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Какво ще представим днес?
●

●
●
●

Преглед на различните сценарии, представени в последния оценъчен
доклад на Междуправителствената експертна група към ООН по
промените в климата (IPCC), озаглавен “Смекчаване на климатичните
промени”.
Предимства и недостатъци на водещите технологиите и решения, които
присъстват в сценариите.
Изводи за технологиите за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) и
премахването на въглерод от атмосферата.
Възможности за намаляване на емисиите чрез намаляване на
потреблението.

Трябва ли да вярваме
на науката?

Data for 2017, USA

●

Както се вижда в предишната таблица, изключително голяма част от научните изследвания се
спонсорират от бизнеса, което може да породи конфликт на интереси.

●

Научният консенсус е това, което трябва да търсим и, на което, можем да се доверим. Ако
множеството от изследвания сочат към един извод, то най-вероятно той е верен. И обратното, ако
изводите от едно проучване противоречат на общия консенсус, това трябва да буди сериозни
съмнения у нас относно тяхната достоверност.

●

Например, 97% от научната общност потвърждава, че човешката дейност е главният източник на
климатичните промени, и съответно, ние можем спокойно да приемем това за вярно.

●

●

●

●
●

Целта на експертната група към IPCC е да оцени
всички научни публикации по темата за климатичните
промени за изминалите няколко години и да
представи обективно и изчерпателно обобщение на
текущото състояние на науката.
Прегледът и оценката на статиите се прави от близо
200 учени от различни държави, като се фокусира
върху научния консенсус сред разнообразния
спектър от мнения и експертни познания.
Третата част на Шестия оценъчен доклад на IPCC,
публикуван през април 2022 г.
Той включва преглед и анализ на близо 59 хил. научни
статии.
Докладът представя обобщение за растежа на
парниковите емисии и разглежда възможностите за
тяхното бързо и мащабно ограничаване.

Изводи за сегашното
въздействие на
човечеството

● lorem ipsum

●

Все по-голям дял от емисиите могат да се припишат на градските райони.

●

През 2015 г. градските емисии се оценяват на 25 Gt CO2(около 62 % от всички емисии).

●

През 2020 г. градските емисии се оценяват на 29 Gt CO2 (около 67-72 % от всички емисии).

●

Горната оценка включва преки емисии от градските райони и непреки емисии извън
градските райони, свързани с производството на електроенергия, стоки и услуги,
потребявани в градовете.

●

Причините за емисиите на парникови газове в градовете са комплексни и включват брой на
населението, доходи, степен на урбанизация и форма на градовете.

●

Тези факти насочват към значителния потенциал на мерки за намаляване на емисиите,
фокусирани конкретно върху градовете.

●

Както става ясно от предишната таблица, покупателната способност на хората има пряка
връзка с размера на техния въглероден отпечатък.

●

В световен мащаб 10% от най-заможните домакинства допринасят приблизително за 40% от
глобалните емисии на парникови газове, свързани с потреблението. Същевременно, найбедните домакинства - които представляват около 50% от всички домакинства, допринасят за
едва 14% от глобалните емисии.

Парижко споразумение за климата
Целта на междуправителственото Парижко споразумение за климата, подписано през 2016 г., е да инициира посилен отговор от държавите по света пред опасността от изменението на климата. То дефинира следните три
основни цели:
(1.) Задържане на повишаването на средната глобална температура значително под 2 °C над
прединдустриалните равнища и продължаване на усилията за ограничаване на повишаването на температурата
до 1,5 °C над прединдустриалните равнища, като се признава, че това би намалило значително рисковете и
последиците от изменението на климата;
(б) Повишаване на способността за адаптиране към неблагоприятните въздействия на изменението на климата
и насърчаване на устойчивостта към изменението на климата и развитието на ниски емисии на парникови газове по
начин, който не застрашава производството на храни;
(в) Съобразяване на финансовите потоци с пътя към ниски емисии на парникови газове и устойчиво на
климата развитие.
Освен това страните се стремят да постигнат "глобален пик на емисиите на парникови газове във възможно найкратък срок".

