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В ході виконання проекту за програмою
Erasmus+ (Jean Monnet Modules)
European Union Leadership in Climate Change Mitigation
564689-EPP-1-2015-1-UAEPPJMO-MODULE
EUClim
http://euclim.com/
розробляється навчальна дисципліна “Європейське лідерство у
запобіганні зміни клімату”
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Актуальність дисципліни
“Концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати.
Зростає також температура океану та землі. Зміна клімату
прискорюється загрозливим темпом. Вікно можливостей щодо
обмеження глобального зростання температури в межах 2оС– поріг
узгоджений урядами країн світу на конференції у Парижі у грудні
минулого року – швидко звужується.”
UN Secretary General, Ban Ki-moon New York, 23 March 2016
• Уряди країн світу узгодили, що міжнародна політика у галузі клімату
повинна мати на меті обмеження зростання глобальної середньої
температури в межах 2oC порівняно з передіндустріальним рівнем.
• Україна (0,77% від світових викидів CO2) взяла на себе зобов'язання
обмежити викиди в рамках 60% у 2030 році порівняно до рівня 1990 року
• 30,6% промислових викидів парникових газів в Україні – це викиди чорної
металургії
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Чому запровадження цього
предмету є важливим?

?
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Трансформативні зміни що
потребують нових знань та навичок
Скорочення викидів CO2 до
рівня, необхідного для
запобігання зміни клімату,
потребуватиме заміни
існуючих технологій
(удосконалення є
необхідним але
недостатнім)

Потреба у більш
складній взаємодії на
всіх рівнях систем
промислового
виробництва, розподілу
споживання

Потрібен перехід від концепції
“чистого виробництва” до
концепції “промислової
трансформації”

Потрібні
нові знання
та
кваліфікації

Майбутня промислова
трансформація,
спрямована на стабілізацію
клімату, матиме суттєвий
вплив на економічну
активність, ринки та
поведінку споживачів

Чому запровадження цього
предмету є важливим?
Питання запобігання зміни клімату та адаптації до зміни
клімату сьогодні є одним з найважливіших чинників
формування наукової, промислової, соціальної, економічної
політики
Розуміння основних засад сталого розвитку має бути
невід'ємним атрибутом фахівця з вищою освітою

КОНЦЕПЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Кращі наявні
технології

Радикально
інноваційні
технології

Сценарії
майбутнього

Міжнародні
ініціативи та
інструменти
Загальні
з запобігання
питання
зміни
щодо зміни клімату
клімату
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД
• Міждисциплінарний курс, що поєднує
–
–
–
–

Технологію
Науки про кліматичну систему Землі
Економіку
Менеджмент

• Наявність модуля, специфічного для певної галузі
• Постійне оновлення змісту
але

• Питання боротьби з шкідливими викидами,
утилізації відходів тощо мають розглядатися в
окремому курсі
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ЧАСТИНА 1А – ЗАГАЛЬНА (1 КРЕДИТ ЄКТС)
Кліматична
система землі та
фактори зміни
клімату
• Енергетичний
баланс та
парниковий ефект
• Спостереження
кліматичної системи
• Фактори зміни
клімату
• Прогнозування
зміни клімату
Фізичний аспект

Екологічні цілі
та міжнародні
зобов'язання
• Кіотський Протокол
та інші міжнародні
договори
• Гнучкі механізми

Нова парадигма
технологічного
розвитку та
екологічний
менеджмент
• Підходи
екологічного
менеджменту
• Еко-інновації

• Механізм чистого
розвитку (Clean
development
mechanism)
• Торгівля викидами
• Спільне
впровадження

Політико-економічний аспект

Управлінський аспект

Основний результат навчання: обізнаність з питань зміни клімату
та міжнародних інструментів запобігання зміни клімату
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Кліматична система землі та фактори зміни клімату
• Ключові терміни: Земний енергобаланс
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Кліматична система землі та фактори зміни клімату

Випромінювальна потужність, Вт/м2

• Ключові терміни: Кліматична (випромінювальна) потужність Climatic
(radiative) forcing – міра впливу певного фактора, що порушує баланс вхідної
та вихідної енергії в системі Земля-атмосфера, та є показником
важливості цього фактора, як потенційного механізму зміни клімату
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Роки

