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Koloběh uhlíku mezi Zemí a atmosférou  
(v miliardách tun za rok) 

Worldwide CO2 emissions from fossil fuel use: 6.5 Gt C/y (or 24 Gt CO2/y) 

Climate 
change 

Acidification 

© BRGM im@gé  

9,6 Gt C 
(35,3 Gt CO2)* 

*za rok 2013 podle  
Trends in Global CO2 Emissions, 2014 
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Obsah CO2 v atmosféře (ppmv) 

Worldwide CO2 emissions from fossil fuel use: 6.5 Gt C/y (or 24 Gt CO2/y) 

397.64 ppm  
9/2015 



Pliocén 
(před 5.3 – 2.6 mil. lety) 

• průměrná globální teplota o 3-4ºC vyšší 
• teplota na pólech o 10ºC vyšší 
• hladina moře o 5-40 m výše 
• kontinentální drift 250 → 70 km od dnešní 

polohy 
• vzniká Panamská šíje a Středozemní 

moře 
• objevuje se australopithecus 
 



Global Carbon Budget 

The cumulative contributions to the Global Carbon Budget from 1870 
Contributions are shown in parts per million (ppm) 

Figure concept from Shrink That Footprint 
Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Joos et al 2013; Khatiwala et al 2013;  

Le Quéré et al 2014; Global Carbon Budget 2014 

http://shrinkthatfootprint.com/burning-the-carbon-sink
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://www.biogeosciences.net/9/5125/2012/bg-9-5125-2012.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrg.20042/abstract
http://www.atmos-chem-phys.net/13/2793/2013/acp-13-2793-2013.html
http://www.biogeosciences-discuss.net/9/8931/2012/bgd-9-8931-2012.html
http://dx.doi.org/10.5194/essdd-7-521-2014
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Technologie pro redukci emisí CO2 

Energy Technology Perspectives (IEA 2014) 



Technologie pro redukci emisí CO2 

Energy Technology Perspectives (IEA 2014) 



Technologie CCS  
= zachytávání a ukládání CO2 

  

CCS (Carbon /Dioxide/ Capture and Storage) je tzv. 
mitigační opatření - cílem je snížení emisí CO2 jako 
skleníkového plynu 
Princip:  

 zachycení emisí přímo u velkého stacionárního 
zdroje (elektrárna, ocelárna, cementárna, chemický 
provoz, úpravna plynu aj.), jeho přeprava a 
bezpečné uložení do vhodné geologické struktury 
Výchozí předpoklady: 

 - dochází ke změně klimatu 
 - antropogenní emise CO2 jsou významným 

hybatelem klimatické změny  
 - chceme s tím něco dělat 
 
 





Zachytávání CO2  

Pre-combustion (před spalováním):  
CO2 je zachytáván ještě před spálením paliva  
Oxy-fuel (spalování v kyslíkové atmosféře):  
CO2 je separován během spalování 
Post-combustion (po spalování):  
CO2 je zachytáván po spálení paliva  
(Tato technologie může být použita i pro stávající zařízení jako retrofit)  

Jsou 3 základní technologie zachytávání u spalovacích 
procesů: 
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Kromě elektráren lze CCS využít i při výrobě železa, oceli, vápna, cementu,          
u některých chemických výrob a úpravě zemního plynu. 



Post-combustion 
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CO2 je zachytáván po 
spálení paliva  



Post-combustion 



Oxy-fuel 
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CO2 je separován 
během spalování 



Pre-combustion 

15 

CO2 je zachytáván před 
spálením paliva 



Transport CO2 

Po zachycení je CO2 stlačen do kapalného, popř. 
superkritického stavu, zbaven vody a dopravován na 
místo uložení. 
Pro větší množství CO2 je nejvýhodnějším způsobem 
dopravy produktovod. 
Pro menší množství a velké vzdálenosti lze využít 
tankery. 
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Ukládání CO2 
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Tekutý CO2 je vtláčen hluboko do 
podloží do porézní horniny v úložišti 

