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WYBRANE ASPEKTY TECHNICZNE
RUROCI¥GOWEGO TRANSPORTU DWUTLENKU WÊGLA
1.

WSTÊP

wiatowe tendencje ukierunkowane na ograniczenie antropogenicznej emisji dwutlenku wêgla nios¹ za sob¹ wyzwania wprowadzenia rozwi¹zañ technicznych maj¹cych na celu
redukcjê emisji CO2, bêd¹cego jednym z tzw. gazów cieplarnianych. Jedn¹ z mo¿liwoci
osi¹gniêcia tego celu jest wprowadzanie technologii wychwytu oraz geologicznego sk³adowania CO2 (CCS). Podstawowym etapem ³añcucha technologii CCS jest ruroci¹gowy
transport dwutlenku wêgla, poniewa¿ przesy³ du¿ych iloci wychwyconego CO2 (powy¿ej
2 MtCO2/rok) na znaczne odleg³oci jest ekonomicznie uzasadniony jedynie za pomoc¹
ruroci¹gów.
2.

W£ACIWOCI FIZYKOCHEMICZNE CO2

Podstawowe zagadnienia ruroci¹gowego transportu dwutlenku wêgla s¹ cile powi¹zane z jego w³aciwociami fizykochemicznymi. Dwutlenek wêgla to substancja, która
w warunkach otoczenia jest bezwonnym, bezbarwnym, nietoksycznym oraz ciê¿szym od
powietrza gazem, mo¿e wystêpowaæ tak¿e w stanie ciek³ym, sta³ym o budowie krystalicznej oraz w fazie nadkrytycznej (tzw. gêsta faza gazowa). Stan skupienia jest zale¿ny od
warunków cinienia i temperatury. Diagram fazowy CO2 jest pokazany na rysunku 1. Dla
ruroci¹gowego transportu dwutlenku wêgla najwiêksze znaczenie maj¹ dwa obszary: fazy
ciek³ej w warunkach cinienia nadkrytycznego oraz fazy nadkrytycznej. Po³o¿enie punktu
krytycznego (Tc = 304,2, K = 31,05 oC, pc = 7,38 MPa przy gêstoci 468 kg/m3) warunkuje
przesy³ dwutlenku wêgla w zakresie bardzo wysokich cinieñ od 8 MPa do 15 MPa.
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Rys. 1. Diagram fazowy dwutlenku wêgla [1]

3.

