Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 10, 2008

Projekt CO2NET EAST — upowszechnianie wiedzy
o problemach wychwytywania i geologicznego sk³adowania CO2
Adam Wójcicki1, 2
Projekt CO2NET EAST (6. Program
Ramowy UE) jest poœwiêcony rozpowszechnianiu wiedzy na temat zagadnieñ
wychwytywania i sk³adowania dwutlenku wêgla, pochodz¹cego ze spalania
paliw kopalnych w nowych krajach
cz³onkowskich Unii Europejskiej i w
krajach do niej kandyduj¹cych. Stanowi
on w szczególnoœci rozszerzenie dzia³añ
istniej¹cej od 2002 r. europejskiej sieci
naukowej CO2NET na obszar wspomnianych krajów. Sieæ
CO2NET zrzesza aktualnie 78 podmiotów przemys³owych
i badawczych z 27 krajów, g³ównie europejskich. Jej misj¹
jest wymiana doœwiadczeñ w zakresie rozwoju technologii
wychwytywania i geologicznego sk³adowania CO2 (CCS
— Carbon dioxide Capture and Storage) jako bezpiecznego, technicznie wykonalnego i spo³ecznie akceptowalnego sposobu redukcji wp³ywu dzia³alnoœci cz³owieka
(w aspekcie antropogenicznych emisji CO2) na zmiany klimatu.
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w ogólnoeuropejskich seminariach CO2NET (ostatnie
odby³o siê w Warszawie w kwietniu 2008 r.) i regionalnych
warsztatach naukowych, wspóln¹ organizacjê konferencji i
odczytów, prezentacjê najnowszych wyników projektów
unijnych dotycz¹cych CCS, t³umaczenie broszur miêdzynarodowej sieci CO2NET na jêzyki narodowe nowych krajów cz³onkowskich UE i kandyduj¹cych, utworzenie i
aktualizacjê narodowych stron internetowych poœwiêconych CCS oraz wspó³pracê z inicjatywami miêdzynarodowymi dotycz¹cymi tej problematyki (ZEP ETP, ENeRG,
CSLF). Okres realizacji projektu przewidziano na 3 lata
(paŸdziernik 2006–wrzesieñ 2009).
Jednym z istotnych osi¹gniêæ projektu CO2NET EAST
jest opracowanie i ci¹g³a aktualizacja wielojêzycznej strony internetowej — portalu informacyjnego dotycz¹cego
zagadnieñ CCS. Aktualnie strona jest dostêpna w dziesiêciu jêzykach, w tym w jêzyku polskim. Dlatego celem
niniejszego artyku³u informacyjnego jest przybli¿enie tej
problematyki i zachêcenie do regularnego odwiedzania
strony w Internecie.
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Ryc. 1. Struktura projektu CO2NET EAST

Projekt koordynuje Czeska S³u¿ba Geologiczna;
cz³onkami konsorcjum s¹ instytuty i przedsiêbiorstwa z
Chorwacji, Estonii, Norwegii, Polski, Rumunii, S³owacji i
Wêgier, a ostatnio tak¿e Bu³garii (podwykonawca). Polskê
reprezentuje Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych. Cele
projektu (ryc. 1) obejmuj¹ zaanga¿owanie jednostek
badawczych i przedsiêbiorstw z nowych krajów cz³onkowskich UE i kandyduj¹cych (Zainteresowanych Podmiotów)

Wszystkie wersje jêzykowe portalu maj¹ podobn¹ treœæ
i obejmuj¹ (ryc. 2): wprowadzenie i aktualnoœci (strona
g³ówna); podstawowe informacje o projekcie; nowoœci w
zakresie CCS w Europie i na œwiecie, kalendarium konferencji, seminariów oraz spotkañ miêdzynarodowych i krajowych; linki do stron agend unijnych, programów i
inicjatyw globalnych, miêdzynarodowych sieci naukowych, projektów unijnych i komercyjnych, programów
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Ryc. 2. Wielojêzyczna strona (portal) projektu CO2NET EAST — wersja polska

krajowych, magazynów i biuletynów oraz instytucji z
poszczególnych krajów, zwi¹zanych z problematyk¹ CCS.
Zak³adka S³ownik CCS zawiera polskie t³umaczenia
powszechnie stosowanej angielskiej terminologii CCS.
W zak³adce Pobierz mo¿na znaleŸæ broszury, prezentacje,
podrêczniki i dokumenty unijne dotycz¹ce CCS. St¹d
wspomniany portal informacyjny zawiera w przewa¿aj¹cym stopniu odnoœniki do anglojêzycznych stron,
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publikacji i dokumentów, poœwiêconych problematyce
wychwytywania i geologicznego sk³adowania CO2.
Zagadnienia te obejmuj¹ najnowsze informacje dotycz¹ce
planów i uzgodnieñ w zakresie wdra¿ania technologii CCS
w skali ca³ej Unii Europejskiej (np. propozycja dyrektywy
o geologicznym sk³adowaniu dwutlenku wêgla).
ród³a: www.pbg.com.pl/CO2_net_east.htm
www.co2net.com

