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Sammanfattning
Den här rapporten handlar om hur vida det är möjligt att på ett effektivt sätt lagra koldioxid med
hjälp av aminbaserade mesoporösa sorbenter i ett slutet system. Det slutna systemet är en
byggnad konstruerad av Plantagon och vilken innefattar både en kontorsdel och en växthusdel. I
kontorsdelen arbetar människor, vilka genom andningen producerar koldioxid och i
växthusdelen produceras bladgrönsaker vilka behöver koldioxid för att växa. Tillförsel av
koldioxid till växthuset skulle kunna fås genom den producerade mängden koldioxid från
människorna i kontorsdelen.
Varför Plantagon konstruerar denna typ av byggnad beror på utmaningen i att producera föda i
städerna för att på så sätt minska påverkan på klimatet. Rådande klimatförstörning, vilken till
stor del beror av utsläppen av växthusgaser så som koldioxid har koldioxidlagring blivit en
viktig fråga i klimatdebatten. Då aminbaserade sorbent-material påvisat goda resultat vid
adsorption av koldioxid är dessa material i fokus i denna rapport, även om andra tekniker också
påvisat goda resultat.
För att på bästa möjliga sätt öka fotosyntesens hastighet och få plantorna i växthuset att växa
snabbare krävs tillförsel av koldioxid, vilken beräknats ligga på 1000 ppm under de timmar då
fotosyntesen äger rum. Koldioxidförbrukningen för växterna har baserats på de viktigaste
parametrarna för plantans tillväxt. Koldioxidförbrukningen för Plantagons växthus grundas på
tidigare växthusstudier och varierar mellan 288-720 kg per dag, beroende på vilken planta som
odlas, samt vilka tillväxtparametrar som tagits hänsyn till. Värdet för hur mycket koldioxid som
maximalt kan produceras i växthusdelen varje dag hamnade på 126 kg.

De värden som beräknats fram för växthusets koldioxidförbrukning visade att mellan 288-720
kg koldioxid måste tillföras växthuset varje dag för att hålla en konstant nivå om 1000 ppm i
växthuset. Även om 126 kg producerad koldioxid från kontoret tillförs växthuset saknas
fortfarande stora mängder koldioxid, vilka måste tillföras växthuset från annat håll. På grund av
de stora mängder koldioxid som dagligen behöver tillföras växthuset från annat håll är det
troligt att inköp och installation av en adsorptionsanläggning för lagring av koldioxid inte blir
den perfekta lösningen på problemet. Genom att göra experimentella försök där okända
parametrar för koldioxidförbrukning tas fram är det möjligt att slutsatsen blir annorlunda.
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Abstract
This report focuses on whether it is possible to effectively store carbon dioxide from ambient air
using amine-based mesoporous support sorbents in a closed system. The closed system is a
building designed by Plantagon, which includes both an office and a greenhouse section. In the
office sections people are producing carbon dioxide through the respiration and the plants in the
greenhouse needs carbon dioxide to grow. Therefore, the supply of carbon dioxide to the
greenhouse section could be obtained by the produced amount of carbon dioxide from the
people in the office section.

Why Plantagon construct this type of building depends on the challenge of producing food in the
cities in order to reduce climate impact. The prevailing disturbances of the climate, which is
largely due to emissions of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon dioxide storage has
become an important issue in the climate debate. Because the amine-based sorbent material
demonstrated good results in the adsorption of carbon dioxide, these materials is the focus of
this report although other techniques also have shown good results in storing carbon dioxide.

The best way to increase the photosynthetic rate and to get the plants in the greenhouse to grow
faster, a supply of carbon dioxide is required, which is estimated to be 1000 ppm during the
hours when the photosynthesis takes place. The carbon dioxide consumption in the Plantagon
greenhouse is based on studies on conventional greenhouses. The needed amount of carbon
dioxide varies between 288-720 kg per day, depending on plant, as well as the plants specific
parameters of growth. The maximal amount of carbon dioxide that people produce in the office
space of the building is 126 kg per day.

The calculated values of carbon dioxide consumption showed that quantities of 288 to720 kg
carbon dioxide must be supplied to the greenhouse each day to maintain a constant level of 1000
ppm in the greenhouse. Even if the produced amounts of carbon dioxide, 126 kg per day, from
the office space are transported into the greenhouse, large quantities of carbon dioxide are still
required to keep a constant carbon dioxide level. Therefore carbon dioxide must be supplied to
the greenhouse from elsewhere. Due to the high volumes of carbon dioxide that are required in
the greenhouse daily, it is likely that the purchase and installation of an adsorption system for
the storage of carbon dioxide in the building is not the perfect solution until further
investigations are done based up on experimental analyses.
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1 Inledning
Den här litteraturstudien är gjord för företaget Plantagon och beskriver hur vida det är
möjligt att skapa ett kretslopp av koldioxid i ett slutet system, närmre bestämt i ett
slutet vertikalt växthus. Grundtanken med Plantagons vertikala växthus är att på minsta
möjliga yta kunna ta fram närproducerad mat av högsta kvalitet i stadsmiljöer. Detta
medför en minimering av användandet av bland annat vatten, pesticider, gödningsmedel
och energi. Genom att bygga vertikala växthus i städer går det dessutom att korta av
matens transportsträcka (från gröda till matbord) vilket leder till minskade utsläpp av
bland annat växthusgaser.

Plantagons vertikala växthus innefattar två delar, en kontorsdel vilken människor
arbetar i och en växthusdel där grödor produceras. Då det vertikala växthuset är
uppbyggt i två delar, där ena halvan av huset, kontorsdelen, från människans andning
frigör koldioxid och den andra delen av huset, växthuset, behöver ett tillskott av
koldioxid, vill Plantagon finna ett system som gör det möjligt att återanvända koldioxid
med hjälp av koldioxidlagring. Detta för att inte behöva hämta koldioxid utifrån. Vidare
vill Plantagon utnyttja den producerade syrerika luften som finns i växthuset till
kontorsdelen för att på så sätt upprätthålla bästa möjliga arbetsmiljö i kontorsdelen.
Utöver detta vill Plantagon att lagringen och frisättningen av koldioxiden i byggnaden
ska ske med så lite energi som möjligt.

Med rådande klimatförändringar är det av stor vikt att skapa ett hållbart samhälle.
Plantagons tanke är därför att integrera jordbruk i städerna genom konstruerandet av
vertikala växthus och på så sätt minska kostnaderna för mat genom att vara
resurseffektiva. Då det i växthuset kommer att produceras grödor, vilka är beroende av
koldioxid (via fotosyntesen) kommer den här rapporten att beskriva hur Plantagon på
bästa möjliga sätt ska lagra och frigöra den koldioxid som finns i byggnadens två delar.

Det är för växterna viktigt med ett tillskott av koldioxid för att växa bättre, dessutom bör
det undvikas att tillföra koldioxid utifrån och istället utnyttja den koldioxid som finns i
form av utandningsluft från människorna i byggnaden. Växterna behöver ett tillskott av
koldioxid under dygnets ljusa timmar, då fotosyntesen äger rum (16 timmar) för att
upprätthålla en stabil tillväxtmiljö. Detta medför att koldioxid endast behöver tillföras
under denna tid på dygnet och vid behov. Koldioxid behöver alltså inte tillföras till
växthuset under nattetid.
Svårigheten ligger därför i att tillvarata och lagra både den utandade koldioxiden som
finns i kontorsdelen och den koldioxid som lagrats när syrerik luft från växthuset
transporterats in i kontorsdelen, för att vid behov tillsätta till växthuset.
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1.2 Problem
Det blir under kvälls och nattetid, likväl som under helger omöjligt att omhänderta och
förflytta koldioxid från kontorsdelen till växthusdelen då det inte finns några människor
i byggnaden. Problemet ligger därför i att på ett energieffektivt sätt tillvarata och lagra
både den utandade koldioxiden från kontorsdelen, likväl som den koldioxid som under
nattetid avges i cellandningen. Vidare avger plantorna syrerik luft vilken Plantagon vill
tillföra kontorsdelen.

1.2.1 Problemställning:
Går det att minska koncentrationen av CO2 från växthuset till sådana nivåer att luften kan
tillföras kontorsdelen och i samma process lagra koldioxiden för att sedan
kostnadseffektivt återföra den till växthuset?

1.3 Målet med undersökningen
Målet med denna rapport är att undersöka möjligheten för Plantagon att på ett
energieffektivt sätt lagra och frigöra koldioxid för att slippa ta in koldioxid utifrån, eller
köpa in koldioxid på annat håll. Detta för att upprätthålla en hållbar tillväxtmiljö för
plantorna i växthuset vilka påverkas av yttre faktorer och dels för att arbetsmiljön (hög
halt syre och maximalt 400 ppm koldioxid) i kontorsdelen ska vara av bästa kvalitet.
Ännu viktigare är att finna en lösning som är klimatsmart, vilken har ett hållbarhetstänk under rådande klimatförändringar.

1.4 Möjliga lösningsmetoder

Rapporten är skriven som en litteraturstudie, vilken går ut på att finna lösningar för att
tillvarata koldioxid ur luft. Därför kommer majoriteten av innehållet i denna rapport
hämtas från vetenskapliga rapporter, journaler, etc. för att på så sätt studera olika
metoder för lagring av koldioxid. Från materialet kommer en jämförelse att göras där
bästa lagringsmetod för Plantagon tas fram, varpå det bestäms om lagringen av
koldioxid är genomförbar eller inte.

1.5 Avgränsningar

Fokus för denna rapport kommer att vara att se om det är möjligt att finna en lämplig
(energimässigt fördelaktigt) metod för att skapa ett kretslopp av koldioxid i byggnaden.
Hur plantor tillhandahåller koldioxid genom fotosyntesen (transpiration och andning)
kommer också att ligga i fokus för att undersöka hur mycket koldioxid som produceras
och förbrukas i byggnaden. Av denna anledning kommer rapporten framförallt att
redogöra för de olika sätten att lagra koldioxid utifrån mängden av koldioxid som bildas
och förbrukas, inte så mycket på hur koldioxidlagringen fungerar kemisk.
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1.6 Antaganden
•
•
•

•
•

Klimatet i växthuset hålls konstant med en temperatur på 21°𝐶𝐶 och en relativ
fuktighet om 70 %.
Mängden koldioxid som förbrukas i växthuset är lika stor för varje dag.

