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1 Sammendrag
Denne rapporten beskriver et konsept for leveranse av kraft og varme til
et aminbasert post-combustion CO2-fangstanlegg fra et oxyfuel-anlegg.
Arbeidet er en videreutvikling av et konsept kalt Cesam. Basis for studien
er et 430 MW gasskraftverk som skal renses med et aminbasert CO2fangstanlegg med rensegrad på 86 %.
Oxyfuel-prosessen beskrevet i denne rapporten baserer seg på tilgjengelig
utstyr. Dette betyr blant annet at vi baserer Cesam-syklusen på en
dampturbin, ettersom oxyfuel gassturbiner ikke er ferdig utviklet.
Det er lagt vekt på å forenkle prosessen så mye som mulig uten at
virkningsgraden reduseres i for stor grad. Prosessen som er utviklet antas
å være mest aktuell for de første CO2-fangstanleggene. Der antar vi at en
enkel og driftssikker prosess vil prioriteres framfor detaljoptimalisering av
virkningsgrad. Dette betyr samtidig at det er flere muligheter for å
optimalisere totalvirkningsgraden for prosessen. I tillegg er det pekt på
pågående utvikling innen luftseparasjon og gassturbiner som kan gi en
vesentlig forbedring av virkningsgraden.
Oxyfuel-prosessen yter 124 MW varme i form av damp til en reboiler i et
post-combustion fangstanlegg tilknyttet et 430 MW gasskraftverk.
I tillegg leverer prosessen 26,8 MW netto kraft, hvorav 11,5 MW brukes
av luftseparasjonsanlegget. Kraftbehovet til fangst og kompresjon av CO2
til 200 bar i aminsyklusen er beregnet til 19,1 MW. Dette gir et netto
kraftbehov for hele fangstanlegget på 3,8 MW.
Total virkningsgrad for prosessen, inkludert kompresjon av all fanget CO2
til 200 bar, er beregnet til 47,8 %. Dette er basert på et termisk
energibehov i stripperen i aminanlegget på 3,41 MJ/kg CO2 fanget. Lavere
energibehov i stripperen vil påvirke totalvirkningsgraden positivt.
Sammenhengen mellom totalvirkningsgrad for kraftverket og termisk
energibehov i stripperen er vist i Figur 1.

Netto virkningsgrad for
kraftverk

Virkningsgrad og energibehov i stripper
51,0 %
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2
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4

Dampforbruk i reboiler (MJ/kg CO2 fanget)

Figur 1: Sammenheng mellom totalvirkningsgrad for kraftverket og termisk
energibehov i stripperen.
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Fangstgraden for gasskraftverket med post-combustion aminanlegg er i
forutsetningene satt til 86 %. Fangstgraden til oxyfuel-syklusen er 99,8
%. Dette gir en total fangstgrad for CO2 på i overkant av 88 %.
Investeringskostnadene for oxyfuel-prosessen er beregnet til 448 mill
NOK.
Driftsomkostningene er beregnet til 371 mill NOK/år ved full drift.
Naturgass er den dominerende faktoren i driftskostnadene, se Figur 2. En
gasspris på 18 øre/kWh (= 2 NOK/Sm3) er forutsatt i beregningene.

Kostnasdfordeling drift (mill NOK/år)
46
Brensel

18

Oksygen
88

Øvrig drift og VH

219

Kapitalkostnad

Figur 2: Fordeling av driftskostnader.

Driftsinntektene fra oxyfuel-prosessen vil være salg av elektrisk kraft og
dampleveranse til stripperen. Oxyfuel-prosessen kan levere 26,8 MW
elektrisk kraft. Ved en strømpris på 47 øre/kWh (gjennomsnittlig Norpoolpris 2010) vil dette gi en inntekt på 102 mill NOK/år ved full drift.
Dampleveransen til stripperen vil da måtte ha en pris på 27 øre/kWh for
at oxyfuel-prosessen skal gå break-even. Da er kostnader til transport og
lagring av CO2 ikke inkludert. Ettersom driftskostnadene er svært
avhengig av gassprisen, vil dampprisen som kreves for å gå break-even
ha en sterk korrelasjon til gassprisen. Denne sammenhengen er vist i Figur
3.
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Figur 3: Sammenhengen mellom gasspris og break-even damppris.
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2 Innledning
Nebb har gjennomført en studie av et mulig konsept for leveranse av kraft
og varme til et fullskala aminbasert post-combustion CO2-fangstanlegg
med støtte fra Gassnova. Denne rapporten oppsummerer resultatene av
studien. Nebb har valgt å kalle prosessen Cesam, og den omtales derfor i
det videre som Cesam-teknologien.
Tidligere har Nebb fokusert på gassturbinbaserte løsninger. Selv om det er
en positiv utvikling på gang for oxyfuel gassturbiner, er kommersielt
tilgjengelige turbiner med høy virkningsgrad ikke tilgjengelige i dag.
Denne studien baserer seg derfor på eksisterende dampturbin. For øvrig
er det brukt kommersielt tilgjengelige utstyrskomponenter, eller utstyr der
kravet til utvikling er moderat.
Det pågår vesentlig utvikling innenfor flere områder innen oxyfuel CO2fangst. Vi har derfor påpekt en del forventninger til utviklingen innen
utvalgte områder, og vi har indikert hva forbedringene kan bety for vår
prosess.
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3 Forutsetninger og beskrivelse av
hovedutstyr
Ettersom dette er en generisk konseptstudie må den baseres på en rekke
valgte forutsetninger. Disse er beskrevet under. I tillegg er de mest
vesentlige utstyrskomponenter beskrevet.

3.1 CO2-kilde
Som CO2-kilde forutsettes et konvensjonelt combined cycle gasskraftverk
(CCGT) med følgende hoveddata:
Netto ytelse:
Termisk virkningsgrad:
Brennverdi for brenslet:
Avgassmengde:
CO2-produksjon:
Avgasstemperatur:
Gassturbinytelse:
Dampturbinytelse:
Energitilførsel (brensel):
Driftstilgjengelighet:

430 MWe
58 %
46,1 MJ/kg
599 Nm3/s
42,3 kg/s
85 ºC
260 MWe
170 MWe
740 MWth
95 %

Dette er typiske data for et moderne CCGT-anlegg.

3.2 Aminanlegget
Som basis for denne studien er et MEA-basert aminanlegg valgt. Følgende
data gjelder for aminanlegget:
CO2 last:
Rensegrad for CO2:
Termisk energiforbruk:
Kraftforbruk:
Absorpsjonsmiddel:
Absorpsjonstetthet:
Avgassmengde:
Avgasstemperatur:
Luftoverskuddstall:
CO2-konsentrasjon:
Trykk i stripper:

152 tonn/h
86 %
3,41 GJ/tonn CO2
66 kWh/ton (inkl. pumper, ekskl. CO2-kompr.)
30 % vandig monoetanolamin-løsning
0,45 mol CO2/mol MEA
2,16 MNm3/h
85oC
2,9 (inngående røykgass)
3,8 vol-%
2 bara

Aminanlegget i seg selv er ikke simulert i denne studien. Den viktigste
input til Cesam-prosessen er det termiske energibehovet og
temperaturnivået dampen ønskes levert.
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3.2.1 Amin regenerator (reboiler)
Det pågår for tiden omfattende utvikling for å redusere energibehovet til
regenerering av amin. Aminblandingene er imidlertid temperatursensitive,
og kan degraderes raskt ved for høye temperaturer. Optimal temperatur
for damp inn på regeneratoren er antatt å være 140°C.