TRANSPORT RUROCI¥GOWY CO2

Dwutlenek wêgla technicznie mo¿e byæ transportowany klasycznie w fazie gazowej,
w fazie ciek³ej oraz w stanie nadkrytycznym.
Termodynamiczny obszar wystêpowania fazy gazowej jest bardzo ograniczony w odniesieniu do ruroci¹gowego transportu CO2. Pierwszym problemem, który siê pojawia po
przyjêciu modelu transportu CO2 w fazie gazowej jest maksymalne cinienie t³oczenia w ruroci¹gu. Mo¿e ono osi¹gaæ maksymalnie 44,5 MPa, a w warunkach klimatu umiarkowanego
podczas pó³rocza ch³odnego mo¿e wynosiæ nawet poni¿ej 3,5 MPa, jest to zwi¹zane z po³o¿eniem krzywej skraplania. Przekroczenie wartoci cinienia, przy którym nastêpuje wykroplenie ciek³ego CO2 w danej temperaturze powoduje powstanie pocz¹tkowo uk³adu dwufazowego, a nastêpnie jednolitej fazy ciek³ej w ruroci¹gu. Powstaje wtedy du¿e zagro¿enie dla
urz¹dzeñ i armatury pracuj¹cych w warunkach dla transportu fazy gazowej, dodatkowo nieoczyszczony i niedok³adnie osuszony dwutlenek wêgla mo¿e powodowaæ powstawanie hydratów. Kolejnym problemem wystêpuj¹cym przy transporcie CO2 w fazie gazowej jest gêstoæ dwutlenku wêgla. Gaz ten jest ponad pó³tora razy ciê¿szy od powie-trza oraz ponad
dwa i pó³ razy ciê¿szy od typowego gazu ziemnego. Gêstoæ medium odgrywa szczególn¹
rolê przy wyznaczeniu d³ugoci krytycznej ruroci¹gu, przy transporcie CO2 w fazie gazowej
pierwszym problemem jest niskie cinienie t³oczenia kolejnym problemem staje siê du¿y
spadek cinienia wzd³u¿ ruroci¹gu z relatywnie nisk¹ gêstoci¹ fazy gazowej [2]. Z tych
wzglêdów transport CO2 w fazie gazowej nale¿y odrzuciæ jako nieefektywny i energoch³onny.
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Przesy³ dwutlenku wêgla w stanie nadkrytycznym (powy¿ej parametrów krytycznych)
zwanym inaczej gêst¹ faz¹ gazow¹ jest bardziej efektywny. Charakterystycznymi w³aciwociami dwutlenku wêgla w stanie nadkrytycznym jest gêstoæ porównywalna do stanu
ciek³ego oraz lepkoæ i ciliwoæ porównywalne do gêstoci fazy gazowej. Przytoczone
cechy CO2 w stanie nadkrytycznym decyduj¹ o tym, ¿e z termodynamicznego punktu widzenia ten sposób ruroci¹gowego transportu CO2 jest najlepszy. Z punktu widzenia technicznego posiada jednak pewne wady. Ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê krytyczn¹ trudne
jest utrzymanie stanu nadkrytycznego na ca³ej d³ugoci ruroci¹gu. Spadek temperatury poni¿ej wartoci krytycznej powoduje natychmiastowe przejcie dwutlenku wêgla w fazê ciek³¹, a gwa³towny spadek cinienia  w fazê gazow¹. Pojawienie siê uk³adu dwufazowego
gaz  stan nadkrytyczny powoduje szybki spadek gêstoci transportowanego CO2, który
poci¹ga za sob¹ gwa³towny spadek cinienia. Utrzymanie wysokiej temperatury transportowanego dwutlenku wêgla jest energoch³onne i wymaga ogrzewania dwutlenku wêgla do
bardzo wysokich temperatur na wejciu do ruroci¹gu z jednoczesnym zastosowaniem dobrej izolacji termicznej, tak by temperatura na ca³ej d³ugoci ruroci¹gu nie spad³a poni¿ej
wartoci temperatury krytycznej lub zamontowania wzd³u¿ ruroci¹gu kilku dodatkowych
stacji ogrzewania CO2.
Koniecznoæ utrzymywania wysokiej temperatury w transporcie CO2 w fazie nadkrytycznej zw³aszcza w klimatach umiarkowanych o du¿ej zmiennoci temperatury gruntu
w ci¹gu roku lub w gruntach o du¿ej przewodnoci cieplnej powoduje, ¿e w tych warunkach transport ruroci¹gowy CO2 w stanie nadkrytycznym jest z technicznego punktu widzenia ma³o praktyczny. Analiza wykresu fazowego dwutlenku wêgla wskazuje na szeroki
zakres cinienia i temperatury dla fazy ciek³ej tego zwi¹zku. Dwutlenek wêgla w fazie ciek³ej posiada nieznacznie wiêksz¹ gêstoæ ni¿ w fazie nadkrytycznej, fakt ten wraz z niewielk¹ ciliwoci¹ ciek³ego CO2 jest dodatkow¹ zalet¹ ze wzglêdu na mniejsze spadki cinienia wzd³u¿ ruroci¹gu. Dziêki temu mo¿na transportowaæ ciek³y CO2 na stosunkowo du¿e
odleg³oci przy zastosowaniu mniejszych ni¿ w przypadku fazy gazowej lub stanu nadkrytycznego rednic ruroci¹gu. Problematycznym parametrem dla transportu CO2 w fazie ciek³ej staje siê przede wszystkim wiêksza w stosunku do fazy gazowej i stanu nadkrytycznego lepkoæ. Najwiêkszym zagro¿eniem w przypadku transportu ciek³ego CO2, które ma
zdecydowanie wiêksze znaczenie ni¿ w przypadku fazy nadkrytycznej (ze wzglêdu na
wiêksz¹ ró¿nicê w gêstoci CO2 miêdzy faz¹ ciek³¹ i gazow¹) jest niekontrolowany spadek
cinienia w ruroci¹gu oraz pojawienie siê uk³adu dwufazowego ciecz  gaz a nastêpnie przejcia CO2 w stan gazowy. Aby uzyskaæ dwutlenek wêgla w fazie ciek³ej nale¿y
go sprê¿yæ a nastêpnie sch³odziæ. Ch³odzenie ruroci¹gu dla ciek³ego CO2 mo¿e byæ konieczne równie¿ w klimatach o du¿ych dobowych amplitudach temperatury. Kolejnym
problematycznym zagadnieniem zwi¹zanym z ruroci¹gowym transportem ciek³ego CO2
jest zapewnienie dok³adnego oczyszczenia i przede wszystkim osuszenia strumienia dwutlenku wêgla. Dopuszczalna zawartoæ zanieczyszczeñ dla transportu CO2 wynosi: dla azotu i metanu do 1,5% [3], tlenu  400 ppm, argonu  10 ppm, dwutlenek wêgla powinien
byæ osuszony do poziomu, w którym jego temperatura punktu rosy wyniesie 40 oC [4].
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S³abe osuszenie strumienia transportowanego CO2 mo¿e stanowiæ istotne zagro¿enie dla
ruroci¹gu. Obecna w strumieniu woda reaguje z dwutlenkiem wêgla, tworz¹c nietrwa³y
kwas wêglowy, który ma znacz¹ce dzia³anie korozyjne na cianki ruroci¹gu oraz zamontowan¹ na nim armaturê.
Pomimo wyzwañ zwi¹zanych z dok³adnym osuszaniem transportowanego CO2, przesy³ ciek³ego CO2 jest z technicznego punktu widzenia najbardziej korzystny sporód przedstawionych w artykule sposobów przesy³u ze wzglêdu na korzystne parametry dwutlenku
wêgla w fazie ciek³ej, które umo¿liwiaj¹ transport CO2 na znaczne odleg³oci przy zastosowaniu mniejszych rednic ruroci¹gu.
4.

