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CO2GeoNet atvērtais forums:
Eiropas sasniegumi CO2 uzglabāšanas izmēģinājuma projektos
un starptautiskās pētniecības sadarbība
Šī gada 9.-11. aprīlī Venēcijā (Itālijā) sanāca dažādu jomu Eiropas valstu pētnieki, lai kopā ar
ieinteresētām personām ierosinātu, apspriestu un formulētu turpmāko rīcību un zinātnisku redzējumu
par CO2 uzglabāšanu zemes dzīlēs.
Izmēģinājuma vai pilot-projektiem1 ir būtiska loma ar CO2 uzglabāšanu zemes dzīlēs saistītai izpētei
Eiropā, un tas ir ievērojams ieguldījums Eiropas programmas „Horizon 2020” inovatīvo mērķu
īstenošanā. Turklāt izmēģinājuma projektu nozīme ir uzsvērta kā stratēģiski nozīmīgs darbu kopums,
kamēr lielo demo-projektu2 ieviešana kavējas. Bez tam izmēģinājuma projekti sniegs svarīgu
informāciju CO2 uzglabāšanas zemes dzīlēs attīstībai.
IPCC loceklis, klimatologs Hervé Le Treut, paskaidroja, ka klimata pārmaiņas pēdējo trīs gadu desmitu
laikā atbilst pašlaik izmantoto modeļu prognozēm. Šis fakts vēl būtiskāk liek rīkoties, lai samazinātu
CO2 emisijas. "CO2 uztveršana un uzglabāšana var dot līdz pat 20% emisiju samazinājumu, un kopā ar
biomasas enerģiju šī ir vienīgā pieejamā „ogleklis negatīvs”3 tehnoloģija" paziņoja CGS Eiropa
Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājs Nick Riley.
Diemžēl zemā „oglekļa kredīta” vērtība apdraud sabiedrības centienus CO2 uztveršanas un
uzglabāšanas demonstrējuma atbalstam un palielina plānošanas ieguldījumu nenoteiktību. Šādā
situācijā uzglabāšanas pilot-projekti ir vieta dažādām ieinteresētajām pusēm strādāt kopā un uzlabot
metodes, kas var attiekties uz konkrētiem ģeoloģiskiem aspektiem uzglabāšanas vietās: "Katrs objekts
ir unikāls un prasa individuālu novērtējumu. Eiropas zinātnieki izstrādā instrumentus un dalās
zināšanās, kas nodrošina drošu un uzticamu CO2 uzglabāšanu Eiropā" apstiprināja CO2GeoNet
prezidente un CGS Eiropa koordinatore Isabelle Czernichowski-Lauriol.
Kas ir uzglabāšanas pilot-projekts
Pilot-projekts ir CO2 iesūknēšana zemes dzīļu struktūrās, parasti neliela apjoma (līdz 0.1 Mt), lai veiktu pētnieciskos eksperimentus
CO2 uzglabāšanā.