Mängden/volymen koldioxid som produceras i kontorsdelen är lika stor varje
dag under året (arbetstid mellan 8-17, 5 dagar i veckan semester om 6 veckor/
år/person).
Beräkningarna av producerad mängd koldioxid baseras på utandad volym
koldioxid per timme.

Beräkningar av förbrukad mängd koldioxid baseras på hur mycket växten
behöver i g/m2 växthus per timme för att hålla en konstant koncentration om ca
1000 ppm koldioxid i växthuset.

1.7 Svårigheter och motgångar

Svårigheterna i projektet har varit att information gällande hur mycket koldioxid som
växterna producerar inte gått att hitta i litteraturen. Det har på grund av omfattning på
arbetet inte heller funnits tid till att göra experimentella försök för att mäta koldioxid i
en sluten miljö för den växt som planerats odla i Plantagons växthus. Av denna
anledning är beräkningarna för koldioxidförbrukningen i växthuset baserade på data
från litteraturen för gurkor och tomater vilket inte överensstämmer med verkligheten
då Plantagon planerar att odla bladgrönsaker, inte gurkor eller tomater.

3

2 Plantagons vertikala växthus
Plantagons växthus är ett slutet vertikalt växthus där grödorna odlas i söderläge för att
få bästa möjliga chans till solljus året om. Slutna system medför att en minskad mängd
energi behöver tillföras växthuset vilket leder till att energieffektiviteten för systemet
ökar (Plantagon, 2015b).

Odlingssystemet i byggnaden bygger på att växten transporteras från byggnadens
högsta våning till den lägsta via ett transportband. Innan växten placeras på
transportbandet högst upp i byggnaden har den odlats från frö till ung planta i en
odlingskammare. Under den tid det tar för grödan att föras från högsta till lägsta
våningsplan har en fullt utvecklad gröda tagits fram som är redo att skördas. För att
detta skall fungera krävs att växthuset bland annat håller en för grödan väl anpassad
temperatur, men även luftens fuktighet påverkar grödan. Koldioxidhalten som hör till en
av de viktigaste parametrarna för snabb, kvalitativ odling måste hållas på en konstant
koncentration under dagen (Plantagon, 2015a). Figur 1 nedan är en illustration som
visar hur odlingen är tänkt att fungera i Plantagons växthus.

Figur 1, illustration över Plantagons odlingssystem (Plantagon, 2015c)
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2.1 Klimatförhållanden i växthus
För att möjliggöra en bra tillväxtmiljö för grödan är det av stor vikt att vissa specifika
kriterier upprätthålls i växthuset, bland annat halten av koldioxid.

2.1.1 Koldioxid
Växter vilka fungerar genom fotosyntesen kräver både en hög halt koldioxid och mycket
ljus under dagen för att ha möjlighet att växa. Fotosyntesen styrs bland annat av
koldioxid (6 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 6 𝐶𝐶𝐶𝐶 2 + ljusenergi → 𝐶𝐶6 𝐻𝐻12 𝑂𝑂6 + 6 𝑂𝑂2 ) varför koldioxid blir en
viktig parameter i växthuset. I växthuset behövs därför en tillsats av koldioxid under
dygnets ljusa timmar, (ca 16 timmar/dygn) för att få grödan att växa bättre (Plantagon,
2015a). Forskning har påvisat att grödor har en snabbare tillväxthastighet vid tillsats av
koldioxid, se diagram 2, varför Plantagon vill ha en konstant koldioxidhalt på ca 1000
ppm i växthuset (detta gäller under dygnets ljusa timmar). Då växterna är beroende av
fotosyntesen, vilken i sin tur är beroende av koldioxid behöver koldioxid tillsättas till
växthuset. För att grödan skall ha möjlighet att växa snabbare utan tillskott av olika
slags gödningsmedel krävs en hög halt av koldioxid och av denna anledning måste
koldioxid tillsättas till växthuset (Christensson, 1986).

2.1.2 Temperatur och fuktighet
Tanken är att temperaturen i växthuset skall ligga vid 21 grader Celsius och luften skall
hålla en relativ fuktighet på 70 procent, detta för att upprätthålla ett gynnsamt klimat
för grödorna i växthuset (Plantagon, 2015a). Figur 2, visar ett mollierdiagram där den
optimala temperaturen och relativa fuktigheten är gråmarkerat. Då plantor avger vatten
vid transpirationen bidrar detta till en ökning av halten vattenånga i växthuset, varpå
den relativa fuktigheten i växthuset stiger. För att inte riskera allt för hög fuktighet i
växthuset kommer växthuset att avfuktas. (Ghattas, 2014)

Mollierdiagram visar blandningen luftens sammansättning i förhållande till temperatur,
fuktighet samt entalpier. Mollierdiagram blir av den anledningen användbara verktyg
för att titta på hur temperatur och fuktighet förändras i växthuset vid odling av olika
slags grödor. Då klimatet i växthuset spelar en stor roll för odlingen är det nödvändigt
att hålla temperatur och fuktighet på en konstant nivå för att upprätthålla ett optimalt
klimat för plantorna i växthuset. Då växthuset är ett slutet system kommer plantornas
transpiration att medföra en ökning av fuktighetshalten i växthuset varför avfuktning
måste ske. Avfuktningen för Plantagons växthus har tidigare beskrivits i en rapport av
Ghattas, 2014, där avfuktningen sker med hjälp av kylning av luften genom
kondensation.
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Figur 2, mollierdiagram där den mörkgrå linjen visar optimala förhållanden i växthuset och den
gråmarkerade ytan visar vilka värden som är accepterade (Ghattas, 2014).

2.2 Klimatförhållandet i kontorsdelen
I kontorsdelen arbetar människor varför halten av koldioxid inte bör överstiga 400 ppm
(SenseAir AB, 2011). Då tanken är att syrerik luft skall tas från växthuset till
kontorsdelen måste koldioxid först avskiljas för att inte få en för hög halt av koldioxid i
kontorsdelen. Halten av koldioxid i växthuset beräknas ligga runt 1000 ppm, varför 600
ppm (400 ppm är godkänt, 1000-400=600 ppm måste bort) måste minskas ur luftflödet
nattetid. Vidare är tanken att låta luften från kontorsdelen som efter en arbetsdag
innehåller relativt höga koncentrationer av koldioxid som människor andats ut, föras in
i växthuset, alternativt lagras. (Plantagon, 2015a)

2.3 Varför lagra koldioxid från kontoret till växthuset

Med avseende på dagens klimat är det av största vikt att försöka att skapa hållbara
system, system som inte bidrar till klimatförstörelse eller utsläpp. Genom att bilda ett
kretslopp av koldioxid i byggnaden behöver koldioxid inte hämtas utifrån och inte heller
köpas av annan part. Genom att skapa ett fungerande återvinningssystem i byggnaden
där koldioxid nyttjas från livet i byggnaden riskeras inga klimatpåverkande
koldioxidutsläpp. Då också syrgasen är tänkt att återvinnas fås också världens bästa
arbetsmiljö. (Plantagon, 2015b)
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3 Odling i växthus
Följande kapitel kommer att förklara hur odling i växthus sker, både med avseende på
konventionella växthus, men framförallt på hur slutna växthus fungerar. Begreppet
urbant jordbruk kommer att förklaras för att få en förståelse varför det är viktigt att
hitta nya lösningar för odling och hur det påverkar människor och miljö.

3.1 Urban Agriculture

Ordet urban agrikultur används för att beskriva ett nytt modernt sätt att odla på i
stadsmiljö. Då jordens befolkning hela tiden ökar blir människor mer eller mindre
tvingade att bosätta sig i städer, vilket i sin tur leder till att städerna växer. Med ett
ökande antal människor i städerna måste nya tekniker för matproduktion tas fram.
Genom att flytta produktionen av bland annat grödor från jordbrukssamhällen och
landsbygd in till städerna blir transporten av mat kortare, vilket bland annat leder till
minskade utsläpp av växthusgaser (Plantagon, 2015b). Då bladgrönsaker har en kort
tillväxtperiod passar det bra att förflytta produktionen av växter från landsbygd till stad
(Plantagon, 2015a).

3.2 Kommersiellt växthus/slutet växthus

Kommersiella växthus är idag så kallade öppna eller semi-slutna växthus. Detta innebär
att de har fönster som kan öppnas för att ventilera, medan slutna växthus inte har
öppningsbara fönster, en illustration över detta ses i figur 3. Genom att använda slutna
växthus istället för öppna kommer växthuset att bli mer energieffektivt. Detta på grund
av att det i ett slutet växthus bland annat kan gå att återvinna vatten, konstruera system
för en jämn temperering och minska användningen av pesticider. Tidigare studier har
visat att om vattenångan som finns i växthuset avfuktas och används som vatten
kommer också vattenförbrukningen i systemet att minska. (Ghattas, 2014) (Vadiee,
2011)
Den skördade grödan som fås ur odling i slutna växthus blir därmed i jämförelse med
en gröda från ett kommersiellt växthus en miljömässigt god produkt. Genom att bygga
växthuset på höjden, dvs. vertikalt istället för horisontellt minskar även markytan, vilket
gör att det går att integrera odling i städer.

Figur 3, illustration som jämför konventionella växthus med slutna växthus (Ghattas, 2014).
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3.3 Fotosyntesens inverkan på klimat och gröda i växthuset
Fotosyntesen är växtens cellulära metabolism och styrs av omvandlingen från solljus till
energi. När energi i form av solljus tas upp av växten tillsammans med koldioxid och
vatten sker en kemisk reaktion varvid en för växten nödvändigt socker bildas
tillsammans med syrgas. Reaktionsformeln (1) för fotosyntesen ser ut som följande:
6𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 6𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 → 𝐶𝐶6 𝐻𝐻12 𝑂𝑂6 + 6𝑂𝑂2

(1)

Växten använder koldioxid och ljusenergi, tillsammans med vatten i fotosyntesen för att
bilda socker, vilket växten använder som energikälla för att kunna växa. Koldioxiden
omvandlas i växten genom en diffusionsprocess i växtens klyvöppningar, stomata.
Ju högre halt av koldioxid som finns utanför växtens celler, desto högre koncentration
koldioxid kommer att diffundera in i cellen, varpå cellen omvandlar koldioxiden till
socker (näringsämne för växten) (Abrol, et al., 1993).

