan bli utfordrende å opprettholde riktig pH i prosessen. I
Norge er imidlertid utslipp av disse forurensende gassende regulert gjennom forurensingsloven og derfor holdt på et svært lavt nivå ved alle norske industrianlegg. Kalkforbrenningsanleggene til Norcem og
NorFraKalk har allerede installert systemer som tar hånd om dette og NOx og SOx vil derfor kun forekomme i lave konsentrasjoner. I følge EnPro er ikke karbonatiseringsteknologien sensitiv i forhold til slike
forurensninger(EnPro, 2012).
Ved å utnytte ca. 100 000 tonn CO2 i karbonatiseringsteknologien til EnPro vil man kunne produsere ca.
170 000 tonn Na2CO3 og ca. 175 000 tonn CaCl2 (Vignisdóttir, Pettersen, 2012). Både sementfabrikken til
Norcem i Brevik og brentkalkanlegget til NorFraKalk i Verdal har gode muligheter til å håndtere de praktiske utfordringene med hensyn til plassering av produksjonsanlegg for karbonatiseringen. Begge anleggene har tilgang til relativt store kaianlegg der man allerede i dag håndterer store mengder bulklast.
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NorFraKalks produksjonsanlegg i Verdal er plassert i et av Norges aller største industriområder og det
er god kompetanse på håndtering av store volumer av denne type produkter. Verdal vil derfor være et
velegnet sted for å satse på utvikling av denne type teknologier. Tomta vil kunne romme et anlegg for
CCU eller, på sikt, et anlegg for CO2-separasjon. Dersom det ønskes ytterligere utvidelser finnes det gode
muligheter på Ørin industriområde. Det vil da være nødvendig å kjøre avgass eller separert CO2 i rør fra
NorFraKalks anlegg til en annen del av industriområdet. God kai-kapasitet i Verdal der man med dagnes
anlegg skiper ut store deler av NorFraKalks produksjon via transportbåndsystemer fra ferdigvaresiloer og
det bør være gode muligheter for å etablere systemer for lasting av soda ash, og CaCl2.
Også kaianlegget som Norcem benytter i Brevik er godt egnet til transport av store volumer. Norcem har
også tilgjengelige arealer for fremtidig industriell utnyttelse av CO2. Norcem planlegger i tillegg et testsenter for fangst av CO2 og vil derfor kunne være en interessant samarbeidspartner for industriaktører
som ønsker å forske på muligheter for utnyttelse av CO2 til industrielle formål.