За да успеем да задържим затоплянето под 2°C:
●

Парниковите емисии трябва да отбележат своя пик преди 2025 г. в контекста на
драстично намаляване на емисиите между настоящето и 2050 г.

●

Годишните емисии на CO₂ трябва да намалеят с 48% до 2030 г. спрямо нивата от 2019 г., и
да достигнат нетно нулево равнище до 2050 г.

●

Емисиите на метан трябва да намалеят с 1/3 до 2030 г. и с близо 1/2 до средата на века.

●

Употребата на изкопаеми горива до 2050 г трябва да намалее съответно:
○ Въглища - 100%, нефт - 60%, газ - 70%;
○ Въглища - 95%, нефт - 60%, газ - 45% – при по-широко улавяне на въглерод

●

Глобалното затопляне не може да бъде ограничено значително под 2°C без резки
намаления на емисии в енергийния сектор.

Достатъчни ли са сегашните мерки?
●

При сегашните нива на въглеродни емисии, оставащият въглероден бюджет за
поддържане на затопляне под 1,5°C вероятно ще бъде изчерпан до 2030 г.

●

На база настоящите нива на емисии и последните поети ангажименти за тяхното
намаляване от октомври 2021 г., човечеството се е запътило към затопляне от 2,8°C до
2100 г.. В случай, че замразим текущите мерки за климата на настоящето им ниво, се
очаква затоплянето да стигне 3,2°C.

●

Вероятността за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C става все по-малка,
поради продължаващото нарастване на емисиите през последните години.

Смекчаване на
климатичните
промени

Смекчаването на климатичните промени е човешка намеса с цел намаляване на емисиите
или усилване на поглътителите на парникови газове.
Поглътител на парникови газове е всеки процес, активност или механизъм, който води до
премахване на парников газ, негов предшественик или аерозол от атмосферата.

●

Съществуват варианти за намаляване на емисиите, които могат да се приложат мащабно
в близко бъдеще.

●

Осъществимостта е различна в различните сектори и региони, както и в зависимост от
капацитета и скоростта и мащаба на изпълнение.

●

Необходимо е да се намалят пречките пред осъществимостта и да се подобрят
благоприятстващи условия за населението и природата, за да може наличните решения да
се приложат в голям мащаб.

Водещи фактори за оценка на мерките за намаляване на емисиите

Водещи фактори за оценка на мерките за намаляване на емисиите

На база на оценка на водещите фактори, докладът поставя на преден план следните решения за
намаляване на емисиите:
●

●
●
●

●
●
●
●
●

В сектор енергетика: слънчева и вятърна енергия, енергийна ефективност; електрификация на
градските системи; намаление на метановите емисии при производство и транспорт на нефт и
изкопаем газ;
В сектор сгради: саниране на старите сгради; ново строителство с фокус върху енергийната
ефективност; умни системи за крайните потребители;
В сектор индустрия: електрификация на процесите; използване на биогорива и водород;
газификация;
В сектор транспорт: намаляване на пътуванията със самолет на дълги разстояния и на пътуванията с
моторни превозни средства на кратки разстояния; превозни средства задвижвани с електроенергия
или водород;
В сектор земеползване и горско стопанство: спирането на изсичането на горите и на унищожението
на други екосистеми и фокусиране върху тяхната регенерация; улавяне на въглерод в почвите;
Увеличаване на зелената инфраструктура в градовете;
Драстично намаляване на потреблението на електроенергия и природни ресурси и промяна на
потребителските навици;
Намаляване на емисиите на т.нар. флуоринирани газове (парникови газове с дълго време на живот в
атмосферата);
Намаляване на хранителните отпадъци и загуби.

