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1.

WPROWADZENIE

Jednym z powa¿niejszych problemów stoj¹cych obecnie przed krajowym, a tak¿e
wiatowym sektorem energetycznym jest wypracowanie realnej polityki w zakresie redukcji emisji ditlenku wêgla. Sytuacja Polski zwi¹zana z zagadnieniem ograniczenia emisji
ditlenku wêgla jest szczególnie trudna, poniewa¿ znaczna iloæ energii elektrycznej wytwarzana jest w elektrowniach wêglowych. D¹¿enie do znacz¹cej redukcji emisji CO2 wywo³a³o zainteresowanie m.in. metodami sekwestracji jego du¿ych iloci w strukturach geologicznych, umo¿liwiaj¹cymi te¿ zwiêkszenie wspó³czynnika sczerpania z³ó¿ wêglowodorów (metody EOR) [1].
Sk³adowanie geologiczne to proces, w którym CO2 jest kompresowany, transportowany w stanie ciek³ym i wt³aczany pod ziemiê. Miejscem sk³adowania mog¹ byæ m.in. wyeksploatowane z³o¿a gazu ziemnego i ropy naftowej, g³êbokie poziomy wodonone oraz pok³ady wêgla zawieraj¹ce metan. W takim ujêciu tego procesu, mo¿e on byæ uwa¿any za
metodê eksploatacji, której celem jest zwiêkszenie wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej lub metanu.
G³ównym problemem ograniczaj¹cym zastosowania praktyczne tej metody sekwestracji jest wysoki koszt separacji, transportu oraz wt³aczania CO2 do struktur geologicznych.
Rozwi¹zaniem tego problemu mo¿e byæ z jednej strony system op³at za emisjê gazów cieplarnianych, a z drugiej  plany ob³o¿enia wykorzystywanych paliw podatkami i op³atami,
maj¹cymi pokryæ koszty sekwestracji ditlenku wêgla [2]. Prowadzi to jednak nieuchronnie
do zwiêkszenia kosztów produkcji energii elektrycznej. W elektrowniach wêglowych koszt
samej tylko separacji ditlenku wêgla ze spalin wynosi przy u¿yciu kot³ów py³owych
60÷210 USD na tonê spalonego paliwa w zale¿noci od typu elektrowni. W przypadku
kot³ów gazowych koszty separacji ditlenku wêgla powsta³ego ze spalenia jednej tony gazu
ziemnego zawieraj¹ siê w przedziale 96÷140 USD. Po uwzglêdnieniu kosztów transportu
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i wt³aczania koszt w przeliczeniu na tonê spalonego paliwa ronie o ok. 30 USD dla wêgla
i 27 USD dla gazu ziemnego. Mo¿e to spowodowaæ wzrost kosztu wytwarzania energii
elektrycznej na poziomie 150÷400% w elektrowniach wêglowych oraz 60÷83% w elektrowniach gazowych. Tak du¿y wzrost kosztów wytwarzania energii w olbrzymim stopniu
wp³ynie na konkurencyjnoæ paliw energetycznych, zw³aszcza wêgla, oraz zwiêkszy atrakcyjnoæ innych róde³ energii, uznawanych obecnie za mniej op³acalne. Korzystny wp³yw na
op³acalnoæ inwestycji mo¿e mieæ wiêc po³¹czenie procesu sekwestracji CO2 z zaawansowanymi metodami wydobycia ropy naftowej. W takim przypadku magazynowany w strukturze
z³o¿owej ditlenek wêgla dodatkowo powoduje zwiêkszenie wydobycia ropy naftowej, poprawiaj¹c stopieñ sczerpania z³o¿a. Zwiêkszamy w ten sposób efektywnoæ eksploatacji z³o¿a ropy naftowej przez produkcjê tej czêci zasobów, które nie mog³y byæ wydobyte ze z³o¿a
metodami konwencjonalnymi.
Proces taki jest jednak bardzo skomplikowany, a jego powodzenie jest uzale¿nione od
szeregu czynników, takich jak warunki geologiczno-z³o¿owe, sposób udostêpnienia z³o¿a
oraz skala procesu zat³aczania CO2. Ponadto przy po³¹czeniu procesu magazynowania CO2
z eksploatacj¹ z³o¿a cele za³o¿one przez emitenta gazu i operatora kopalni mog¹ siê okazaæ
trudne do pogodzenia. Emitentowi ditlenku wêgla zale¿y na zapewnieniu sta³ej, du¿ej objêtoci magazynowej przez d³u¿szy czas, celem operatora kopalni jest natomiast uzyskanie
maksymalnego wydobycia przy optymalnych parametrach zat³aczania. T³oczenie du¿ych
iloci ditlenku wêgla mo¿e powodowaæ przebicie siê tego gazu do odwiertów eksploatacyjnych i koniecznoæ reiniekcji, a przez to ograniczenie iloci gazu pobieranego z emisji lub
t³oczenie gazu w zawodnione rejony oddalone od strefy z³o¿owej bez wp³ywu na produkcjê. Uwarunkowania te powoduj¹, i¿ w takich procesach preferowane bêd¹ du¿e obiekty
zapewniaj¹ce odpowiedni¹ pojemnoæ magazynow¹ i stabilnoæ eksploatacji [3].
2.