PRODUKSJON AV POLYMERER
Produksjon av plastprodukter fra CO2 er i motsetning til karbonatiseringsprosessen, avhengig av konsentrert CO2. Siden et kalkforbrenningsanlegg ikke kan levere dette, må røykgassen ført renses i et CO2
renseanlegg for så å tilføres produksjonsleddet for plast. Å benytte CO2 fra et kalkforbrenningsanlegg for
produksjon av plastprodukter kan derfor i utgangspunktet virke mer komplisert enn å utnytte røykgassen direkte for karbonatproduksjon, men også her vil andre faktorer spille inn. Pris på produktene og
muligheter for transport av volumene vil være avgjørende faktorer.
Man regner med at et fornuftig produksjonsomfang på en slik fabrikk vil være en produksjonslinje på ca.
100 000 tonn plast. Som en tommelfingerregel kan man si at ca. 45 % av dette er CO2, dvs. en slik fabrikk
kan ta hånd om ca. 45 000 tonn CO2 årlig. Det er ikke gjort noen beregninger på hvor stort areal et slikt
CO2 renseanlegg vil ha behov for. Et grovt overslag kan være å ta utgangspunkt i tallene som ble brukt for
fullskala prosjektet som ble planlagt i forbindelse med gasskraftverket på Kårstø der 15 000 m2 skal være
tilstrekkelig til et anlegg for å rense 1.1 Mt CO2 (Svendsen, 2006) Produksjon av 45 000 tonn CO2 vil ut fra
disse opplysningene kreve et areal på ca. 1000 m2. I framtiden vil man imidlertid se for seg at større CO2
renseanlegg kan levere CO2 til både permanent lagring og til bruk slik at plasseringen av en plast fra CO2
fabrikk vil kunne avhenge like mye av en CO2 terminal som av selve CO2 produsenten.
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Diskusjon
VURDERING AV POTENSIALET FOR UTNYTTELSE AV CO2
I følge GCCI’s rapport blir ca. 80 Mt CO2 benyttet i til industrielle formål i dag. EOR markedet står over
halvparten av dette (ca. 50 Mt).
Det fremtidige markedspotensialet vil i stor grad bestemmes av etterspørselen til produktene der CO2
benyttes som råstoff. Dersom industrien lykkes med å etablere energieffektive produksjonsmetoder for
produkter som også er konkurransedyktige på kvalitet og pris, er det et stort potensiale for denne type
produkter. Den årlige produksjonen av plastprodukter er på ca. 230 Mt (2009), og dette volumet er fortsatt økende (Oppdal 2011). Produksjon av plast med bruk av CO2 kan ha et potensielt marked for mange
titalls millioner tonn CO2. Innen mineralproduksjon har fokuset i dette arbeidet vært på produksjon av
soda ash og etterspørselen etter dette produktet var i 2011 på ca. 52 mil. tonn og forventes å øke til 65
mil tonn i 2016 (IHS, 2011). I de tilfellene der de teknologiske løsningene finnes og politiske virkemidlene
blir etablert, har disse utnyttelsesmetodene for CO2 åpenbart et stort markedspotensial.

HVILKE MULIGHETER GIR DISSE CCU-TEKNOLOGIENE
FOR FRAMTIDIG INDUSTRIUTVIKLING?
Det er å forvente at det de nærmeste årene vil bli innført stadig mer restriktive utslippsregimer i forhold
til klimagassutslipp i både EU og resten av verden. Denne utviklingen vil gjøre det attraktivt å minimere
utslipp av CO2 siden dette vil være en kostnadsmessig konkurransefordel. Hvis det i tillegg kan etableres
verdikjeder der industrien kan etablere produksjonslinjer for bruk av CO2 vil dette ytterligere stimulere til
verdiskapning.
Det er svært mange produkter som potensielt kan lages fra CO2. Alle med forskjellige bruksområder, forskjellig energibruk, forskjeller i forhold til i hvilken grad CO2 blir holdt borte fra atmosfæren og så videre.
Dersom framtidens industri skal kunne nyttiggjøre seg det overskuddet av CO2 som blir tilgjengelig og
dette skal kunne gi et reelt bidrag til klimagassreduksjoner er det derfor en rekke forutsetninger som må
på plass.
Det er for eksempel gode muligheter for å erstatte en rekke av de tradisjonelle petrokjemiske reaksjonsprosessene med bruk av CO2 som karbonkilde. En stor andel av produksjonen av produkter produsert
med CCU teknologier er imidlertid avhengig av tilført energi i form av varme eller elektrisitet. Dersom
man skal produsere energirike molekyler som for eksempel syntetisk gass og metanol fra CO2 må det,
dersom dette skal gi mening fra et klimaperspektiv, forutsettes at energien som benyttes har null- eller
svært lave klimagassutslipp. God tilgang på utslippsfri eller fornybar energi vil derfor være en forutsetning for å lykkes med implementering av disse teknologiene. Norge har god tilgang på fornybar energi
og har også gjennom etablering av ordningen med grønne sertifikater planer om å utvide dette med
ytterligere 13 TWh. Norge bør derfor ha de beste forutsetningene for å ta en lederrolle i utviklingen av
denne type industri.
I Tyskland har Utdannings og Forskningsdepartementet bevilget 100 mil EUR til et finansieringsprogram
som kalles «Technologies for Sustainability and Climate Protection – Chemical Processes and Use of CO2».
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Dette programmet er med og
���������������������������������������������������������������������������
finansierer over 30 samarbeidsprosjekter hvor målet er å finne industrielle bruksområder for CO2. Også i USA har det vært etablert en finansieringsmekanisme for denne type
prosjekter. I disse prosjektene er forskning på de teknologiske mulighetene stått i fokus og problemstillingene rundt klimapåvirkninger har ikke vært det essensielle. For tilsvarende program og satsing i Norge
vil det være fornuftig å legge dette inn som et av hovedelementene. Gode faglige svar og kvantitative
vurderinger i forhold til klimagassutslipp vil være argumenter som vil veie tungt når det skal etablerers
en mer miljøvennlig industri framover.