3.3.1 Respirationen
Då solljus som är en av huvudreaktanterna i formeln för fotosyntesen inte finns
närvarande kommer en annan reaktion att ske i växten, respiration eller cellandningen.
Där utnyttjas istället sockret som lagrats i plantan från fotosyntesen tillsammans med
bunden syrgas, vilka omvandlas till koldioxid, vatten och energi i form av ATP,
(Adenosintrifosfat) (Lambers, et al., 2008). Följande reaktionsformel (2) visar hur
respirationen sker:
𝐶𝐶6 𝐻𝐻12 𝑂𝑂6 + 6𝑂𝑂2 → 6𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 6𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)

(2)

3.3.2 Transpirationen
Nästintill alla växter avger vatten (vattenånga från bladen) som produkt vid
transpirationen för att kylas ned och för att möjliggöra för växten att ta upp koldioxid
och näringsämnen. Vid transpirationen kan upp till 95 procent av växten upptaget
vatten frigöras, vilket medför att växten under nattetid avger vatten till omgivningen
(Christensson, 1986).
3.3.3 Fotorespirationen
Fotorespirationen är en viktig del i beräkningen av plantans effektivitet, då vissa plantor
avger mer eller mindre koldioxid i respirationen. Det finns en form av respiration som
enbart förekommer i ljusa förhållanden, vilken kallas fotorespirationen. I
fotorespirationen kommer sockret som bildas under fotosyntesen att brytas ned direkt.
Reaktionen medför att den energi som annars fås från respirationen uteblir.
Fotorespirationen kan vara högre eller lägre än respirationen, vilket innebär en ”vinst
eller förlust” av koldioxid. Om foto-respirationen är hög kommer plantan att avge
mycket koldioxid, medan plantor med låg fotorespiration avger mindre koldioxid
(Christensson, 1986). Beroende av plantans förmåga att direkt omvandla koldioxid till
socker (fotorespiration) delas plantan in i två kategorier, C3 eller C4. (Christensson,
1986) (Lambers, et al., 2008).
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3.3.4 Nettoproduktionen av kolhydrat
Nettoproduktionen för plantan bestäms utifrån kolhydratproduktionen och
respirationen i plantan. Det vill säga, hur mycket kolhydrats som bildas jämfört med hur
mycket kolhydrat som förbrukas. Detta styrs i sin tur av plantans kolbalans.
Kolhydratets bruttoproduktion, det vill säga omvandlingen av koldioxid och vatten till
kolhydrat i plantan styrs av fotosyntesens hastighet. Fotosyntesens hastighet styrs
därför indirekt av kolhydratbalansen genom omvandlingen från kolhydrat till energi via
respirationen (borträknat fotorespirationen där koldioxiden används direkt). Plantans
tillväxthastighet styrs därför av nettoproduktionen av kolhydrat, den mängd koldioxid
som plantan kan omvandla till kolhydrat och vilken senare används som energi.
(Amthor, 1989) (Nordborg F., IÅ). Nettoproduktionen visas i formel (3) nedan.
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 – 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

3.4 Plantans tillväxt och produktivitet

(3)

När plantan assimilerar koldioxid under fotosyntesen bildas sockerarter. Dessa
sockerarter används antingen direkt i fotorespirationen eller stannar kvar i plantan för
att agera som näringsämne, eller så omvandlas sockret i respirationen till koldioxid igen
(Christensson, 1986).

Den koldioxid som tas upp genom växtens klyvöppningar beror av en mängd olika
faktorer, där vissa spelar större roll än andra. Växtens förmåga att tillvarata
fotosyntetiskt fotonflöde (photosynthetic photon flux, PPF), det vill säga växtens
kapacitet att ta hand om ljusstrålning påverkar hur stora mängder av koldioxid som kan
fixeras och därmed omvandlas till kolhydrat, som fungerar som näring i plantan, vilken
gör att den växer. Genom att göra experimentella mätningar över tid där PPF och
koldioxidkoncentration mäts kan plantans nettoförbrukning av koldioxid beräknas i
förhållande till växtens bladarea och bladtjocklek. I dessa studier går det också att
avgöra hur plantans tillväxt reagerar på olika parametrar i omgivningen, så som
temperatur och förhöjda halter koldioxid (Abrol, et al., 1993).

Beroende av bland annat fotorespirationen i plantan (hög eller låg) kommer mycket
eller lite kol i form av koldioxid avlägsnas från plantan. Hur stor mängd kol som finns
kvar i plantan efter att fotosyntesen och respirationen skett ger nettomassan kol.
Nettomassan kol blir en viktig parameter när effektiviteten hos plantan ska räknas ut
(vilket senare påverkar plantans avkastning) där effektiviteten är förhållandet till
biomassa under ett bestämt antal dagar (Amthor, 1989). Förhållandet ges av följande
ekvation (4):
𝐺𝐺𝐺𝐺 =

∆𝑊𝑊
(∆𝑊𝑊+𝑅𝑅)

=

∆𝑊𝑊
𝑃𝑃

(4)

Där GE står för tillväxteffektivitet, ∆𝑊𝑊 är skillnaden i biomassa och där P och R står för
integrerade värden av fotosyntesen respektive respirationen. Beroende på om tillväxten
är positiv eller negativ kommer W att byta tecken (Amthor, 1989).
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Tillväxtfaktorn GE kan också beskrivas genom följande formel, vilken mer rättvist
beskriver tillväxtfaktorn under förändrade förhållanden i tillväxtmiljön (P och R
beskrivs som i ekvation (5) (Amthor, 1989):
𝐺𝐺𝐺𝐺 = 1 −

𝑅𝑅
𝑃𝑃

(5)

Ingen av de ovanstående formlerna (4) eller (5) kommer dessvärre inte att stämma
överens med verkligheten då kol inte bara avges genom respirationen utan också på
andra sätt, genom exempelvis förlorad biomassa (tappa blad). För att kunna beräkna
plantans effektivitet måste assimilation av koldioxid mätas, vilket görs med hjälp av att
beräkningar på kolbalansen i plantan under en bestämd tid (Amthor, 1989).
Även praktiska laborationer där mätningar görs på plantor över tid kan med avseende
på följande parametrar ger nettoupptaget av koldioxid:
•
•
•
•
•

Ljusstyrka �

𝑊𝑊
�
𝑚𝑚2

Halt koldioxid i luften [𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝]

Bladtjocklek eller blad volym �
Fuktighet [% 𝑅𝑅𝑅𝑅]
Bladmassa �

𝑔𝑔
�
𝑚𝑚2

𝑚𝑚3 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑚𝑚2 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

�

3.4.1 Påverkan på plantan genom ökning av koldioxidhalten
Forskning har påvisat att plantans tillväxt står i proportion till plantans förmåga att
tillgodogöra koldioxid i fotosyntesen, varför det i växthuset är viktigt att höja halten av
koldioxid i luften för att på så sätt öka tillväxten för plantan. Vid förhöjda
koncentrationer, upp till växtens mättnadsgrad (ofta mellan 1000-1300 ppm) kommer
växtens tillväxt att öka med upp till 50 procent (Christensson, 1986).

På samma sätt som en ökning ger en positiv förändring av tillväxttakten hos växten kan
en reduktion av koldioxid ge en negativ förändring (Christensson, 1986) och därför bör
koldioxidhalten under dagens ljusa timmar inte ligga på en lägre nivå än vad som är
tjänligt för växten, det vill säga minst 380 ppm. Av denna anledning är det viktigt att se
till så att koldioxidhalten aldrig understiger 380 ppm så att tillväxten hos växten inte
riskerar av avstanna och för att inte riskera att koldioxidhalten understiger 380 ppm
behövs ett tillskott av koldioxid då plantan konstant assimilerar koldioxid under tiden
när fotosyntesen äger rum (Molén, 1992).
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3.4.2 Viktiga näringsämnen
För att koldioxidtillförseln ska medföra en snabbare tillväxt för grödan är det viktigt att
vissa näringsämnen finns närvarande, detta för att inte riskera att tillföra koldioxid som
inte kan assimileras av plantan. Det är viktigt för plantan att de organeller som är
livsnödvändiga för fotosyntesen fungerar som de ska, varför följande näringsämnen blir
livsnödvändiga för plantan (Christensson, 1986).
Magnesium, järn, och mangan är nödvändiga för att uppbyggnaden av kloroplaster i
cellen. Vid brist på exempelvis magnesium kommer assimilationen av koldioxid hämmas
vilket medför att plantan inte får chans att växa som den ska. Även koppar, och bor är
viktiga näringsämnen i plantan då de bidrar till bland annat kolhydrattransporten. Brist
på molybden i plantan kommer att påverka fotosyntesen negativt, varför ämnet blir
livsnödvändigt för plantan (Christensson, 1986).

3.4.3 Koldioxidförbrukningen i plantan
Hur mycket koldioxid som växten förbrukar under fotosyntesen styrs av en mängd olika
faktorer, där temperatur, ljusintensitet och luftfuktighet är några. Självfallet spelar även
faktorer så som halt näringsämne/gödningsämne också roll för tillväxten. När flera av
dessa faktorer för växten befinner sig i optimum kommer koldioxidförbrukningen att
öka. Ytterligare en faktor som påverkar växtens förmåga att assimilera koldioxid från
luften är utseendet på bladen; hur vida bladen är tjocka eller tunna, har stor eller liten
area med flera.

Växter består till mestadels av vatten, men också av kolhydrater, fett, proteiner etc. För
att möjliggöra beräkningar av vilken mängd koldioxid som växten förbrukar under sin
livstid måste alltid experimentella studier göras. När koldioxidförbrukningen mäts i
slutna miljöer behöver en jämförelse göras med avseende på en mängd parametrar vilka
påverkar växtens förmåga att absorbera koldioxid. En ung planta växer snabbare än en
mogen planta, här gäller även att unga plantor har en högre tillväxthastighet om
koldioxidhalten ligger på runt 1000 ppm, jämfört med 400 ppm som i luft. Beräkningen
går ut på att jämföra massan av kol när växten skördats och torkats med den totala
mängden koldioxid växten förbrukat. Den fotosyntetiska effekten fås genom att jämföra
hur många mol koldioxid som fixerats med hur många mol av fotoner som absorberats.
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3.4.4 Fotonabsorptionen i plantan
Ljusenergiabsorptionen (fotosyntetiska foton fluxet) i plantan sker genom två
reaktioner kallade fotosystem I och fotosystem II (Abrol, et al., 1993). Ljusenergi
(fotoner) fångas upp av klorofyllmolekyler i tylakoiden där ljusreaktionen sker genom
en överföring av energi till reaktionscentrum, (fotosystem II) där en sönderdelning av
vatten sker, vilket ger protoner, syrgas och elektroner. Protonerna i tylakoiden används
därefter till bildningen av ATP (energi) (Abrol, et al., 1993), medan elektronerna
transporteras till cytokromkomplexet och vidare till fotosystem I. I fotosystem I
reagerar elektronerna från cytokromkomplexet med protoner och bildar NADPH
(Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat) (SLU, 2003). Vidare används ATP och NADPH i
kolreduceringen i plantan (Abrol, et al., 1993). Hur reaktionerna går till kan ses i figur 4
nedan.