MODELOWANIE PROCESU ZAT£ACZANIA CO2 I PRODUKCJI ROPY

W pracy przedstawiono przyk³ad analizy procesu sekwestracji CO2 po³¹czonego z wydobyciem ropy naftowej z jednego ze z³ó¿ karpackich. Z³o¿e to, pomimo d³ugoletniej eksploatacji metodami klasycznymi, ze wzglêdu na uwarunkowania geologiczno-z³o¿owe ma
bardzo niski wspó³czynnik sczerpania. Zlokalizowane jest ponadto w pobli¿u du¿ego emitenta CO2, co mia³oby wp³yw na koszty transportu tego gazu. Obiekt ten pomimo niezbyt
du¿ych rozmiarów by³ ju¿ rozwa¿any jako lokalizacja pilota¿owego projektu sekwestracji CO2. Do analizy wykorzystano kompozycyjny model symulacyjny z³o¿a. Rysunek 1
przedstawia model przestrzenny z³o¿a wykorzystany do obliczeñ, natomiast w tabeli 1 zawarto ogóln¹ charakterystykê z³o¿a.
W celu oceny wp³ywu zat³aczania CO2 do z³o¿a wykonano cztery warianty prognostyczne:
 wariant 1 (bazowy)  bez zat³aczania CO2;
 wariant 2  zat³aczanie CO2 jednym istniej¹cym odwiertem W-13;
 wariant 3  zat³aczanie CO2 trzema odwiertami: istniej¹cym W-13 + dwoma nowo
odwierconymi horyzontalnymi WZ-1 i WZ-2;
 wariant 4  zat³aczanie CO2 dwoma odwiertami: istniej¹cym W-13 + nowo odwierconym odwiertem pionowym W-Z3 w strefie nasycenia rop¹ naftow¹.
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Rys. 1. Przestrzenny model z³o¿a
Tabela 1
Podstawowe w³aciwoci fizyczne ska³y zbiornikowej oraz ropy naftowej
Parametry z³o¿a
Formacja skalna

piaskowce cenomañskie kredy górnej

Mi¹¿szoæ efektywna

2÷11 m

Porowatoæ

%
do 13,8%

Przepuszczalnoæ

0,4÷25 mD

Temperatura

55 oC

G³êbokoæ zalegania

1200÷1500 m

Nasycenie rop¹ naftow¹

65%
%
W³aciwoci ropy naftowej

Gêstoæ

0,817÷0,854 g/cm3

Lepkoæ

0,41÷1,52 mPa⋅s

Sk³ad

lekka ropa rednioparafinowa

Zawartoæ parafiny

3,34÷3,83%
%

Lokalizacjê odwiertów na tle struktury z³o¿owej przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Lokalizacja odwiertów na tle struktury z³o¿owej