SYNERGIEFFEKTER MELLOM CCS OG CCU
Inntekter fra salg av CO2 eller produkter som bruker CO2 som råvare kan gi et moderat bidrag til �����
å ���
videreutvikle og industrialisere løsninger for fangst og håndtering av CO2, og bidra til å redusere
kostnadene for CCS. CCU prosjekter kan i denne sammenheng være et bidrag til å få i gang tidlige
demonstrasjonsprosjekter.
Siden CCS handler om store mengder CO2 er det kanskje innen EOR de viktigste erfaringene finnes, og vil
bli høstet. Men i et framtidig CO2 marked er det ikke urimelig å tenke seg at CO2 håndteringsterminaler
blir etablert på sentrale og strategiske steder og kan forsyne CCU markedet i tillegg til å være terminaler
for CO2 til permanent lagring. Denne tanken er i ferd med å materialiseres gjennom det nederlandske
ROAD prosjektet (ROAD sine web-sider). Etter det første CO2 fangstanlegget er etablert vil utslippene fra
omkringliggende kilder kunne tas i mot i en CO2 terminal som blir bygget for formålet.
Bruk av CO2 til EOR eller industriprodukter bidrar til at fangstanlegg blir bygget og at leverandørene av
disse anleggene høster viktige erfaringer som kan bidra til kostnadsreduksjoner. Et godt eksempel på
dette er prosjektet Boundary Dam i delstaten Saskatchewan i Canada der kullkraftselskapet SaskPower
etablerer et fangstanlegg for fangst av ca. 1,2 mil. tonn CO2 i året. En del av CO2 en er tenkt solgt til EOR.
Leverandøren av fangstanlegget (CanSolv) vil åpenbart høste viktige erfaringer fra dette prosjektet som
vil gi nyttig kunnskap og inspirasjon til andre store CCS prosjekter.
I tillegg til å gi viktige erfaringer innen fangst, vil bruk av CO2 også kunne bidra til utbygging av infrastruktur og erfaring med transport av CO2 via forskjellige transportløsninger. Det er å forvente at disse
erfaringene vil kunne gi positive effekter for utvikling og kostnadsreduksjoner for CCS og bidra til raskere
implementering.
Et annet område som kan bli viktig er innenfor standardiseringsarbeid. De fleste industriområder er underlagt spesifikke standardiseringsnormer etablert av internasjonale eller regionale standardiseringsselskaper (for eksempel CEN, ISO, Norsk Standard). Standardene blir etablert av en rekke ulike årsaker som
for eksempel at produksjon av moduler skal kunne foregå på forskjellige steder og miljøer verden over
og likevel passe sammen. Standardisering av materialvalg, dimensjoner, HMS-regler osv. innen CCU forventes å kunne gi stor overføringsverdi til CCS prosjekter.
CCS miljøet spesielt i Tyskland og Nederland, har erfart at viktigheten av generell aksept og forståelse fra
befolkningen ikke må undervurderes. CCU vil kunne bidra positivt til en større aksept for CO2 håndtering ved at det skjer en verdiskapning rundt disse problemstillingene og at fler får personlige erfaringer
med CO2 og hvilke muligheter håndtering av CO2 gir for etablering av arbeidsplasser innen fremtidig
industriutvikling.
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VURDERINGER AV KLIMAEFFEKTEN AV CCU-CASENE
Ofte innebærer prosessene med bruk av CO2 i realiteten resirkulering mer enn lagring. For at man skal
kunne vurdere klimanytten må det vurderes:
•

Hvor mye CO2 som blir bundet

•

Tidsaspektet: varighet av bindingen

•

Energiforbruk og CO2-utslipp fra produksjonen sammenlignet med konvensjonelt produkt

•

Hvor mye indirekte CO2 reduksjoner vil produktet gi ved erstatning av konvensjonelle/fossile
produkter.