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE

Podstawowe wytyczne podczas wyznaczania trasy ruroci¹gu transportuj¹cego CO2
skupiaj¹ siê w szeciu podstawowych zagadnieniach [3]:
 uzyskanie stosunkowo niewielkiego kosztu inwestycji poprzez jak najkrótsz¹ trasê
i jak najmniejszy poziom jej skomplikowania;
 integralnoæ i bezpieczeñstwo ruroci¹gu:
 wp³yw na rodowisko;
 bezpieczeñstwo publiczne;
 efektywne wykorzystanie terenu.
Oprócz wspomnianych wy¿ej czynników takich jak przekroczenia cieków wodnych,
infrastruktury liniowej, przekraczania terenów lenych itp. przy projektowaniu ruroci¹gu
transportuj¹cego CO2 nale¿y wzi¹æ pod uwagê takie czynniki jak podatnoæ gleb na erozjê
szczególnie w terenach pagórkowatych i górzystych, rodzaj i nonoæ gleb, obecnoæ
obszarów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ oraz obecnoæ obszarów badañ archeologicznych.
Wybór materia³u rur, z których zostanie wybudowany projektowany ruroci¹g wymaga
wczeniejszej analizy warunków jego przysz³ej pracy, agresywnoci przesy³anego medium
oraz warunków zewnêtrznych oraz warunków monta¿u [5]. W przypadku ruroci¹gów
transportuj¹cych dwutlenek wêgla materia³ musi byæ wytrzyma³y na wysokie cinienia robocze pracy ruroci¹gu (do 16 MPa) oraz na mo¿liwoæ wyst¹pienia agresywnego rodowiska wewn¹trz ruroci¹gu w przypadku niedok³adnego osuszenia dwutlenku wêgla.
Podstawowymi gatunkami stali stosowanymi dla ruroci¹gów transportuj¹cych CO2
wed³ug standardów API 5L s¹ stale X60, X65, X70 oraz dla najwiêkszych stosowanych rednic przy cinieniu roboczym rzêdu 16 MPa X80. Wed³ug europejskiej normy
PN EN 10208-2 odpowiednikami powy¿szych stali s¹ stale stopowe specjalne uzyskane
na drodze termomechanicznej przeróbki plastycznej L415MB (X60), L450MB (X65),
L485MB (X70) oraz L555MB (X80) [6]. Stale te charakteryzuj¹ siê wysok¹ wartoci¹ granicy plastycznoci oraz wytrzyma³oci¹ na rozci¹ganie, w ich sk³adzie wystêpuj¹ domieszki takich pierwiastków jak wanad, niob czy tytan [6].
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Podstawowym problemem w projektowaniu ka¿dego rodzaju ruroci¹gu jest wyznaczenie optymalnej rednicy. Projektowany ruroci¹g transportuj¹cy CO2 powinien byæ dostosowany do efektywnego przesy³u zakontraktowanych iloci CO2 przy zachowaniu jak
najmniejszych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które znacz¹co wzrastaj¹ wraz
ze rednic¹ ruroci¹gu.
W celu analizy przep³ywu transportowanego dwutlenku wêgla w ruroci¹gu oraz
wyznaczenia rednicy ruroci¹gu nale¿y skorzystaæ z równania zachowania energii Bernoulliego z uwzglêdnionym cz³onem dotycz¹cym oporów liniowych. Równanie to ma postaæ [1, 7, 8]:
g ⋅ dh + w ⋅ dw +