3.3 Brensel
Naturgass er hovedbrenslet i prosessen. Typisk Nordsjøgass er valgt, og
sammensetning, trykk og temperatur er gitt under.
Trykk:
Temperatur:

110 bara
15°C

Sammensetning:
Komponent

Metan
Etan
Propan
Isobutan
Butan
Nitrogen
Karbondioksid

Kjemisk formel

CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C4H10
N2
CO2

Mol-%

88,54
7,71
0,5
0,03
0,04
0,69
2,49

3.4 Oksygen
Oksygen forutsettes levert til Cesam-anlegget i gassform ved 110 bara. Vi
baserer oss på et tilpasset kryogent destillasjonsanlegg der oksygenet
pumpes opp til 110 bar før det fordampes. Selve pumpingen og
fordampingen vil da være en integrert del av det kryogene anlegget, der
fordampingsenergien benyttes til kjøling i prosessen. Dette vil være en
mer energieffektiv løsning enn leveranse av oksygen i gassform ved f.eks.
5.7 bara med påfølgende komprimering.
Selve oksygenanlegget forutsettes levert komplett der Cesam-prosessen
kun kjøper oksygen som en råvare. Prosessen for oksygenproduksjon er
derfor ikke nærmere beskrevet eller simulert i denne studien.
Energiforbruket for oksygenproduksjon er antatt å være 0,26 kwh/kg ved
leveranse ved 110 bara. Vi har da basert oss på energiforbruk oppgitt ved
leveranse av oksygen ved 5,7 bara og lagt til nødvendig energi for
pumping opp til 110 bara.
For oxyfuelprosesser brukes normalt oksygen med 95 % renhet. Dette gir
en god balanse mellom kostnader til oksygenproduksjonen og kostnader
ved å fjerne inerte gasser nedstrøms i prosessen.
This document is the property of Nebb Engineering and is not to be reproduced without the written consent of Nebb
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Tilstanden til oksygenet er gitt under.
Trykk:
Temperatur:

110 bara
20°C

Sammensetning:
Komponent

Kjemisk formel

Oksygen
Argon
Nitrogen

O2
Ar
N2

Mol-%

95
3
2

3.5 Kjølevann
Kjølevannet er antatt å være sjøvann med en temperatur på 10°C.
Akseptabel returtemperaturen for kjølevannet er antatt å være 20°C.

3.6 Roterende maskineri
Det roterende maskineriet i denne prosessen begrenser seg til en
mottrykks dampturbin, en kompressor og tre pumper. Av disse enhetene
er det kun effektiviteten på dampturbinen som er vesentlig for prosessens
netto strømproduksjon, ettersom de andre komponentene er svært mye
mindre og krever langt mindre energi.
Den termodynamiske virkningsgraden for dampturbinen er basert på
informasjon fra turbinleverandør. Standardverdier eller verdier basert på
erfaring og informasjon fra leverandører er valgt for de andre
komponentene. Virkningsgradene er oppgitt under.
Komponent

Mottrykks dampturbin
Mixgass kompressor
CO2 kompressor
Pumper

Polytropisk virkningsgrad

88
80
89
75

%
%
%
%

Mekanisk virkningsgrad er satt til 98,3 %, og generatoreffektiviteten (4pols) er satt til 98,3 %.
Det er forutsatt at man kan benytte en konvensjonell dampturbin uten
vesentlige modifikasjoner. Dette baserer seg på erfaringene fra CES’
testanlegg i Kimberlina, USA. Drivgassen vil bestå av 93,1 % vanndamp,
så vi vil være nokså nært ren damp. Gjennomsnittlig molekylvekt vil være
noe høyere, ca 9 %, og Cp/Cv vil øke ca 0,7 %.
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3.7 Varmevekslere
Minimum pinch-temperaturer valgt ut i fra en balanse mellom størrelse på
varmevekslerne og effektivitet for prosessen, og er oppgitt nedenfor:
Dampomformer:
Fortørke:
CO2 kjøler:
Kjøler/tørke:
Mixgass kjøler:

10°C
10°C
6°C
8°C
15°C

Trykktap over varmevekslerne er satt til 1 %.

3.7.1 Dampomformer
I denne rapporten baserer dampomformeren seg på informasjon om
prosessutstyr for dampgjenvinning og -kondensasjon fra en aktuell
leverandør. Enheten varmeveksler røykgass bestående av damp og CO2
samt andre forurensninger mot rent vann og produserer damp til bruk i
reboiler/aminformvarmer.
Formålet til varmeveksleren vil være å levere ren damp til
aminforvarmeren/reboileren, samtidig som den skal kondensere vann fra
røykgassen slik at CO2 leveres videre til behandling.
Nebb har et pågående arbeid for å utvikle en alternativ dampomformer.
Utviklingen er imidlertid på et tidlig stadium, og den er derfor ikke brukt
som basis i denne rapporten. En skisse av Nebb’s konsept er vist i vedlegg
5. Se for øvrig seksjon 13.3 for nærmere beskrivelse.

3.8 Forbrenningsenhet
I Cesam-syklusen foregår forbrenningen i et brennkammer utviklet av
Clean Energy Systems (CES) kalt gassgenerator. CES gassgenerator er et
brennkammer med teknologi derivert fra romfart. Forbrenningen i
gassgeneratoren foregår i ca 1000 små brennere der oksygen, brensel og
vann blandes (se Figur 4 under). Forbrenningstemperaturen er ca 1650°C.
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Figur 4: Brenneransikt CES gassgenerator.

Etter forbrenningsseksjonen kjøles røykgassen ned til 560°C ved
innsprøyting av vann. Forbrenningen og nedkjølingen er integrert i et
svært kompakt system. En modell av en 170 MW gassgenerator er vist i
Figur 5 under. Innvendig diameter for gassgeneratoren er ca 30 cm.

INJECTOR

RESONATOR

OXYGEN
MANIFOLD

DILUENT
INJECTORS (4)

CHAMBERS (5)

Figur 5: 170 MW CES gassgenerator.

Matetrykket til oksygen og naturgass er 110 bar. En ytterligere økning vil
ikke medføre en vesentlig forbedring i virkningsgrad med mindre man
benytter/utvikler en turbin som tåler høyere temperaturer. Vi har i
simuleringene forutsatt et trykkfall over gassgeneratoren på 2 %.
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Som primærbrensel benytter man naturgass med komposisjon som
beskrevet i seksjon 3.3 sammen med oksygen som beskrevet i seksjon
3.4. Som reservebrensel kan man benytte ulike typer flytende brensel.
Gassgeneratoren er primært designet og utviklet for å brenne brensler i
gassform, men CES har gjort en rekke forskjellige tester med ulike
brensler med suksess. Den siste tiden har den også vært testet med ulike
flytende brensler. Glyserin og en 70/30 emulsjon av bitumen i vann har
vært forsøkt i vellykkede tester opp til 80 % flytende og 20 % gass. Det
pågår i disse dager tester med en modifisert versjon av brenneren som
skal kunne brenne opp til 100 % væskeformig brensel.
Som reservebrensel vil det være aktuelt å benytte diesel, det forventes
ingen større utfordringer med å benytte diesel som sekundærbrensel i
gassgeneratoren. Så lenge forbrenningen er tilnærmet fullstendig vil det
heller ikke påføre større problemer for nedstrøms dampturbin eller
kondenser/CO2-separator. På grunn av det forskjøvne C/H-forholdet vil
CO2- og H2O-fraksjonen endres noe, men dette er kun minimalt på grunn
av vannmengdene som benyttes til kjøling i gassgeneratoren. Det vil dog
muligens være behov for et noe høyere oksygenoverskudd i
forbrenningen, men det vil de kommende testene vise.
CES leverer per i dag generatoren i to størrelser: 20 MWth og 170 MWth.
Begge variantene er testet ut og klare til kommersiell leveranse. I Cesamsyklusen som beskrives her vil den største varianten brukes.
Gassgeneratorene er svært fleksible i form av at ytelsen kan varieres, og
de kan kjøres svært langt ned i effekt, under 20 %.

3.9 Simuleringsbasis
Simuleringene er utført i Hysys v7.2.
Som termodynamisk basis for oxyfuelprosessen er SRK (Soave Redlich
Kwong) valgt som tilstandslikning. Likningen er i utgangspunktet ikke
spesielt godt egnet for polare komponenter som vann, men i Hysys
benyttes egne korreksjonsfunksjoner for disse komponentene. Vår
erfaring har vist at dette gjør at likningen fungerer tilstrekkelig bra som
basis for en konseptstudie av denne type prosess.
For eksportsystemet for CO2 er Peng-Robinsen valgt som tilstandslikning.
Denne fungerer omtrent like bra som SRK for disse prosesstrinnene, men
håndterer glykoltilsetningen bedre.

