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SILISIUMPROSESSENE OG BIO-KARBON
Smelteverksindustrien i Norge lager en rekke ulike metaller og legeringer. I dette inn-
legget vil vi imidlertid kun se på mulighetene for å bruke bio-karbon til produksjon av
silisium og ferrosilisium. Dette valget gjør vi fordi bio-karbon er kostbare råmaterialer
som det er mest realistisk å bruke der bio-karbon synes å kunne ha en tilleggsverdi
utover det å erstatte fossile karbonmaterialer. Smelteverkene har erfart at dette er mest
typisk for silisiumprosessene.

Silisium- og ferrosilisiumindustrien i Norge er stor i internasjonal sammenheng.
Produktene er en viktig del av den moderne materialteknologien. En vesentlig del av
verdens produksjon av solceller er basert på råstoff fra norske smelteverk. Det et
samme gjelder for en rekke produkter som kontaktlinser, tåtesmokker, tetningsmasser
osv. Høyverdig ferrosilisium er en forutsetning for produksjon av høyfaste stålkvalite-
ter som kan gjøre bilene lettere.

Miljøvennlige transformatorer med lave effekttap krever stål laget med spesialfer-
rosilisium.

Både silisium og ferrosilisium er nødvendige materialer for en bærekraftige global
utvikling. Produksjonen av disse legeringene krever imidlertid en så høy temperatur at
prosessen i praksis må foregå med elektrisk energi i lysbuer. Miljømessig synes det
riktig at det lages mye silisiumlegeringer basert på fornybar vannkraft i Norge. Dette
synspunktet forsterkes av det faktum at norsk smelteverk ligger helt i front på verdens-
basis når det gjelder gjenvinning av energi fra ovnene. Det vil være et dårlig miljø-
messig alternativ om disse legeringene i stedet skulle bli produsert i land som brenner
kull for å produsere elektrisk kraft. De mest aktuelle landene synes også å ligge langt
tilbake når det gjelder gjenvinning av energi.

FESILASA OG S. SYR PEDERSEN AS SAMMEN OM BIO-KARBON
Hele ferrolegeringsbransjen står sammen bak den generelle forskningen i Norge rundt
bruk av bio-karbon i silisiumprosessene. Vi står frem her fordi ferrolegeringsprodusen-
ten Fesil ASA og karbonmaterialfirmaet S. Syr Pedersen AS en tid har samarbeidet om
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å starte produksjon av bio-karbon i Russland for den norske smelteverksindustrien. På
50/50-basis har de to nevnte firmaer i Norge dannet Norchar AS som igjen har etablert
et russisk «joint venture» der Norchar er majoritetseier mens strategiske russiske part-
nere eier resten. Etter en generell vurdering av silisiumprosessene og bio-karbon
kommer vi tilbake til våre russiske aktiviteter.

BIO-KARBON, FOSSILT KARBON OG CO,
Silisiumlegeringer må i prinsipp lages med fast karbon (C-fix) som reduksjonsmiddel.
Fast karbon er da et kjemisk råstoff og ikke en generell energikilde som kan erstattes
med gass e.l.

Alle aktuelle karbonmaterialer inneholder både fast karbon og karbon som er
bundet i flyktige bestanddeler. Karbon i flyktige bestanddeler drives av som gass ved
lave temperaturer og betyr lite for selve silisiumprosessen som er en høytemperatur-
prosess. Flyktige bestanddeler avgir imidlertid varme når de forbrennes på ovnstop-
pen.

De meste aktuelle karbonmaterialer for silisiumprosessene er her listet opp :

Materiale/opprinnelse
Kull Fossilt
Koks Fossilt
Trekull Bio
Treflis Bio

Flyktige
30-40 %
5-15 %

15-35 %
70-80 %

C-fix
55-65 %
75-90 %
60-80 %
20-30 %

C-fix pris
1.000 kr/t C-fix
1.500 krA C-fix
2.600 krA C-fix
3.500 krA C-fix

C-fix fordeling
60%
25%
10%
2%

Priser er hentet fra SlNTEF-rapport SFT3 34 A91056, mens C-fufordeling er hentet fra
Stiftelsen Østfoldforskning OR 48.96

Tabellen over viser at silisiumprosessene i Norge dekker 10-15 % av sitt karbonbehov
fra bio-masse i form av treflis og trekull. De viktigste karbonkildene er kull (60 %) og
koks (25%), og hovedårsaken er den lave prisen per tonn C-fix.