gdzie:
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dp λw2 dL
+
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ρ
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(1)

sta³a grawitacji [m/s2],
rzeczywista prêdkoæ przep³ywu [m/s],
cinienie [Pa],
wspó³czynnik liniowego oporu przep³ywu,
rednica ruroci¹gu [m],
d³ugoæ ruroci¹gu [m],
gêstoæ p³ynu [kg/m3].

Równanie (1) jest bilansem nieskoñczenie ma³ych zmian energii: potencjalnej, kinetycznej, energii cinienia i energii strat. Zmiany energii kinetycznej mo¿na zaniedbaæ, poniewa¿ prêdkoæ przep³ywu mo¿e byæ uznana za sta³¹:

g ⋅ dh +

dp λw2
+
dL = 0
ρ
2D

(2)

Przy wykonaniu kilku za³o¿eñ przy czym najwa¿niejsze to sta³a temperatura rednia,
przep³yw turbulentny, transportowany dwutlenek wêgla jest w fazie, dla której mo¿emy
zapisaæ równanie stanu:

p
= zRT
ρ

(3)

Rzeczywista prêdkoæ przep³ywu wyznaczana jest z zale¿noci:
w=

4M
πD 2 ⋅ ρ

(4)

gdzie M  masowy wydatek przep³ywu [kg/s].
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Wstawiaj¹c równania (4) i (5) do równania (2) otrzymujemy:
2
g ⋅ pr

z 2 R 2T

dh +
2

pdp 8λM 2
+
dL = 0
zRT π2 D5

(5)

Cinienie rednie w ruroci¹gu obliczane jest z zale¿noci:
P ⋅P ⎞
2⎛
pr = ⎜ P2 + p1 − 2 1 ⎟
P2 + P1 ⎠
3⎝

(6)

Dodatkowo nale¿y wykonaæ pewne za³o¿enia jak sta³a temperatura w ruroci¹gu obliczona jako temperatura rednia temperatury na wejciu i na wyjciu z ruroci¹gu, ponadto
wspó³czynnik pseudociliwoci Z obliczany jest dla wyznaczonego cinienia redniego
w ruroci¹gu. Otrzymane równanie (5) nale¿y ca³kowaæ w granicach warunków pocz¹tkowych i koñcowych w ruroci¹gu. Nastêpnie nale¿y zsumowaæ otrzymane zmiany energii,
otrzymuj¹c równanie:
2
g ⋅ pr

z 2 R 2T

( h − h1 ) +
2 2

1
8λM 2
p22 − p12 + 2 5 L = 0
2 zRT
π D

(

)

(7)

W celu otrzymania wzoru na rednicê ruroci¹gu transportuj¹cego dwutlenek wêgla
nale¿y przekszta³ciæ równanie (7), otrzymuj¹c ostatecznie zale¿noæ na rednicê ruroci¹gu:
D=5

16 ⋅ λ ⋅ z 2 ⋅ R 2 ⋅ T 2 ⋅ L ⋅ M 2

(

)