IPCC

●

●

●
●
●

На предишната графика виждаме огромния потенциал на слънчевата и вятърната енергия в
сравнение с останалите възможни решения за намаляване на емисиите. Наблюдаваме оскъпяване
след преминаване на определен праг на внедряване на тези технологии.
С приблизително равен потенциал е спирането на обезлесяването и унищожението на естествените
природни зони. Значителен потенциал виждаме и в улавянето на въглерод чрез агроекологично
земеделие, както и във възстановяването на загубените естествени гори и засаждането на нови
такива.
Според графиката, внедряването на решенията, свързани със земеползване, ще бъде значително поскъпо от развиването на соларна и вятърна инфраструктура.
Сред мерките, свързани с потреблението, преминаването към балансирани хранителни диети, с
намалено съдържание на животински продукти, може да има сериозни положителни ефекти.
Сред технологичните решения, виждаме, че намаляването на метановите емисии, свързани с
петролната и газовата индустрия, имат най-голям потенциал за намаляване на емисиите.

IPCC

IPCC

●

●
●
●

На предишните графики се вижда, че енергоефективното осветление и електроуреди ще
продължат да са от голямо значение за спестяването на емисии. Инсталацията на соларни
панели към сгради, които да задоволяват тяхното потребление крие сериозен потенциал.
В мерките в секция транспорт, виждаме, че потенциалът на електрическите автомобили за
намаляване на емисиите е съизмерим с преходът от личен към публичен транспорт.
Употребата на биогорива крие потенциал, но цената е сравнително висока заради тяхната
неустойчивост.
В индустрията, най-голям потенциал за намаляване на емисиите се крие в електрификация на
процесите и в заместване на употребата на въглища и нефт с по-слабо замърсяващи
алтернативи. Повишаването на енергийната ефективност има ключова роля. Виждаме, че
улавянето на въглерод има най-малка роля.

Ограничаването на
затоплянето до 2°C няма
да стане с помощта на
една единствена
технология или решение.

●

Докладът анализира повече от 2000 сценария за развитие на парниковите емисии. На базата
на тях, докладът дефинира осем генерални сценария, показани на предишната графика
(вляво).

●

Докладът представя пет допълнителни сценария за ограничаване на емисиите до 1,5 или 2
градуса (показани на предишната графика вдясно), които имат илюстративен характер,
фокусират се върху избора и приложението на конкретна група мерки и дават възможност за
сравнение на различните подходи на действие.

●

Тези сценарии игнорират частично наличните предимства и недостатъци и не отразяват това,
доколко възможно е тяхното случване във времето.

●

Петте сценарии са съпоставени на фона на два други сценария, които приближават или
надхвърлят във времето затопляне от 3 градуса. Тези два сценария отговарят на нивото на
настоящите или леко завишени амбиции на политиците за смекчаване на климатичните
промени.

Сценарии
●

Current Policies (CurPol): замразяване на сегашните политики за климата, неизпълнение на новопоетите
ангажименти от последната Конференция за климата на ООН (COP26); продължаване на модела на “бизнес
както обикновено”; продължаване на зависимостта от изкопаеми горива; задълбочаване на неустойчивото
поведение по отношение на храненето, придружено от допълнително разрастване на индустриалното
земеделие; допълнителен растеж в потреблението на всички стоки;

●

Moderate Action (ModAct): постепенно изпълнение на поетите ангажименти на COP26 до 2030 г., последвано
от незначително увеличаване на амбициите; преодоляване на въглищната зависимост; увеличаване на дяла
на възобновяеми източници на енергия; изпадане в зависимост от изкопаемия газ;

●

Negative Emissions (Neg): частично запазване на значението на изкопаемите горива (въглища, нефт и газ) и
компенсиране на емисиите чрез технологиите за улавяне на въглерод; приблизително равни дялове
биоенергия и ВЕИ; запазване на текущата роля на атомната енергия (най-висок дял сред всички сценарии);
фокус върху доразвиването на технологиите за улавяне на въглерод; запазване на темповете на растящо
енергийно потребление; развиване на електрически транспорт и такъв, захранван с водород;

●

Renewables(Ren): скоростно разгръщане на инфраструктурата, технологията и политиките на
възобновяемите източници на енергия и електрификация на всички възможни процеси; фокус върху
енергийната ефективност и социалните иновации; намаляване на потреблението на енергия; ограничена
роля на биоенергията в комбинация с улавяне на въглерод;