3.10 Eksport av CO2
CO2 forutsettes levert ved et trykk på 200 bar. Transport og lagring av
CO2 omfattes ikke av denne studien.
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4 Prosessbeskrivelse
Denne prosessbeskrivelse bør sees i sammenheng med flytskjemaene i
vedlegg 1-4.
Cesam er en prosess der varme og kraft til et aminbasert post-combustion
CO2-fangstanlegg leveres fra en oxyfuel-syklus. Den overordnede
prosessen er vist i Vedlegg 1.
På grunn av aminblandingens temperatursensitivitet er det valgt en
prosessløsning der oxyfuel-prosessen produserer ren damp som leveres til
stripperen. Dermed kan man benytte de stripperne og amin
regeneratorene som allerede er under utvikling og til dels ferdig utviklet
av leverandør av aminfangstanlegg.
På sikt kan det være aktuelt å utvikle løsninger der man bruker avgassen
fra turbinen direkte inn på aminforvarmeren. Se for øvrig seksjon 13.4.
Hva som er optimal prosesskonfigurasjon kan variere en del ut i fra hva
som er viktigst i det aktuelle tilfellet. Ettersom elektrisk kraft normalt er
bedre betalt enn varme, har en rekke prosessalternativer blitt utviklet og
vurdert med det formål å øke den elektriske virkningsgraden mest mulig.
Anlegget vil kunne forenkles betydelig om man godtar en noe lavere
elektrisk virkningsgrad for Cesam-prosessen. Vi antar at den
dampturbinbaserte løsningen som skisseres i denne studien kun vil være
aktuell i de første fullskalaanleggene. I disse anleggene vil det være mye
som skal testes ut. Vi antar derfor at det vil være ønskelig med et system
som er så enkelt som mulig for dampleveranse til stripperen, dersom det
ikke går vesentlig utover virkningsgraden.
Vi har derfor valgt å fokusere på en forenkling av prosessen. I tillegg til en
enkel og driftssikker turbinkonfigurasjon medfører forenklingen av
prosessen flere fordeler. De viktigste er:



Ingen kondensasjonsfare i turbinen
o Mellomoverheter i turbin behøves ikke
Kraftig redusert behov for CO2-kompresjon for oxyfuelanlegget

Forenklingen av prosessen betyr samtidig at det er potensiale for å
optimalisere prosessen mht. virkningsgrad i forhold til løsningen som er
beskrevet her, dersom det er av avgjørende betydning.

4.1 Oxyfuelsyklusen
Oxyfuelsyklusen er skissert i vedlegg 2. Naturgass med et trykk på 110
bar forbrennes i en CES gassgenerator med oksygen med en renhet på 95
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%. Oksygenet leveres fra et kryogent luftseparasjonsanlegg som
beskrevet under seksjon 3.4.
Forbrenningen i gassgeneratoren foregår ved ca 1650°C i små brennere
der oksygen, brensel og vann blandes. Etter forbrenningsseksjonen kjøles
røykgassen ned til 560°C ved innsprøyting av vann. Se seksjon 3.8 for
nærmere beskrivelse av CES gassgenerator.
Oksygentilførselen til brennerenheten reguleres slik at
oksygenkonsentrasjonen i gassen ut fra gassgeneratoren inneholder ca
0,2 % oksygen. Dette tilsvarer et oksygenoverskudd på ca 0,5 % i selve
forbrenningen.
Gassen fra gassgeneratoren ekspanderes i en dampturbin fra ~108 bar til
15 bar. Dette utløpstrykket er valgt for å gi en enkel håndtering av CO2eksportstrømmen nedstrøms i oxyfuel-prosessen. Temperaturen etter
ekspansjonen er 282°C.
Avgassen fra turbinen brukes til å produsere ren damp i en
kondensator/dampomformer. Avgassen fra turbinen inneholder ca 93,1 %
damp, resten er ikke-kondenserbare gasser (hovedsakelig CO2). Den
termiske energien i avgassen, samt kondensasjonsenergien til ca 96 % av
vannet benyttes til å lage ren, mettet damp ved 3,6 bar og 140°C.
Dampkvaliteten er valgt ut i fra aminanleggets behov.
Den rene dampen leveres til aminanleggets reboiler/stripper. Kondensatet
resirkuleres via en kondensattank (ikke tegnet) tilbake som matevann til
dampomformeren.
Kondensatet fra avgassen til dampturbinen separeres fra i Separator 1. Ca
90 % av kondensatet resirkuleres via en kondensattank som kjølevann til
gassgeneratoren, resten eksporteres.
Avgassen fra separator 1 kjøles videre ned til 20°C ved hjelp av kjølevann
i fortørkeren. Alternativt kan varmtvann eller lavtrykksdamp produseres
dersom det er naturlige avtakere til dette. Det utkondenserte vannet
separeres fra, og eksporteres.
Restgassen som nå inneholder 87 % CO2, sendes til CO2
eksportbehandlingssystemet.

4.2 CO2 eksportsystem
I et fullskala anlegg vil det være naturlig at etterbehandlingen av CO2
samkjøres på et punkt i prosessen. Denne samkjøringen kan skje på flere
alternative punkter i prosessen. Dersom innholdet av inertgasser og vann
etter fortørken er akseptable for eksportstrømmen, vil det være naturlig å
samkjøre strømmene etter fortørken for å spare utstyrskomponenter i
eksportbehandlingssystemet. Dette vil da skje etter at CO2-strømmen fra
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aminanlegget er komprimert opp til tilsvarende trykk, og vil naturligvis
kreve noe større utstyrsenheter enn hva som kreves for CO2-strømmen
fra aminanlegget alene i den etterfølgende behandlingen. I en slik løsning
vil det være naturlig med et felles tørkeanlegg for CO2.
Et annet alternativ er å ha uavhengige behandlingssystemer for CO2
eksportstrømmene. Hvilken løsning som eventuelt velges beror på hvilken
løsning man velger for eksportbehandling av CO2 fra aminanlegget, hvor
uavhengige man ønsker at anleggene skal være og i hvilken grad man
ønsker å spare antall prosessenheter. Man kan også tenke seg at
strømmene ikke blandes i det hele tatt, men at anlegget i stedet leverer to
forskjellige CO2-kvaliteter.
Nedenfor presenteres to alternativer for et eget eksportbehandlingssystem
for avgassen fra oxyfuelsyklusen, samtidig som det pekes på naturlige
punkter for samkjøring av CO2-strømmene.
Eksportsystemene for CO2 er skissert i vedlegg 3 og vedlegg 4.
I vedlegg 3 skisseres den enkleste varianten av systemet. Det baserer seg
på at det er akseptable verdier av inertgasser og vann i CO2-strømmen.
Avgassen fra fortørken ledes inn på en CO2-kompressor der den
komprimeres til 90 bar i ett trinn. Deretter kjøles gassen ned til 16°C, og
pumpes i dense phase opp til eksporttrykket på 200 bar.
Fordelen med denne prosessen er først og fremst at den er enkel og
består av få komponenter. CO2-strømmene fra oxyfuelprosessen og
aminanlegget kan eventuelt samkjøres før eller etter det siste
pumpetrinnet. Dersom det er behov for det, kan det eventuelt legges inn
et tørketrinn, enten glykolbasert eller molekylsikt (zeolittbasert).
Fangstgraden for et slikt oxyfuel-anlegg vil være 99,8 %.
I vedlegg 4 skisseres et mer avansert eksportbehandlingssystem, der
røykgassen kjøles ned og tørkes til ca 40 ppm H2O, før den trykksettes til
200 bar. I dette systemet er det også mulighet for utskillelse av inerte
gasser (Ar, N2, O2).
Ettersom noe CO2 vil følge med gassene som ventileres vil en slik løsning
redusere fangstgraden for anlegget. Fangstgraden for oxyfuel-anlegget vil
med en slik løsning være 90,0 %, i motsetning til 99,8 % dersom de
inerte gassene ikke ventileres.