2
π2 ⎢⎡ zRT p12 − p22 − 2 g ⋅ pr
⋅ Δh ⎥⎤
⎣
⎦

(8)

Przyk³adowe obliczenia rednicy ruroci¹gu transportuj¹cego dwutlenek wêgla wykonano w zale¿noci od masowego natê¿enia przep³ywu przesy³anego CO2 przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach: cinieniowy zakres pracy ruroci¹gu 815 MPa, d³ugoæ ruroci¹gu:
L = 200 km, temperatura przesy³anego CO2: T = 283, K = 10 oC, chropowatoæ wzglêdna
ruroci¹gu stalowego: ε = 0,1, wspó³czynnik pseudociliwoci Z wyznaczono w oparciu
o równanie Redlicha-Kwonga dla redniego cinienia panuj¹cego w ruroci¹gu. Wyniki obliczeñ przedstawiono w tabeli 1. Przy przesyle iloci rzêdu 810 MtCO2/rok nale¿y stosowaæ rednice powy¿ej 700 mm, natomiast przy natê¿eniu 20 MtCO2/rok  powy¿ej 1000 mm
(tab. 1). Podstawowym wnioskiem wynikaj¹cym z obliczeñ rednic ruroci¹gu transportuj¹cego dwutlenek wêgla jest koniecznoæ poszukiwania odpowiednich struktur geologicznych w stosunkowo niewielkiej odleg³oci od miejsca wychwytu w celu mo¿liwoci przesy³u du¿ych iloci CO2 (powy¿ej 8 MtCO2/rok), tak by transport CO2 by³ ekonomicznie
uzasadniony.
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Tabela 1
Obliczenie rednicy ruroci¹gu transportuj¹cego CO2
w zale¿noci od masowego wydatku przep³ywu
Masowe natê¿enie przep³ywu [MtCO2/rok]

Obliczona rednica ruroci¹gu [m]

1,0

0,321

2,0

0,423

4,0

0,559

8,0

0,737

10,0

0,806

20,0

1,064

Ruroci¹g transportuj¹cy dwutlenek wêgla pod wysokim cinieniem powinien byæ wyposa¿ony w odpowiednie uk³ady technologiczne zamontowane na samym ruroci¹gu oraz
na etapie przygotowania dwutlenku wêgla do transportu, tak aby ruroci¹gowy transport
CO2 pod wysokim cinieniem by³ efektywny oraz spe³nia³ wymogi bezpieczeñstwa. Podstawowymi uk³adami technologicznymi towarzysz¹cymi ruroci¹gowemu transportowi
dwutlenku wêgla s¹:





stacja przygotowania CO2 do transportu,
stacja sprê¿ania i t³oczenia CO2,
uk³ady zaporowe,
zespo³y luz nadawczych i odbiorczych t³oków czyszcz¹cych.

Stacja przygotowania CO2 do transportu powinna byæ wyposa¿ona w instalacjê do g³êbokiego osuszania strumienia dwutlenku wêgla w celu minimalizacji powstawania korozji
ruroci¹gu w wyniku oddzia³ywania rodowiska kwanego. Do osuszania dwutlenku wêgla
proponuje siê tradycyjn¹ kolumnow¹ metodê absorpcyjn¹ z zastosowaniem dwuetylenoglikolu (DEG) oraz trójetylenoglikolu (TEG) wykorzystywan¹ w bardzo wielu przypadkach
przy osuszaniu gazu ziemnego.
Proponowane s¹ dwa systemy sprê¿ania t³oczenia dwutlenku wêgla w ruroci¹gu.
W pierwszym systemie d¹¿y siê do tego, by cinienie wejciowe na ruroci¹gu by³o na tyle
wysokie, by mimo spadku cinienia wzd³u¿ ruroci¹gu mo¿liwe by³o zat³oczenie przesy³anego CO2 do wytypowanej dla sk³adowania CO2 struktury geologicznej bez stosowania
dodatkowych instalacji pomp t³ocz¹cych. Drugi system t³oczenia dwutlenku wêgla charakteryzuje siê tym, ¿e wskazane jest zamontowanie dodatkowych stacji t³oczenia na ruroci¹gu
oraz na koñcu ruroci¹gu stacji zat³aczania do struktury geologicznej (rys. 2), umo¿liwia to
stosowanie mniejszych rednic ruroci¹gu.
Ruroci¹g transportuj¹cy dwutlenek wêgla powinien byæ podzielony na odcinki wydzielone armatur¹ zaporow¹ w celu zapewnienia jego bezpiecznej eksploatacji, mo¿liwoci
wykonania prac konserwacyjno-remontowych oraz odciêcia odcinka, na którym wyst¹pi³a
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awaria. Nie istniej¹ obecnie szczegó³owe unormowania dotycz¹ce aparatury zaporowoupustowej dla systemów przesy³u dwutlenku wêgla, dlatego uzasadnionym jest stosowanie
odpowiednich przepisów i unormowañ jak dla systemów przesy³owych gazu ziemnego.