De menneskeskapte CO2 utslippene ligger i våre dager på rundt 50 Gt. Dersom man legger det velkjente
«blue map scenario» (IEA) til grunn vil fangst og lagring av CO2 måtte stå for en betydelig andel av utslippsreduksjonene som må til for å nå målene om utslippsreduksjoner.
Det er ingen grunn til å tro at det å utnytte CO2 til industrielle formål på kort sikt kan bidra i særlig stor
grad til å løse klimautfordringene. Kjemisk bruk av CO2 til nye produkter vil (i alle fall på kort sikt) ikke
kunne ta hånd om en større del av de atropogene CO2 utslippene i verden, men vil kunne bli et viktig
supplement til andre metoder. Eksempelvis har DECHEMA (Tyskland, 2009) stipulert at ca.1 % av globale
CO2 utslipp kan konverteres, mens Aresta (2010) mer optimistisk antyder 7 %.
Det vil imidlertid være et mangfold av løsninger som vil være den endelige løsningen på klimaproblemet, og ikke et eller noen få enestående. I denne sammenheng vil CCU kunne bidra positivt både til
å redusere utslippene, men ikke minst ved å bidra til å gjøre CO2 håndtering til en mer attraktiv industri
og bidra til økt kunnskap. CCU vil også kunne bidra til at implementeringen av storskala CCS kan gjøres
raskere ved at det bygges fangstanlegg og infrastruktur for CO2 i stor skala.
De to rapportene som har vært spesielt vektlagt i dette arbeidet (GCCSI, CO2Chem/ Centre for low
Carbon futures) gir ikke noe klart svar på hvordan CCU teknologi kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp. GCCSI oppgir at mengden antropogent CO2 er langt større enn den potensielle etterspørselen
etter CO2 til industrielle formål. Det oppgis at det på verdensbasis finnes ca. 500 Mt av høykonsentrert
CO2. Inkluderer man kilder med lavere CO2 konsentrasjon er tallet imidlertid vesentlig høyere, 18 Gt, noe
som representerer en vesentlig andel (ca. 40 %) av det globale CO2 utslippet. Det britiske Centre for Low
Carbon futures hevder i sin rapport at ca. 7 % av Storbritannias CO2 utslipp på kort og mellomlang sikt
kan konverteres til kjemikalier.
Gjennom arbeidet i det norske CCU nettverket har ideen om et lukket «industrielt CO2-kretsløp» vært
diskutert. Tanken bak dette er at CO2 fra en industri bør utnyttes i en annen industri der det er mulig.
Ved avhending av produktene som frigjør CO2 ved for eksempel forbrenning bør i størst mulig grad CO2
en utnyttes som råvare til produksjon av nye produkter dersom permanent lagring ikke er et alternativ.
Dersom det kan finnes løsninger for å resirkulere 18 Gt CO2 som kan nyttes til produksjon av produkter
som erstatter fossile, vil CCU kunne representere et godt bidrag til å begrense framtidens CO2 utslipp.
Livssyklusanalyser er et viktig verktøy for å vurdere de enkelte teknologienes innvirkning på klima og
miljø fra vugge til grav. Dvs. alle produksjonsledd som inngår, også ved framstilling av råvarer, skal tas
med. I tillegg skal transport av råvarer, som vil bidra til utslipp i varierende grad, avhengig av transportmetode, inkluderes i beregningene. Livsløpsanalyser innebærer derfor nokså omfattende beregninger
og er standardisert gjennom ISO-systemet. Det er viktig å ta med at LCA analysene ofte har den svakheten at det tas mange antagelser basert på generelle gjennomsnittstall for innsatsfaktorer. Ved å benytte
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de faktiske utslippstallene for et gitt industrianlegg kan resultatet bli veldig forskjellig. Dersom et prosjekt for eksempel velger å benytte aluminium produsert med elektrisitet fra vannkraft vil dette være et
eksempel på en innsatsfaktor som er betydelig mer klimavennlig enn et globalt gjennomsnitt. Dette
siden elektrisitet brukt til aluminiumsproduksjon globalt ofte blir produsert ved kull- eller gassfyrte kraftverk. Det er derfor viktig at flest mulig case spesifikke innsatsfaktorer tas med i en slik livsløpsanalyse.
Så langt er det ikke innen dette nettverket gjennomført fullstendige livsløpsanalyser for en representativ
bredde av CCU-teknologier. ZERO har ikke de ressursene som er nødvendig for å gjennomføre et slikt
omfattende arbeid og har derfor ikke selv gjennomført noen livssyklusanalyser i arbeidet med denne
rapporten.
EnPro har gjennomført livsløpsanalyser på sin karbonatiseringsteknologi (Vignisdóttir og Pettersen
2012). Arbeidet går spesifikt inn i problemstillingene dersom man tar flygeaske i bruk som Ca-kilde.
EnPro har benyttet analysen for å beregne miljø- og klimapåvirkning i sine prosesser.

