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Hvorfor biokarbon?

Hvorfor forske på biokarbon?

Skjer det noe snart? 

Innhold



Hvorfor bruker vi biokarbon som 
reduksjonsmiddel i silisiumproduksjon? 
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• Gir høyere porøsitet i “chargen” i ovnen, som gir en 
god gassfordeling i ovnen (SiO gassen møter karbon).

• Lav elektrisk ledningsevne.

• Ender opp som trekull.

TREFLIS

• Høy gassreaktivitet på grunn av stort aktiv 
reaksjonsareal (porer) og tynne porevegger. 

• Lav elektrisk ledningsevne som gir ønsket elektrisk 
effektutvikling i ovnen og gode prosessbetingelser.

TREKULL



Hvorfor forske på biokarbon? – Utfordringer 
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• Trekull er et svært dyrt reduksjonsmateriale.

- Typisk tre ganger dyrere enn kull per «fix carbon». 

• Trekull har svak mekanisk styrke og danner lett finstoff 
ved håndtering.

- Tap i form av finstoff «fra kai til ovn» kan fort bli 10-15%.

- Finstoffet kan ikke brukes direkte på ovnen.

BRUK AV TRADISJONELT TREKULL

• Lavt karbonutbytte under pyrolyse fra trevirke til 
ferdig trekull.

• Stort tap i form av finstoff (>15%).

• Stort lokalt miljøproblem.

• Utslipp av metan gir negative klimaeffekt, selv om 
trevirket er basert på bærekraftig skog.

• Tilgang på trevirke – avskoging, redusert biodiversitet.

TRADISJONELL TREKULLPRODUKSJON



6

• Silisiumprosessen kan produseres utelukkende ved 
bruk av biokarbon som reduksjonsmiddel.

- Elkems smelteverk i Paraguay gjør dette i dag ved en 
blanding av trekull og treflis.

- CO2 utslippene fra Elkems norske smelteverk har i dag en 
bioandel på 20%.

- Målsetningen for 2030 er å øke dette til 40%. 

• En full omlegging til bruk av biokarbon for norsk 
silisiumindustri vil kreve et forbruk av trevirke på 
rundt 5 millioner fm3/år, tilsvarende 40% av dagens 
uttak av trevirke i Norge.

- De direkte CO2 utslippene fra silisiumindustrien i Norge er 
rundt 1.8 millioner tonn CO2/år.

• CCS fra silisiumproduksjon basert på biokarbon vil gi 
dobbel effekt!

Hvorfor forske på biokarbon? – Bruk av biokarbon som reduksjonsmiddel 
vil kunne bli et effektivt klimatiltak.

Scope 1 utslipp



7

Tilgang, kostnad og kvalitet på trevirke

Produksjonsteknologi – Optimalisert pyrolyse

• Karbonutbytte fra trevirke til biokarbon

• «Utnytte hele tømmerstokken» - Utnytte biprodukter. 
Energigjenvinning

• Miljø- og klimaeffekter

Skreddersydde produktegenskaper

• Mekanisk styrke

• Gassreaktivitet

Produksjonskostnad

Hvorfor forske på biokarbon? – Utfordringer ved norsk trekullproduksjon 

Illustrasjon fra BioCarb+ prosjektet. (Liang Wang med den perfekte prosessen:).

Sentrale temaer for forskningsinnsatsen



Fokusområder for biokarbonforskningen i FFF 
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Fokusområder for biokarbonforskningen i FFF 
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1999 2000 2006

Tilgang, kostnad og kvalitet på trevirke

Produksjonsteknologi – Optimalisert pyrolyse

Skreddersydde produktegenskaper

Produksjonskostnad
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• 1996:            Økt bruk av biokarbon i norsk silisium- og ferrolegeringsindustri». Forstudie Østfoldforskning

• 1997:            Bruk av biokarbon i norsk ferrolegeringsindustri”. Forprosjekt NFR.

• 1998-2001: Bruk av biokarbon i norsk ferrolegeringsindustri”. Prosjekt NFR, Klimatek

• 2002-2004: Miljøvennlige reduksjonsprosesser Prosjekt NFR, Klimatek

• 2005-2007: ”Biokarbon for Ferrolegeringsproduksjon” , NFR

• 2012:            Alternative karbonkilder, FFF forstudie.

• 2018-2022: Reduserte CO2 utslipp, KPN EnergiX

• 2014-2017: BioCarb+ - Enabling the biocarbon value chain, KPN EnergiX

• 2015-2018: Eyde Biocarbon, IPN EnergiX

• 2018-2022: BioCarbUp - Optimising the biocarbon value chain for a sustainable metallurgical industry, KPN EnergiX

• 2015-2016: CNMP (Carbon neutral metal production), IPN EnergiX

• 2016:            Norwegian wood, IN

• 2017-2020: PyrOPT, IPN EnergiX

• 2018-2020: Lignin4Si/LiCoSi, IPN EnergiX

• 2019-2021: BioCarMet, PilotE

FoU prosjekter biokarbon  - FFF, andre konsortier og Elkem
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”Skjer det noe snart?”
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Industrialisering

Produksjons-
kostnader

Riktige 
produkt-

egenskaper

Teknologi-
modenhet

Teknologier for bærekraftig produksjon av biokarbon 
til silisiumproduksjon, er klare for uttesting i 
industriell skala og videre industrialisering.

CO2 avgifter vil i løpet av få år utligne kostnads-
forskjellen mellom «moderne» biokarbon og kull.

Forutsigbar tilgang og pris på trevirke, samt øvrige 
kostnader og rammebetingelser, vil avgjøre om dette 
vil skje i Norge.

Skjer det noe snart?



DELIVERING YOUR POTENTIAL