4.3 Energibalanse
4.3.1 Kraftproduksjon
Under er en beregning av netto kraftproduksjon fra Cesam-prosessen vist.
Forbruk av kraft i oxyfuel-syklusen samt forbruk til komprimering av CO2strømmen fra oxyfuel-prosessen er inkludert i strømforbruket.
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Kraftproduksjon i oxyfuel-prosessen
Brutto kraftproduksjon dampturbin:
Tap pga mekanisk- og generatorvirkningsgrad:
Netto kraftleveranse fra generator:
Kraftforbruk i oxyfuel-prosessen (ASU ikke inkl.)
Resirkulasjonspumpe:
CO2 eksportsystem:
Totalt kraftforbruk:
Netto kraftproduksjon fra oxyfuel-prosessen (ex ASU):

30,1 MW
1,0 MW
29,1 MW
0,7 MW
1,6 MW
2,3 MW
26,8 MW

Luftseparasjonsanlegget vil kreve 11,5 MW kraft. I aminsyklusen vil det
være et kraftforbruk til røykgassvifte og pumper. I forutsetningene er
dette satt til 66 kWh/tonn CO2, hvilket tilsvarer 8.7 MW. I tillegg vil det
være et kraftforbruk til kompresjon av CO2 fra aminanlegget. Dette er
beregnet til 10,4 MW. Dermed blir netto kraftforbruk for CO2fangstprosessen 3,8 MW.

4.3.2 Dampproduksjon
Prosessen produserer som forutsatt 124 MW mettet damp til
aminforvarmeren ved 140°C og 3,6 bar.
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5 Hjelpesystemer
Følgende hjelpesystemer er kort beskrevet under:




Brensel
Oksygen
Kjølevann

I tillegg vil anlegget ha behov for en del mindre systemer som:







Trykkluft (Instrumentluft)
Ventilsajonssystemer
Brannvann
Produsert vann (fra prosess)
Avløp
Hydrauliske systemer

Disse systemene er ikke beskrevet i detalj i dette prosjektet. Kostnadene
for alle hjelpesystemene er imidlertid inkludert i kostnadsanalysen.

5.1 Brensel
Naturgass er antatt tilgjengelig som beskrevet i seksjon 3.3. Et forenklet
flytskjema er vist i vedlegg 9.
Måling av gassforbruk forutsettes gjort av gassleverandøren. Gassen er
forutsatt tilgjengelig ved ønsket trykk. Dersom leveransetrykket er høyere
eller lavere enn forutsatt, vil det kunne være behov for trykk- og
temperaturjustering av gassen.
Brennverdien for gassen er som følger:
Lower heating value (LHV):
Higher heating value (HHV):

46,1 MJ/kg
51,0 MJ/kg

LHV er brukt for beregning av virkningsgrader for samlet prosess.
Brenselforbruket i gassgeneratoren er 3,3 kg/s.

5.2 Oksygen
Oksygen forutsettes levert som beskrevet i seksjon 3.4. ASU forutsettes
bygget og driftet av oksygenleverandøren, inkludert alle tilhørende
systemer. Det er ikke forutsatt integrasjon mellom ASU og øvrige
prosesser. ASU er derfor ikke beskrevet i detalj her.
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Oksygenforbruket i gassgeneratoren er 12,9 kg/s.

5.3 Kjølevann
Kjølevann forutsettes tilgjengelig som beskrevet i seksjon 3.5.
Kjølevannet forutsettes tatt inn på tilstrekkelig dyp (50-60 m) for å unngå
problemer med levende organismer i kjølevannet. Det bør gjøres en
vurdering av om det er nødvendig med kjemikalieinjeksjon dersom det
ikke er mulig å hente kjølevannet så dypt.
Luftseparasjonsanlegget vil også kreve kjølevann. Der er mulig det vil
være et felles system for kjølevann til ASU og Cesam-prosessen. Dette er
indikert på flytskjemaet. I kostnadsberegningen og mengdeberegningene
for kjølevann er ASU-forbruket imidlertid ikke inkludert.
Total kjølevannsmengde er beregnet til 180 kg/s, fordelt på fortørken og
CO2 kjøler. Energien i disse to strømmene kan imidlertid utnyttes til
varmtvannsproduksjon, fjernvarme, matevannsforvarming eller
produksjon av lavtrykksdamp til øvrige anlegg. Dette kunne vil redusere
kjølevannsbehovet til et svært lavt nivå, samtidig som energiutnyttelsen
blir bedre.
Dersom et av de mer avanserte eksportsystemene for CO2 velges, vil
kjølevannsbehovet økes eller reduseres noe avhengig av hva slags type
kjøleanlegg som velges for å kondensere ut CO2.
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6 Elektrotekniske anlegg
Et Enlinjeskjema for prosessen er vist i Vedlegg 7.
Det er i dette arbeidet forutsatt at Cesam-anlegget tilkobles et
distribusjonsnett på 132kV. Et annet alternativ er at det kobles direkte til
et hensiktsmessig spenningsnivå til kraftstasjonen, men det er ikke tatt
hensyn til dette alternativet her.
Cesam-anlegget vil ha en generator på 40MVA (noe overdimensjonert i
forhold til turbinen). I tillegg vil det tilkobles en nødstrømsgenerator. Det
er forutsatt at dette kan være en felles enhet for flere av anleggene, så
det er ikke tatt høyde for en egen nødstrømsgenerator i
kostnadsberegningene. I tilfelle det ikke er aktuelt med felles
nødstrømsforsyning må dette inkluderes.
I tillegg til å forsyne nettet med elektrisk kraft, vil Cesam-anlegget ha et
eget forbruk. Kraftflyten styres av tilhørende sløyfe i kontrollsystemet. Det
vil installeres et måleapparat på 132kV-siden for måling og logging av
kraftproduksjon.
Eget kraftforbruk fordeles på 4 ulike spenningsnivåer:





11kV for større enheter som pumper, generator og andre drifter
690V for medium størrelse drifter, motorer, pumper og vifter
230V for lys, kontrollpaneler, HVAC og UPS
24VDC for feltinstrumenter og utstyr til kontrollpaneler

11kV busbar vil kobles til en 11kV/690V transformator og forsyne interne
forbrukere, linjen på 230V koples til en 690V/230V transformator for
forsyning av elektrisitet med lavere spenningsnivå.
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7 Styresystem og instrumentering
7.1 Introduksjon
Oxyfuel-anlegget vil utstyres med et moderne kontrollanlegg. Graden av
integrasjon med kontrollsystem for øvrige prosesser er det ikke
forutsetning for å ta stilling til i dette prosjektet. Kontrollsystemet er
derfor beskrevet selvstendig i dette kapitlet. Et topologiskjema for
kontrollsystemet er vist i Vedlegg 8.
Kontrollsystemet vil bestå av flere lukkede sløyfer for kontroll av viktige
komponenter samt et overordnet system for å kontrollere hele anlegget.
Hovedkomponentene er som angitt i listen under:





CES gassgenerator
Damp-turbin
Separasjonsanlegg for CO2
Målestasjon for gass, oksygen og CO2

I tillegg vil det være en egen lukket kontrollsløyfe for følgende prosesser








PCS: Process control system. Dette systemet kontrollerer hele
prosessen og kommuniserer med sløyfene for hovekomponentene
under normal driftsituasjon
PSD: Process shut down. Denne prosessen brukes til å slutte
produksjonsprosessen eller kun enkeltkomponenter.
F&G: Fire & gas detection system. Dette systemet kommuniserer
med alle enheter for overvåking av gasslekkasje, brann- og
varmedetektorer. Etter oppdagelse av en brann, eksplosjon eller
gasslekkasje, aktiveres nødstengesystemet som beskrevet under.
ESD: Emergency Shut-Down. Nødstengesystemet slår av CESAManlegget i tilfelle en situasjon som krever det.
HVAC: Varme og ventilasjon
PDCS: Power distribution control system. Dette systemet overvåker
kraftflyten i produksjonsanlegget og styrer alle effektbrytere og
koblingsanlegg, samt generator og transformator.