Eksploatacja prowadzona jest szecioma odwiertami: W-6, W-7, W-8, W-12, W-20,
W-21.
Sterowanie odwiertami produkcyjnymi odbywa siê za pomoc¹ cinienia dennego
(BHP), zmieniaj¹cego siê w trakcie eksploatacji od wartoci pocz¹tkowej 80 bar do 70 bar.
Odwierty zat³aczaj¹ce sterowane s¹ za pomoc¹ wydatku t³oczenia, zmiennego w czasie w zale¿noci od wariantu. We wszystkich wariantach z zat³aczaniem dodatkowo wprowadzono ograniczenie na maksymalne cinienie w odwiercie wynosz¹ce 130 bar.
Lokalizacja oraz rodzaj odwiertów zat³aczaj¹cych wp³ywaj¹ na mo¿liwe do uzyskania
iloci zat³aczanego ditlenku wêgla. W symulacjach wydajnoci t³oczenia dobrano tak, aby
uzyskaæ wartoci sta³e w czasie. Rysunki 3 i 4 przedstawiaj¹ uzyskane wydatki t³oczenia
oraz skumulowan¹ iloæ zat³oczonego CO2 w poszczególnych wariantach.
Jak widaæ z wykresu 3, wydatki t³oczenia wzrastaj¹ w czasie, co jest zwi¹zane z wytworzeniem siê w z³o¿u strefy nasyconej CO2.
We wszystkich wariantach widoczny jest wp³yw t³oczenia ditlenku wêgla na wydobycie ropy. Obrazuje to rysunek 5.
Z porównania iloci wydobytej ropy z iloci¹ zat³aczanego gazu wynika, i¿ zwiêkszenie zat³aczania CO2 nie prowadzi do maksymalizacji wydobycia ropy. Najwiêksze wydobycie uzyskano w wariancie 4, gdzie CO2 t³oczony jest tylko dwoma odwiertami, lecz zlokalizowanymi na granicy strefy ropnej oraz wewn¹trz niej. Najwiêksze iloci zat³aczanego
gazu uzyskano natomiast w wariancie 3, zak³adaj¹cym wykorzystanie do tego procesu
trzech odwiertów, w tym dwóch horyzontalnych. Wariant ten daje ni¿sz¹ produkcjê ropy
w porównaniu z wariantem 4, przy znacznie wiêkszych nak³adach.
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Rys. 3. Wydatki t³oczenia CO2 do z³o¿a

Rys. 4. Skumulowana iloæ CO2 zat³oczona do z³o¿a

Rys. 5. Skumulowane wydobycie ropy naftowej
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ze wzglêdu na stosunkowo niewielkie rozmiary analizowanego
z³o¿a uzyskane wydatki t³oczenia nie s¹ du¿e w porównaniu z emisj¹ z elektrowni czy innego du¿ego zak³adu przemys³owego. W przypadku koniecznoci zat³aczania wiêkszych iloci CO2 nale¿a³oby zwiêkszyæ liczbê odwiertów w strefie zawodnionej, co nie wp³ynê³oby
na zwiêkszenie produkcji ropy, a mog³oby zwiêkszyæ niebezpieczeñstwo przebicia siê CO2
do odwiertów produkcyjnych. Innym rozwi¹zaniem jest wykorzystanie kilku struktur geologicznych, co jednak znacz¹co wp³ywa na zwiêkszenie kosztów takiej inwestycji.

3.

OCENA EKONOMICZNA

Przyrost wydobycia ropy naftowej [m3]

Ocena ekonomiczna wariantów eksploatacji z³o¿a zosta³a przeprowadzona przy za³o¿eniu, ¿e kopalnia ropy naftowej p³aci emitentowi za zat³oczony ditlenek wêgla. Pod uwagê
zosta³y wziête tylko te przychody, które pochodz¹ ze sprzeda¿y przyrostu produkcji ropy
naftowej w porównaniu z wariantem 1, zak³adaj¹cym brak zat³aczania CO2. Przyrost ten
zosta³ zaprezentowany na rysunku 6.