Сценарии

●

Low Demand (LD): драстично намаляване на потреблението на природни ресурси и преминаване към
ефективно използване на тези ресурси, като същевременно се гарантира високо ниво на услугите и
задоволяване на основните човешки нужди; драстично намаляване на потреблението на енергия;
задоволяване на енергийните нужди предимно с енергия от възобновяеми източници; запазване на
настоящите нива на био и атомна енергия; тотален отказ от изкопаемите горива; фокус върху социалните
иновации;

●

Gradual Strengthening (GS): бавно въвеждане на мерки за намаляване на емисиите, последвано от рязко
засилване на мерките след 2030 г с приоритет върху възобновяемата енергия; частично запазване на
значението на изкопаемите горива и компенсиране на емисиите чрез природните и технологични решения за
улавяне на въглерод; запазване на настоящите нива на атомна енергия; засилване на ангажимента за
постигане на устойчиво развитие и намаляване на човешките неравенства;

●

Shifting Pathways(SP): Приоритизиране на устойчивото развитие и намаляването на неравенствата и
постигане на спад в емисиите като придружаващ резултат

Каква част от въглеродните
емисии могат да бъдат
спестени от процесите на
улавяне и съхранение на
въглерод?

Премахване на въглероден диоксид от атмосферата
●

Това са методи, възникнали от човешка намеса, които премахват CO2 от атмосферата и трайно го
съхраняват в геоложки, сухоземни или океански резервоари, а също така и в продукти.

●

Те включват съществуващи или потенциални антропогенни усилвания на биологични или геохимични
въглеродни поглътители (например засаждане на допълнителни площи гори), както и директно
улавяне и последващо съхранение на въглероден диоксид от въздуха, но не включва естествени
процеси на поглъщане, които не са директно причинени от човешката дейност.

●

Примери: засаждане на нови гори, директно улавяне на въглерод от атмосферата, възстановяване на
морски екосистеми, биоенергия в комбинация с улавяне и съхранение на въглероден диоксид и др.

Улавяне и съхранение на въглероден диоксид/ въглерод

●

Процес, при който относително чист поток от CO2от промишлени и свързани с енергетиката
източници се улавя, пречиства, компресира и транспортира до място за съхранение с цел
дългосрочно изолиране от атмосферата.

●

За да се улови CO2, той трябва да се „отдели“ от въздуха чрез определен метод, например
химична реакция.

BECCS - биоенергия в комбинация с улавяне и съхранение на въглерод

●

Приложение на технологиите за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) в централа за производство
на енергия от биомаса.

●

В зависимост от общите емисии на снабдяващата верига, процесът може да доведе до нетно
извличане на въглероден диоксид от атмосферата, т.е. до отрицателни емисии.

●

Според повечето сценарии на IPCC, над 50% от улавянето на въглерод трябва да се случи именно
чрез тази технология.

●

Площта на обработваемите земи за снабдяване с биомаса за биоенергия, включително за
производството на биоенергия с технологично улавяне на въглерод (BECCS) ще трябва да се
увеличи средно с около 199 млн хектара и максимално с 482 хектара до 2100 г., според сценариите.

●

Биомасата е растителен материал, който се използва за отопление или генериране на електричество.

Колко CO₂ се улавя чрез CCS?
●

Понастоящем се улавят около 40 милиона тона CO₂ годишно, по-малко от 0,1% от общите въглеродни емисии.
През 2019 г. Са уловени около 45 милиарда тона.

●

Дори и да включим всички проекти, в различна фаза на строеж или планиране към септември 2021 г., делът
ще нарасне до 0,3% от общите годишни въглеродни емисии.

●

Според повечето сценарии на IPCC за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, до края на века ще
трябва да бъдат уловени общо около 670 милиарда тона CO₂ чрез съоръжения за CCS.