Rys. 2. Proponowane schematy t³oczenia CO2 w fazie ciek³ej i w stanie nadkrytycznym
z wykorzystaniem dodatkowych stacji t³oczenia w celu zat³oczenia dwutlenku wêgla
do miejsca sk³adowania [2]

Podczas eksploatacji ruroci¹gu transportuj¹cego dwutlenek wêgla bardzo wa¿nym
aspektem jest kontrola stanu technicznego ruroci¹gu. W przypadku ruroci¹gów przesy³owych wysokiego cinienia najskuteczniejsz¹ metod¹ kontroli stanu technicznego jest t³okowanie ruroci¹gu za pomoc¹ t³oków diagnostycznych. Wymagane jest równie¿ okresowe
czyszczenie ruroci¹gu z wzglêdu na hydratotwórcze w³aciwoci dwutlenku wêgla, czyszczenie jest wymagane równie¿ w przypadku pojawienia siê ladowych iloci wody w ruroci¹gu w celu minimalizacji powstawania korozji w rodowisku kwanym. Ruroci¹g
transportuj¹cy dwutlenek wêgla powinien mieæ tak¹ konstrukcjê, by mo¿liwe by³o przeprowadzanie inspekcji ruroci¹gu za pomoc¹ t³oków czyszcz¹cych, diagnostycznych oraz inteligentnych, dlatego nale¿y przy projektowaniu ruroci¹gu nale¿y unikaæ ³uków o zbyt ma³ych promieniach oraz dobieraæ armaturê zapewniaj¹c¹ pe³ny przelot, nie posiadaj¹c¹ wiêkszych zag³êbieñ i kana³ów [7]. Inspekcja ruroci¹gu polega na wprowadzeniu t³oka na
pocz¹tku ruroci¹gu poprzez specjalnie przygotowany odcinek ruroci¹gu tzw. luzê nadawcz¹ t³oka [7] oraz odbiorze t³oka w instalacji luzy odbiorczej na koñcu ruroci¹gu.
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5.