Cesam-anlegget vil undersøkes med tanke på farlige situasjoner og
driftsforhold. Kritiske parametere identifiseres og brukes i stenge-logikken
for energiverket. Nødstengesystemet og prosesskontrollsystemet vil være
deler av det totale kontrollanlegget, men de vil også være uavhengig av
de andre sløyfene og komponentene som opererer under normal drift. De
utgjør sikkerhetsbarrierer i tilfelle andre sløyfer eller komponenter ikke
fungerer. De vil prioriteres i følgende rekkefølge:
1. F&G
2. ESD
3. PSD
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Et signal vil aldri kunne overstyre et signal fra et høyereliggende nivå,
men vil alltid kunne overstyre et signal fra et lavere nivå. I tillegg vil
signal fra fangstanlegget eller kraftstasjonen provosere en eventuell
stenging av oxyfuel-anlegget.
Kontrollsystemet vil være tilkoplet en UPS (Uninterruptible Power Supply)
slik at strømstans ikke skal forårsake en ukontrollert nedstenging av
anlegget ved en uønsket situasjon. UPS vil forsyne energi til de
nødvendige enhetene i minimum 30 minutter.

7.2 Alarmsystemet
Alarmsystemet har til hovedhensikt å gi informasjon til operatørene og
annet personell i tilfelle en farlig eller uønsket situasjon. System skal gi
beskjed til operatørene om situasjoner og tilstander som behøver ekstra
oppmerksomhet. Det skal også forespørre operatørene om å gjøre
relevant valg i forhold til drift av enkeltkomponenter og prosessen som
helhet med hensyn til sikkerhet, produksjon, miljø og optimal drift. For at
alarmsystem skal virke hensiktsmessig er det viktig å gjøre en vurdering
av hvilke situasjoner som skal generere en alarm. Alarmsystemet skal
inneholde følgende elementer:







Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

generering
strukturering
prioritering
bebudelse
undertrykkelse
håndtering

Enhver alarm skal informere og guide operatøren til å gjøre riktig
handling. Alarmer skal:





Være relevant for operatørens fullmakter
Anbefale nødvendig eller riktig respons fra operatøren
Være lett forståelig
Mengden alarmer skal være håndterlig for driftspersonalet

Den sekundære oppgaven til alarmsystemet er å produsere en alarm- og
eventlogg. Loggen benyttes tll å analysere driften av anlegget for å kunne
optimalisere prosessen og kontrollsystemet. Loggen vil kunne sorteres
med tanke på alvorlighetsgraden til alarmer og hendelser.
I tillegg til alarmsystemet vil det være et høytalervarsleanlegg og
varsellys som advarer personell i tilfelle en farlig situasjon oppstår.
Forskjellige alarmeringer vil ha forskjellig betydning og antyde
alvorligehetsgraden av situasjonen.
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7.3 Oppstart- og stengesekvenser
De ulike hovekomponentene og kontrollsløyfene vil ha egne oppstart- og
stengeprosesser for det tilhørende utstyret. Hovedkontrollsløyfen vil
håndtere sekvensering av de ulike komponentsløyfene og tilhørende
oppstart og nedstenging.
Hovedkontrollsløyfen mottar klarsignal for oppstart fra de ulike
komponentene. Når alle vesentlige komponenter er klare til oppstart, vil
hovedkontrollsløyfen gi signal om å starte opp til de hovekomponentene i
riktig sekvens. Oppstartssekvensen avsluttes med at generatoren
synkroniseres og tilkobles nettet.
Ved en normal nedstenging av anlegget vil en tilsvarende prosess
iverksettes. Hovedkontrollsløyfen bestemmer sekvensen for nedstenging
av de ulike komponentene i Cesam-anlegget. Selv om anlegget frakobles
nettet og energiforsyningen avbrytes vil roterende utstyr være i bevegelse
og varmt utstyr vil ha en høy temperatur i en lengre tid. Derfor er det
mange komponenter slik som oljepumper og kjølesystemer som må være
i drift etter at anlegget er frakoblet, og operatørene må overvåke
nedstengingen så lenge disse komponentene krever det.
Ved en uønsket situasjon som krever at en komponent stenges ned, for
eksempel på grunn av for høy temperatur eller vibrasjoner eller lignende,
så kan hovedkontrollsløyfen initiere nedstenging av den enkelte
komponenten eller stenge ned hele prosessen.
Hovedkontrollsløyfen til hele tiden overvåke all tilgjengelig informasjon fra
de ulike komponentsløyfene. Informasjonen benyttes til å optimalisere
driften av anlegget med tanke på virkningsgrad og ytelse.

7.4 Kontrollrom
Kontrollrommet vil sannsynligvis samlokaliseres med kontrollrommet for
fangstanlegget, som i sin tur vil kunne samlokaliseres med
kontrollrommet for kraftstasjonen. Dette er en vurdering som må gjøres
når et konkret anlegg skal bygges. Kontrollrommet beskrives derfor som
et selvstendig kontrollrom i denne rapporten.
Kontrollrommet vil lokaliseres i et sikkert område. Kontrollrommet vil
romme alle termineringer og kontrollpaneler for hovedkontrollsløyfen og
de ulike komponentkontrollsløyfene.
Kontrollrommet for oxyfuel-anlegget vil inneholde to operatørstasjoner
samt en storskjerm. Skjermene vil ha et HMI som gir operatørene full
kontroll over kraftverket, prosessen og hovedkomponentene.
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7.5 Instrumentering
Det vil bli valgt passende feltinstrumenter til Cesam-anlegget der det tas
hensyn til blant annet kommunikasjonsprotokoll og ATEX-klassifisering.
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8 Layout og bygg
Layouten har blitt utviklet med tanke på sikkerhet, samt optimale
muligheter for drift og vedlikehold. Anlegget består av to hoveddeler:



Luftseparasjonsanlegg (ASU)
Cesam prosessbygning for oxyfuel-anlegget

I tillegg er enkelte store prosesskomponenter plassert utendørs, og det vil
være et eget bygg for transformatorstasjon. Aminanlegget, kraftverket og
eventuelt øvrige anlegg er ikke inkludert i denne layouten. En illustrasjon
av oxyfuel-prosessen inkludert luftseparasjonsanlegg er vist i Figur 6.
Lufteparasjonsanlegget sees til venstre på tomten, mens Cesam (oxyfuel)
prosessbygning sees til høyre. Transformatorstasjonen står inntil
prosessbygningen på høyre side.

Figur 6: Illustrasjon av oxyfuel-delen av Cesam-prosessen inkludert
luftseparasjonsanlegg.

Oxyfuel-prosessen vil alltid være samlokalisert med andre større
prosessenheter, som kraftverk og post-combustion CO2-fangstanlegg. Det
vil være naturlig å samlokalisere kontrollrom, personalrom og en del
andre fasiliteter, og et eget bygg for disse funksjonene er derfor ikke tatt
med i layout.
Layouten for anlegget er lagt opp med god plass mellom de forskjellige
prosessenhetene, og rikelig plass til vedlikeholdsarbeider. Dette betyr
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samtidig at anlegget kan kompakteres en del i de tilfeller hvor det er
restriksjoner på tilgjengelig areal. Byggekostnadene vil muligens kunne
reduseres noe med et mindre bygg.
Flere supplerende skisser av anlegget finnes nedenfor og i Vedlegg 11.

8.1 Luftseparasjonsanlegg
Luftseparasjonsanlegget vil være en egen fabrikk som driftes av
leverandøren. Grunnflaten for anlegget er 32x42 m, totalt 1344 m2. En
mulig integrasjon mellom prosessanlegget og ASU er ikke tatt hensyn til i
denne studien. En illustrasjon av luftseparasjonsanlegget er vist i Figur 7.