Těsnící hornina 

Těsnící hornina 

Hlubinný akvifer 
700m - 3,000m 

až to 5,000m 

Vytěžené ložisko uhlovodíků 



Bezpečné ukládání CO2 

Využívá se přirozených mechanismů které v přírodě 
zadržují CO2, zemní plyn a ropu po milióny let 
Tekutý CO2 se vtláčí hluboko do podloží do některého  
ze dvou základních typů úložišť:  
• hlubinné slané akvifery (hloubka 700 – 3000 m)  
• vytěžená ložiska ropy a plynu (hloubka až 5000 m) 

Oba typy úložišť mají vrstvu porézní horniny, která 
pohltí CO2 a v nadloží nepropustnou vrstvu těsnící 
horniny (cap rock), která úložiště utěsňuje 
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Fázový diagram CO2 

31,1OC 

73,8 bar 



Superkritický CO2 – plyn  
nebo kapalina? 

• Odpověď: 
– plyn z hlediska viskozity 
– kapalina z hlediska 

hustoty 
 T=100°C, 

P=280bar 
(2800m) 

hustota 
(kg/m3) 

viskozita 
(cP) 

superkritický 
CO2 

615 0.05 

voda 804 0.16 

plyn    
(metan) 

150 0.02 



SEM images of the Utsira Sand  
 a) Reflected light  
 b) Transmitted light (pore-spaces are black)  

Koncept vtláčení CO2 do porézních  
hornin (akvifery, ložiska ropy a plynu) 

Courtesy CO2STORE 



Strukturní trapping CO2 

CAP ROCK 



Bezpečnost uložení CO2 
roste s časem 

23 

Minerální trapping 
CO2 geochemicky reaguje s minerály 
a vytváří chemické vazby 

1 

2 

3 

Rozpouštění 
CO2 se rozpustí v okolní solance; ta pak 
klesá ke dnu rezervoáru 

Reziduální trapping 
CO2 je nevratně zachycen v 
mikropórech a nemůže se dále 
pohybovat 

... díky 3 přirozeným mechanismům 



Požadované vlastnosti úložiště 
  

Geologické 
- Kapacita umožňující uložit uvažované množství CO2   
 (objem pórů, p-T podmínky) 
- Injektivita zaručující dostatečnou rychlost vtláčení 

CO2 do struktury (permeabilita, bariéry toku) 
- Dostatečné těsnící vlastnosti nadloží, bránící úniku 

CO2 z úložiště (zejména dostatečná mocnost a 
neporušenost těsnících hornin v nadloží) 
Ekonomické 

 - Vzdálenost od zdroje emisí 
 -  Existující infrastruktura 
 -  Dostupnost geologických a dalších údajů 

Ostatní 
 -  Konflikty zájmů 
 - Přijatelnost pro veřejnost 
  
 
 
 



CCS ve světě 



Velké projekty CCS ve světě 



Projekty v provozu 



Projekty ve výstavbě 



Projekt Sleipner  – 19 let 
ukládání CO2 (od 1996) 

26 000 km2 



Sleipner - schéma 



Weyburn – EOR 
(druhotná intenzifikace těžby ropy) 

North Dakota 
coal 
gasification 
plant – 3,3 Mt 
CO2 za rok 

330 km 



CO2-EOR v USA 

• projekty na komerční bázi od r. 1972 

• v r. 2010 bylo v běhu 114 projektů EOR, 280 tis. barelů dodatečné ropy denně 

• vybudováno přes 5 800 km produktovodů 

• celkem injektováno přes 600 Mt CO2 , 50 mil. tun ročně 

 



První elektrárny s CCS 
 

Boundary Dam 
   (Kanada, Saskatchewan) 
 - retrofit - blok 130 MW 
 -  cca 1 mil. t CO2 ročně 
 - post-combustion (Cansolv) 
 -  zahájení 10/2014 

Kemper County (USA, Mississipi) 
 -  nový blok 582 MW 
 -  cca 3,5 mil. t CO2 ročně 
 -  pre-combustion / IGCC 
 -  hnědé uhlí 
 -  zahájení 2017 
 
 



