
PRZYSZLOSC KRAJU
Opracowano na podstawie wykladu dr. Piotra Monca
rza, wygloszonego na zaproszenie Klubu Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Klub ma pelnic role forum dla wymiany pogladów, prowadzenia polemik

i dyskusji na najciekawsze i najbardziej aktualne tematy z dziedziny szeroko

pojetej ochrony srodowiska. Tlem dla tych otwartych dyskusji sa cykliczne

wyklady wybitnych specjalistów, projekcje filmów poswieconych tematyce

ekorozwoju i przyrodzie.

Prof. Moncarz mówi! o metodach pozyskiwania energii w sposób czysty

i odnawialny. Jedna to geotermia gleboka, a druga - wegiel, o niemalze .

nieograniczonych zasobach. Obecnie zuzycie ropy w Stanach Zjednoczonych

w transporcie wynosi 62 proc. calkowitego zuzycia. Importujac okolo 2/3

ropy z zagranicy, Amerykanie placa za nia w przyblizeniu 600 mld dol. Dla

zobrazowania skali problemu warto przypomniec, ze rzad amerykanski

musial przeznaczyc 780 mld dol. na pokrycie strat zwiazanych z kryzysem

bankowym. Jezeli takie pieniadze spala sie w cylindrach samochodów, to

warto sobie zadac pytanie, co jest przyszloscia transportu samochodowego?

Mamy w swoich rekach przyszlosc kraju -jest nia energety
ka isrodowisko. Sa to dwa nierozlaczne elementy sukcesu
gospodarczego i warunków zycia ludzi w danym kraju.

dr Piotr D. Moncarz
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)" ENERGIA Z WNETRZA ZIEMI'I Mamy nadzieje, ze nie jest to samochód spalinowy, ze przestaniemy palic

tak ogromne ilosci cennego surowca naturalnego, ze znajdziemy dla niego

lepsze zastosowanie, a samochody osobowe przejda na silniki elektryczne.

Jednak na obecnym etapie nie mozna sobie wyobrazic, ze w transporcie

ciezarowym bedziemy dysponowali akumulatorami o niezbednej pojem

nosci, zdolnymi do poruszania ciezkich pojazdów. Bedzie to zatem gaz

naturalny, syntetyczny albo ropa naftowa. W Ameryce juz dzis na ulicach

widac samochody elektryczne. Mozna je kupic pod warunkiem, ze stac

kogos na wydanie 120 tys. dol. Ale w przyszlym roku wyprodukowane

zostana pojazdy osobowe z szescioma miejscami, które beda kosztowac

50 tys. dol. i miedzy ladowaniami beda przejezdzac 500 km. Byc moze

zblizamy sie do nowych czasów: do ery samochodu elektrycznego.

Wszystko wskazuje na to, ze swiat z tego nurtu juz sie nie wycofa.

Jesli zatem w przyszlosci samochody osobowe beda napedzane elektrycz

noscia, to w jaki sposób ladowane beda ich akumulatory o lacznej mocy

szacunkowej równej 1 mln TWh. Nalezaloby zatem albo wybudowac

70 duzych elektrowni atomowych, albo szukac innych rozwiazan.

Kalifornia produkuje najwiecej na swiecie energii elektrycznej z geotermii,

jednak w dalszym ciagu jest to zaledwie 2,5 proc. zuzycia energii

elektrycznej w USA. Zatem i ona nie rozwiaze problemu zapotrzebowania

wielkich ilosci pradu w transporcie. Przed ludzkoscia otwieraja sie nowe

perspektywy. Wystarczy wwiercic sie 10 km w glab naszego globu,
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by uzyskac temperature 300-400 sL C. Oczywiscie sa to potezne gleboko

sci, ale dzis otwory wierci sie jeszcze glebiej. Przemysl naftowy i gazowy

do poszukiwania nowych zródel dokonuje takich odwiertów, rutynowo

robi sie je do glebokosci rzedu 5-7 km.

Prowadzone sa przygotowania do budowy 250-mW elektrowni

w Newadzie wykorzystujacej te technologie. Firma Geotermic 50lution~

inwestujac 500 mln dol. w technologie Zakiewicza, oparta na polaczonych

osiagnieciach technologicznych w górnictwie, przemysle naftowym '

i geotermii wodnej, za trzy i pól roku powinna uruchomic elektrownie·

WEGiEl KAMIENNY

Od wegla nie nalezy odchodzic, to jest ogromny skarb, który w przyszlosci

bedziemy eksploatowac bardziej efektywnie. Zarówno Polska, jak i USA

blisko polowe produkowanej energii czerpia z wegla. Przy okazji warto

podkreslic równiez fakt, ze Amerykanie produkuja znacznie wiecej elek

trycznosci z elektrowni atomowej niz np. Francja. Ameryka jest uzalez

niona od wegla i na pewno bedzie starala sie dalej produkowac energie

elektryczna z wegla w czystszy sposób.