Figur 7: Illustrasjon av luftseparasjonsanlegg

Den største komponenten i luftseparasjonsanlegget er selve “coldbox”’en,
altså det kryogene destillasjonstårnet, som sees til venstre på
illustrasjonen. Videre er lagringstanken for oksygen, som vises i
forgrunnen i illustrasjonen, en relativt høy vertikal tank. Øvrige
hovedkomponenter er luftrensere, kompressorer og varmevekslere.
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8.2 Oxyfuel-prosessen
Prosessbygget for oxyfuel-delen av Cesam-prosessen har en grunnflate på
18x35 m (630 m2), og består av to etasjer. I prosessbygningen er
følgende hovedutstyrspakker lokalisert:







Brenselhåndtering (1.egt)
CES gassgenerator (2.egt)
Dampturbin (2.egt)
Fortørke (1.egt)
CO2-kompresjon (1.egt)
Kondensattank (1.egt)

Dampomformeren er plassert utendørs. Denne består av en gasskjøler
som reduserer gasstemperaturen ned til kondensasjonspunktet, og en
kondensator som utnytter kondensasjonsenergien i vanndampfraksjonen.
Begge er basert på en løsning fra aktuell leverandør. Illustrasjoner av
prosessbygget er vist i Figur 8 og Figur 9.
I 2. egt. ser man de dominerende komponentene gassgeneratoren
(plassert i container) og dampturbinpakken. Generatoren er den klart
største delen av dampturbinpakken, vist i rødt på modellen.

Figur 8: Illustrasjon av prosessbygget uten vegger og tak.

Utenfor bygget står dampomformeren. Denne består av to tårn, der det
smaleste er en gasskjøler som utnytter den termiske energien i gassen
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ned til kondensasjonspunktet, og den andre er en kondensator der
kondensasjonsenergien i avgassen fra turbinen utnyttes. Ren damp med
3,6 bars trykk produseres i begge tårnene, og leveres til aminstripperen
(ikke inkludert i modell) fra stussen på den nederste tverrkoblingen
mellom tårnene.
Dampturbinen er plassert nær dampomformeren på utsiden av bygget for
å redusere lengden av de største rørene.
Det er en traverskran i hver etasje for håndtering av tungt prosessutstyr
og vedlikeholdsoperasjoner. Det er en utsparing i gulvet mellom 1. og 2.
etasje for enkelt å kunne transportere utstyr inn og ut av 2. etasje.

Figur 9: Illustrasjon av prosessbygget uten gulv, vegger og tak.

I 1. egt. er de største komponentene CO2 kompressor pakke,
kondensattank og fortørke. CO2 kompressor pakke består av motor, gir og
kompressor, der motoren er klart størst. Under kompressorpakken ligger
CO2 eksportkjøler.
De mest sikkerhetskritiske komponentene er brenselhåndteringen, CES
gassgenerator og dampturbin. Disse er plassert innenfor eksplosjonssikre
brannvegger. Et eventuelt eksplosjonstrykk ledes mot kortveggene av
huset der det er minst fare for at personer oppholder seg og at øvrig
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utstyr blir ødelagt. En plantegning av begge etasjer i prosessbygget er vist
i Figur 10.

Figur 10: Plantegning for begge etasjer i prosessbygget.
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9 Risikoanalyse
9.1 Risikoelementer
De mest sikkerhetskritiske systemene vil være:





Gassgenerator
Oksygen/ASU
Brenselssystem
Dampturbin

I tillegg vil trykksatte tanker og rørsystemer utgjøre en risiko.

9.2 Mulige uønskede hendelser
En analyse av et lignende anlegg ble utført i fase 1 av ZENG-prosjektet
(CO2 Norway et al: Zero Emission Norwegian Gas (ZENG) Phase-1:
Concept & Feasibility study, 2004). Analysen ble gjennomført som en
HAZID (Hazard Identification session) i samarbeid med Det Norske
Veritas.
De viktigste uønskede hendelsene som ble identifisert og er relevante for
oxyfuel-prosessen i Cesam var:










Lekkasje av naturgass, med påfølgende eksplosjonsfare
Eksplosjon i gassgenerator som følge av svikt i kjølesystemet,
antenningen eller andre systemer
Lekkasje av naturgass inn til luftinntak for ASU, med påfølgende
eksplosjonsfare
Lekkasje av ren oksygen, som kan gi høy antennelsesfare ved
kontakt med brennbare stoffer
Lekkasje fra rørsystemer og prosesskomponenter med høyt
trykk/temperatur
Lekkasje av CO2, som kan gi lavt oksygennivå i luften
Mekanisk svikt i turbinen kan medføre fragmenter/prosjektiler med
svært høy hastighet, som kan skade personer og utstyr
Lekkasje av smøreoljer eller olje fra transformator kan medføre
brann
Sabotasje

En grundigere gjennomgang av risikoelementene ved prosessen må gjøres
etter at lokasjon for et eventuelt anlegg er valgt. Cesam vil ikke være en
selvstendig prosess, og risikoelementene må derfor sees i sammenheng
med øvrige prosessanlegg og andre relevante forhold på den valgte
lokasjonen.
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9.3 Designprinsipper
Oksygenanlegget og oxyfuelprosessen lokaliseres på hvert sitt område for
å redusere risikoen. Videre bygges brenselshåndtering, gassgenerator og
dampturbin inn i en bygning med eksplosjonssikre vegger, der
trykkbølgen fra eventuelle eksplosjoner ledes mot kortveggene på bygget
for å minimere risiko for skade på personell og utstyr.
Kontrollrom og øvrige oppholdsrom for personale samlokaliseres med
tilsvarende fasiliteter for øvrige anlegg i trygg avstand fra de
sikkerhetskritiske komponentene.
En videre gjennomgang av designprinsipper vil være nødvendig når en
konkret lokasjon for et eventuelt anlegg er valgt.
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10 Drifts- og vedlikeholdsfilosofi
10.1 Driftsmønster
Oxyfuel-prosessen produserer damp til aminstripperen, og må således
følge samme driftsmønster som aminanlegget. Aminanlegget vil på
samme måte følge samme driftsmønster som kraftverket.
Fleksibiliteten i gassgeneratoren er svært stor. Den kan fint kjøres ned
under 20 % last. Dampturbinen er også fleksibel, selv om effektiviteten til
turbinen vil avta jo mer man avviker fra designspesifikasjonen. Oxyfuelprosessen vil dermed normalt være mer fleksibel enn kraftverket og
aminanlegget, og ikke ha noen problemer med å kjøre på de samme
dellastnivåene.

10.2 Vedlikehold
Planlagt vedlikehold som krever driftsstans må gjøres samtidig på alle
anleggene. Gassgeneratoren vil være den delen av oxyfuel-prosessen det
vil være knyttet størst usikkerhet til med tanke på vedlikeholdsintervaller.
Det er noe begrenset erfaringsdata for den store gassgeneratoren.
Erfaring med del lille gassgeneratoren (mer enn 2000 timer drift) har
imidlertid vist at denne trenger lite med vedlikehold, og opprettholder
stabil drift over lengre tid.
Dampturbinen er en type utstyr som kan kjøre lange perioder uten
vedlikeholdsstopp. Det er noe usikkerhet når der gjelder korrosjon over
lang tid i turbinen som følge av at den ikke har ren damp som
arbeidsmedium. Erfaringene fra Kimberlina har vist at dette ikke har vært
noe problem så langt.
Det er ut i fra dette ikke forventet at oxyfuel-prosessen vil kreve
vedlikeholdsstans utover det kraftverket vil ha behov for.
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11 Investeringskostnader
Et estimat for investeringskostnaden for oxyfuel-anlegg for Cesam er
beregnet. Kostnadsestimatene er basert på oppgitte budsjettpriser på
hovedutstyr, i kombinasjon med erfaringstall/faktorer og beregninger for
øvrige kostnader.
Kostnadene til prosessutstyret domineres av tre hovedutstyrspakker, som
til sammen utgjør mer enn 75 % av utstyrskostnadene. Disse tre er
gassgeneratoren, dampturbinpakken og dampomformeren.
Kostnadene er beregnet med det enkleste eksportsystemet for CO2.
Dersom et av de mer avanserte systemene velges, for eksempel for å
tørke CO2 ytterligere eller fjerne inerte gasser vil dette påvirke kostnadene
noe. Effekten av disse endringene vil imidlertid ikke utgjøre mer enn opp
til ca 5 %, og de er derfor godt innenfor usikkerheten i estimatet.
Følgende valutakurser er benyttet i kostnadsestimatet:
1 EUR = 8,16 NOK
1 USD = 6,00 NOK
Oksygen er forutsatt kjøpt inn fra leverandøren av
luftseparasjonsanlegget. Oksygenforbruket blir dermed en ren
driftskostnad, og kommer derfor ikke med i
investeringskostnadsestimatet. Aminanlegget, kraftverket og eventuelt
øvrige anlegg er heller ikke inkludert i dette kostnadsestimatet.
I kostnadsestimatet er mest sannsynlige investeringskostnad beregnet til
448 mill NOK.
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12 Driftsøkonomi
12.1 Driftskostnader
Driftskostnadene for oxyfuel-delen av Cesam-prosessen vil bestå av
følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brenselforbruk
Oksygenforbruk
Vedlikehold
Personell
Hjelpesystemkostnader
Kapitalkostnader
Forsikring
Skatter og avgifter