PRODUKSJON AV NATRIUMKARBONAT
I konsekvensutredningen fra desember 2011 er energibehovet for å produsere 5,3 tonn natriumkarbonat
beregnet til 8 MW. Hvor mye CO2 utslipp dette medfører avhenger selvsagt av hvilken type energi som
benyttes. Dersom man benytter den såkalte «Nordic mix» som representerer CO2 utslippet i forbindelse
med energiproduksjon i Norden (186 g/kW) blir CO2-utslippet i tonn per tonn natriumkarbonat 0,28. Ved
å benytte European mix (560 g/kW) blir det tilsvarende tallet 0,84 og ved US mix (580 g/kW) 0,87. Ved
produksjon av natriumkarbonat ved hjelp av Tronaprosessen er CO2-utslippet i tonn per tonn natriumkarbonat (2008) beregnet til 0,8. Ved Solvayprosessen er den beregnet til mellom ca. 0,9 og 1,2 avhengig av
hvor i verden produksjonen skjer (Europa-Kina) (EURELECTRIC’s brev til EU kommisjonen). En signifikant
reduksjon i klimagassutslipp pr. tonn natriumkarbonat vil derfor være mulig å oppnå. Dette forutsetter
at industrianlegget bruker fornybar energi. Produsert i Norge, forutsatt at det bygges ut tilstrekkelig med
ny fornybar kraft til å dekke nytt forbruk – slik det nå skjer med det innførte grønne sertifikatsystemet,
vil strømforbruk komme fra tilnærmet 100 % fornybare kilder. Klimagassutslippene fra strømforbruket
derved være tilnærmet null.
Ifølge LCA rapporten vil klimagassutslippene kunne reduseres med ca. 20 % ved å benytte EnPros konsept der man benytter C-type flyge aske som CaO kilde i produksjonen og eksporterer restproduktet av
flygeasken til en sementprodusent.
Det er viktig å gjøre oppmerksom på et par av forutsetningene som er gjort i beregningene. Siden flygeasken er et avfallsprodukt fra kullfyrte energiverk har rapporten ansett at denne ikke bidrar til det totale CO2 utslippet. Dette kan forsvares ved at forbrenning av kull ikke kan anses som råstoffproduksjon
til soda ash produksjon, men til produksjon av energi. Dersom kullet forbrennes med det formål å produsere flygeaske til soda ash produksjon må imidlertid denne tas med i livsløpsanalysen og CO2 regnskapet ville bli et ganske annet.
Et annet interessant funn er at man i MiSa rapporten har inkludert en sementprodusent som skal benytte
restene av flygeasken (F-type) i sin sementproduksjon. Det er antatt at 15 % av klinkeren kan erstattes av
flygeaske, noe som man ville forvente reduserte de totale utslippene ytterligere. Livssyklusanalysen viser
imidlertid at ved å ta sementfaktoren ut av beregningene blir CO2 regnskapet bedre for da CO2 utslippene i dette tilfellet reduseres med mer enn 80 %, som ved første øyekast virker betydelig mer gunstig
enn de 20 % som ble referert over. Det vi ser her er imidlertid en typisk svakhet ved en LCA. Årsaken til
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dette er nemlig at CO2 utslippene fra hele sementproduksjonen også inkluderes i LCA-en og derved øker
det totale utslippet.
Legger man MiSa sin livssyklusanalyse til grunn vil produksjonsstedene som tar denne produksjonsmetoden for natriumkarbonat i bruk kunne redusere klimagassutslippene over 80 %. I tilfelle soda ash var
det årlige forbruket i 2008 48 Mt. Dersom dette er fossilt og kan erstattes med produkter produsert av
CO2 som likevel ville blitt frigjort i atmosfæren vil man kunne unngå at 20 Mt CO2 ble sluppet ut i atmosfæren. Dette tilsvarer ca. 40 % av norske klimagassutslipp.