Petra Nova (USA, Texas) 
 - retrofit - blok 250 MW, sub-bituminózní uhlí 
 - cca 1,5 mil. t CO2 ročně, 130 km produktovod - EOR 
 - post-combustion (MHI) 
 - zahájení  
 2017 

 

První elektrárny s CCS 



ROAD - Rotterdam Capture and  
Storage Demonstration Project  

 - společný projekt E.ON a GDF Suez 
 - retrofit – část spalin nového ultrasuperkritického 

bloku na ČU a biomasu (250 MW)   
 - cca 1,1 mil. t CO2 ročně, 25 km produktovod – 

vytěžené ložisko plynu 
 - post-combustion (aminová                                  

technologie) 
 - čeká se na FID 

 



Britský demonstrační program 

White Rose (Yorkshire) 
 - nový blok, technologie oxyfuel 

(426 MW) 
 - cca 2 mil. t CO2 ročně, 165 km 

produktovod – slaný akvifer v 
Sev. moři  
Peterhead (Skotsko) 

 - retrofit bloku na ZP (CCGT, 385 
MW), post-combustion 
(Cansolv) 

 - cca 1 mil. t CO2 ročně, 100 km 
produktovod – vytěžené ložisko 
plynu v Sev. moři 

 



 

Velké projekty CCS ve světě 



Velké projekty CCS ve světě 



Potenciál ČR 
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Potenciál ČR 
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Potenciál ČR 
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Značná nejistota 
u akviferů – 
nedostatek dat 



Situace v ČR 
  

• CCS nepatří mezi priority energetické a klimatické 
politiky  

• Aktualizace Státní energetické koncepce připouští 
možnou roli CCS po r. 2040 a doporučuje věnovat se 
výzkumu geologického ukládání CO2 

• Zákon 85/2012 neumožňuje průmyslové využití CCS 
do r. 2020 a klade další překážky  (max. 1 Mt na 
úložiště, finanční záruka) 

• Podpora V&V – program MPO TIP, TAČR 
• Nový impuls – Norské fondy 2009-2014  – Program 

CZ08 (CCS) 
 
 



Proč může být technologie CCS  
v budoucnu pro ČR důležitá? 

  

• Je to jediná metoda, která umožňuje snížit emise CO2 ze 
spalování fosilních paliv až o 90 % (význam např. při 
zavedení EPS) 

• Pro některé průmyslové výroby (ocelárny, cementárny, 
některé chemické výroby) představuje jedinou alternativu 
snížení emisí 

• Bez CCS pravděpodobně nebude možné dosáhnout 80% 
snížení emisí v r. 2050 

• CCS může být v budoucnu levnější než nákup povolenek 
(nové technologie 2. generace) 

• Kombinace spalování biomasy a CCS je uhlíkově negativní 
(zlepšení uhlíkové bilance) 
 

 



Náklady na vyrobenou elektřinu 

Global CCS Institute, 2015 



Náklady na tunu nevypuštěného CO2 

Global CCS Institute, 2015 



Shrnutí 
  

Geologické ukládání CO2 a technologie CCS představují nadějnou 
a potenciálně důležitou součást opatření ke zmírnění změny 
klimatu 
Technologie i úložná kapacita jsou k dispozici 
Rozsáhlejšímu zavedení technologie do praxe však brání 
významné překážky: 

  - neexistující celosvětová dohoda o omezení emisí        
skleníkových plynů (Paříž 2015?) -› nejistá cena uhlíku v 
budoucnosti 

 - nejasné financování demonstračních a prvních komerčních 
projektů 

 - odpor veřejnosti k ukládání CO2 na pevnině (v osídlených     
oblastech) 

 
 Přesto – CCS bude potřeba k dosažení cílů snížení emisí; vývoj 

proto pokračuje a lze očekávat jeho zrychlení v budoucnosti.  



www.geology.cz/co2net-east  
 

Tato prezentace je výstupem projektu REPP-CO2 
podpořeného grantem z Norska. 
 
Informační portál pro technologie CCS najdete 
na adrese 

http://www.geology.cz/co2net-east
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