1

Kas ir CCS demo?
CCS demo-projekts paredz īstenot pilnu veicamo pasākumu tehnoloģisko ciklu - CO2 uztveršana, transportēšana un rūpnieciska
noglabāšana vairāku Mt CO2 apjomā, kas ir solis pretī komerciālai CO2 uzglabāšanai rūpnieciskos apjomos pie
termoelektrocentrālēm vai tērauda lietuvēm.
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3 Ko nozīmē “ogleklis negatīvs”?
“Ogleklis negatīvs” nozīmē – nodalīt CO2 no atmosfēras un noglabāt to. CCS - CO2 uztveršanas un uzglabāšanas kontekstā tas
nozīmē lietot biomasu kā enerģijas avotu (augi uztver CO2 no atmosfēras), uztvert CO2 biomasas sadedzināšanas procesā un
noglabāt to zemes dzīļu struktūrās, tā atbrīvojot atmosfēru no CO2.
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CO2 uzglabāšana zemes dzīlēs var kļūt iespējama, ievērojot nosacījumu, ka tas ir jāizzina kā nākotnes
resurss, ierosināja Francijas Ekoloģijas ministrijas pārstāvis Lionel Perrette. Ievērojot nākotnes
perspektīvas CO2GeoNet ir būtiska loma, izskaidrojot plašai sabiedrībai to, kas ir CO2 uzglabāšana
zemes dzīlēs un kāpēc mums ir nepieciešams tūlītēji panākt CO2 emisiju samazinājumu atmosfērā, un
pat samazināt CO2 koncentrāciju šī gadsimta otrajā pusē, ierosināja Manfred Treber no Germanwatch.
CO2GeoNet izpildkomitejas locekle Samuela Vercelli ierosināja jaunu veidu sabiedrības iesaistīšanā
CO2 uzglabāšanā: "Cilvēkiem nevajadzētu nonākt situācijā „atbalstu uzglabāšanas vietu”. Ja tiek dota
iespēja noteikt un saprast CO2 uzglabāšanas vietas uzturēšanas priekšrocības, viņiem būs savi iemesli
to darīt. Tā vietā, lai meklētu sabiedrības atbalstu, ir jāmeklē dialogs. Izmēģinājuma projekti var būt
lieliska iespēja uzturēt dialogu un pieeju iedzīvotājiem".
Daudzi delegāti izteica atzinību par pasākuma norisi, augsta līmeņa prezentācijām, brīvām diskusijām
un informācijas apmaiņas iespēju.
Katru gadu, CO2GeoNet atvērtais forums piedāvā unikālu iespēju ieinteresētajām pusēm tikties un sadarboties
tieši ar Eiropas lielāko zinātnieku grupu CO2 ģeoloģiskās uzglabāšanas jomā. Vairāk nekā 150 delegāti no
vairāk nekā 30 valstīm piedalījās 2013. gada forumā. Debatēs un lekcijās trīs dienu garumā piedalījās
akadēmiskais personāls, pētniecisko institūtu pārstāvji, rūpniecības pārstāvji, zinātniskie žurnālisti, regulatori,
kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas, dažādām valsts institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām
organizācijām. Prezentācijas pieejamas tīmekļa vietnē.
Pilnīga informācija par CO2GeoNet 8. atvērto forumu ir pieejami www.co2geonet.eu
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Par CO2GeoNet
CO2GeoNet ir Eiropas zinātniskā institūcija, kas nodarbojas ar dažādiem CO2 uzglabāšanas zemes dzīlēs
aspektiem. Pašlaik CO2GeoNet apvieno 13 publiskus pētniecības institūtus no 7 Eiropas valstīm, un tajā ir
iesaistīti ap 300 pētnieku ar daudznozaru zināšanām, pie kuriem var vērsties jebkurā ar CO2 uzglabāšanu
zemes dzīlēs saistītā jautājumā. Tās darbība aptver kopējus pētījumus, apmācību, zinātniskus ieteikumus,
informācijas nodrošināšanu un komunikāciju, un, tādējādi, CO2GeoNet ir nozīmīga un neatkarīga loma
efektīvas un drošas CO2 uzglabāšanas zemes dzīlēs nodrošināšanā. CO2GeoNet tika izveidots 2004.gadā kā
“izcilības tīkls” (Network of Excellence) ar EK 6.ietvarprogrammas kontraktu uz 5 gadiem. 2008. gadā,
saskaņā ar Francijas likumdošanu, CO2GeoNet tika reģistrēts kā bezpeļņas organizācija. No 2013. gada
CO2GeoNet, pateicoties 7.ietvarprogrammas CGS projektam, dalībnieku skaits paplašinās.
Vairāk par CO2GeoNet www.co2geonet.eu
CO2GeoNet dalībnieki:
• GEUS (Dānija)
• BRGM (Francija)
• IFPEN (Francija)
• BGR (Vācija)
• OGS (Itālija)
• URS (Itālija)
• TNO (Nīderlande)

•
•
•
•
•
•

IRIS (Norvēģija)
NIVA (Norvēģija)
SPR Sintef (Norvēģija)
BGS (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste)
HWU (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste)
IMPERIAL (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā
Karaliste)

Par CGS Eiropa
CGS Eiropa ir sadarbības projekts, kas apvieno 34 galvenās pētniecības institūcijas CO2 ģeoloģiskās
uzglabāšanas zemes dzīlēs jomā no 28 valstīm (24 ES dalībvalstis un 4 asociētās valstis). EK
7.ietvarprogrammas finansēts, tas ir veidots, balstoties uz CO2GeoNet sadarbības un integrācijas pieredzi, ar
galamērķi izveidot neatkarīgu, zinātnisku, visu Eiropu aptverošu platformu un atsauces avotu nacionālajiem,
Eiropas un starptautiskajiem ekspertiem, institūcijām un likumdevējiem, lai viņiem būtu piekļuve aktuālākajiem
CO2 uzglabāšanas zemes dzīlēs pētījumu rezultātiem, būtu iespējams dalīties pieredzē un labākajā praksē,
apspriest normatīvo aktu ieviešanu, noteikt jaunu pētījumu nepieciešamību turpmāko uzdevumu veikšanai, un
veidot jaunus projektus.
Vairāk par CGS Eiropa www.cgseurope.net
CGS Eiropa dalībnieki:
• CO2GeoNet
• GBA (Austrija)
• RBINS-GSB (Belģija)
• SU (Bulgārija)
• UNIZG-RGNF (Horvātija)
• CzGS (Čehijas Republika)
• TTUGI (Igaunija)
• GTK (Somija)
• G-IGME (Grieķija)
• MFGI (Ungārija)
• GSI (Īrija)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LVGMC (Latvija)
GTC (Lietuva)
PGI-NRI (Polija)
LNEG (Portugāle)
GEOECOMAR (Rumānija)
AGES (Serbija)
SGUDS (Slovākija)
GEO-INZ (Slovēnija)
S-IGME (Spānija)
SGU (Zviedrija)
METU-PAL (Turcija)
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