Спостереження кліматичної системи землі та
фактори зміни клімату: Корисні джерела
• 5й оціночний звіт Міждержавної групи експертів зі зміни
клімату (IPCC). На сайті
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ є наступні матеріали
російською мовою:
– Изменение климата, 2014 г. Обобщающий доклад Резюме
для политиков (33 стр)
– Изменение климата, 2014 г. Обобщающий доклад (163 стр)

• NASA:
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/
page7.php
• NASA CERES — Clouds and the Earth's Radiant Energy
System Information and Data (http://ceres.larc.nasa.gov/)
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Прогнозування зміни клімату
• Концепція репрезентативних траєкторій концентрації (Representative
Concentration Pathways – RCP)
• Чотири сценарії IPCC
– RCP2.6, RCP4.5, RCP6 та RCP8.5 – посилаються на рівні
випромінювальної потужності, які буде досягнуто у 2100 році відносно
до доіндустріальної епохи (+2,6, +4,5, +6,0 та +8,5 Вт/м2, відповідно)
Середня величина та вірогідний інтервал зміни температури, °С
Сценарій
2046-2065 роки
2081-2100 роки
RCP2.6
1,0 (0,4 to 1,6)
1,0 (0,3 to 1,7)
RCP4.5
1,4 (0,9 to 2,0)
1,8 (1,1 to 2,6)
RCP6.0
1,3 (0,8 to 1,8)
2,2 (1,4 to 3,1)
RCP8.5
2,0 (1,4 to 2,6)
3,7 (2,6 to 4,8)
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Прогнозування зміни клімату
• Корисні джерела
– Wayne G. P. The Beginner's Guide to Representative Concentration
Pathways https://www.skepticalscience.com/rcp.php?t=2
– Материалы на русском языке на сайте www.skepticalscience.com (не
касается RCP)
– http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=about
(вільний інтернет-ресурс RCP Database)

Рівень
океану
RCP8.5

RCP2.6
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Екологічні цілі та міжнародні
зобов'язання: стабілізація клімату
– Історія виникнення та концепція Рамкової конвенції зі зміни клімату
(далі - UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate
Change)
– Кіотський протокол: принципи та періоди імплементації
– Концепція сталого розвитку згідно з Кіотським протоколом: ступінь
ефективності впровадження своїх зобов‘язань країнами, що
розвиваються, залежатиме від ефективного впровадження
розвинутими країнами своїх зобов‘язань щодо надання фінансових
ресурсів та трансферу технологій, враховуючи те, що економічний
та соціальний розвиток і боротьба з бідністю є пріоритетами для
країн, що розвиваються [Стаття 4 (п.7)]
– Ключові відмінності сьогоднішнього світу у порівнянні з часом
укладання Кіотського протоколу
– Паризька конференція зі зміни клімату 2015 року (СОР 21)
– Зобов'язання України згідно з Кіотським протоколом та INDC (Intended
Nationally Determined Contribution) проголошені напередодні СОР21
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Гнучкі механізми Кіотського
протоколу
• Базова ідея: витратність скорочення
викидів суттєво варіюється залежно від
регіону, але результат для атмосфери не
залежить від того де обмеження були
запроваджені
• Гнучкі механізми:

– Механізм чистого розвитку (Clean Development
Mechanism, CDM)
– Торгівля викидами (International Emission Trading,
IET)
– Спільне впровадження (Joint implementation, JI)
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Механізм чистого розвитку (Clean
Development Mechanism, CDM)
• https://cdm.unfccc.int/ - інформація про проекти та методи
розрахунку викидів парникових газів
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Для чого потрібні гнучкі механізми
• зменшити обтяжливість виконання зобов‘язань з
запобігання зміни клімату в розвинутих країнах (за
прогнозом IPCC втрати ВВП для розвинутих
європейських країн з використанням CDM та JI,
мали бути в межах 0,13-0,81%, в той час як у
випадку скорочення викидів у власній країні, ці
втрати становили б 0,3-1,50% );
• зменшити "перетікання" викидів з розвинутих країн
до країн, що розвиваються, шляхом перенесення
брудних виробництв у ці країни;
• забезпечити трансфер передових технологій до
країн, що розвиваються
18

Досвід впровадження Кіотського
протоколу






Падіння рикової вартості CER

“Dutch case”
Матеріали Українського реєстру вуглецевих одиниць
http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/ua/261.htm
майже 300 проектів JI впроваджених в Україні
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Нова парадігма технологічного
розвитку та екологічний менеджмент
Сценарії споживання
Business as usual - споживання матеріалів з використанням існуючих технологій
Factor 2 - скорочення споживання матеріалів на душу населення вдвоє
Factor 5 - скорочення споживання матеріалів на душу населення уп'ятеро
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Еко-інновації, екологічний менеджмент, екологічні
бізнес-моделі