Figur 4, illustration över hur plantans fotosystem fungerar, vad som går in och vad som kommer ut
(Abrol, et al., 1993).

3.4.5 LAI – Leaf Area Index
Leaf area index, bladareaindex på svenska, har en betydande roll i hur mycket koldioxid
som behöver tillföras plantorna. Bladets areaindex talar om förhållandet mellan
bladytan på bladets ena sida per kvadratmeter med ytan växthus i kvadratmeter (Bréda,
2003). Om bladytan är stor kräver plantan mer koldioxid än om bladytan är mindre och
av denna anledning blir bladets areaindex en viktig parameter när koldioxidförbrukningen ska beräknas för växthuset (Christensson, 1986). Bladareaindex blir i sin
tur ett mått på hur mycket ljusenergistrålning som växten kan absorbera i fotosyntesen,
vilket kan ses i ekvation 6 nedan (Lambers, et al., 2008).
Med bladareaindex går det att ställa upp kvantitativa metoder för analys av
nettoproduktionen i växthuset, även om detta är svårt då mätningen av bladareaindex
styrs av flertalet parametrar, bland annat ljusstrålning, gasutbytet i växthuset och av
tiden (Bréda, 2003).
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3.4.6 Plantans energibalans
Energibalansen talar om hur mycket vatten som frigörs genom transpirationen i plantan
vilket illustreras i figur 5. Då vatten frigörs i transpirationen finns en risk för ökad
fuktighet i slutna växthus, varför det är viktigt att ta hänsyn till energibalansen. Energin
i plantans blad är lika stor som den energi som plantan frigör, där bladytan i förhållande
till omgivningen anges genom energi-balansen. Ekvation (6) nedan visar energibalansen:
𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐺𝐺 − 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝐻𝐻 = 0

(6)

𝑅𝑅𝑅𝑅 står för mängden nettostrålning
som tagits upp av plantans blad, 𝐿𝐿𝐿𝐿
är transpirationen, 𝐺𝐺 är strålningen
(flödestäthet i värme från blad till
omgivning) och 𝐻𝐻 är konvektionen
(flödestätheten i värme från blad till
omgivning), alla variabler ges i
enheten �

𝑊𝑊
�.
𝑚𝑚2

Figur 5, illustration över hur bladens energibalans fungerar (Koning, 2015)

3.5 Parametrarnas inverkan på varandra
Det finns ytterligare parametrar vilka påverkar plantans tillväxt och vilka framförallt går
djupare in i plantans ljusupptag och respiration. Ovan nämnda parametrar tillsammans
med vattentillgång samt hur mycket näring som tillförs växten räcker dock för att få en
uppfattning om hur plantan fungerar. Det viktiga är att förstå att många av
parametrarna spelar in på varandra och därmed också på tillväxten.
Diagram 1, visar hur förhöjning av koldioxidhalten vid olika temperaturer påverkar fotosyntesens
hastighet (Kirschbaum, 2011).

13

3.6 Studier från konventionella växthus
Studier från bland annat SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har visat att en ökad
koncentration från normal halt koldioxid, ca 400 ppm idag, till 1300 ppm medför en
ökande tillväxt hos grödan så som tidigare nämnts. För att öka koldioxiden med ca 1000
ppm används en metod som går ut på att koldioxid mellan 2-10 g/m2/h tillsätts till
växthuset. Dessa värden är beräknade utifrån normal ljusstyrka, men med varierande
bladmassa, gröda och yta respektive volym på växthuset. I konventionella växthus
beräknas alltid svinn av koldioxid med tanke på ventilationsluckor i växthuset, men
också beroende av vindhastighet och andra omgivande störningar. Beräkning av
koldioxidförbrukning i konventionella växthus ges genom formel (7).

𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶

(7)

Där A står för koldioxidförbrukningen, B står för förlorad koldioxid i form av svinn från
ventilation och där C står för växtens förmåga att uppta koldioxid. Den förlorade
koldioxiden i B kräver i sin tur en ekvation som tar hänsyn till vindförhållanden och
luftväxlingar varje timme (givet i m/s), samt halt koldioxid utanför växthuset i
förhållande till koldioxidkoncentration i växthuset, samt växthusets volym enligt
ekvation 7 ovan. Beräknat ger detta ett värde givet i g/m2/h (Molén, 1992). Även om
detta ger ett värde på hur mycket koldioxid som måste tillsättas växthuset för att uppnå
en viss koncentration går det inte att säga att beräknad mängd koldioxid är anpassad för
plantan utan att göra experimentella försök på plantor under tid där hänsyn tas till
bland annat:
•
•
•
•
•
•

växtslag
klimatförhållande i växthuset
bladareaindex
energibalans
respiration (fotorespiration C3 eller C4)
transpiration

En mer avancerad formel för beräkningen av fixerad mängd koldioxid (kol) i plantan ges
av ekvation (8), där beräkningen av nettot koldioxid beror av kolbalansen, men där
parametrarna för balansen angivna med exponentiella värden vilka också måste tas
fram genom försök (Amthor, 1989).
𝑌𝑌 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝐶𝐶𝑒𝑒 −𝑙𝑙𝑙𝑙

(8)

I ekvation (8) står Y för mängden kol, 14C, i plantan, A står för hur mycket kol i form av
koldioxid som plantan assimilerat efter en bestämd tid. B och C står för respirationen i
fas 1, respektive 2, vilka beror av tiden, t, samt k och l vilka är konstanter till B och C
(Amthor, 1989).
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3.6.1 Koldioxidförbrukning i Plantagons växthus
Med avseende på ovan nämnda värden går det att göra antaganden av förbrukad
koldioxid även i Plantagons växthus, även om dessa inte riktigt överensstämmer med
verkligheten. För att beräkna hur mycket koldioxid som behöver tillsättas till växthuset
antas därför tre (ett lågt, ett medel och ett högt) värden för förbrukning av koldioxid.
Beräkningarna för de olika värdena ges i bilagorna 1-3 (”Beräkning av koldioxidförbrukning vid låga, medelhöga samt höga värden”).

3.6.1.1 Lågt värde, baserat på beräkningar från växthusodlingar vid SLU
Det första värdet baseras på en rapport från SLU där mängden koldioxid per
kvadratmeter växthus är 2 gram (eller 2 kg/1000 m2 växthus) vid förutsättning att
utomhusluften och luften i växthuset har samma koldioxidkoncentration (330 ppm) och
att luftvolymen per kvadratmeter växthus är 3,5 kubikmeter. Vidare görs uppskattningen att varje gram tillförd koldioxid motsvarar en ökning om 150 ppm. Önskas
en koldioxidkoncentration på ca 1000 ppm måste en ökning om 600 ppm ske (från 330
ppm till 1000 ppm) vilket innebär 4 g tillsats av koldioxid per kvadratmeter
(Christensson, 1986).
Då koldioxidhalten i luften i Plantagons växthus (och kontorsdel) motsvarar ca 400 ppm
utan tillsats av koldioxid (vanlig luft), snarare än 330 ppm ska ca 3 gram per
kvadratmeter växthus tillsättas. Detta medför att en ökning på 100 ppm motsvarar en
tillsats av 0,75 gram koldioxid. En ökning om 600 ppm (från 400 ppm till 1000 ppm) blir
då 4,5 gram koldioxid per kvadratmeter växthus. Beräkningar som visar hur mycket
koldioxid som skulle krävas för att upprätthålla en konstant koncentration om 1000
ppm i Plantagons växthus under tiden då fotosyntesen äger rum kan ses i bilaga 1
(”Beräkning av koldioxidförbrukning vid låga värden”).

3.6.1.2 Medelvärde, baserat på beräkningar från växthusodling i Holland
Det andra värdet är beräknat från en rapport framtagen av SCG (Svenskt Gastekniskt
Center AB) och vilken baseras på studier från ett växthus i Holland där det undersökts
hur plantan i förhållande till bladmassa, ljusstyrka och halt koldioxid i växthuset
påverkar hur mycket koldioxid som behöver tillsättas för att ligga på konstant en
koldioxidnivå på 1000 ppm (Molén, 1992).

I rapporten av Molén skulle en det vid normal ljusstyrka, en konstant koncentration om
1000 ppm och med en bladmassa om 3 gram per kvadratmeter odlingsyta och timme
krävas 7,82 gram koldioxid per kvadratmeter odlingsbar yta (Molén, 1992). Den mängd
koldioxid som behöver tillföras Plantagons växthus ges i bilaga 2 (”Beräkning av
koldioxidförbrukning vid medelhöga värden”). På sidan 27, i tabell 1 visas beräknade
värden för koldioxidförbrukning.
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I diagram 2 nedan ses en exponentiell kurva över hur mycket koldioxid som sallad
behöver per gram planta, där sallad är en sådan typ av planta (C3) som inte skadas av
och därför växter bättre vid väldigt höga koncentrationer av koldioxid. Då Plantagon ska
odla bladgrönsaker i växthuset kan diagram 2 visa hur mycket halten av koldioxid
påverkar tillväxten i massa och hur höga koncentrationer av koldioxid som kan behöva
tillsättas till växthuset.
Diagram 2, visar den exponentiella koldioxidförbrukningen för sallad (Molén, 1992)

3.6.1.3 Högt värde, siffror baserat på en växthusanläggning i Nya Zeeland
Det tredje värdet för beräkning av koldioxidförbrukningen i Plantagons växthus baseras
på ett värde som tagits fram i en studie på Nya Zeeland och vilket ligger på 10 gram
koldioxid per kvadratmeter och timme. Hur mycket koldioxid som förbrukas i
Plantagons växthus med avseende på dessa siffror ses i bilaga 3 (”Beräkning av
koldioxidförbrukning vid höga värden”) (Nederhoff, 2004).