PLAST
Plastproduksjon med CO2 som råvare er en lovende teknologi innen CCU. GCCSI anser i sin rapport at
teknologien er forholdsvis moden og klar for implementering i stor skala om 5-10 år. Det kan produseres
plastprodukter med en rekke forskjellige egenskaper, noe som gjør implementering i stor skala mulig.
Dersom plastindustrien kan produsere CO2 plast som erstatning for det meste av sine produkter, vil disse
kunne erstatte en mengde fossil plast og derved bidra til betydelige utslippsreduksjoner. Som nevnt
over var den årlige produksjonen av plastprodukter i 2009 på 230 Mt. Dersom man antar at CO2 kan
inngå som 40 % av råstoffene i disse produktene kan man grovt sett anta en direkte utslippsreduksjon på
rundt 90 Mt CO2 årlig. Dette må kunne ansees som et signifikant bidrag.
Det er imidlertid mange faktorer som spiller inn en nokså komplisert problemstilling der en må vurdere
hvor lenge CO2 en blir «lagret» i plasten, hvordan ser CO2 regnskapet ut når man sammenligner med
annen fossil plast, hvordan er klimaregnskapet for de ulike plasttypene, hvilke typer plastprodukter er
egnet for å erstattes med CO2 plast osv. GCCSI har gjort en livsløpsanalyse på dette og har kommet til
at ved produksjon av CO2 plast blir 5,5 tonn CO2 sluppet ut pr. tonn resirkulert CO2. I ZERO sin rapport
om utslippsfri plast (Oppdal 2011) er det oppgitt at av verdens plastproduksjon på 230 Mt fører til et utslipp på ca. 1,1 GT CO2. Plastproduksjon fra CO2 trenger imidlertid ikke å inkludere CO2 fra fossile utslipp.
Andre kilder til CO2 enn fossile er bioenergianlegg, treforedlingsindustri, bioetanolproduksjon m.m. Ved
resirkulering av karbonet ved forbrenning/sluttbehandling av plasten vil gi tilgang på CO2/karbon som
kan brukes til ny plastproduksjon, noe som vil bedre CO2 regnskapet for CO2 plast.
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ØVRIGE CCU TEKNOLOGIER
GCCSI har gjort LCA på en rekke forskjellige områder innen CCU for å belyse i hvor stor grad disse kan
bidra til å redusere klimagassutslippene. Resultatene fra denne gjengis ikke i detalj i denne rapporten
Generelt sett viser resultatene at det er EOR, merproduksjon av urea og mineraliseringsteknologier som
er de mest modne teknologiene og det er også innenfor petroleum- og mineralindustrien man finner de
største oppskaleringspotensialene.
I GCCSI rapporten er det de mest aktuelle teknologiene som er gjennomgått og hver enkelt har en kolonne som viser antall tonn CO2 ekvivalenter som slippes ut pr. tonn CO2 som blir gjenbrukt. Alle kriteriene som er gjennomgått er summert opp i tabellen under som er en direkte gjengivelse fra rapporten.
De forskjellige kriteriene er gitt karakterer fra 0-3 hvor, 3 er den beste karakteren. En åpenbar svakhet
ved analysen er at LCA-en ikke inkluderer CO2 som eventuelt slippes ut ved bruk av produktene, noe
som gir noen feil resultater for hele kjeden, som for eksempel at algedyrking scorer 3 på «Permanence of
storage».

