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Definicje
Wychwytywanie + bezpieczne składowanie
CO2 (pochodzącego ze spalania paliw
kopalnych) = Sekwestracja CO2
Sekwestracja geologiczna – bezpieczne
składowanie CO2 w głęboko zalegających
strukturach geologicznych, docelowo na
setki i tysiące lat; np.:
- w strukturach hydrogeologicznych,
- w wyeksploatowanych lub częściowo
wyeksploatowanych złożach węglowodorów,
- w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla
(zawierających metan), etc.
Są to więc zadania dla geologii strukturalno-złożowej i
geofizyki stosowanej.

Protokół z Kioto
W roku 1997 został podpisany przez 84 państwa (w tym Polskę)
w Kioto Protokół do Ramowej Konwencji NZ dotyczącej Zmian
Klimatu (podpisanej w roku 1992 w Rio de Janeiro).
Sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia wysiłków
na rzecz redukcji antropogenicznych emisji GHGs gazów cieplarnianych (najważniejszy GHG to CO2).
Protokół wszedł w życie w lutym 2005, z chwilą gdy
ratyfikowało go minimum 55 krajów – sygnatariuszy
Konwencji, wytwarzających minimum 55% światowej emisji
CO2. Sprawę przesądziła ratyfikacja Protokołu przez Rosję w
tym właśnie momencie (Polska ratyfikowała go w roku 2002,
Ukraina w 2004). Do roku 2007 Protokół z Kioto ratyfikowało
już 150 państw (ale nie USA).

Zobowiązania Kioto
Zgodnie z zapisami Protokołu do Ramowej Konwencji NZ
dotyczącej Zmian Klimatu państwa uprzemysłowione
zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do
roku 2010 (2008-2012) o 5.2% poniżej emisji w roku 1990. W
zależności od sytuacji danego kraju, uzgodniono kwoty redukcji
emisji. Dla krajów przechodzących transformację ustrojową jak
Polska, dopuszczalne było przyjęcie innego roku bazowego niż
1990. Po akcesji do UE Polska zobowiązana była do przyjęcia
Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 (2005).
6% poniżej emisji roku 1988;

poziom 1990

21% poniżej emisji roku 1990
8% poniżej emisji roku 1990 (tylko UE15); do roku
2020 docelowo 30% poniżej emisji roku bazowego

Obieg węgla w przyrodzie
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Bilans węgla – węgiel
uwalniany do atmosfery
w postaci CO2 (około
300 Gt rocznie w
przeliczeniu na węgiel)
jest wchłaniany w
sposób naturalny.
Emisja antropogeniczna
powoduje wzrost
zawartości CO2 w
atmosferze o 2-3 p.p.m.
rocznie (z 380 p.p.m.).
Współczesna emisja
CO2 z wulkanów
na całym świecie jest
mniejsza od emisji
antropogenicznej dla
Polski (~1%).

Emisja antropogeniczna
CO2
Emisja

antropogeniczna
ze spalania paliw
kopalnych
na świecie
wyniosła w roku
2004 około 27 Gt
(EIA, 2004).
Udział Polski
wynosi ok. 1,2%
(UE27 – 16,1%);
Ukrainy - 1,5%.
W XXI wieku śr.
temperatura
może wzrosnąć o
2-6ºC (w XX
wieku w Europie
+1ºC) a poziom
morza o 1 metr.

Emisje CO2 w Polsce
1988

461951
380697
366959
371591
363133
371588
348172
372530
361626
337448
329697
314812
317844
308277
319082
325382
326511

1991
1993
1995

Rok

1997
1999
2001
2003
2005
2010
-50000

150000

434234
350241
350000
550000

emisje CO2 [kt]

Emisje
antropogeniczne w
Polsce (wg MŚ),
bez pochłaniania
tytułem zmian
użytkowania ziemi
i leśnictwa
(~-10% w 2005) i
biomasy (+5,6%).
94% emisji roku
1988 to 434234 kt
ale 92% z 1990 to
już tylko 350241
kt.
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W 2005 roku
emisja CO2 w
Polsce wyniosła
około 327 Mt
(71% z roku
1988).
W tej chwili
emisja zbliża się
do limitu Kioto
dla UE15 (92% z
roku 1990), ale
nasz limit Kioto
to 94% z roku
1988 (różnica 84
mln ton).