Czas [lata]

Rys. 6. Przyrost wydobycia ropy naftowej w analizowanych wariantach
w porównaniu z wariantem bazowym

Ocena efektywnoci ekonomicznej zosta³a przeprowadzona metod¹ zdyskontowanych
przep³ywów pieniê¿nych, a jej podstawowe za³o¿enia zosta³y zaprezentowane w tabeli 2.
Wyniki analizy przedstawia tabela 3.
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Tabela 2
Za³o¿enia analizy efektywnoci ekonomicznej
Koszt CO2, z³/tys. m3

500,00
3

Koszt zat³aczania CO2, z³/tys. m

50,00
3

Koszt zmienny wydobycia ropy, z³/m
3

Cena ropy naftowej, z³/m

50
1500

Stopa dyskontowa

0,1

Nak³ady inwestycyjne – wariant 2, z³

10 000 000

Nak³ady inwestycyjne – wariant 3, z³

90 000 000

Nak³ady inwestycyjne – wariant 4, z³

30 000 000

Tabela 3
Wyniki analizy efektywnoci ekonomicznej
Wskanik

Warianty

Wariant 2

NPV, z³

45 088 491

IRR, %

55,33

Zdyskontowany okres zwrotu, lata
NPVR

Wariant 3

2,63
4,509

NPV, z³

–12 767 002

IRR, %

6,99

Zdyskontowany okres zwrotu, lata

0,00

NPVR

Wariant 4

Wartoæ

–0,142

NPV, z³

61 874 124

IRR, %

39,93

Zdyskontowany okres zwrotu, lata
NPVR

3,05
2,062

Wyniki analizy potwierdzaj¹ fakt, ¿e z punktu widzenia producenta ropy naftowej bardzo istotna jest optymalizacja iloci zat³aczanego ditlenku wêgla, gdy¿ jej zwiêkszanie nie
prowadzi do wzrostu op³acalnoci projektu, przeciwnie  czêsto czyni go nieop³acalnym.
Sporód omawianych scenariuszy niekorzystny okazuje siê wariant 3, w którym do z³o¿a
zat³aczana jest najwiêksza iloæ CO2, co wynika g³ównie z wysokich nak³adów inwestycyjnych, zwi¹zanych z odwierceniem otworów horyzontalnych oraz z najmniejszego przyrostu wydobycia. Najwy¿sze NPV posiada wariant 4, chocia¿ wskanik NPVR, s³u¿¹cy do
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Wartoæ NPV [z³]

porównywania inwestycji i oceniaj¹cy optymalne wykorzystanie zainwestowanego kapita³u przemawia za wyborem wariantu 2. W tym przypadku wybór pomiêdzy wariantem 2 a 4
powinien byæ uzale¿niony od kieruj¹cych przedsiêbiorstwem oraz innych projektów inwestycyjnych planowanych przez przedsiêbiorstwo. W przypadku dostêpu do niedrogich
róde³ finansowania inwestycji oraz braku innych konkurencyjnych projektów nale¿a³oby
wybraæ wariant 4, gdy¿ oprócz najwiêkszego przyrostu wartoci (NPV) pozwala on równie¿ na uzyskanie najwiêkszego wzrostu produkcji ropy naftowej.
Przebieg krzywych NPV w okresie analizy przedstawia rysunek 7.

Czas [lata]

Rys. 7. Krzywe NPV w analizowanych wariantach

4.

PODSUMOWANIE

W analizowanych wariantach nieop³acalny okaza³ siê scenariusz zak³adaj¹cy maksymalizacjê iloci zat³aczanego CO2. Wykorzystanie tego gazu do zwiêkszenia wydobycia
ropy naftowej mo¿e siê okazaæ bardzo korzystne dla firmy naftowej, jednak nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e jej interesy s¹ w tym przypadku rozbie¿ne z interesami du¿ego emitenta ditlenku wêgla, poniewa¿ emitentowi zale¿y na sekwestracji ca³ej emisji, która z punktu widzenia
producenta ropy naftowej jest z regu³y o wiele za du¿a. Metoda EOR, polegaj¹ca na zat³aczaniu CO2, która pozwala w znacz¹cy sposób zwiêkszyæ wspó³czynnik sczerpania z³o¿a,
nie jest wiêc skuteczn¹ metod¹ sekwestracji przemys³owych iloci CO2. Do sekwestracji
du¿ych iloci ditlenku wêgla mo¿na wykorzystaæ du¿e, sczerpane z³o¿a ropy naftowej
i gazu ziemnego lub warstwy wodonone, do których CO2 by³by zat³aczany nie w celu
zwiêkszanie wydobycia, ale podziemnego magazynowania, za które firma naftowa pobiera³aby op³atê od emitenta.
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