• Система екологічного менеджменту (Environmental Management System)
• Концепція «життєвого циклу» (life-cycle)
• Менеджмент зеленого ланцюга постачання (green supply chain management)
• Соціальна відповідальність бізнесу (Corporate Social Responsibility)
• Циркулярна економіка тощо
Джерела:
– The Eco-Innovation Challenge: Pathways to a resource-efficient Europe. Eco-Innovation
Observatory, 2011
– Eco-innovation in Industry: Enabling Green Growth. OECD, 2009
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ЧАСТИНА 2А – специфічна для галузі (2 кредити
ЄКТС)
Фактори сталого
розвитку в
металургії
• Тенденції розвитку
• Фактори сталого
розвитку
• Конкурентоздатність
• Енергоефективність
• Екологічний вплив
• Майбутня економіка з
вуглецевими
обмеженнями

Технологічне
забезпечення
сталого розвитку
в металургії
• Кращі наявні технології
(ВАТ) та їх потенціал
щодо досягнення
екологічних завдань
• Радикально інноваційні
технології
•
•
•
•

COURSE50 (Японія)
ULCOS (ЄС)
AISI (США)
POSCO CO2 Breakthrough
Framework (Південна
Корея)
• CCS (технології зв'язування
та складування СО2)

Сценарії сталого
розвитку у
виробництві
чавуну і сталі
• Сценарії
Міжнародної
енергетичної
агенції з енергії
(IEA - World Energy
Outlook, Energy
Technology
Perspectives)
• Інші сценарії

Основний результат навчання: знання сучасних та розуміння
майбутніх можливостей досягнення екологічних завдань
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Тенденції розвитку виробництва
сталі
Чорна металургія:
• 6,7% світових антропогенних та 19% промислових викидів СО2;
• В середньому в країнах ЄС частка чорної металургії у загальних
промислових викидах СО2 складає 21%;
• В Україні чорної металургії у загальних промислових викидах СО2
складає 30,6% (2013 рік)
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Фактори сталого розвитку: Конкурентоспроможність
– Відомості про наявні
поклади корисних копалин
– Загальний стан галузі
– Експортний потенціал та
експортозалежність

Країна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Китай
Японія
Індія
США
Росія
Південна Корея
Німеччина
Бразилія
Туреччина
Україна

2015
рік,
млн т
803,8
105,2
89,6
78,9
71,1
69,7
42,7
33,2
31,5
22,9

45,0
інше 19,6

40,0
35,0
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25,0
20,0
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50,0

№

Виробництво сталі
кг на душу
2014
2015/2
населення
рік,
014, %
(2015 рік)
млн т
581,5
-2,3
822,8
832,8
110,7
-5,0
67,5
87,3
2,6
243,4
-10,5
88,2
495,7
-0,5
71,5
1380,1
-2,6
71,5
529,2
-0,6
42,9
158,4
-1,9
33,9
395,6
-7,4
34,0
-15,6
513,2
27,2

Інвестиції у модернізацію галузі в Україні

блюм 20,3
гарячокатаний
лист 10,8

Структура експорту стальної
продукції з України
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Фактори сталого розвитку: енергоефективність
•

В чорній металургії понад 95% викидів СО2 повязані з використанням енергоносіїв

Середні світові показники (2014)
Викиди СО2, т/т сталі: 1,8-2,20
1,4 (п.г.) 3,50 (вугілля)
Частка у виробництві,% 74
3,0
0,8
Частка у викидах СО2,% 87,9
2,3
1,5

0,70
22,2
8,3
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Фактори сталого розвитку:
енергоефективність. Структура галузі в
Україні.
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Потенціал зменшення викидів СО2,
т/т сталі