3.7 Studier från slutna växthus

Undersökningar från bland annat NASA där koldioxidförbrukningen för olika slags
grödor, exempelvis sallad, potatis och sojabönor har påvisat att odling i slutna växthus
fungerar väl. Även i de slutna systemen påverkas plantans tillväxt och tillväxthastighet
av tidigare nämnda parametrar, så som ljusstyrka, halt koldioxid och bladmassa vid
tillsats av koldioxid till systemet (Wheeler, et al., 1996). Detta blir ytterligare ett bevis i
ledet som styrker att en förhöjd halt koldioxid medför en snabbare tillväxthastighet och
kvalitet hos plantan i slutna system.
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Genom experimentella studier, vilka innefattar olika slags mätningar av koldioxid, syre
och vatten har forskare bland annat kunnat beräkna förbrukningen av koldioxid hos
respektive gröda. Detta genom att jämföra producerad massa av respektive gröda med
hur mycket koldioxid som tillsats och hur mycket kol som fixerats och frigjorts från
grödan. Genom att mäta hur mycket koldioxid som fixeras i fotosyntesen och hur mycket
som frigörs via fotorespirationen och andningen har det gått att ta fram exakta mängder
givna i mol/m2s för grödorna för försöken (Wheeler, et al., 1996) (Bugbee, 1995). Denna
information blir oerhört värdefull då koldioxid i för höga koncentrationer riskerar att
skada grödan snarare än att öka tillväxthastigheten.

Att känna till växternas koldioxidförbrukning blir vidare en viktig parameter i
Plantagons växthus då koldioxiden är tänkt att tas från utandningsluften från
människorna i byggnaden. För att möjliggöra en sanningsenlig beräkning på koldioxiden
i byggnaden måste den bildade koldioxiden jämföras med den förbrukade för att få
nettoförbrukningen av koldioxid.

En av studierna gjorda för NASAs har visat förbrukning av koldioxid, syrgas och vatten i
sallad i förhållande till massa (ätbar och total). Ytterligare en studie har påvisat hur
koncentrationen av fotoner i fotosyntesen påverkar koldioxidupptaget och mätt
nettoförbrukningen för bland annat sallad (Wheeler, et al., 1994). Med denna typ av
information är det möjligt att beräkna förbrukningen koldioxid även för Plantagon även
om experimentella tester vore mer exakta.

3.8 Producerad mängd koldioxid i kontorsdelen

Koldioxiden som produceras av människorna i kontorsdelen är tänkt att föras in i
växthuset för att förhöja halten koldioxid i växthuset och därmed öka hastigheten för
fotosyntesen. Av denna anledning måste koldioxidproduktionen i kontorsdelen
beräknas, vilken beror på antalet människor i kontorsdelen, samt hur mycket koldioxid
de andas ut. Resultatet av beräkningen av koldioxidproduktionen i kontorsdelen ges i
bilaga 4 (Beräkning av producerad koldioxid i kontorsdelen).
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4 Fungerande system för upptag av CO2
Följande kapitel går igenom varför det är viktigt att lagra koldioxid från luft eller gasströmmar och vilka tekniker som kan användas till detta ändamål. Fokus ligger på de
tekniker som kan vara användbara för Plantagon för att möjliggöra lagring av koldioxid
från kontorsdelen och växthuset.

4.1 CCS – Carbon Capture Storage

Då halten koldioxid i luften ökats från 270 ppm innan den industriella revolutionen till
390 ppm, vilket är koldioxidhalten i luften idag har ett antal förslag för att reducera
halten av koldioxid i luften diskuterats med tanke på rådande klimatförändringar.
Flertalet metoder för att lagra koldioxid ur luft har diskuterats där adsorption av
koldioxid ses som en fungerande metod och vilken används inom olika slags industrier,
där kraftverk är den industri som använder metoden mest (Goeppert, et al., 2011).
Många slags koldioxidadsorberande material har föreslagits där aminbaserade
sorbenter visats vara bäst lämpade för adsorption av koldioxid ur luft (Olivares-Marín, et
al., 2011).

4.2 Adsorption
Adsorption används ofta i industrier för att fånga upp och hindra skadliga ämnen ur gas
och vattenflöden från att släppas ut i luft/vatten, men kan även användas för att fånga
upp koldioxid ur luft (Persson, 2005). För att fånga koldioxid ur luftflöden har
specialiserade adsorbenter tagits fram, vilka går under namnet SAMMS, vilka diskuteras
senare. Varför specialiserade sorbenter tagits fram för koldioxidadsorption beror på att
sorbenten bör vara selektiv för koldioxidmolekylen som önskas avskiljas från
gasströmmen. Vanligt förekommande adsorptionsmaterial är exempelvis aktivt kol och
zeoliter, men då aminbaserade sorbenter på supportmaterial visat bättre selektivitet för
koldioxidadsorption ligger fokus på dessa (Goeppert, et al., 2012).

Adsorption beskriver förloppet då en molekyl i en gas binds till ett poröst material och
innefattas av två olika processer, antingen genom kemisk eller fysikalisk adsorption.
Kemisk adsorption beskriver förloppet då molekyler i gasströmen, i detta fall koldioxid,
fastnar på ett adsorberande material, en sorbent. Sorbenten är ett poröst material med
små porer och stora porvolymer, vilka binder till sig molekyler ur gasströmmen.
Beroende på materialet och den aktiva porytan (aktiva säten där molekylen fastnar) hos
sorbenten kan den fånga upp olika slags molekyler så att dessa separeras från gasen.
Den kemiska adsorptionen innefattar alltså en en kemisk reaktion där molekylerna i
gasen binds upp till sorbentmaterialet. Den fysikaliska adsorptionen beskriver vilka
krafter som förekommer mellan molekyl och sorbent, det vill säga vilka slags bindningar
som molekylen och sorbenten delar. Sorbentens viktigaste fysikaliska egenskaper för att
möjliggöra en god adsorption av gasen är baserade på porernas area, och volym
(McCabe, et al., 2005).
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Vanliga tekniker för adsorption är (McCabe, et al., 2005):
•

•

Kolonn vilken innehåller en fast bädd av sorbentmaterial vilken gasen flödar
igenom och där molekylen fastnar i sorbenten.
Rotoradsorption, där gasen flödar igenom en cylidriskt formad rotor och fastnar
på sorbenten i rotorn, desorption sker på en bestämd del av rotorn. Se figur 12
på sidan 27.

4.3 Desorption

När gasen strömmar genom sorbenten fylls sorbentens porer efter en tid varpå dess
förmåga att binda fler molekyler försämras, eller helt stannar av. När sorbenten är full
måste den tömmas, desorberas. Ofta innebär desorptionen att sorbenten värms upp
vilket medför att bindningarna mellan molekyl och sorbent bryts och molekylerna
frigörs (McCabe, et al., 2005). Vanligen ligger temperaturerna vid desorption av
koldioxid från aminbaserade mesoporösa sorbenter runt 100 grader Celsius (Goeppert,
et al., 2011).
4.3.1 Termodynamiska fakta
Både adsorptionen och desorptionen beror av adsorptionsisotermerna, vilka styrs av
termodynamiska lagar, varför det är viktigt att veta hur sorbenten och molekylen
samverkar vid olika slags temperatur och tryck. För i princip alla slags sorbenter finns
framtagna isotermer. För att erhålla god adsorption av gasen som möjligt är det av stor
vikt att titta på och jämföra adsorptionsisotermer för sorbent och gas.

4.3.2 Sorbentens kapacitet
För att mäta sorbentens kapacitet används adsorptionsisotermerna, vilken visar
jämviktskurvan för sorbent och adsorberad molekyl med avseende på förhållandet
mellan koncentrationen i gasfas och koncentrationen på sorbenten.

4.4 Absorption

Absorptionsprocessen fungerar på liknande sätt som adsorption, men istället för att ett
adsorberande material (sorbent) binder molekyler från gasen kommer molekylerna att
lösas i vatten eller lösningsmedel. Principen för absorption handlar alltså om
molekylens förmåga att lösas i en vätska, vilket medför att gasen renas från molekylen,
medan molekylen stannar kvar i vätskan. För att gasen ska bli så ren som möjligt är
kontaktytan mellan gas och vätska viktig, vilket fås genom att absorptionen sker i en
kolonn. Kolonnen kan ha olika slags bottnar, eller fyllningar, vilka ökar kontaktytan
mellan gas och vätska vilka är:
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4.5 SAMMS - Self Assembled Monolayers on Mesoporous Supports
SAMMS blir på svenska självorganiserande monolager på mesoporösa bärare, vilka är en
form av sorbenter som används för att adsorbera koldioxid ur gasströmmar. SAMMS
som tagits fram av forskare på Pacific Northwest National Laboratory i Richland, USA, är
ett fast kiselbaserat keramiskt material som från början framställdes för att agera som
adsorbent vid adsorption av metaller, framförallt kvicksilver ur grundvatten. Sorbenten
har visat mycket god adsorptionsförmåga för organiska föreningar så som koldioxid.
(Pacific Northwest National Laboratory, 2009). Sorbentens höga adsorptionsförmåga
(snabba kinetik) beror på dess öppna porstruktur, vilken innebär ytan med de aktiva
sätena vilken koldioxiden binds till (Fryxell, et al., 2007). En figur över uppbyggnaden
och bildandet av SAMMS kan ses i figur 6. Mesoporös innebär att porerna i materialet
har en diameter på mellan 2-50 nanometer i diameter (Wilcox, et al., 2014).

Figur 6, illustration över bindningen av SAMMS sker och hur den ser ut (Fryxell, et al., 2002).
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4.5.1 Hur SAMMS sorbenter är uppbyggda
För att förstå hur dessa sorbenter fungerar måste begreppet ”self-assembled
monolayer” klargöras. Självorganisering eller organiserad supra molekyl är en spontan
aggregation med en speciell ordning av molekyler eller nano partiklar. Molekylerna som
används för att bilda dessa självorganiserade monolager är silikater (en kiselatom
bundet till 4 väteatomer), vilka med oxidytor genom kemiska reaktioner bildar
funktionella keramiska ytor (Fryxell, et al., 2007) (Fryxell, et al., 2004).