Tabell 7: Livssyklusvurdering av ulike CCU-teknologier (GCCSI)

UREA

EGS

POLYMERS

ALGAE

CARBONATE
AGGREGATE

CONCRETE
CURING

RED MUD
CARBONATION

RENEWABLE
METHANOL

FORMIC ACID

LIQUID FUELS

ECBM

MINERALISATION

EOR

VARIOUS

1.01 Timeframe to deployment

3

2

3

1

2

2

3

3

3

2

1

2.01 Scale-up potential

3

3

1

2

2

2

3

2

1

2

3

2.02 Geographical constraints
on the production system

2

2

3

1

3

2

2

1

2

2

2

3.01 Commercial viability

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

3.02 Competiveness with other
emerging technologies

3

3

2

1

2

1

2

2

2

2

1

3.03 Barriers/incentives/drivers

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

4.01 Permanence of storage

2

3

1

2

1

3

3

1

2

1

1

4.02 Additional CO2 emissions
from reuse

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

4.03 Environmental benefit
(Non-CO2 abatement related)

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

4.04 Social benefit

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

100%

67%

100%

33%

67%

67%

100%

100%

100%

67%

67%

2. Scale-up potential

83%

83%

67%

50%

83%

67%

83%

50%

50%

67%

83%

3. Commercial viability

89%

78%

67%

44%

67%

44%

78%

67%

56%

67%

44%

4. CO2 abatement potential,
environmental and social

50%

63%

38%

63%

63%

75%

88%

75%

75%

38%

38%

Total (no weighting)

77%

77%

58%

50%

65%

65%

88%

62%

62%

54%

46%

CRITERION

1. Technology maturity
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ZERO sin vurdering
Ut fra vurderingen gjort i denne rapporten kan det se ut til at en industriutvikling der man tar CO2 i bruk
som en råvare på sikt vil kunne bidra til reduksjon i klimagassutslippene. Hvis man tar i betraktning at
karbonatprodukter kan erstatte fossile produkter, som for eksempel kan være tilfellet ved produksjon av
soda ash eller ved produksjon av CO2 baserte polymerer, kan man tenke seg at tillaging av disse produktene kan inngå i et «CO2 kretsløp». CO2 som blir sluppet ut av industrien kan nyttes til produksjon av
materialer som ved forbrenning slipper ut CO2, som igjen kan utnyttes til et produkt. Dette forutsetter
selvsagt at CO2 en blir fanget ved sluttbehandlingen. I tilfellet soda ash, som blir benyttet i stor skala i
glassindustri, er det viktig at glassindustrien inkluderes i diskusjon om bruk av CO2, mens i tilfellet med
CO2 baserte plastprodukter kan denne benyttes i forbindelse med energianlegg som for eksempel er
knyttet til sement eller kalkproduksjon.
Det vil imidlertid ikke være realistisk at all produksjon av natriumkarbonater og plast vil erstattes av CO2
baserte produkter. Uansett om denne er konkurransedyktig på pris og miljø vil faktorer som råvaretilgjengelighet, teknologiens modenhet, nasjonale rammebetingelser også spille inn i alle fall i nær framtid. For produksjon av soda ash vises dette tydelig ved at USA og Europa benytter forskjellige teknologier
(Trona, Solvay) ut fra aspekter som for eksempel råvaretilgjengelighet og energipriser. Hva som blir vurdert som hva som den til en hver tid er den beste tilgjengelige teknologien (BAT) vil selvsagt også spille
inn da dette er generelle retningslinjer for etablering av industri i Europa.
Det å benytte CO2 som råvare er for de fleste prosesser energikrevende og selv om forskningen stadig
går framover med utvikling av mer effektive katalysatorer kommer man ikke utenom det termodynamiske faktum at det koster energi å omdanne CO2 til andre stoffer. God tilgang på fornybar energi vil
derfor være helt avgjørende for utviklingen av denne type teknologier. Siden tilgang på fornybar energi
vil være avgjørende vil den geografiske plasseringen av produksjonen være en viktig faktor for klimanytten i CCU prosjekter. Det gir liten mening å utnytte fossil CO2 til alternativ produksjon av karbonbaserte
råstoffer dersom energien som benyttes kommer fra en fossil kilde.
Den geografiske plasseringen er også viktig når det gjelder plassering av annen energiintensiv industri
som for eksempel aluminiumsproduksjon og ferrolegeringer. Generelt sett kan det derfor hevdes at all
industri (energikrevende), ut fra klimahensyn, bør plasseres slike områder.