●

Нужно е изключително голямо разрастване на технологии за изпълнението на целите, заложени, в докладите
на IPCC и други институции.

●

Близо половината от заложените цели за намаляване на емисиите чрез улавяне на въглерод се постигат чрез
природни решения. Според сценариите, това ще наложи нарастване на горската покривка средно с около 322
млн. хектара и максимално с 890 млн хектара до 2100 г.

●

Сегашната степен на улавяне трябва да нарасне 140 пъти, до 5600 Mt годишно до 2050 г., което ще изисква
инвестиции на стойност 650 млрд. – 1,28 трлн долара до средата на века.

Сравнено с ВЕИ

●

Внедряването на нова възобновяема енергия между 2016 г. и 2020 г. включително
е довело до общо 1348 Mt избегнати емисии.

●

През 2021 г. производството на енергия от възобновяеми източници е довело до
избягването на приблизително 80 пъти повече емисии отколкото чрез настоящите
съоръжения за CCS.

●

Само в Германия, по данни на Немската агенция за околната среда, използването
на ВЕИ е предотвратило 221 Mt емисии на CO2 през 2021 г.

●

От предишната графика става ясно, че, дори да включим всички проекти, в различна фаза на
строеж или планиране към септември 2021 г., делът на уловен въглерод ще нарасне до 0,3% от
общите годишни въглеродни емисии.

●

Сценарият от т. нар. синя пътна карта на Международната агенция по енергетика (IEA) от 2009
г. изразява оптимизъм по отношение на растежа и внедряването на съоръжения за улавяне и
съхранение на въглероден диоксид.

●

Същевременно се наблюдава значително забавяне на темповете на развитие на CCS през
следващите няколко години.

●

Въпреки обширните научни изследвания и разработки, много инициативи в областта на CCS са
в застой и понастоящем изглежда, че няма реалистични признаци за бързо развитие в близко
бъдеще.

●

Повечето от действащи CCS централи (21 от 27), използват уловения въглерод, като го инжектират в нефтени
находища за т.нар. подобрено извличане на нефт.

●

Това е извличане на нефт, който не може да бъде добит по традиционни начини и се случва чрез различни
методи, сред които е и инжектирането на въглероден диоксид в нефтеното находище, при който CO2 се
запечатва под земята.

●

Подобреното извличане на нефт (ЕОR) се разглежда като контрапродуктивна мярка за смекчаване на
последиците от изменението на климата.

●

В най-добрия случай, процесът би могъл да компенсира частично емисиите от добития нефт (по оценка нa IEA,
с около 37%), с уговорката, че използваният СО2 за ЕОR е уловен и транспортиран антропогенен СО2 от
съществуващи емисионни съоръжения - например, от трудни за декарбонизиране промишлени източници на
емисии, като циментовото производство и черната металургия.

●

Добрата новина е, че делът на EOR в проектите в фаза на планиране е намалял значително.

●

Въздействията, рисковете и съпътстващите ползи за екосистемите, биологичното
разнообразие и хората от внедряването на решения за улавяне на въглероден диоксид от
атмосферата са много разнообразни в зависимост от метода, специфичния контекст на
мястото, изпълнението и мащаба.

●

Залесяване, подобрено управление на горите, поглъщане на въглерод в почвата, торфища и
управление на синия въглерод са примери за методи, които могат да увеличат
биоразнообразието и функциите на екосистемите, заетостта и местния поминък, в
зависимост от контекста.

●

За разлика от това, залесяването или производството на култури за биомаса за BECCS или
биовъглища, когато са недобре приложени, могат да имат неблагоприятни социалноикономически и екологични въздействия, включително върху биоразнообразието,
продоволствената и водната сигурност, местния поминък и правата на коренното население,
особено ако се прилагат в големи мащаби и когато собствеността върху земята е несигурна.

Във втора част от уебинара предстои да поговорим за:
●

Предимствата и пречките на различните решения и технологии - ВЕИ, технологии, основани на
водород, атомна енергия

●

Стратегии за намаляване на емисиите, свързани с потреблението