Syntesprocessen som visas i figur 7,
för att framställningen av självorganiserade monolager sker genom
att silikater i närvaro av polära
oxidytor genomgår hydrolys och
bildar hydroxysilikat. Hydroxysilikat
binder till oxidytan med vätebindningar som kan förflyttas på ytan
vilket leder till aggregation på grund
av samspelet mellan Van der
Waalskrafterna och vätebindningarna
på kolkedjorna. När aggregation skett
blir molekylerna mer stabila på ytan,
vilket leder till att silikaterna binder
till varandra och kondensation mellan
hydroxysilikaterna och oxidytan sker.
(Fryxell, et al., 2007)

Figur 7, visar hur syntesprocessen för framställningen av silikatbaserade supportmaterial (Fryxell,
et al., 2007).

4.6 Amin-funktionaliserade mesoporösa material
Aminbaserade sorbenter på silikatbaserat supportmaterial har en förmåga att
adsorbera koldioxid, vilken är en separationsmetod som använts under en tid tillbaka.
Lösningar innehållandes aminbaserade sorbenter används ofta inom industrin för att
adsorbera koldioxid ur gasflöden, men metoden är kostsam och av den anledningen har
aminbaserade sorbenter på olika slags supportmaterial tagits fram (Goeppert, et al.,
2011). Nu har forskare tagit fram en fast supportad sorbent PEI (polyetylamin) som
genom både tertiärt, sekundärt och primärt bundna aminer kan adsorbera koldioxid ur
gasflöden med goda resultat. Dessa aminbaserade mesoporösa sorbenter har delats in i
tre olika klasser beroende av dess kemiska strukturer och egenskaper (Chaikittisilp, et
al., 2011). De aminbaserade sorbenterna har visat god förmåga att binda koldioxid även
i fuktig luft varpå dessa blir än mer intressanta för adsorptionen av koldioxid. (Wagner,
et al., 2013)
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4.6.1 Klass 1
Klass 1 sorbenter innebär monomera eller polymera aminer vilka adsorberats på en yta
av silikater (kiselbaserade). (Goeppert, et al., 2012). En figur över vanligt
förekommande klass 1 sorbenter visas i figur 8. Sorbenten har god förmåga att
adsorbera koldioxid, vilket grundas på den molära relationen mellan antalet mol
adsorberad koldioxid med antalet mol aminer i sorbenten. (Chaikittisilp, et al., 2011)
Svaga bindningar och interaktioner (exempelvis, Van der Waals, elektrostatiska) binder
samman aminerna i klass 1 sorbenter med ytorna. Däremot kan denna typ av sorbenter
ibland minska i effektivitet efter en tid på grund av aminläckage.
Följande är exempel på klass 1 sorbenter (Goeppert, et al., 2012):
•
•
•

PEI (grenade och linjära), har visat ett visst läckage av aminer.
FS-PEI-50 (50 % innehåll av PEI) har visat god adsorptionsförmåga av CO2.
FS-PEI-33 (33 % innehåll av PEI), fungerar bra i fuktiga förhållanden.

Figur 8, visar de olika typerna av aminbaserade sorbenter (Chaikittisilp, et al., 2011).

4.6.2 Klass 2
Dessa sorbenter binds vanligen med oxidytor genom kovalenta bindningar, vilket
medför att aminer inte riskerar att läcka och därmed försämrar sorbentens prestanda.
Några exempel på sorbenter i klass 2 är (Goeppert, et al., 2012):
•
•

PE-MCM-41, fungerar bra under både fuktiga och torra förhållanden.
TRI-PE-MCM-41, fungerar bra under fuktiga och torra förhållanden med mycket
effektiv adsorptionsförmåga.

4.6.3 Klass 3
Dessa sorbenter har genomgått polymerisering av aminbaserade monomerer och binds
samman med hjälp av kovalenta bindningar. Hypergrenade polyetylaminer är en typ av
klass 3 sorbenter som genom studier visat god förmåga att adsorbera koldioxid ur luft
(Goeppert, et al., 2012).
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4.7 Reaktionen mellan polyetylaminer (PEI) på mesoporösa
supportmaterial och CO2
Då amin-silikat baserade mesoporösa sorbenter bevisats ge goda resultat vid adsorption
av koldioxid ur luft kan denna typ av adsorbent vara av intresse för koldioxidadsorptionen i byggnaden. När koldioxiden kommer i kontakt med aminen i sorbenten,
exempelvis PEI, sker reaktionen som visas i figur 9. Koldioxiden i gasen reagerar med de
primära och sekundära aminerna på polyetylaminen (PEI) och bildar karbamat eller
bikarbonat om reaktionen sker i närvaro av vatten (Goeppert, et al., 2012). När
koldioxid ur luften bundits på sorbenten stannar den kvar där till dess att en desorption
sker, vilket oftast innebär att sorbentmaterialet värms upp varpå koldioxiden släpper
från sorbenten.

Figur 9, visar hur den kemiska reaktionen för adsorptionen av koldioxid med PEI som sorbent
(Goeppert, et al., 2011).

4.7.1 Vilka sorbenter fungerar i fuktigt klimat
Sorbenten måste fungera i fuktiga klimat på grund av klimatet i växthuset. De flesta fasta
aminbaserade sorbenterna på mesoporösa silanbaserade material fungerar bra i torra
klimat, men det finns ett par stycken som även fungerar bra i fuktiga klimat. Följande
sorbenter skulle av denna anledning passa bra för att avskilja koldioxiden ur luften i
Plantagons växthus:

FS-PEI-33, är en sorbent som impregnerats med ”rökt silikat” (FS = fumed silica) och
med ett polyetylamin innehåll om 33 procent. Sorbenten har visat att av de bästa
resultaten jämfört med andra sorbenter för koldioxidadsorption vid en relativ fuktighet
om 67 procent (Goeppert, et al., 2012).

FS-PEI-50 som även den impregnerats med ”rökt silikat”, men med ett innehåll om 50
procent polyetylaminer istället för 33 procent har visat på goda resultat vid adsorption
av koldioxid i fuktiga klimat, om än inte lika bra som FS-PEI-33.
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4.7.2 Desorptionstid för sorbent
Desobering krävs när sorbenten börjar tappa effektivitet, det vill säga när sorbentens
ytor har fyllts upp av koldioxid. Genombrottskurvor, ett exempel kan ses i diagram 3,
visar sorbentens avtagande effektivitet med tiden. När adsorptionsmaterialet fyllts av
molekyler måste sorbenter desorberas. C/Co står för förhållandet mellan koncentrationen i utgående flöde mot ingående flöde (McCabe, et al., 2005).
Diagram 3, visar ett exempel på en genombrottskurva där kapaciteten för sorbenten minskar med
tiden (Oliveira, et al., 2011).

4.7.3 Cyklicitet och effektivitet
Cykliciteten för sorbenten styrs av hur mycket sorbenten adsorberar koldioxid till dess
att sorbenten är full och måste desorberas (McCabe, et al., 2005). Beroende på hur
många gånger proceduren kan upprepas ges en god cyklicitet. Aminbaserade sorbenter,
PEI, har visat mycket god cycklicitet utan att verkningsgraden för sorbenten minskas
(Loṕ ez-Aranguren, et al., 2014).

Verkningsgraden för aminen, vilken spelar roll för adsorptionen ges av följande ekvation
(9), där 𝜂𝜂 står för verkningsgraden, 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 star för hur mycket koldioxid som tas
upp av sorbenten och 𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 är sorbentens innehåll av kväve (Li, et al., 2014).

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 � 𝑔𝑔 �
∗ 100 %
𝜂𝜂 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � 𝑔𝑔 �

(9)
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4.8 Absorptionssystem för att absorbera koldioxid ur luft
Absorption är ett alternativ till de fasta aminbaserade sorbenter som beskrivits ovan
och vilken är en teknik som använts under lång tid och vilken kallas för kraftprocessen.
Koldioxiden i luften ”skrubbas” bort i dessa system och genomgår vanligtvis en kemisk
reaktion med en alkalisk hydroxidlösning (NaOH, KOH, eller CaOH) (Goeppert, et al.,
2012).

Figur 10, illustration över ett koldioxidabsorberande system utvecklat av CE (Carbon Engineering,
2015)

Systemet som visas i figur 10 fungerar genom att koldioxid absorberas ur luften via en
kontaktor där en lösning av kaliumhydroxid, (KOH(aq.)) fångar upp koldioxiden och
bildar en lösning vilken innehåller höga halter koldioxid enligt följande reaktionsformel
(10):
𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 2𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 → 𝐾𝐾2 𝐶𝐶𝐶𝐶3 + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂

(10)

Vidare regenereras vattenlösningen av kaliumkarbonat och ger ren koldioxid som kan
föras ut ur systemet, medan lösningen återanvänds i kontaktorn. Regenereringsprocessen sker i flera steg, vilka visas i figur 11 nedan.

Figur 11, illustration över hela processen där koldioxid absorberas i en alkalisk lösning, vilken
sedan regenereras (Carbon Engineering, 2015).

När koldioxiden reagerat med kaliumhydroxidlösningen bildas en kaliumkarbonatlösning vilken senare tillsammans med kalciumhydroxid matas in i en reaktor
(pelletreaktor) där lösningarna får reagera varpå kaliumhydroxid och kalciumkarbonat
bildas. Kaliumhydroxiden återanvänds sedan för att absorbera koldioxid ur
luftströmmen. Kalciumkarbonaten tillförs värme i en endoterm reaktion och bildar ren
koldioxid vilken antingen kan användas direkt eller lagras.
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Även kalciumoxid bildas i processen vilken senare får reagera med vatten och bilda
kalciumkarbonat (Carbon Engineering, 2015) och sedan används i pelletreaktorn.
Cykeln är energikrävande, där mellan 12-17 gigajoule i värme krävs per ton koldioxid
(Goeppert, et al., 2012). Energibehovet i form av värmetillförsel till reaktionen kan dock
sänkas om värme kan återanvändas från exempelvis naturgas, eller kraftverk, vilket
visas i figur 9. Verkningsgraden för systemet är högt, upp till 99 (ligger mellan 70-99)
procent av ingående koldioxid till systemet skrubbas bort (Goeppert, et al., 2012).