Фактори сталого розвитку:
енергоефективність. Потенціал
енергозбереження
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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Фактори сталого розвитку: екологічний вплив
• Шкідливі викиди, їхній вплив на
навколишнє середовище, засоби
уловлювання та боротьби з викидами,
утилізація відходів тощо мають
розглядатися в окремій дисципліні
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Баланс викидів СО2
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Методи розрахунку та обліку викидів СО2
• Методика Українського державного науковотехнічного центру «Енергосталь»
• ISO 14404:2013 – Метод розрахунку викидів
диоксиду вуглецю при виробництві чавуну та
сталі
• Методи, що використовуються в проектах CDM
(доступні на сайті https://cdm.unfccc.int/)
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Джерела
• Worldsteel.org
• http://metallurgprom.org/
• Украинская металлургия: современные
вызовы и перспективы развития/ А.И. Амоша,
В.И. Большаков, А.А. Минаев, Ю.С. и др.
Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики промсти, 2013, 114 с
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Технологічне забезпечення сталого розвитку
в металургії: кращі наявні технології
• Концепція Best Available Technologies
• Принципи пріоритизації технологій
• Огляд ВАТ для технологій виробництва чавуну і сталі
– Збірка розроблена групою експертів під егідою Єврокомісії, запроваджена її
Директивою у лютому 2012 року: Best Available Techniques (BAT). Reference
Document for Iron and Steel Production: Industrial Emissions Directive
2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), 597р.
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu
– Довідник, розроблений під егідою Держдепартаменту США з залученням
експертів державного сектору та бізнес-структур Австралії, Індії, Канади,
Китаю, Південної Кореї, США та Японії в рамках Партнерства країн
тихоокеансько-азійського регіону для чистого розвитку та клімату The
State–of-the-Art Clean Technologies (SOACT) for Steelmaking Handbook (2nd
Edition): American Iron and Steel Institute, Washington, DC, 123 р.
– Спільний аналіз Lawrence Berkeley National Laboratory (США) та Fraunhofer
Institute for Systems and Innovation Research (Німеччина) Emerging Energyefficiency and Carbon Dioxide Emissions-reduction Technologies for the Iron and
Steel Industry/ A.Hasanbeigi, M. Arens, L. Price: Lawrence Berkeley National
Laboratory, Berkeley, CA, USA, 116 р.
– Аналітичний документ US Environmental Protection Agency) Available and
Emerging Technologies for Reducing Greenhouse Gas Emissions from the Iron and
Steel Industry: U.S. Environmental Protection Agency, September 2012, 78 р.
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Потенціал ВАТ для енергозбереження
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Потенціал ВАТ для енергозбереження
• Протягом 1960-2014 років витрати енергії при виробництві чавуну
і сталі скоротилися на 60%
• Подальше скорочення витрат енергії та викидів СО2 за рахунок
ВАТ у світових масштабах не перевищує 14-19% і може бути
забезпечене головним чином за рахунок удосконалення
доменних печей в Індії, Україні та Росії, а також ліквідації
мартенівського виробництва
• Значна частина передових підприємств працює на грані
технологічних можливостей
• Досягнення цілей запобігання зміни клімату лише за рахунок
ВАТ неможливо – мають розроблятися та впроваджуватися
радикально нові технології з великим потенціалом скорочення
викидів СО2, а також технології CCS/CCU (уловлювання та
захоронення або використання диоксиду вуглецю)
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Ключові інноваційні технології у
чорній металургії
Масштабні міжнародні проекти, що мають перспективу
комерціалізації з 2020-2025 року
• Японія CO2 Ultimate Reduction in Steelmaking Process by
Innovative Technologies for Cool Earth 50 (COURSE 50)
• Євросоюз у партнерстві з міжнародними компаніями
– ULCOS-BF - рециркуляція колошникового газу з
застосуванням CCS
– технологія рідкофазного відновлення HIsarna з засобами
CCS
– технологія отримання металізованого продукту ULCORED з
засобами CCS

• Південна Корея - Finex
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Інноваційні технології у чорній металургії
• Навіть впровадження радикально інноваційних технологій є
недостатнім
• Потрібне впровадження технологій з нульовими або майже
нульовими викидами СО2 в період 2030-2040 років
• Близько 40% викидів має уловлюватися засобами CCS у 2050 році
2
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Проекти розробки технологій з
мінімальними викидами СО2
• Євросоюз
– ULCOLYSIS та ULCOWIN
• США
– Ironmaking by Hydrogen Flash Smelting (миттєве
виробництво чавуну з застосуванням водню)
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/11/f4/flash_ironm
aking_process_factsheet.pdf
– Отримання заліза електролізом оксидного розплаву Molten oxide electrolysis Technology Roadmap Research
Program for the Steel Industry: Final Report. AISI,
December 31, 2010, 36 p.
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CCS/CCU (технології зв'язування та
складування або утилізації СО2)
•
•
•
•