WYNIKI SYMULACJI PRZEP£YWU STRUMIENIA CO2
W RUROCI¥GU

W niniejszej pracy badany bêdzie rozk³ad cinienia oraz temperatury wzd³u¿ ruroci¹gu
dla ró¿nych danych wejciowych. Symulacjê przep³ywu przeprowadzono za pomoc¹ programu PIPESIM 2009 firmy Schlumberger. Do symulacji wybrano kompozycyjny model
obliczeniowy oparty na równaniu Soave-Redlicha-Kwonga.
Symulacje przep³ywu strumienia dwutlenku wêgla w ruroci¹gu zosta³a przeprowadzona dla kilku odrêbnych przypadków:
1) sta³ej rednicy ruroci¹gu: porównanie spadków cinienia dla ró¿nych wydatków masowych;
2) sta³ego wydatku masowego: porównanie spadku cinienia dla ró¿nych rednic ruroci¹gu;
3) zmiennego sk³adu strumienia CO2: porównanie przep³ywu uk³adu 100% CO2, 90%
CO2 i 10% N2, 90% CO2 i 10% CH4 oraz strumienia 90% CO2 i 10% H2S dla za³o¿onej
rednicy ruroci¹gu i przep³ywu;
4) porównania wp³ywu zmian temperatury otoczenia na spadek temperatury w ruroci¹gu
dla ruroci¹gów bez oraz z izolacj¹ termiczn¹.
W pierwszym przypadku analizowano profil cinienia dla nastêpuj¹cych danych: rednica ruroci¹gu: D = 400 mm, temperatura t³oczonego strumienia CO2: T = 10 oC, cinienie
t³oczenia: P1 = 15 MPa. Przyjêto minimalne cinienie pracy ruroci¹gu na poziomie 8 MPa 
w celu utrzymania warunków cinienia nadkrytycznego w zale¿noci od masowego natê¿enia przep³ywu. Jako wynik porównawczy dla przeprowadzonych symulacji przyjêto odleg³oæ, w której cinienie osi¹gnie przyjête minimalne cinienie pracy ruroci¹gu. Dla wydatku 20 MtCO2/rok uzyskano odleg³oæ jedynie 24 km, dla 10MtCO2/rok – 64 km, ruroci¹g
o przyjêtych parametrach dla transportu powy¿szych iloci CO2 mo¿e byæ zastosowany
w przypadku lokalizacji odpowiedniej dla sk³adowania CO2 struktury geologicznej w stosunkowo niewielkiej odleg³oci od miejsca wychwytu. Dla wydatku 2 MtCO2 uzyskany
wynik przekracza 1600 km, st¹d zastosowanie przyjêtej rednicy ruroci¹gu nie ma uzasadnienia (rys. 3).
Wspomniany w pierwszym przypadku symulacji problem doboru rednicy w zale¿noci od przyjêtego strumienia dwutlenku wêgla zosta³ przedstawiony w drugim wariancie
symulacji, w którym analizie poddano profile cinienia w ruroci¹gu dla dwóch przyjêtych
rednic DN300 oraz DN400 przy sta³ym wydatku masowym wynosz¹cym 4MtCO2/rok.
W pierwszym przypadku uzyskano odleg³oæ 97 km, w drugim 412 km (rys. 4). Wyniki
uzyskane w pierwszych dwóch wariantach symulacji pokazuj¹, ¿e dobór odpowiednich parametrów ruroci¹gu do transportu CO2 przy cile okrelonych uwarunkowaniach termodynamicznych jest zagadnieniem wymagaj¹cym uwzglêdnienia licznych warunków technicznych i logistycznych.
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Min. operating pressure

Rys. 3. Spadek cinienia w ruroci¹gu transportuj¹cym dwutlenek wêgla
w zale¿noci od masowego wydatku przep³ywu

Min. operating pressure

Rys. 4. Porównanie spadków cinienia w ruroci¹gu dla zadanego wydatku przep³ywu
dla dwóch ró¿nych rednic ruroci¹gu

Kolejny wariant symulacji przep³ywu dwutlenku wêgla w ruroci¹gu obejmowa³ problem wp³ywu sk³adu przesy³anego strumienia CO2 na warunki transportu. Standardy miêdzynarodowe dopuszczaj¹ maksymalny udzia³ azotu oraz metanu w strumieniu transportowanego CO2 na poziomie 1,5%. W celu wykazania negatywnego wp³ywu powy¿szych
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sk³adników na warunki transportu w przyjêtym wariancie zwiêkszono ich udzia³ do 10%
oraz sumarycznie do 20% w strumieniu przesy³anego CO2. Dla przyjêtej rednicy 300 mm
oraz masowego wydatku przep³ywu na poziomie 4 MtCO2/rok, uzyskano dla strumienia
z 10% udzia³em metanu odleg³oæ: 75 km, dla strumienia z 10% udzia³em azotu: 82 km,
w stosunku do strumienia czystego dwutlenku odleg³oci te s¹ odpowiednio o 22 km
i 15 km mniejsze, co potwierdza negatywny wp³yw tych sk³adników na warunki transportu
CO2. W przypadku sumarycznego udzia³u 10% CH4 i 10% N2 odleg³oæ, w której uzyskano
minimalne cinienie pracy wynios³a jedynie 55 km (rys. 5). Natomiast nie wykazano negatywnego wp³ywu 10% udzia³u siarkowodoru w strumieniu CO2, dla takiej mieszaniny uzyskano odleg³oæ 96 km  jest to porównywalny wynik jak dla strumienia czystego CO2
(97 km).