Ved beregning av driftskostnader er følgende forutsetninger lagt til grunn:
Driftstid:
Økonomisk levetid:
Rentesats:
Gasspris:
Oksygenpris:
Personalkostnader:
Skatter, avgifter og
forsikring:

8060 timer/år
15 år
6%
18 øre/kWh (= 5 øre/MJ = 2 kr/Sm3)
235 NOK/tonn
800.000 NOK/årsverk
Ikke inkludert

Det enkleste eksportsystemet for CO2 er brukt for estimering av
driftskostnader, men valg av eksportsystem vil ikke påvirke kostnadene i
vesentlig grad. Kostnadsestimatet omfatter ikke drift av aminanlegget,
kraftverket eller eventuelt øvrige anlegg. Beregning av de enkelte postene
er nærmere beskrevet under.

12.1.1

Brenselforbruk

Brenselforbruket ved 8060 driftstimer ved full effekt vil være 4,38 PJ/år
(=4 380 000 GJ/år). Dette gir en brenselskostnad på NOK 219 mill
NOK/år.

12.1.2

Oksygenforbruk

Oksygenfabrikken er forutsatt driftet av oksygenleverandøren. Cesamprosessen kjøper således inn oksygen. Oksygenforbruket ved 8060
driftstimer ved full effekt er 374 300 tonn/år. Dette gir en oksygenkostnad
på 88 mill NOK/år.
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Vedlikehold av turbin

Vedlikeholdsarbeidet på dampturbinen er beregnet å koste ca 5 mill
NOK/år.

12.1.4

Personalkostnader

Oxyfuel-delen av Cesam-prosessen forventes å driftes sammen med et
aminrenseanlegg og evt et kraftverk Det vil således ha en del
fellesfunksjoner med de øvrige (større) enhetene. Personellet som kreves
til oxyfuel-prosessen er:
Driftssjef
Vedlikeholdssjef
Vedlikeholdspersonell
Prosessoperatører (skift)
Administrativt personell

1
1
2
6
1

Totalt 11 personer dedikert til oxyfuel-prosessen. Dette gir en kostnad på
ca 9 mill NOK/år.

12.1.5

Hjelpesystemskostnader

Hjelpesystemskostnader omfatter smøresystemer, trykkluft, vann,
demineraliseringsanlegg osv. Disse kostnadene er estimert til 5 mill
NOK/år.

12.1.6

Kapitalkostnader

Kapitalkostnadene er beregnet til 46 mill NOK/år basert på
investeringskostnaden oppgitt i kapittel 11 og forutsetningene gitt over.

12.1.7

Driftskostnader

Oppsummering av driftskostnadene er gitt under, samt illustrert i Figur 11.
Brensel
Oksygen
Vedlikehold turbin
Personalkostnader
Hjelpesystemkostnader
Kapitalkostnad
Sum

219
88
5
9
4,5
46
371 mill NOK/år

This document is the property of Nebb Engineering and is not to be reproduced without the written consent of Nebb
Engineering.

203104
Hovedrapport

Doc. No.:
Rev.: 01
Page 36 of 43

Kostnasdfordeling drift (mill NOK/år)
46
18
Brensel
Oksygen
Øvrig drift og VH
88

219

Kapitalkostnad

Figur 11: Fordeling av driftskostnader.

Totale driftskostnader beløper seg til 371 mill NOK/år. Naturgass er den
dominerende faktoren i driftskostnadene, og en gasspris på 18 øre/kWh
(= 2 NOK/Sm3) er forutsatt i beregningene. Sammenhengen mellom
gasspris og årlige driftskostnader er gitt i Figur 12.

Driftskostnader (mill NOK/år)

Driftskostnad og gasspris
700
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Brenselkost (øre/kWh)
Figur 12: Sammenheng mellom gasspris og driftskostnader.

12.2 Driftsinntekter
Driftsinntektene fra oxyfuel-prosessen vil være salg av elektrisk kraft,
direkte til ASU/aminanlegg, eller via strømnettet, samt dampleveranse til
stripperen.
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Oxyfuel-prosessen kan levere 26,8 MW elektrisk kraft. Ved en strømpris
på 47 øre/kWh (gjennomsnittlig Nordpool-pris 2010) vil dette gi en inntekt
på 102 mill NOK/år.
Dampleveransen til stripperen vil da måtte ha en pris på 27 øre/kWh for
at oxyfuel-prosessen i Cesam skal gå break-even. Da er kostnader til
transport og lagring av CO2 ikke inkludert. Ettersom driftskostnadene er
svært avhengig av gassprisen, vil dampprisen som kreves for å gå breakeven ha en sterk korrelasjon til gassprisen. Denne sammenhengen er vist
i Figur 13.

Damppris og gasspris
Damppris (øre/kWh)
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Figur 13: Sammenhengen mellom gasspris og break-even damppris.
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13 Mulige forbedringer av prosessen
Det pågår vesentlig utvikling på flere områder innen oxyfuel CO2-fangst.
Utviklingen vil kunne påvirke vår prosess positivt når det gjelder
kostnader og virkningsgrad. I dette kapitlet er de vesentligste
utviklingselementene kommentert.

13.1 Oksygenproduksjon
Ion Transport Membrane (ITM) har i flere år vært identifisert som en
lovende teknologi for luftseparasjon, med potensiale for langt lavere
energiforbruk og kostnader enn dagens kryogene luftseparasjonsenheter.
ITM kalles også Oxygen Transport Membrane (OTM), og er en type Mixed
Conducting Membrane (MCM).
Luft mates inn på den ene siden av membranen, oksygenet ioniseres og
transporteres gjennom membranen som O2-, og oksideres til O2 på
permeatsiden.
Det finnes i hovedsak to typer membraner, en for ren oksygenproduksjon
og en for syngasproduksjon der det foregår en oksidasjonsreaksjon på
permeatsiden. Begge membrantypene krever høy temperatur, typisk
900°C. Membranene er 100 % selektive for oksygen, og man vil dermed
ikke få med mindre mengder Argon og Nitrogen slik man gjør i kryogene
luftseparasjonsanlegg.
Air Products i USA har arbeidet med teknologien siden 1988, men det er
særlig de siste årene at teknologiutviklingen har begynt å nærme seg
fullskala kommersielle anlegg. De fokuserer nå hovedsakelig på membran
for ren oksygenproduksjon. I 2005 ble en liten pilot (5 ton per dag
oksygen) bygget, og det pågår nå en oppskalering til 150 tonn per dag
(byggestart 2011). Videre oppskalering til 2000 tonn per dag er planlagt i
2013/2014.
Praxair fokuserer på membran for syngasproduksjon, og da hovedsakelig
kullbasert. Membranen som utvikles kan allikevel være interessant for
andre oksyfuelprosesser. Den vil høyst sannsynlig fungere minst like godt
i en gassbasert oxyfuelprosess som i en kullbasert.
Den høye temperaturen i membranprosessen krever integrasjon mot den
øvrige prosessen for å oppnå en mest mulig effektiv prosess. Valg av
integrasjonsløsning vil påvirke forbedringspotensialet. Prosessen vil egne
seg godt til integrering med Cesam-prosessen, da man for eksempel kan
utnytte den høye temperaturen fra gassgeneratoren (opp til ca 1650°C) til
å varme opp luft, samtidig som spillvarmen kan utnyttes til
dampproduksjon.
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Air Products indikerer at teknologien kan gi ca 30 % reduserte kostnader
ved oksygenproduksjon, og 30-60 % reduksjon i energiforbruket. God
integrasjon med en oxyfuelprosess kan gi enda større besparelser.
Teknologien vil dermed utgjøre et stort sprang mot høyere virkningsgrad
og lavere kostnader for oxyfuelprosesser.

