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Môže byť súčasná civilizácia na poli 
znižovania vysokých koncentrácií 

výfukových plynov úspešná?
Klimatická zmena (globálne oteplovanie) je 
spojená so zvyšujúcou koncentráciou 
skleníkových plynov v atmosfére.

Oxid uhličitý, ako najdôležitejší zo skelníkových 
plynov sa dostáva do atmosféry hlavne cez 
spaľovaní fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, 
nafta).

Problém je veľmi zložitý, pretože sa dotýka 
samotnej existencie populácie, ktorej by mali byť 
zabezpečené jej požiadavky týkajúce spotreby 
energie.





Spotreba CO2 vo svete

Zvyšuje sa podiel obyvateľstva , zvyšujú sa 
energetické nároky, vyplývajúce zo spôsobu 
života a hlavne „hlad„ po energiách v 
ekonomikách Číny a Indie.

V zálohe sú krajiny Afriky, kde je spotreba 
energie na obyvateľa zatiaľ najnižšia vo svete.

Energetická spotreba priemerného Američana je 
10-krát vyššia ako priemerného Číňana a 25-krát 
vyššia ako priemerného obyvateľa Indie.

Okrem energetického sektora sú hlavnými 
prispievateľmi znečisťovania oceliarstvo, rafinérie, 
cementárenský priemysel a doprava.



Situácia v Číne



Podiel na celkových emisiách CO2 v 
celosvetovom meradle podľa 

sektorov



Alternatívne riešenia a problémy

Zvýšenie účinnosti tepelných elektrární so
zariadením na zachytávanie CO2.

Intenzívnejšie využívanie obnoviteľných 
resp. iných zdrojov energie (vodná, slnečná, 
veterná).

Uskladanie vzniknutého CO2 v podzemných 
priestoroch.



Problematika uskladňovania CO2

Problematika uskladňovania CO2 bola už v 
zárodku otvorená z ťažby uhľovodíkov 
(nafty a zemného plynu), pretože ide 
vlastne v pôvodnom zámere o vyplnenie 
vyťažených priestorov predmetným 
plynom.

Na podobnom princípe fungujú už dlhší 
čas strategické zásobníky plynu aj na 
našom území vo Viedenskej panve 
(Záhorskej nížine).



V súčasnosti možno uskladňovanie 
oxidu uhličitého rozdeliť do týchto 

kategórií:
Uskladňovanie do rozsiahlych 
(regionálnych) zvodnených vrstiev 
(akviferov).

Uskladňovanie do vyťažených 
naftových a plynových ložísk.

Uskladnenie vo vyťažených alebo 
navyťažených uhoľných slojoch.

Minerálna sekvestrácia.



Uskladňovanie do vyťažených 
naftových a plynových ložísk

Jedným z obmedzení je tu ich objem a celková početnosť 
výskytu na území toho-ktorého štátu. Metodika EOR  
predstavuje zatláčanie CO2 do vyťažených štruktúr za 
účelom zvýšenia výťažnosti ložiska (vytlačenie zvyšnej 
ropy, alebo plynu pomocou CO2).

Takto sa vlastne sledujú dva ciele: uskladanie CO2 a 
zvýšenie efektívnosti ťažby.

Musia byť splnené základné podmienky:minimálna hĺbka 
uloženia musí byť cca 800 m pod povrchom, kedy je CO2 v 
tzv. superkritickom stave.Nadloženie skladovacieho 
priestoru musí byť nepriepustné a neporučené.

Vzniká aj potreba monitorovania a to počas napĺňania 
úložiska a aj dlhý čas po jeho uzatvorení pretože takýto 
objekt reprezentuje ložisko nebezpečného odpadu. Postoj 
verejnosti je v takýchto prípadoch vždy zamietavý.



Minerálna sekvestrácia
Je na nižšom stupni rozvoja. Základný princíp 
spočíva v tom, že sa využívajú ultrabázické a 
bázické horniny ako skladovacie médium 
(serpentinity, dunity a bazalty). 

Karbonatické komponenty(prvky,ktoré bývajú 
súčasťou karbonátov,ako napr.Mg,Ca,Mn)
obsiahnuté v mineráloch vytvárajúcich takéto 
horniny,sú vhodným prostredím pre 
uskladnenie,pretože reagujú s oxidom 
uhličitým,čím vznikne druhotná 
surovina,napr.magnezit,a produktom reakcie 
môže byť tiež čistý kremeň a železo.

Výsledkom reakcie je interný minerál, ktorý nie je 
potrebné monitorovať.



Situácia vo svete
• V štádiu monitoringu je pozornosť venovaná určením 

základných čŕt geologickej a tektonickej stavby území 
(pórovitosť, priepustnosť, teplota, tlaky, mineralizácia a 
geochemické zloženie vody). 

• Reálna situácia s priemyselným uskladňovaním vo svete nie 
je tak „bohatá” ukladá sa v Nórsku,v Kanade a v Alžírsku. 
Plánuje sa v najbližšej budúcnosti proces budovania 
pilotných projektov.

• V EU už od roku 1996 bolo otvorených niekoľko
projektov,zaoberajúcich sa zachytávania a skladovania 
CO2.V súčasnosti prebieha vedeckovýskumný projekt 
GEOCAPACITY,ktorého hlavnou úlohou je zistiť potenciál 
spoločenstva pre uloženie CO2 v podzemných priestoroch.
Skúsenosti poukazujú na fakt, že v ďalšom postupe 
výskumu pri spresňovaní požadovaných dát sa pôvodné 
vzpočítané objemy zvyčajne zmenšujú.



Výskumy na Slovensku

V podmienkach Slovenskej republiky sú podľa doterajších 
výskumov zistené aquifery v Podunajskej a Východoslovenskej 
panve a to vo vhodných hľbkach. 

Ich odhadnutá kapacita prevyšuje ročnú produkciu emisií 
Slovenska. Čo sa týka Podunajskej panve pristupuje stret 
záujmov, problém mohutného rezervoáru podzemných pitných 
vôd nachádzajúceho sa v nadloží predmetných horizontov.

Uhoľné sloje sú na ukladanie CO2 nevhodné,keďže sú veľmi plytko 
uložené. Okrem toho sú tektonicky veľmi intenzívne 
prepracované,čo zvyšuje riziko možných únikov.

Ultrabázické horniny,aj kde nie sú početne zastúpené na našom 
území,sú predmetom intenzívneho skúmania, ako potenciálne 
skladovacie médium.



Ako aj vidieť ,svet sa seriózne zaoberá o daný globálny 
problém.Vieme,že fyzikálne účinky globálneho otepľovania 
sú oveľa rýchlejšie, než sa očakávalo.

Podľa záverov štúdia sira Nicolasa Sterna 350-480
miliárd dolárov z každej krajiny by boli dostatočné na 
zvrátenie tohto nepriaznivého stavu.

Otázka znie, či je možné vyzbierať každoročne takúto 
sumu,vzhľadom na súčanú globálnu finančnú krízu? Každé 
oneskorenie v tomto snažení zvyšuje nebezpečenstvo 
negatívnych účinkov klimatickej zmeny a aj vyčíslené 
výdavky samotné.



Ďakujeme za pozornosť!
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