LAGRINGS-/BINDINGSTID FOR CO2
Det er en rekke viktige forskjeller mellom utnyttelsesmetodene for CO2. Innen karbonatiseringsteknologi vil det utgjøre en stor klimamessig fordel dersom karbonatet skal deponeres etter at det er dannet.
Dette er tilfellet for eksempel ved måten selskapet Nordic Mining utnytter CO2 på. Dette prosjektet går
ut på utvinning av bergarter som inneholder aluminium og får ved tilsetting av CO2 felt ut et karbonat
som bi-produkt. Ved karbonatiseringsprosessen til EnPro brukes CO2 til å lage karbonater som i alle fall
i utgangspunktet skal brukes videre i andre produkter. EnPro sitt karbonat kan selvsagt deponeres på
samme måte som karbonatene til Nordic Mining, men i utgangspunktet vil CO2 i EnPro sitt tilfelle slippes
ut i atmosfæren innen forholdsvis kort tid. Det samme kan diskuteres når det gjelder CO2 plast, hvor det
aller meste av produktene innen et tidsvindu som er aktuelt i klimaperspektiv, vil deponeres som avfall
og brennes.

Nettverk for industriell utnyttelse av CO2 • 41

Centre for Low Carbon Futures i Storbritannia har i sitt arbeid lagt vekt på at CCU kan være et alternativ til CCS. Diskusjonene som har funnet sted gjennom arbeidet i dette nettverket har kommet til den
motsatte konklusjonen, at potensialet for bruk av CO2, i alle fall innen tidsrammen vi snakker om for å
gjøre noe med klimaendringene, er langt mindre enn produksjonen. Det betyr at en fortsatt sterk og
offensiv satsning på CCS for klimaformål vil være avgjørende for å nå målsetningene om utslippsreduksjoner både i Norge og internasjonalt. Dette er da også poengtert i arbeidet som er gjort av GCCI i deres
rapport.
Som nevnt over er det EOR som er det klart største bruksområdet for CO2 i dag. Det er også her man
finner det største potensialet for lagring. Som et eksempel bør man nevne det Nordamerikanske
Weyburn Midale prosjektet der det totalt sett forventes at rundt 40 millioner tonn CO2 vil bli permanent
lagret i løpet av levetiden til prosjektet - 30 millioner tonn på Weyburn oljefelt og 10 millioner tonn ved
Midale. EOR vil forlenge levetiden til Weyburnfeltet med ca. 20-25 år (ZEROs CCS-web).
Når det gjelder EOR er det slik at av de 50 Mt CO2 som i dag benyttes til økt oljeutvinning blir ca. 40 %
utvunnet fra fossile CO2-reservoarer. Det å erstatte denne fossile CO2 med CO2 fanget fra utslippskilder vil
helt klart ha en direkte positiv effekt på reduksjon av klimagassutslipp.
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