Przy obecnym wydobyciu w ilosci 84 mln t rocznie Polsce wystarczy go

na 70-280 lat, a moze wiecej. Trudno sobie wyobrazic, by jakikolwiek,

nawet bardzo bogaty kraj, porzucil wegiel i przeszedl na inne technologie.

Przed nami nowa perspektywa technologiczna. Podziemne przetwarzanie

wegla daje nam gazy syntetyczne i cieplo, a poprzez naziemne przetwa

rzanie uzyskujemy prad elektryczny. Jakie dodatkowe efekty mozemy

osiagnac, wykorzystujac te technologie?

Celem jest wykorzystanie tyko czesc z nich, w wielu niedostepnych,

eksploatowanych metodami tradycyjnymi. W kopalniach wydobywamy

tylko czesc zlóz, w wielu z nich pozostawiamy wiecej niz 40 proc. wegla.

Podczas procesu podziemnego przetwarzania wegla wykorzystujemy

niemal 90 proc. zloza. Od 40 lat podejmowane sa próby podziemnego

procesowania wegla, (podziemnej gazyfikacji). Dopiero teraz uporano sie

z wiekszoscia problemów technicznych uniemozliwiajacych eksploatacje

zlóz na skale przemyslowa. Wykorzystanie odtajnionych technologii

kosmicznych i wojskowych oraz zastosowanie technologii powszechnie

uzywanych w przemysle daja szanse na rozwój nowej technologii prze

twarzania energii z wegla.

KRÓTKO O TECHNOLOGII

Wiercenie pionowego szybu o duzej srednicy jest obecnie rzecza normal

na. W póznych latach 50. w Stanach Zjednoczonych wiercono wielkie szyby »
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)' do zrzutu ladunków atomowych, do srednicy nawet 5 m. Zakiewicz, który,''I zajmowal sie ta technologia, otrzymal licencje najej uzywanie i rozwinal ja

w górnictwie amerykanskim. PowYWierceniutego otworu wprowadzamy

cembrowine i obudowujemy ten szyb do glebokosci kilkuset metrów.

Nastepniewykonywane saodwierty o mniejszej srednicy.

Dzisdrazenie takich otworów mozna realizowac rurami ciaglymi

z dostepnej na rynku technologii. Równiez wiertla pozwalaja poruszac sie

w górotworze z ogromna szybkoscia i wiercic bardzo gladkie otwory.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie specjalnych, malych ladunków

wybuchowych, które rozkrusza bryly wegla. Takie materialy sa równiez

dostepne na rynku programów rakietowych, które zostaly odtajnione

i mozna je kupic.

Po wybuchu mamy malenkie czasteczki wegla z rozkruszonego pokladu

wegla. Na obecnym etapie prac eksploatacyjnych wprowadza sie urza

dzenia produkcyjne, czyli orurowanie, które bedzie uzywane w czasie

produkcji. Czesctych rur bedzie wprowadzala tlen, wode, bardzo waz

ny C02,a czescbedzie wyprowadzala gorace gazy i pare. C02wtlaczane

jest, by ograniczyc szybkosc procesu palenia, jak równiez by utrzymac

temperature na okreslonym poziomie. Orurowanie przy 800 sL Cmusi

byc chlodzone wtryskiwana woda, która jest potrzebna takze do

kontroli procesu uwalniania energii i wtlaczana jest tzw. rura w rurze.

Sa to dosyc skomplikowane urzadzenia, dlatego nie kazdemu udalo

sie je opracowac. Proceswydobycia energii uwolnionej z wegla musi

przebiegac plynnie i dlatego poklad drenowany jest przez przesuwanie

sie urzadzen z jednoczesnym zasypywaniem powstalej przestrzeni

podsypka. W efekcie podsypka podpiera strop oraz dba o to, by gazy

spalinowe sie nie cofaly do wyrobiska i sekwestruje pewna ilosc C02.

A na powierzchni buduje sie fabryke chemiczna·
~
"'-

SZANSA DLA POLSKI ~

Dr Piotr D. Moncarz technologie podziemnego procesowania wegla ~

nazwal szansa dla naszego kraju. Polska ma duze poklady wegla i jest ~

od nich uzalezniona. Ma doskonalego technologicznego sojusznika ~~
w tej dziedzinie - Stany Zjednoczone. Moglibysmy byc tym krajem, g,

który opanuje te technologie i bedzie sprzedawac ja innym panstwom, ~

zwlaszcza tym, majacym ogromne poklady wegla, które metodami tra- (3'O

dycyjnymi nie sa mozliwe do eksploatacji. Dr Moncarz widzi przyszlosc 15

w mikroodwiertach kopalnianych, które pozwola pozyskac energie ~

z glebokich pokladów wegla. ~
• OPR. W.M .. g.,.
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