13.1.1

Bi-produkter fra oksygenproduksjon

Bi-produkter fra oksygenseparasjonsanlegget vil være Nitrogen (ca 4 000
tonn/dag) og muligens Argon (ca 50 tonn/dag). Dersom det finnes
forbrukere av disse produktene vil driftsøkonomien for prosessen kunne
forbedres.

13.2 Turbinutvikling
I denne studien har vi basert oss på en standard dampturbin. Det finnes
imidlertid dampturbiner som tåler høyere temperatur (og trykk).
Implementering av disse vil kunne gi en noe høyere virkningsgrad.
En vesentlig forbedring av virkningsgraden vil man imidlertid først oppnå
ved utvikling av oxyfuel gassturbiner. Det pågår for tiden utvikling av to
modeller gassturbiner i USA, i et samarbeidsprosjekt ledet av Clean
Energy Systems. Den mest avanserte av disse turbinene vil ha en
innløpstemperatur på expanderen på ca 1230°C.
En videre utvikling mot fullskala oxyfuel gassturbiner med liknende
spesifikasjoner som moderne, konvensjonelle gassturbiner (~1450°C
innløpstemperatur) vil kunne øke virkningsgraden for Cesam-prosessen
ytterligere.

13.3 Kondensatorutvikling
Nebb ser på muligheten for å utvikle forbedrede komponenter med tanke
på dampgjenvinning og tørking av CO2 fra røykgassen til et oxyfuel
kraftverk. Denne prosessen er utfordrende ettersom det i røykgassen vil
være en blanding av kondenserbare og ikke-kondenserbare gasser.
I en konvensjonell varmeveksler vil man da oppleve en akkumulering av
de ikke-kondenserbare gassene ved kjøleflatene, ettersom vannet
kondenseres ut her. Dette vil redusere varme- og masseovergangen, og
det vil kreve større dimensjoner. I tillegg vil partialtrykket til vannet falle
gjennom kondensatoren, ettersom vannet kondenserer ut. Dermed vil
også kondensasjonstemperaturen falle.
En prinsippskisse av Nebb’s løsning er gitt i vedlegg 5.
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I Cesam-prosessen kan apparatet benyttes til dampomformer og fortørke.
Disse apparatene inkluderer kombinert kondensasjon av damp i
røykgassen og gjenvinning av kondensasjonsenergien til damp/varmeproduksjon.
Vi ser her muligheten for å utvikle en norsk-produsert komponent med
små dimensjoner. Utviklingen av et slikt apparat vil ikke påvirke
prosessens virkningsgrad vesentlig. Fordelene vil imidlertid være lavere
investeringskostnad, enklere transport og montasje samt mindre behov
for areal til installasjonen på grunn av de reduserte dimensjonene.

13.4 Integrasjon med aminanlegget
Integrasjon med aminanlegget kan gjøre at man kan unngå å produsere
ren damp til aminforvarmeren, og i stedet bruke avgassen fra turbinen
direkte i aminforvarmeren. Dette vil kunne spare en stor komponent i
prosessen, samtidig som det vil kunne forbedre virkningsgraden noe.
Dette medfører imidlertid spesielle utfordringer på grunn av av aminets
temperatursensitivitet. Den fallende kondensasjons-temperaturen som
følge av det fallende partialtrykket til H2O når det er ikke-kondenserbare
gasser til stede, gir i utgangspunktet temperaturvariasjoner over
varmeveksleren. En slik utvikling vil derfor kreve tett samarbeid med
leverandør av aminanlegg.

13.5 Varmeintegrasjon
Dersom det er mulig å utnytte relativt lavverdig varme (opp til ca 150°C)
på anlegget, vil det kunne være hensiktsmessig å bruke et annet medium
for varmeveksling i fortørkeren og CO2/mixgass kjøleren. Dette kan for
eksempel være forvarming av vann til en dampsyklus eller produksjon av
varmtvann til for eksempel fjernvarme. I tillegg vil energien i
overskuddsvannet som produseres i prosessen kunne utnyttes til samme
formål.
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14 Konklusjon
14.1 Virkningsgrad
Netto kraftproduksjon fra oxyfuel-syklusen er beregnet til 26,8 MW. Da er
elektrisk kraft til internt forbruk og komprimering av CO2 fra oxyfuelsyklusen til 200 bar medberegnet.
Luftseparasjonsanlegget vil kreve 11,5 MW elektrisk kraft. Kraftforbruket i
aminanlegget er basert på forutsetningene beregnet til 8.7 MW. I tillegg er
energien som kreves for kompresjon opp til 200 bar beregnet til 10,3 MW.
Totalt vil derfor CO2 fangstanlegget, inkludert kompresjon av all fanget
CO2 til 200 bar kreve 3,8 MW kraft fra gasskraftverket.
Kraftproduksjonen til gasskraftverket uten CO2-fangst er 430 MW. Netto
kraftproduksjon fra gasskraftverket inkludert CO2-fangst og komprimering
vil da være 426,2 MW. Totalt innfyrt effekt i gasskraftverket og oxyfuelsyklusen er 891 MW. Dette gir anlegget en total elektrisk virkningsgrad på
47,8 %.
Totalvirkningsgraden for anlegget er basert på et termisk energibehov i
aminanleggets reboiler på 3,41 MJ/kg CO2 fanget. Utvikling innen
aminteknologi tyder på at dette energibehovet vil synke. Dette vil påvirke
totalvirkningsgraden for kraftverket positivt. Sammenhengen mellom
totalvirkningsgrad for kraftverket og termisk energibehov i stripperen er
vist i Figur 14.

Netto virkningsgrad for kraftverk

Virkningsgrad og energibehov i stripper
51,0 %
50,0 %
49,0 %
48,0 %
47,0 %
46,0 %
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2,5

3

3,5

4

Dampforbruk i reboiler (MJ/kg CO2 fanget)

Figur 14: Sammenheng mellom totalvirkningsgrad for kraftverket og termisk
energibehov i stripperen.
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14.2 Fangstgrad

Fangstgraden for aminanlegget er i forutsetningene satt til 86 %. For
oxyfuel-syklusen er fangstgraden 99,8 %. Dette gir fangstanlegget en
total fangstgrad for CO2 på i overkant av 88 %.

14.3 Investeringskostnader og driftsøkonomi
Investeringskostnaden for oxyfuel-delen av Cesam-anlegget er beregnet
til 448 mill NOK.
Driftskostnadene er beregnet til 371 mill NOK/år. Naturgass er den
dominerende faktoren i driftskostnadene, og en gasspris på 18 øre/kWh
(= 2 NOK/Sm3) er forutsatt i beregningene.
Driftsinntektene fra oxyfuel-prosessen vil være salg av elektrisk kraft og
dampleveranse til stripperen. Oxyfuel-prosessen kan levere 26,8 MW
elektrisk kraft. Ved en strømpris på 47 øre/kWh vil dette gi en inntekt på
102 mill NOK/år.
Dampleveransen til stripperen vil da måtte ha en pris på 27 øre/kWh for
at oxyfuel-delen av Cesam-prosessen skal gå break-even. Da er kostnader
til transport og lagring av CO2 ikke inkludert. Ettersom driftskostnadene er
svært avhengig av gassprisen, vil dampprisen som kreves for å gå breakeven ha en sterk korrelasjon til gassprisen. Denne sammenhengen er vist
i Figur 15.
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Figur 15: Sammenhengen mellom gasspris og break-even damppris.
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