KPRU 2005-2007 obejmuje 945 instalacji, dających 68% emisji CO2.
KE przyznała Polsce uprawnienia do emisji dla tych instalacji 239,1 mln t, a
na lata 2008-2012 nawet o blisko 13% mniej (208,5 mln t).

Możliwości redukcji
emisji CO2 w Polsce
- Geologiczne składowanie w:
- głębokich poziomach wodonośnych/solankowych
- (wy)eksploatowanych złożach węglowodorów
- nieeksploatowanych pokładach węgla, z odzyskiem metanu
- Pochłanianie przez roślinność, w tym lasy; roślinność pochłania
aktualnie około 8% krajowych emisji CO2
- Postęp naukowo-techniczny w przemyśle energetycznym,
procesach przemysłowych i innych przejawach działalności
człowieka
- Działania administracyjne jak handel emisjami pomiędzy
zakładami przemysłowymi (także z innych krajów), promujące
pośrednio technologie zmniejszające emisje przemysłowe

Przemysłowe emisje CO2

Źródła emisji powyżej 100 tysięcy ton rocznie (KPRU/CASTOR WP1.2)

Geologiczne składowanie CO2
Poziomy wodonośne/solankowe

Składowanie w głębokich poziomach wodonośnych/solankowych
(CASTOR WP1.2/Tarkowski 2005 – struktury o potencjale w setkach Mt)

Geologiczne składowanie CO2
Wybrane złoża ropy i gazu

Złoża gazu i ropy (dane z publikacji PGNiG S.A.), dla których istnieje możliwość
składowania CO2 w najbliższej przyszłości (w tym intensyfikacji wydobycia
węglowodorów), o potencjale składowania po kilka-kilkadziesiąt mln ton.

Geologiczne składowanie CO2
Głębokie pokłady węgla

Wybrane złoża węgla/MPW poza zasięgiem bieżącej eksploatacji górniczej, o
potencjale składowania CO2 rzędu dziesiątków mln ton, z możliwością intensyfikacji
wydobycia metanu (CASTOR WP1.2/GeoCapacity); eksperyment w rejonie Kaniowa

Potencjał geologicznego
składowania CO2 w Polsce
Typ
Poziomy wodonoś ne /solankowe
(12 s truktur w Cr1, J1 i T1)
Formacje Cr1, J1, T1

Potencjał,
Mt

Emisja, lata
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11.4

90 000

272,7

607

1.8

470+414
1 254

2,7
3,8

SUM A

5 243

15.9

SUMA

91 254

276,5

Złoża wę glowodorów (31 s truktur)
Pokłady wę gla (złoża M PW)
zasięg GZW 1-2 k m

Struktury hydrogeologiczne w obrębie poziomów wodonośnych mają największy
potencjał, umożliwiający składowanie CO2 z dużych zakładów przemysłowych
Struktury naftowe mają znaczenie lokalne, w aspekcie intensyfikacji wydobycia.
Głębokie pokłady węgla poza zasięgiem eksploatacji górniczej mają znaczenie
lokalne na terenie GZW a ich potencjał umożliwia pozyskiwanie metanu.
(Projekty CASTOR WP 1.2 i GeoCapacity)