Фізико-хімічні засади
Варіанти технологій
Екологічні застереження
Економічна доцільність
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Сценарії сталого розвитку
• IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M.
Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge Univ. Press,
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA

Зміна концентрації
Збільшення
Зміна викидів до 2050 року
т-ри,
Всі парникові гази CO2 (% по відношенню до 2000
(°C)
(ppm в екв. СО2)
(ppm)
року)
2,0-2,4
445-490
350-400
від –85 до –50
2,4-2,8
490-535
400-440
від –60 до –30
2,8-3,2
535-590
440-485
від –30 до +5
3,2-4,0
590-710
485-570
від +10 до +60
4,0-4,9
710-885
570-660
від +25 до +85
4,9-6,1
885-1130
660-790
від +90 до +140
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Сценарії сталого розвитку
• Сценарії Міжнародного енергетичного агентства (International Energy Agency)
– 6°C Scenario (6DS) - передбачає подовження нинішніх тенденцій розвитку.
До 2050 року використання енергії подвоїться (відносно до 2009 року), а
загальні викиди парникових газів зростуть ще суттєвіше. За відсутності
зусиль зі стабілізації вмісту парникових газів у атмосфері глобальна
температура зросте щонайменше на 6°C. Цей сценарій є відповідним до
Current Policy Scenario .
– 4°C Scenario (4DS) – враховує нещодавно прийняті зобов‘язання країн світу
щодо скорочення викидів та впровадження заходів з покращення
енергоефективності. Прогнозує збільшення температури на 4°C. Відповідає
New Policies Scenario. Вимагає значних змін - як в міжнародному
законодавстві щодо зміни клімату, так і в технологіях, які застосовуються.
– 2°C Scenario (2DS) є предметом основної уваги в Energy Technology
Perspectives. Описує таку послідовність зміни викидів, яка з вірогідністю у
80% забезпечить обмеження зростання температури на рівні 2°C.
Встановлює ціль скорочення викидів CO2, пов‘язаних з виробництвом
енергії, більше ніж вдвічі у 2050 році (по відношенню до 2009) та подальше
їх скорочення після 2050 року.
41

Сценарії сталого розвитку
• Сценарії Міжнародного енергетичного агентства (International Energy Agency)
викладені в [Energy Technology Perspectives 2014: Harnessing Electricity’s
Potential: IEA, 2014, 382 р .] передбачають у галузі виробництва чавуну і сталі:
– Світові викиди СО2 у чорній металургії до 2050 року мають скоротитися на
28% (на 1633 млн т СО2 у річному вимірі) - при зростанні виробництва на
51%.
– Найбільший потенціал для загальносвітового результату матиме виведення
з експлуатації мартенівських печей в Україні та Росії, а також
удосконалення доменного виробництва в Індії, Китаї та Україні.
Передбачається, що у 2050 році 40% прямих викидів СО2 (або 812 млн т на
рік) буде уловлюватися засобами CCS.
– Припускає про успішну реалізацію проектів ULCOS та COURSE50, а також
прогрес у подальшій розробці технологій HIsmelt та Finex. Завдяки
впровадженню цих технологій у 2025 році середньосвітовий рівень
питомих витрат енергії має скоротитися до рівня 18,9 ГДж/т сталі, тобто на
10% відносно 2011 року
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Інші сценарії розвитку: модель
зростання виробництва сталі
• Muller D. B., Wang T., Duval B. Patterns of iron use in societal
evolution// Environ. Sci. Technol. - 2011. - 45 (1) - P. 182−188
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Інші сценарії розвитку: модель
наявності скрапу
• The steel scrap age\ Pauliuk S., Milford R.L., Müller D.B., Allwood
J.M.// Environ Sci Technol. - 2013 - 47(7) - P.3448-3454
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Інші сценарії розвитку: модель підвищеної
ефективності використання матеріалів
• Allwood, J. M.; Ashby, M. F.; Gutowski, T. G.; Worrell, E. Material
efficiency: A white paper// Resources, Conservation and Recycling. 2011 (55) - P.362−381
• Allwood, J. M.; Cullen, J. M.; Milford, R. L. Options for achieving a 50%
cut in industrial carbon emissions by 2050// Environ. Sci. Technol. - 2010
- 44 (6) - P.1888−1894
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• http://euclim.com/
• https://twitter.com/shatokha1
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Дякую за увагу!
Чи є запитання?
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