I dag gir den norske produksjonen av silisium og ferrosilisium et årlig utslipp på ca
2 mill tonn fossil COJ eller 5-6 % av Norges totale COa-utslipp. Dette utgjør likevel
kun rundt 1/2 av de COj-utslippene en ville ha fått fra en tilsvarende produksjon i et
land med kullkraft.

Kostnadene til karbonmaterialer utgjør mellom 15 og 25 % av de totale driftskost-
nadene for silisiumprosessene. En massiv overgang fra kull/koks til bio-karbon ville
derfor, med de prisene som er vist overfor, totalt ødelegge muligheten for lønnsomme
silisiumprosesser i Norge. Når en i det hele tatt bruker bio-karbon i dagens prosesser,
så er årsaken at trekull og flis gir visse fordeler i silisiumprosessene i forhold til kull og
koks. Se neste avsnitt.

Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) har i flere år arbeidet med kart-
legge fordelene med biokarbon i silisiumprosessen. Med i foreningen er Elkem ASA,
Fesil ASA, Finnfjord Smelteverk AS og Tinfos Jernverk AS. Interessante forprosjekter
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rundt bio-karbon er gjennomført i samarbeid med SINTEF og Stiftelsen Østfoldforsk-
ning.

Med støtte fra både Norges Forskningsråds KLIMATEK-program og Statoil starter
FFF i disse dager et omfattende prosjekt rundt bio-karbon som vil gå over 5 år. Både i
laboratorier og ved store driftsforsøk ute i verkene vil en undersøke mulighetene for å
optimalisere bruken av bio-karbon i silisiumprosessene. Dette vil forhåpentligvis vise
at bio-karbon kan ha en enda større nytteverdi slik at det blir økonomisk forsvarlig å
øke bruken av bio-karbon.

Totalt vil dette koste 20 mill. Dette er bransjen største felles samarbeidsprosjekt
noen gang.

Ingen produsenter av silisium eller ferrosilisium rundt i verden betaler CO* -avgif-
ter, heller ikke de norske. Det er ingen grunn til å legge skjul på at muligheten for sær-
norske COJ -avgifter for prosessindustrien er et skremmende tanke. Etter vårt syn vil
eventuelle særnorske avgifter være stikk i strid med ideen om at man skal tenke globalt
og handle lokalt så lenge norsk produksjon ferrolegeringer har lave Cd-utslipp og mye
energi gjenvinnes i prosessene.

For å forstå fordelene med trekull og flis må en se litt på selve silisiumprosessen.

BIO-KARBON I SILISIUMPROSESSENE
Biokarbon koster vesentlig mer enn de normale fossile karbonmaterialene, men gir
også visse fordeler i forhold til kull og koks :
- Ris har en viktig effekt ved at den gir en bedre gassfordeling i ovnen
- Både trekull og flis er spesielt reaktive karbonmaterialer. Det er positivt for

prosessutbyttet. Dessuten har begge biomaterialene en gunstig effekt på de
elektriske forholdene i ovnen.

For å gi et realistisk bilde av hvor viktig det er med høy reaktivitet, er det nødvendig å
se litt på silisiumprosessene som i korthet ut på å fjerne de to oksygenatomene i kvarts-
molekylet, og den logiske prosessen burde da være følgende :

SiO, + 2C = Si(metall) + 2CO(gass) (1)

Så enkel er dessverre ikke virkeligheten. Som det fremgår av ligningen over skal det
fjernes to oksygenatomer fra hvert kvartsmolekyl. Et spesielt forhold ved denne pro-
sessen er at kvarts der en har fjernet ett oksygenmolekyl lett danner SiO-gass ved ca
2.000 °C :

SiO, + C = SiO(gass) + CO(gass) (2)

