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Hvordan heregne VOC-utslipp? (ref. VOCON-prosjektet) 

m Hvordan redusere/ unngá uisíipp av VOC? 

# ForskjeSlige gjenvinnlngsprosesser; 
~ Asgard A mod hydrokarhon som dekkgass og null VOC utsllpp, 
' VOC som fuel pá skytteltanker, 
• VOC-absomsionsanleaa oá laaerskip I skytteltanker 







Hvordart beregne VOC-utslipp? Q STATOIL 

mF0t 1995: 
Uislipp fra b0yelasiing basert pá 
- fá malinger utfort pá Statfjord og Guiifaks i 1986-1989 
- enkle fiashberegninger 

mHá: 
Utslipp fra b0ye!asting basert pá: 
- differansemáiing mellom offshore og landterminal for Statfjord 

og Guilfaks 
- mating av utslipp ved lasting 
- enkle flashberegn. & fiashberegninger med inertgass tiistede 
- produksjonsprofiler og vurdering av offshore prosessering 
- RVP-data og oijens innhold av lette komponenter 

Dvs, Vi vurdererprosess/fluid og bruker B9skj0nnS9 i forhold til SF 
og GF 



Hvordan beregne VOC-utslipp? O STATOIL 

Sommereo 1999: 

m VOCON-prosjektet vil ferdigstille heregningsprogrammet HCGASS: 

- VOCON er et samarheidsprosjekt som kjores i regi av 
SINTEF/Marintek 

- Deltakere: 
Statoll, Saga, 
BP, Shell Expro, 
Kvaerner Ship Equipment, 
Aker Eng., Umoe Technology, 
Bergesen dy, Navion, 
Oljedirektoratet, 
Det Norske Veritas, 
Norges Forskningsrád, 
SFT/SD 



VOCON-prosjektet: 
Prosjektets málsetting 0 STATOIL 

> Videreutvikie et effektivt beregningsverkt0y 
» Beregne gassvolumstrom og gassammensetning basert pá: 

- forskjeiiige oljetyper 
- iaste»/losseprosedyrer 
-skipets bevegelser 
- COW-system 
-forskjeliig tanktrykk 
- pumperate 

> Foreta malinger ved lasting og iossing pá felt og pá terminal. 
» Sarnie inn og anaiysere oljepreven 
* Evaiuere energiforbruk, kompleksitet og funksjonalitet av 

forskjellige VOC-utslippskontrollsystemer. 
Dette basert pá kombinasjoner av mater á redusere 
avdamping pá og VOC-gjenvinningssystemer basert pá 
rekondensering og ahsorpsjon. 

=> Vi vil endelig kunne gjBre gode bere^ninger av utsiipp! 



Hvordao redosere/ yunga utslipp av VOC? © STATOIL 

& VOC-utsiipp kan reduseres ved á endre prosedyrer: 
~ Overstabiiisere olja 
"»Avkj0le oija mer 
- Redusere COW (ráolje vasking) 
- Maksimere iasterate 

m Endringer som krever modifikasjoner pá FPSO, skytteltanker eller terminal: 
- forbrenning / krañgenereríng 
- endre tankgeometri 
~ overfore inert-/HK-gass fra tank som fylles til neste tank 
- flytende "teppe" 

m VOC-utslipp kan ogsa reduseres ved á installere gjenvinningsutstyr som: 
- aktivt kull adsorpsjon 
- membranseparasjon 
- kondensering 
- parafinabsorpsjon 
~ ráoljeabsorpsjon 
- hydrokarbongass som dekkgass og tilbakef0ring til hovedprosess 