Wyniki projektu
CASTOR WP 1.2 dla Polski

Eksperymenty zagraniczne
i krajowe
Weyburn (USA/Kanada) – intensyfikacja wydobycia ropy
(EOR); dotąd zatłoczono ok. 20 Mt CO2 (z gazyfikacji węgla)
Allison (USA) – intensyfikacja wydobycia metanu (ECBM)
Sleipner (Norwegia – Statoil – Morze Północne) – w poziomach
solankowych wielkiego złoża gazu magazynowany jest CO2,
który jest produktem ubocznym wydobycia gazu (zawartość
CO2 do 9%, 1 mln t/r)
In Salah (Algieria) – intensyfikacja wydobycia gazu
W tych przedsięwzięciach nie prowadzi się zatłaczania CO2
pochodzącego ze spalania paliw kopalnych (w tym celu
prowadzi się prace B&R) lecz wykorzystuje się 'odpady'.
Borzęcin – zatłaczanie 'odpadowego' gazu kwaśnego (H2S
+CO2) do złoża gazu z intensyfikacją wydobycia
Kaniów – zatłaczanie do pozabilansowych pokładów węgla z
jednoczesnym odzyskiem metanu (RECOPOL - GIG)
Tarnów-Jastrząbka Stara – planowany eksperyment
intensyfikacji wydobycia ropy przez zatłaczanie CO2

Metody wychwytu i
oddzielania CO2
- wychwytywanie po spalaniu
- wychwytywanie przed spalaniem
- tlenowe spalanie węgla
- ogniwa paliwowe
- absorpcja chemiczna CO2 (aminowa)
- adsorpcja fizyczna
- separacja membranowa
Czystość CO2: produkcja amoniaku (100%), tlenku etylenu i
przeróbki gazu; produkcja cementu (do 30%), stali i żelaza
(15%), elektrownie i elektrociepłownie oraz rafinerie (nawet
poniżej 10%)

Koszty

Wychwytywanie
25-40€/t

Transport
1-4 €/t

Składowanie
5-10 €/t

1 tona CO2 = 1 tona ropy = 330 €
1 tona CO2 = 250 m3 CH4 = 40 €

Co dalej
- KE planuje wybudowanie do roku 2015 dwunastu pilotażowych
instalacji energetycznych wykorzystujących technologię CCS. Od
roku 2020 technologia ta ma być już stosowana komercyjnie,
stąd KE zamierza wprowadzić obowiązek stosowania CCS w
nowych instalacjach energetycznych w UE od tego roku i
stosownej przebudowy istniejących.
- Stosowanie CCS spowoduje wzrost ceny energii elektrycznej o
20-90% w zależności od typu instalacji i stosowanej technologii
(najmniej w przypadku elektrowni ze zintegrowanym cyklem
kombinowanym zgazowywania węgla, najwięcej w elektrowniach
spalających pył węglowy). Przejście do tzw. zeroemisyjnej
produkcji energii (tzn. o emisjach niższych o rząd wielkości)
spowoduje więc zrównanie cen energii ze spalania paliw
kopalnych i energii odnawialnej. Stąd planuje się zachęty
analogiczne jak w przypadku OZE, tam gdzie stosowanie CCS nie
daje dodatkowych profitów jak ropa i gaz.

-

Projekt CO2NETEAST

Sieć CO2NET
- Sieć naukowa transferu wiedzy o technologiach wychwytu i
geologicznego składowania CO2.
- W sieci uczestniczy 76 dużych firm, instytutów, uniwersytetów i
przedsiębiorstw z 24 krajów Europy oraz USA i Turcji.
Duże firmy energetyczno-paliwowe są w organizacjami
ponadnarodowymi, posiadającymi oddziały na różnych kontynentach.
- Na początku listopada br odbyło sie w Lizbonie seminarium, w którym
brali udział przedstawiciele prawie wszystkich tych instytucji (~140
osób). Prezentowano najnowsze osiągnięcia w zakresie badań
stosowanych nad CCS i rezultaty ich wdrożenia.
- W kwietniu 2008 podobne seminarium, lecz na nieco większą skalę,
odbędzie się w Warszawie.