Denne SiO-gassen har lett for å følge CO-gassen ut av ovnen og oksidere tilbake til
SiO2 (kvarts/silika-støv). Dette skjer når gassen møter luft utenfor ovnen. Avgassene
renses i store posefiltre. I Norge renses det årlig ut over 100.000 tonn silikastøv fra sili-
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siumprosessene. Silikastøv laget rundt 1980 store deponeringsproblemer, men er i dag
et godt salgsprodukt

Typiske tap for ferrosilisiumprosessen i form av SiO-gass er ca 10 % mens en ved
produksjon av silisiummetall gjeme taper rundt 15 %. Silikastøvet kan selges, men
prisen er bare ca 10 % av prisen for silisium metall. Dette er dårlig forretning når en
vet at det første prosesstrinnet til SiO-gass(2) bruker hele 90 % av energien. Trinnet
SiO til Si bruker bare 10 %.

Dessuten koster fjerning av det første oksygenatomet 50 % av karbonforbruket
Å redusere tapene av silisium så langt det er teknisk og økonomisk mulig er derfor

et viktig mål både for silisium- og ferrosilisiumprosessen. Det er nettopp på dette
området en håper å kunne optimalisere bruken av bio-karbon som på grunn av sin høye
reaktivitet har en spesiell evne til å fange opp den verdifulle SiO-gassen på vei ut av
ovnen etter følgende reaksjon:

SiO (gass) + C(reaktiv) = SiC(fast) + CO(gass) (3)

Reaktivt karbon har evnen til å fange opp og gjenvinne SiO-gassen ved at den reagerer
til silisiumkarbid (SiC); et fast stoff som er et meget verdifullt mellomprodukt i proses-
sen.

AKTUELLE KRAV TIL BIO-KARBON
Begrepet bio-energi omfatter alle levende/biologiske/organiske materialer som kan
brennes og avgi energi. Som bio-energikilde vil de fleste materialer bli vurdert ut fra
sin brennverdi og forbrenningstekniske egenskaper.

Når smelteverksbransjen skal vurdere eventuelle kilder for bio-karbon, må vi imid-
lertid legge til grunn helt andre kriterier enn det som er normalt for bio-energi. Nå skal
det nevnte KLIMATEK-prosjektet lære oss mye mer om riktig valg av råstoffer og pro-
sess for optimal produksjon av bio-karbon i form av flis, halvbrent flis/trebiter(=roa-
sted wood) og trekull.

Våre foreløpige vurderinger er basert på dagens erfaringer som tilsier at en rekke
kilder for bio-energi trolig er lite egnet:

- Bio-materialer som forkulles til tette beklignende strukturer har lite åpne
porer som er viktig for reaktiviteten. Vi er redd for at komprimering og var-
mebehandling av trevirke/ spon o.l til briketter faller i denne kategorien,
men det vil vi få vite mer om senere.

- Bio-materialer som ikke har en viss størrelse (> 10 mm) eller mekanisk
styrke til å beholde sin størrelse ved transport frem til ovnen, vil lett blåse
bort og brenne opp i avgassrørene.

- Bio-materialer av enkelte tette/tunge tresorter (f .eks. ironwood) blir helt
ubrukelig som trekull fordi trekullbitene mangler porer og oppfører seg
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som dårligste koksen en får kjøpt.
- Bio-materialer med forurensninger av jern, f.eks rivningstrevirke, er lite

egent for silisium
- Bio-materialer med vesentlige forurensninger av aluminium, titan og en del

andre elementer er ikke brukbart hverken for silisium eller ferrosilisium.

Det kan synes riktig å trekke den konklusjonen at smelteverksbransjen er ganske
kresen i sin vurdering av mulige kilder for bio-karbon. Sett litt i perspektiv så tyder de
planer og ideer som foreligger på at det vil bli satset så mye på bio-energi og energi-
skog at det skulle være mulig å «redde» tilstrekkelig trevirke av ønsket type fra total
forbrenning slik at det heller kunne kjøres gjennom en pyrolyse for omdanning til tre-
kull. Om Sverige følger opp sin planlagte omlegging fra kjernekraft til bio-energi,
burde et slikt konsept være realistisk.

