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https://netl.doe.gov/coal/carbon-capture



Polityka klimatyczna UE

Najnowszy raport klimatyczny IPCC z sierpnia 2021 r: 

▪ Wszystkie zakończone lata XXI w. są wśród 21 najcieplejszych lat w 

historii notowań pomiaru termometrem. 

▪ Stężenie dwutlenku węgla jest najwyższe od co najmniej 2 mln lat.

Wiemy to dzięki odwiertom lodowym. 

▪ Wzrost poziomu morza jest najszybszy od co najmniej 3 tys. lat. 

▪ Zasięg lodu arktycznego jest najmniejszy od co najmniej tysiąca lat. 

Cofanie się lodowców najsilniejsze od co najmniej 2 tys. lat. 

Obserwujemy więc  bardzo silne sygnały z natury.  
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Climate change widespread, rapid, and intensifying – IPCC  August 9, 2021 

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/. Accessed 01.09.2021 



Polityka klimatyczna UE

Nowy cel unijny obniżenie emisji CO2 o 55% do 2030 r. oznacza:

❑ 71-76% redukcję gazów cieplarnianych w elektroenergetyce

❑ 22-25% redukcję gazów cieplarnianych w przemyśle

W kontekście osiągnięcia celu neutralności klimatycznej następne 10 lat będzie
kluczowe do opracowania oraz wdrożenia odpowiednich metod i narzędzi do
redukcji emisji w przemyśle
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https://www.vox.com/energy-

and-

environment/2020/1/8/208418

97/climate-change-carbon-

capture-circular-economy-

recycle



Polityka klimatyczna UE - Polska
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WiseEuropa, “Stan obecny i potencjał technologii CCS w Polsce – wnioski i rekomendacje”, Seminarium, 
5.06.2021, 

Wysokoemisyjne sektory polskiej 
gospodarki

• Ponad 44% całkowitych emisji netto w 
Polsce pochodzi ze źródeł energii, a 
kolejne 14% z przemysłu.

• Prawie 79% emisji w systemie EU ETS 
pochodzi z jednostek spalania paliw 
kopalnych.



Metody redukcji emisji CO2

▪ poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania  na energię we 
wszystkich sektorach gospodarki

▪ wykorzystanie odnawialnych oraz alternatywnych źródeł energii  (energia wiatru, 
słoneczna, wody, geotermalna itp.)
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https://www.wnp.pl/artykuly/coraz-
wolniej-poprawiamy-efektywnosc-
energetyczna,247531.html

https://docplayer.pl/6339
421-Rozwoj-
odnawialnych-zrodel-
energii-szansa-czy-
zagrozenie-dla-slaska-dr-
marek-jablooski.html



Metody redukcji emisji CO2

▪ wychwytywanie CO2 

o technologie  CCS (wychwyt i składowanie),

o technologie CCU (wychwyt i utylizacja/wykorzystanie),

o technologie  CCUS (wychwyt i utylizacja ze składowaniem)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon

_capture_and_utilization
https://www.vox.com/energy-and-

environment/2020/1/8/20841897/climate-change-

carbon-capture-circular-economy-recycle



Metody redukcji emisji CO2
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https://www.vox.com/energy-and-

environment/2020/1/8/20841897/climate-change-carbon-capture-

circular-economy-recycle



Technologie CCS
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Technologia CCS składa się z trzech głównych etapów:

1. wychwytywanie selektywne CO2 -u źródła powstawania (elektrownie, elektrociepłownie, 
cementownie, przemysł metalurgiczny  i in.)

2. kompresja i transport- selektywnie wychwycony, sprężony CO2 jest transportowany przez 
system rurociągów, transportem samochodowym, okrętowym lub innym do miejsca 
składowania

3. wtłaczanie na głębokość - (zwykle większą niż 1km)  do formacji skalnych (wodonośne 
poziomy solankowe,  wyczerpane złoża węglowodorów (z możliwością wspomagania 
wydobycia ropy,  ewentualnie gazu ziemnego), w nieeksploatowane pokłady węgla ze 
wspomaganiem wydobycia metanu)

CCS

CCU



Technologie CCS

Metody selektywnego wychwytywania CO2
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Technologie CCS

Metoda CCMS

Technologia CCMS – Carbon Capture in Molten salts to wychwytywanie gazowego CO2

w solach stopionych

CCMS - polega na wykorzystaniu zjawiska absorpcji, czyli procesu wnikania CO2 do
wnętrza fazy ciekłej, którą stanowią sole stopione z rozpuszczonym w nich adsorbentem
a następnie jego uwalnianiu w wyniku proces desorpcji w postaci gazowej, oczyszczonej i
zatężonej.

Adsorbentem mogą być tlenki metali rozpuszczone w stopionych solach chlorkowych,

fluorkowych lub fluorkowo-chlorkowych, np. w CaF2 - CaCl2 - CaO
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CaCO3 (diss,s) → CaO (diss,s) + CO2 (gas)

CaO(diss,s) + CO2 (gas) → CaCO3 (diss,s)

rozkład węglanu, uwalnianie CO2

tworzenie węglanu, wychwytywanie CO2

9000 C



Grant POLNOR CCS 2019- „CCMS-P”

➢ WMN AGH uczestniczy w programie POLNOR CCS 2019 - Wspólne polsko-norweskie 
projekty badawcze ( w ramach badania stosowane)  w obszarze wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla, w tym:

❑ pełna analiza łańcucha wartości

❑ nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS

❑ pilotażowe instalacje do magazynowania CO2 

❑ nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę

❑ rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i 
przemysłowymi

➢ Realizowany  jest grant pt. Carbon Capture in Molten Salts - Prototype  (Acronim: CCMS-
P)- przy wsparciu finansowym NCBiR w ramach programu POLNOR CCS 2019 (GRANT No 
NOR/POLNORCCS/CCMS-P/0004/2019-00), w konsorcjum z Norwegian University of Life 
Sciences
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Grant POLNOR 2019- CCMS-P
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Proces będzie  

realizowany

w reaktorze 

dwukomorowym 

absorpcja CO2

tworzenie CaCO3

700 oC

desorpcja CO2

regeneracja sorbentu  CaO
950 oC

Transport soli 

stopionych pomiędzy 

komorami- lepkość 



Grant POLNOR CCS 2019- „CCMS-P”
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Wizualizacja 3-D komory niskotemperaturowej prototypu  reaktora CCMS



Grant POLNOR CCS 2019- „CCMS-P”

Badania lepkości soli stopionych do wychwytywania CO2
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Stanowisko pomiarowe lepkości dynamicznej metodą obrotowego rotora



Grant POLNOR CCS 2019- „CCMS-P”

Badania lepkości soli stopionych do wychwytywania CO2 
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Elementy  pomiarowe lepkości dynamicznej metodą obrotowego rotora



Grant POLNOR CCS 2019- „CCMS-P”

Badania lepkości soli stopionych do wychwytywania CO2 
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Zależność lepkości stopionych soli (CaCl2-CaF2)eut - CaO od zawartości CaO i 

temperatury



Grant POLNOR CCS 2019- „CCMS-P”

Badania lepkości soli stopionych do wychwytywania CO2 
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a)                                                           b)

Lepkość stopionych soli CaCl2-CaF2-CaO ze zmienną  zawartością CaO/CaCO3:

a) przed procesem absorbcji  CO2 ;  b) po procesie desorbcji  CO2



203  Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN, Karpacz, 28-29 10.2021 r 

Dziękuję za uwagę !!!!
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http://www.agh.edu.pl/