Min. operating pressure

Rys. 5. Spadek cinienia w ruroci¹gu w zale¿noci
od sk³adu strumienia przesy³anego dwutlenku wêgla

W ostatnim wariancie symulacji badano przep³yw CO2 w stanie nadkrytycznym,
w szczególnoci rozk³ad temperatury wzd³u¿ ruroci¹gu dla dwóch przypadków: posadowienia ruroci¹gu bez izolacji termicznej (wspó³czynnik przenikania ciep³a U = 12 W/(m2·K))
oraz z izolacj¹ termiczn¹ (U = 2 W/(m2·K)). Przyjêto nastêpuj¹ce parametry: cinienie wejciowe 15 MPa, temperatura pocz¹tkowa CO2 50 oC, temperatura otoczenia 10 oC, masowy
wydatek przep³ywu 4MtCO2/rok, rednica ruroci¹gu 300 mm. Jako wynik porównawczy
dla przeprowadzonej symulacji przyjêto odleg³oæ, w której temperatura osi¹gnie wartoæ
temperatury krytycznej tj. 31,1 oC. W przypadku zastosowania izolacji termicznej przesy³any strumieñ CO2 och³odzi siê do temperatury krytycznej w odleg³oci 161 km o pocz¹tku
ruroci¹gu, w przypadku braku izolacji termicznej  w odleg³oci zaledwie 20 km (rys. 6).
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Rys. 6. Zmiany temperatury przesy³anego dwutlenku wêgla wzd³u¿ ruroci¹gu

6.

WNIOSKI

Genez¹ ruroci¹gowego transportu dwutlenku wêgla s¹ miêdzynarodowe ustalenia dotycz¹ce ograniczenia emisji CO2 zwi¹zane z próbami ograniczenia badanego negatywnego
wp³ywu wzrostu udzia³u dwutlenku wêgla w sk³adzie ziemskiej atmosfery na globalne
zmiany klimatyczne. Transport CO2 jest etapem porednim technologii CCS pomiêdzy wychwytem dwutlenku wêgla a sk³adowaniem w wytypowanej strukturze geologicznej. Podstawowe wnioski dotycz¹ce projektowania ruroci¹gów transportuj¹cych dwutlenek wêgla
pod wysokim cinieniem to:
a) najkorzystniejszy z punktu widzenia termodynamiki jest transport CO2 w stanie nadkrytycznym (lepkoæ i ciliwoæ gazu, gêstoæ cieczy), bior¹c pod uwagê aspekty
techniczne i technologiczne najbardziej korzystny jest przesy³ dwutlenku wêgla
w fazie ciek³ej w warunkach cinienia nadkrytycznego;
b) system przesy³u dwutlenku wêgla jest wra¿liwy na zmiany temperatury i cinienia
przesy³anego medium, gwa³towne spadki cinienia b¹d zmiany temperatury mog¹ doprowadziæ do pojawienia siê niepo¿¹danego uk³adu dwufazowego w ruroci¹gu;
c) przesy³any dwutlenek wêgla w po³¹czeniu z wod¹ tworzy nietrwa³y kwas wêglowy
wp³ywaj¹cy na szybkie powstawanie korozji, dlatego ruroci¹gi do transportu CO2 powinny byæ konstruowane ze stali specjalnych o podwy¿szonej odpornoci na korozjê
oraz posiadaj¹cych dostateczn¹ wytrzyma³oæ na naprê¿enia wystêpuj¹ce przy cinieniach do 16 MPa, proponowane stale to L415MB, L450MB, L485MB oraz w przypadkach najwy¿szych cinieñ L555MB (odpowiedniki wg standardu API 5L to: X60,
X65, X70 oraz X80);
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d) udzia³ metanu i azotu w strumieniu przesy³anego CO2 wp³ywa negatywnie na warunki
przep³ywu w ruroci¹gu, udzia³ siarkowodoru nie wykazuje wp³ywu na warunki przesy³u strumienia transportowanego CO2;
e) w celu utrzymania wysokiej temperatury transportowanego dwutlenku wêgla konieczne jest zastosowanie izolacji termicznej ruroci¹gu.
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