5 Teknisk utrustning

Den tekniska utrustning som behövs utifall adsorption av koldioxid skulle ske i
byggnaden skulle förslagsvis vara antingen en kolonn innehållandes en fast bädd,
alternativt en adsorptionsrotor. Båda systemen fungerar bra vid adsorption av gaser
med höga verkningsgrader (vilken beror av adsorbenten och adsorptionsisotermerna)
(McCabe, et al., 2005).
En kolonn innehållandes en fast adsoprtionsbädd är relativt vanlig inom industrierna
för att fånga upp skadliga molekyler ur gasflöden. Medan en adsorptionsrotor bland
annat används för att fånga upp skadliga molekyler och därmed blir relativt vanlig inom
exempelvis färgindustrin. (Persson, 2005) (McCabe, et al., 2005)

Oavsett vilken lösning som skulle väljas för adsorption i byggnaden tar den stor plats,
varför det är viktigt att se till så att utrymme för byggnation av dessa system finns, eller
kan göras. I en adsorptionsrotor sitter sorbentmaterialet fast i rotorn, på ett wellpappliknande material, vilket måste bytas ut med jämna mellanrum. Det positiva med denna
typ av adsorptionssystem är att adsorption och desorption sker parallellt. Låga koncentrationer av gasen strömmar genom sorbenten där molekylerna ur gasen fastnar.
Vidare desorberas samtidigt en del av den ytan vilket medför ett flöde av koncentrerad
gas ut ur systemet (Persson, 2005). Detta system blir därför fördelaktigt när ett
kontinuerligt gasflöde passerar genom rotorn, samtidigt som desorption sker. I figur 12
på nästa sida visas en illustration på en adsorptionsrotor.

Att adsorbera genom en fast (men utbytbar) bädd i en kolonn går ut på att gasflödet
passerar genom kolonnen varpå molekyler binds upp av sorbenten och renad gas flödar
ut ur kolonnen (McCabe, et al., 2005). Detta system skulle troligen vara mer fördelaktigt
då kolonnerna inte tar upp lika stora golvytor som rotorn gör. För att uppnå samma
kapacitet som en kolonn skulle rotorn behöva ha väldigt stor adsorptionsyta, vilket gör
kolonnen mer fördelaktig. Däremot finns det risk för tryckfall i kolonnen vilket skulle
innebära extra kostnader för pump – eller fläktar vilka motverkar tryckfallet.
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Figur 12, illustration över en adsorptionsrotor där gasen går in genom den wellpapp-liknande ytan
vilka molekylerna fastnar på. Ut ur rotorn kommer renad luft. I den triangelformade delen på rotorn
visas desorptionsdelen genom vilken luft strömmar. Från desorptionsdelen fås sorbatet i
koncentrerad form (Persson, 2005).
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6 Resultat
Resultatet för rapporten är uppdelad i två delar där den ena delen beskriver hur mycket
koldioxid som krävs för att en konstant koncentration om ca 1000 ppm ska hållas i
växthuset. Den procentuella skillnaden mellan producerad mängd och förbrukad mängd
koldioxid, det vill säga, den mängd som kan tas från kontorsdelen till växthuset är också
given i resultatet som ett mått på hur effektiv en eventuell återvinning och lagring skulle
vara.

I resultatet har även hänsyn tagits till antagandet i problemställningen, vilken säger att
ingen koldioxid produceras under nattetid i kontorsdelen då inga människor befinner
sig i byggnaden.

6.1 Resultat av beräkningarna
Från beräkningarna i bilagorna 1-5 (”Beräkning av koldioxidförbrukning vid låga,
medelhöga samt höga värden”, ”Beräkning av koldioxidproduktion i kontorsdel”, samt
”Procentuell jämförelse mellan koldioxidförbrukning och producerad mängd koldioxid”)
fås resultaten givna i tabell 1 nedan vilken visar den mängd koldioxid som behöver
tillföras växthuset för att upprätthålla en god tillväxtmiljö för plantorna under tiden då
fotosyntesen äger rum. Tabell 1 visar också hur mycket koldioxid som maximalt
produceras varje dag och hur stor del av koldioxidförbrukningen i växthuset som kan
fås från den producerade mängden koldioxid från kontoret.
Tabell 1, visar resultaten av beräkningarna från bilagorna 1-5 där enheten beskriver den mängd CO2
som behöver tillföras till växthuset för att hålla en konstant koncentration om 1000 ppm i
växthuset.

Beräkningar baserade på:
Låga värden från SLU
Medelhöga värden från
Holland
Höga värden från Nya Zeeland
Producerad mängd koldioxid i
kontorsdelen

Enhet �

𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐
�
𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅

288
563
720
126

Procent av förbrukningen
CO2 vilken maximalt fås
från kontorsdelen
43,75
22,4
17,5
-

6.2 Bästa lagringsmetod
För att avgöra vilken av metoderna, adsorption med aminbaserad mesoporös sorbent
eller absorptionssystem måste en mängd olika aspekter ställas mot varandra, vilka är
följande:
•
•
•

Verkningsgrad
Energiförbrukning
(Kostnader för utrustning och installation)

Den lagringsmetod som kräver mest energi är absorptionsmetoden där värme måste
tillföras i stora mängder till processen, varför den kan komma att bli ekonomiskt
ofördelaktig, vidare krävs kemikalier för denna metod, där kaliumhydroxid är en relativt
dyr kemikalie (Goeppert, et al., 2012).
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Verkningsgraden för denna typ av system är däremot väldigt hög, vilket önskas för att få
så mycket ren koldioxid som möjligt från luften.

Adsorption av koldioxid med aminbaserade sorbenter kräver också viss tillförsel av
energi i form av värme vid desorptionen av koldioxid från sorbenten. Vid god cyklicitet
hos sorbenten kan sorbenten binda stora mängder koldioxid innan desorption måste
ske, vilket medför att värme inte behöver tillföras lika ofta, varför denna lösning troligen
blir mer fördelaktig jämfört med att använda absorption.
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7 Diskussion
För att ta reda på vilket system som är bäst lämpat för att lagra koldioxid från luften
måste en jämförelse mellan adsorptionstekniken av koldioxid och absorptionstekniken
för separationen av koldioxid från luften göras med avseende på förmågan att fånga upp
koldioxid ur luftströmmen. Adsorption av koldioxid med hjälp av aminbaserade mesoporösa supportmaterial har visat god förmåga att adsorbera koldioxid ur luft.
Genom att använda absorptionssystem likt det som beskrevs tidigare (en version av
kraftprocessen) fås ren koldioxid av luft med väldigt höga verkningsgrader.
Då växthuset har en större volym jämfört med kontorsdelen kommer det troligtvis inte
kunna produceras så pass stora mängder/volymer koldioxid i kontorsdelen för att göda
plantorna i växthuset. Detta baseras på den maximala mängden koldioxid som
produceras i utandningsluften under dagen, samt på hur många människor som väntas
befinna sig i kontorsdelen varje dag.

För att kunna avgöra hur vida det är lönsamt eller inte, sett utifrån både energikonsumtionen och kostnaden, för att lagra den koldioxid som produceras varje dag i
kontorsdelen, behövs med största sannolikhet experimentella analyser göras, där
mätningar på den gröda vilken Plantagon tänkt odla undersöks vid olika
koncentrationer av koldioxid, temperatur, ljusstyrka, med flera. Då alla dessa
parametrar påverkar fotosyntesens hastighet och därför också påverkar hur effektiv
produktionen blir, skulle värden på dessa idag okända parametrar bli väldigt
intressanta.
Vad som går att säga gällande de siffror som beräknats fram utifrån studier på andra
grödor är att, de alla påvisar ett krav på mängden tillförd koldioxid till växthuset. Även
om det lägsta beräknade värdet för koldioxidförbrukningen skulle användas av
Plantagon, vilken motsvarar ca 40 procent av det totala behovet av koldioxid per dygn,
måste ändå stora mängder koldioxid tillföras växthuset från annat håll. Detta innebär att
energikonsumtionen totalt sett kommer att öka och därmed också den totala kostnaden.
Antingen genom att köpa in ren koldioxid från leverantör eller på annat sätt, oavsett
vilket tillvägagångssätt som väljs, medför detta ökade kostnader, som direkt eller
indirekt påverkar den totala energikonsumtionen. Då kontoret dessutom inte är fullt
bemannat året runt, med avseende på bland annat semestertider måste koldioxid dessa
perioder tillföras på annat sätt än genom från kontoret producerad koldioxid, vilket
direkt leder till samma slutsatser gällande kostnader och energikonsumtion.

Om det högst beräknade värdet skulle antas behöva tillföras för en snabbare produktion
av grödor, skulle väldigt stora mängder koldioxid behöva köpas in på annat håll, vilket
skulle medföra både stora kostnader för inköp av koldioxid, men också för installation
av lagringssystem. Detta oavsett om adsorption med aminbaserad sorbent med hög
verkningsgrad används, eller om ett absorptionssystem likt det som beskrivits tidigare
används.
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Något att ha i åtanke innan frågeställningen besvaras med antingen ett ja eller nej är att
de beräknade mängderna koldioxid som behövs för växthuset är tagna från studier som
inte rör den planta som är tänkt att producera. Studierna som dessa siffror är baserade
på kommer också från konventionella växthus, där relativt stora mängder koldioxid
måste tillföras växthuset på grund av svinn vid ventilation. Då Plantagons växthus är ett
slutet system, där svinn inte bör beräknas in i samma grad som för konventionella
växthus skulle studierna framtagna för NASA snarare vara lämpligare att göra
beräkningar på. På grund av för många okända variabler blir det dock inte möjligt att
göra beräkningar på ett slutet växthus, så som det gjorts i NASAs rapporter.

Det finns en osäkerhet i att ge ett direkt svar på frågeställningen på grund av de okända
variablerna vilka kan komma att påverka resultatet av koldioxidförbrukningen i
växthuset. Det som har framgått från beräkningarna är att koldioxiden som produceras i
kontorsdelen inte kommer att räcka för att underhålla koldioxidförbrukningen i
växthuset. Vidare är det möjligt att den mängd koldioxid, 1000 ppm, som antagits vara
optimal för plantorna behöver sänkas, vilket skulle medföra ett annat utfall i
förbrukning och därmed förändra situationen till det positiva.

Då tanken är att koldioxid från plantornas respiration i växthuset ska fångas upp innan
den syrerika luften förs in i kontorsdelen kan det där fungera bra att avskilja
koldioxiden genom adsorption med aminbaserade sorbenter vilka klarar av att
adsorbera luft med hög fuktighetsgrad. Även absorption bör fungera då luftens fuktighet
inte bör vara avgörande för absorptionen där absorptionen i sig bygger på att molekyler
i gasen löser sig i en vätska.
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8 Slutsats
Slutsatsen består av två delar, den tekniska och den ekonomiska.