Som sagt vil det nevnte KLIMATEK-prosjektet lære oss mere om disse forholdene,
men vi arbeider foreløpig ut fra den hypotesen at våre ovner trenger trekull laget av tre-
biter.

AKTUELLE PYROLYSEPROSESSER
I dag blir de store mengdene trekull for det meste produsert i Asia og Sør-Amerika.
Mye blir produsert i gammeldagse miler gravd ned i bakken, men i Brasil er industriell
produksjon basert på eukalyptus fra plantasjer. Det finnes dessuten en del store sjakt-
anlegg bak Ural i Russland samt en stor moderne sjakt i Australia.

MILER
Mile-prosessen er karakterisert av dårlig styring som gir mye sur røyk i omgivelsene.
Det er ingen utnyttelse av avgassene og ved rivingen av milene kan trekullene lett bli
forurenset av jord og leire. Trevirke karakteriseres ofte som «mixed tropical» som kan
være regnskog, og her kan en finne tresorter innblandet som gir meget dårlig reaktivi-
tet. Noe ujevn kvalitet, spesielt i dårlig vær. Mange akseptable laster er kjøpt av slike
kvaliteter, men det er vanskelig å systematisere og optimalisere driften med så variable
kvaliteter. Det planlegges ikke å basere KLIMATEK-prosjektet på slike kvaliteter.

RETORTER
Retorten er en beholder som står inne i en ovn som fyres opp for å starte prosessen.
Dette er en satsprosess som kan kjøres uten bakkekontakt med små muligheter for for-
urensninger.

Det hele kan styres med moderne instrumenter som i en industriell prosess. Trebi-
tene ligger stille hele tiden og dette er trolig den prosessen som gir det største utbyttet
av trekull. Retorten kan være indirekte oppvarmet eller det kan gjøres en delvis for-
brenning inne i retorten for å dekke varmebehovet i pyrolysen. Et retorteanlegg vil
bestå av en rekke retorter og det gjør prosessen fleksibel. En gradvis oppbygging av
produksjonen er mulig, og overskuddsvarme fra flyktige bestanddeler i trevirket kan
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gjenvinnes i form av varmt vann eller damp.
Prosessen medfører imidlertid en del håndtering av retorter, lokk, trebiter og trekull.
I Russland har Norchar AS sikret seg rettigheter til en interessant retorte-teknologi

som allerede er prøvet i full driftsskala. Sluttprosjekteringen av driftsanlegg med var-
megjen- vinning skal starte nå, og det russiske joint venture har rettigheter til 50.000
m3/år blandet løv-/bar-skog egnet for trekull. Flere aktuelle steder vurderes for byg-
ging av trekullanlegg, og varmegjenvinning ser ut til å bli en standard løsning. Det
meste aktuelle stedet ser det ut til at trekullanlegget kan levere varme inn på et bestå-
ende fjernvarmenett

Dette nettet forsyner i dag 30.000 mennesker. Varme kommer fra oljeskifersjakter
som har store utslipp av fossilt COi mens brytingen av oljeskifer er et stort miljøpro-
blem i seg selv.

SJAKTANLEGG
Noen av de store trekullanleggene i verden kjører kontinuerlige sjaktprosesser. Det skal
være store sjaktanlegg bak Uralfjellene som forsyner russiske smelteverk, men tekno-
logien er stemplet som militære hemmeligheter. Den er derfor lite tilgjengelig selv i
Russland.

Det største kjente sjaktanlegget ble bygget av Lurgi i vest i Australia for et silisium
verk.

Her produseres det i to sjakter ca 27.000 t/år hovedsakelig av treslaget jarra.
Sjaktprosessene er elegante og rasjonelle, men ikke så fleksible som et retorte-
anlegg om en ønsker å øke produksjonen gradvis. Dessuten vil trekullene på
sin vei ned gjennom sjakten danne noe finstoff som vil redusere utbyttet. Rent
energimessig en nok en moderne sjakt det beste anlegget.

