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Уявімо масштаби та швидкість змін з точки зору людини 
 
•  Людина, яка сьогодні бере іпотеку (на 30 років), до 
моменту повної її виплати матиме в Європі дім з 
нульовим рівнем викидів СО2 

•  Насправді Європі потрібно буде до того часу мати 
від’ємний чистий показник викидів 

•  Діяльність, транспорт, опалення, споживання та робоче 
місце цієї людини – до того часу все має бути майже 
повністю декарбонізоване 





Необхідні рішення для 
запобігання збільшення 
обсягу СО2 в атмосфері 



Накопичення	CO2	в	атмосфері	призводить	до	
потепління	



CO2 

CO2 

CO2 вивільнюється в 
атмосферу. Чистий 
приріст CO2 в атмосфері 

Видобування геологічного 
вуглецю та його збут для 
промисловості (наприклад, 

збагачення вугілля, 
виробництва сталі)  

H2 + CO2 + ЕНЕРГІЯ  
для виробництва синтетичного 
палива 

Уловлювання	і	використання/утилізація/повторне	
використання	вуглецю		
Випуск	«синтетичного	палива»	та	збільшення	СО2	в	атмосфері		



	

	
	
	
	
	
	
	
«Відновлювальне»		
паливо	УВВ:	
«Циркулярна»	економіка	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 						Source:	The	Economist	



Для	
забезпечення	

всіх	авто	
Європи	

пальним	з	УВВ	
потрібно	5500	
ТВт-год	енергії	

Вітрові	
електро-

станції	в	ЄС	
виробляють		
315	ТВт-год	

Нам потрібно було б 
збільшити вітрові 
потужності у 17 разів 
тільки для 
забезпечення 
транспортних потреб 
з УВВ  

В іншому випадку Європі  
довелося би побудувати біля 
700 нових атомних 
реакторів тільки для 
виробництва 
синтетичного 
автомобільного палива 

Для	електрифікації	всього	
дорожнього	транспорту	
знадобилося	б	лише	

подвоєння	вітрової	генерації	



УПВВ	(повторне	
використання)	
‘На	чистоту’	

Є намагання довести, що вловлювання 
промислового СО2 матиме ринок. Але: 
-  Електроенергія для водню: ~30 % енергетичних 
втрат 

-  Промисловий СО2 + водень для виробництва 
«відновлювального» метану (подальші 
втрати енергії), спалюються у газовій 
електростанції з ефективністю ~ 50% 

-  Це означає, що понад 70% енергетичних втрат 
матимуть місце у випадку виробництва енергії за 
допомогою відновлювальної електроенергії 
(водню), газу та знову електроенергії 

-  Викиди СО2 не скорочуються, а переносяться 
з промислового майданчику до газової 
електростанції з величезними втратами 
енергії/електроенергії 

-  Виробництвом електроенергії у NRW має 
зрости в шість разів, водночас на 100% - з 
відновлювальних джерел 

-  До 2030 року 
 





“Багато моделей не можуть 
досягти концентрації СО2-екв 
450 чнм до 2100 року без 
УЗВ” 

“Технології для видалення 
вуглекислого газу, такі як Біо-УЗВ, 
мають основоположне значення для 
багатьох сценаріїв, які досягають 
низькі концентрації СО2-екв” 

Вуглецево-
нейтральний 

Цемент Сталь Нафтова та хімічна 
переробка 

Газ Вугілля 



Фактично	відсутня	система	транспортування	
СО2	на	комерційній	основі	

Два	проекти	зберігання	CO2–	один	ще	з	1996	
року,	й	обидва	пов’язані	з	нафтою	і	газом			

Відсутні	великі	установки	вловлювання	
вуглецю	на	промислових	об’єктах	

Яким чином розвивається УЗВ в Європі?  



В Європі немає належної вуглецевої інфраструктури 

Огляд інвестиційного профілю та доставки кожної частини 
ланцюжка вловлювання, використання та зберігання вуглецю  
повністю перевертає все з ніг на голову 

1st 2nd 3rd 



Чи може ціна на СО2 у системі торгівлі викидами ЄС 
сприяти УЗ(В)В та розвитку вуглецевих мереж? 

Ціновий	сингал	поступає	надто	пізно	після	того,	
коли	місця	для	зберігання	і	транспортування	мають	

бути	організовані	=	затримка		

Ціновий	сигнал	не	стимулює	майбутнє	планування	
створення	інфраструктури	=	відсутнє	спільне	

використання	та	збільшення	вартості	

Сховища	та	інфраструктура	для	CO2	вже	наявні	та	
використовуються	протягом	тривалого	часу.	Значно	довше,	
ніж	більшість	галузей	промисловості	планують	комерційні	

інвестиції	=	небажання	вкладати	гроші	



•  Рурська 
область, 
Німеччина 

•  Промислові 
викиди 
Німеччини 
складають~¼ 
її викидів СО2  

•  Як щодо 
реформи СТВ 
ЄС...? 

 

~35 млн 
тонн 
промислов
ого (не  
енергетичн
ого) СО2 



Основною	причиною	такої	напруги	є	те,	що	
наразі	відсутні	доступні	економічно	
ефективні	шляхи	для	глибокої	декарбонізації	
більшості	вуглецевоємних	галузей	
промисловості	



Credit: thinkstock, moodboard 

Типова вітрова турбіна 
на 89% складається зі 
сталі 
 
Оптимістичний сценарій 
для відновлювальної 
енергії Дорожньої карти 
енергії ЄС до 2050 року 
передбачає 1000 ГВт 
встановлених 
потужностей вітрових 
електростанцій. Для 
цього треба буде 
виробити 100 млн тонн 
сталі 
 
Глибока декарбонізація 
металургії потребує 
інфраструктуру для 
транспортування та 
зберігання CO2 



Енергоефективні та 
пасивні будівлі 
використовують такі 
матеріали як цемент, 
щоб збільшити 
теплову масу, обігріти 
його взимку та 
охолодити влітку 
 
Глибока 
декарбонізація 
цементної галузі 
потребує 
інфраструктуру для 
транспортування та 
зберігання CO2 

Credit: thinkstock, ondatra-m 





Біллона дослідила 
майбутні шляхи 
транспортування СО2 
та точки зберігання 



Приклад: вуглецевий маркет-мейкер розпочне з: 

1-ше 

3-тє 

2-ге 