Teknisk slutsats - Den koldioxid som produceras i kontorsdelen kommer inte att räcka
för att underhålla plantorna i växthuset. Det kommer att behöva tillföras koldioxid på
annat sätt för att hålla en koldioxidkoncentration om 1000 ppm i växthuset under tiden
då fotosyntesen äger rum. Av denna anledning är det i dagsläget inte intressant att
installera adsorptionskolonner/adsorptionsrotor eller absorptionssystem i byggnaden.
Skulle däremot experimentella analyser göras, vilka visar att plantorna inte förbrukar så
mycket som beräknats, är det möjligt att utfallet blir annorlunda. Dock skulle det
troligtvis fungera bra att med hjälp av antingen adsorption av gasflödet separera och
lagra koldioxid från växthuset och på så sätt föra in syrerik luft till kontorsdelen.

Ekonomisk slutsats – om ambitionen är att hålla en koldioxidnivå på 1000 ppm under 16
timmar per dygn, måste en investering ske. Den ekonomiska konsekvensen beror helt
på valet av teknisk lösning och vilken teknisk apparatur, samt dess installationskostnader som väljs och den prestanda som lösningen kan ge. Det valet kommer att
avgöra kostnaden och den energi-konsumtion som lösningen kräver för driften.
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9 Förslag på framtida studier
För att på bästa möjliga sätt ta hand om och återvinna koldioxiden som människorna i
kontorsdelen andas ut skulle en vidare experimentell undersökning göras av ett slutet
system. I det slutna systemet odlas den gröda vilken Plantagon behöver veta
koldioxidförbrukningen för och där mätning av tillförd koldioxid sker under en bestämd
tid. Vidare mäts i massa hur mycket grödan vuxit och hur mycket vatten som förbrukats
i systemet. Det skulle också vara intressant att titta på hur mycket syrgas som finns i
byggnaden. Växterna behöver inte syre, men det gör människorna i kontorsdelen, varför
även syrgashalten skulle vara intressant att mäta.
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Bilaga 1 – Beräkning av koldioxidförbrukning vid låga värden
Beräkningarna nedan visar den mängd koldioxid som behöver tillsättas till växthuset för
att hålla en konstant koncentration om 1000 ppm i Plantagons växthus med avseende
på beräkningar från SLU (Christensson, 1986).
Tabell 2, visar nödvändig data för beräkning av koldioxidförbrukning vid låg förbrukning av
koldioxid per odlingsyta och timme (Christensson, 1986).

Variabler:
Vikt per liter luft
Vikt per liter koldioxid
Odlingsarea i växthuset

Enheter:
1,2 g
1,84 g
4500 m2

Koncentration i luften (SLU)
Koncentration i luften (Plantagon)
Massa koldioxid per kubikmeter luft vid en
koldioxidkoncentration om 330 ppm
Luftvolym per kvadratmeter odlingsyta
Antalet timmar då koldioxid måste
tillsättas

ca 330 ppm
ca 400 ppm
0,6 g

Önskad koncentration koldioxid i
växthuset

Koldioxidförbrukning i gram per m2 och
timme vid 400 ppm

ca 1000 ppm

3,5 m3/m2
16 (tiden då fotosyntesen äger rum)
6

𝑚𝑚3 𝑣𝑣ä𝑥𝑥𝑥𝑥ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�≈2 � 2
(330 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) = 0,6 � 3
� ∗ 3,5 � 2
�
𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Detta gäller när koldioxidhalten i luften ligger på 330 ppm, om halten koldioxid istället
ligger på 400 ppm fås följande koldioxidförbrukning vid antagandet att luftvolymen per
odlingsyta är densamma:

400 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,4 �

𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
� → 0,4 � 3
� ∗ 1,84 �
� ≈ 0,75 � 3
�
3
𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

(400 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) = 0,75 �

Där 2,6 �

𝑚𝑚3 𝑣𝑣ä𝑥𝑥𝑥𝑥ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
∗
3,5
�
� ≈ 2,6 � 2
�
�
3
2
𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
𝑚𝑚2 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

→ 2,6 �

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
1000 𝑚𝑚2 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

För att höja koncentrationen till 1000 ppm från 400 ppm krävs 600 ppm
koldioxidtillskott, vilket motsvaras av:
100 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑔𝑔
2,6 𝑔𝑔
= 0,65 �
� → 6[100 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎö𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗] ∗ 0,65[𝑔𝑔]
100 𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎö𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
400 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑔𝑔
≈ 4�
�
600 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎö𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
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Koldioxidförbrukningen i hela växthuset och för den tid som fotosyntesen äger rum fås
genom ekvationen nedan:
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
� ∗ 4,5 ∗ 103 [𝑚𝑚2 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜]
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
[𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡]
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
= 288 �
∗ 16
�
[𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑]
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 4 �

1000 𝑚𝑚2
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Bilaga 2 – Beräkning av koldioxidförbrukning vid medelhöga
värden
Följande bilaga innehåller beräkningarna för koldioxidförbrukningen för Plantagons
växthus med avseende på medelvärdet, vilket baserats på en studie som gjorts i Holland
(Molén, 1992).
Tabell 3, visar nödvändig data för beräkning av koldioxidförbrukning vid medelhög förbrukning av
koldioxid per odlingsyta och timme med avseende på bladmassa per kvadratmeter (Molén, 1992).

Variabler:
Bladmassa per kvadratmeter odlingsyta
och timme
Koldioxidkoncentration i växthuset
Ljusstyrka (normalt dagsljus)
Koldioxidförbrukning vid ovanstående
konstanta värden per odlingsyta och
timme
Antalet timmar då fotosyntesen äger rum
Odlingsarea i Plantagons växthus

Enhet:
3 g/m2/timme

1000 ppm
340 W/m2
7,82 g CO2/m2/h
16
4500 m2

Omräkning från förbrukning i [𝑔𝑔] till [𝑘𝑘𝑘𝑘].
7,82 �

𝑚𝑚2

𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
� → 7,82 �
�
2
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
1000 𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

För att upprätthålla en konstant koldioxidkoncentration om 1000 ppm krävs en tillsats
av:
𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 7,82 �

1000 𝑚𝑚2

= 563 �

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

[𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡]
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
� ∗ 4,5 ∗ 103 [𝑚𝑚2 ] ∗ 16
[𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑]
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
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Bilaga 3 – Beräkning av koldioxidförbrukning vid höga värden
Följande bilaga innehåller beräkningarna för koldioxidförbrukningen för Plantagons
växthus med avseende på det högsta värdet, vilket baserats på en studie som gjorts i
Nya Zeeland där koldioxidkoncentrationen i växthuset hålls konstant vid 900 ppm
(Nederhoff, 2004).
Tabell 4, visar nödvändig data för beräkning av koldioxidförbrukning vid hög förbrukning av
koldioxid per odlingsyta och timme med avseende på bladmassa per kvadratmeter (Nederhoff,
2004).

Variabler:
Koldioxidkoncentration i växthuset
Koldioxidförbrukning vid ovanstående
konstanta värden per odlingsyta och
timme
Antalet timmar då fotosyntesen äger rum
Odlingsarea i Plantagons växthus

Enhet:
900 ppm
10 g CO2/m2/h
16
4500 m3

Omräkning från förbrukning i [𝑔𝑔] till [𝑘𝑘𝑘𝑘].
10 �

𝑚𝑚2

𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
� → 10 �
�
2
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
1000 𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

För att upprätthålla en konstant koldioxidkoncentration om 900 ppm krävs en tillsats
av:
[𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡]
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
3 [𝑚𝑚2 ]
∗
16
∗
4,5
∗
10
�
[𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑]
1000 𝑚𝑚2 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
= 720 �
�
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 10 �
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Bilaga 4 – Beräkning av koldioxidproduktion i kontorsdel
Tabell 5, nödvändig data för att beräkna hur mycket koldioxid som produceras av människorna i
kontorsdelen

Variabler:
Antalet våningsplan i
kontorsbyggnaden
Antalet personer på varje våningsplan
Volym utandad koldioxid per timme
Antalet timmar på arbetsplatsen
Densitet för luft (20 grader, 70 %
fuktighet)
Densiteten för koldioxid (20 grader)

Enheter:
16 st

ca 25
19 l
9 timmar (8-17)
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔

1,196 𝑚𝑚3 → 1196 𝑚𝑚3
1,843

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑔𝑔
1843 𝑔𝑔
𝑔𝑔
→ 1843
→
→ 1,843
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3 1000 𝑙𝑙
𝑙𝑙

Detta ger att producerad volym koldioxid:
19 �

𝑙𝑙
𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
� ∗ 9 [𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡] = 171 �
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)

Totalt arbetar i snitt 25 personer på vartdera våningsplanet:
25 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 171 �

𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
� = 4275 �
�
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑣𝑣å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)

Det är 16 våningar i byggnaden:
4275 �

𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
� ∗ 16 [𝑣𝑣å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛] = 68400 �
�
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑣𝑣å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)

Massan koldioxid som fås från utandningsluften per dag:

𝑔𝑔
𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2
1,843 � � ∗ 68400 �
� = 126 061 �
� → 126,06 �
�
𝑙𝑙
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

En odlings/skördeperiod är 35 dagar, vilket innebär att om odlingen startar en måndag
kommer 10 dagar (lördag och söndag) att falla bort (koldioxidtillsats från kontoret):
68400

𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶2
∗ 25 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1710000
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠ö𝑟𝑟𝑟𝑟

Totalt kommer människorna i byggnaden att kunna leverera 1,71*106 l koldioxid till
växthuset per skördeperiod om 35 dagar.
Massan koldioxid som kan tillföras växthuset blir därför:

1,843

𝑔𝑔
∗ 1,71 ∗ 106 𝑙𝑙 = 3,151 ∗ 106 𝑔𝑔 → 3,151 ∗ 103 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑙𝑙
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Bilaga 5 - Procentuell jämförelse mellan koldioxidförbrukning
och producerad mängd koldioxid
Följande bilaga visar det procentuella tillskottet av koldioxid som maximalt kan ges till
växthuset genom lagring från producerad mängd koldioxid i kontorsdelen i förhållande
till förbrukad mängd koldioxid i växthuset.
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
126 �
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿å𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
�
� ∗ 100 % = 43,75 %
288 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
�
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
126 �
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎö𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
�
� ∗ 100 % = 22,4 %
563 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
�
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
126 �
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐻𝐻ö𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
�
� ∗ 100 % = 17,5 %
720 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐶𝐶2
�
�
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
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