PYROLYSE OG ENERGI
Normalt trevirke er det mest sannsynlige råmaterialet for produksjon av bio-karbon. En
analyse av tørt trevirke viser ca 75 % flyktige bestandeler hvorav omlag halvparten er
karbon.. De resterende 25 % av tørr flis er fast karbon som vil inngå i selve silisium-
prosessen.

Pyrolyse av trevirke bør i lys av dagens energi- og miljøsituasjon foregå slik at en
får utnyttet overskuddsvarmen i de flyktige bestanddelene. Det kan da synes rasjonelt
å sette trevirket på ovnen i form av treflis. Men her finnes det viktige begrensninger.
For det første vil en for stor mengde treflis forstyrre prosessen, og årsaken er sannsyn-
ligvis at en del flis da vil komme ned i reaksjonssonen uten å ha blitt pyrolysert slik tre-
flisen har fått ønsket reaktivitet. En annen begrensning er at ikke alle ovner har energi-
gjenvinning og på disse ovnene vil denne varmen være bortkastet En siste begrensning
er at forbrenningen over en ovn er gir et vesentlig lavere energiutbytte enn forbrenning
i for eksempel et anlegg for biobrensel.

Den langt største energiinnholdet foreligger i form av flyktige bestanddeler. Selve
produksjon av trekull bruker så mye energi at en til slutt sitter igjen med ca 10 % mer
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overskuddsvarme enn den energien som foreligger i form av trekull. En enkel varme-
balanse for produksjon av trekull ved pyrolyse kan se ut som følger :

3,3 tonn tørr ved

Pyrolyse

1 tonn trekull
( 80 % C-fix - 8000 kWh )

Overskuddsvarme
(8800 kWh)

Figur 1

Figuren (figur 1) viser at det vil være meget verdifullt om trekullene kunne krediteres
for verdien av overskuddsvarmen. Hvis overskuddsvarmen kunne selges som fjern-
varme til 10 øre/kWh, ville det bety at kostnadene for produksjon av trekull gikk ned
med 1.100 kr per tonn C-fix.

Dette tilsvarer nøyaktig differansen i pris mellom den oppgitte kostnaden for trekull
C-fix og den C-fixprisen som er oppgitt for koks.

Men dette er ingen enkel sak å få til. Kikker en tilbake på tabellen over priser på
ulike karbonmaterialer, så vil den skarpe iakttaker allerede ha oppdaget at det synes å
være mangel på logikk siden prisen på C-fix i trekull er vesentlig lavere enn prisen på
C-fix i flis. Ved pyrolyse av flis vil en i hvert fall ikke øke C-fixmengden, og prosessen
koster normalt penger om en ikke skulle få usedvanlig godt betalt for varmen. Forkla-
ringen er at C-fix-prisen for flis gjelder norsk flis, og fordi flisen pakker seg så dårlig
ved skipning, så er det ikke de helt store beløp å spare på å importere flis. Prisen for C-
fix i trekull gjelder derimot trekull importert fra Asia eller Sør-Amerika. I disse lan-
dene er både trevirket og arbeidskraft billig, men klimaet tilsier at det er vanskelig å
selge varme.

Konklusjon: Skal bio-karbon bli konkurransedyktig i silisiumprosessene må en for
det første ha tilgang på billig trevirke av egnet type. Dessuten bør/må pyrolysen gjøres
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et sted det er mulig å få kredit for varmen. Vi som forfattere tror at dette best lar seg
gjøre i Russland, og for å få rettigheter i skogen må en også legge produksjon av trekull
til Russland. Det er imidlertid ganske vanlig i Russland at kundene ikke har penger til
å betale med, og da vil det være logisk å la kundene betale for varmen ved å levere ved.
Å stoppe leveransene av fjernvarme slik at rørsystemet fryser i stykke gjør en bare
ikke. Hvis en først har etablert trekullproduksjon i Russland er det fristende å tenke seg
leveranse av russiske treklosser til et trekullanlegg plassert ved en stor forbruker av
damp eller varmt vann i Norge som da ville kunne dekke sitt energibehov med bio-
energi.
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