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Ale w Kanadzie nadal 
jest dużo ropy, 

prawda? Na przykład, 
złoża Królowej 

Charlotty.  Na pewno 
moratorium zostanie 

zniesione.



Być może masz rację w sprawie moratorium.  

Gdy zacznie brakować 
ropy, ochrona środowiska 
zejdzie na drugi plan.



Na Wyspach Królowej 
Charlotty u wybrzeży 
Kolumbii Brytyjskiej jest 
ok. 10 miliardów baryłek 
ropy i prawie 
1000 miliardów m3 gazu 
ziemnego…

http://www.oceanindustriesbc.ca/resources



Ogromne odkrycie…

… wystarczająco 
dużo gazu i ropy, 

by zaopatrzyć świat 
na 

4 miesiące*. 

Niektórzy 
nieźle się na tym 

wzbogacą…

…ale to opóźni 
Oil Peak zaledwie 
o kilka tygodni

* http://www.eia.doe.gov/neic/infosheets/natgasconsumption.htm



W czasie II wojny 
światowej Niemcy 

wytwarzali benzynę
z węgla. Może też 
moglibyście tego 

spróbować?



Paliwa płynne z węgla:

 Niemcy desperacko 
potrzebowali płynnego paliwa, 
by móc dalej napędzać 
machinę wojenną.

 Gdy ropa zacznie się kończyć, 
będziemy tak samo desperacko 
potrzebowali paliw płynnych, 
by podtrzymać działanie 
machiny ekonomicznej.

 Nie ma pewności, co do tego, 
czy nie będziemy musieli w 
większym stopniu polegać na 
węglu.

Oto 
ciekawa 
analogia:



Zalety węgla:

 Tani

 Łatwy w transporcie

 Pospolity

 Nie wymaga drogich 
i skomplikowanych 
technologii

 Obficie występuje 
na Ziemi



Zalety węgla:

 W wielu krajach na świecie 
węgiel jest głównym 
źródłem energii, 
wykorzystywanym do 
produkcji elektryczności



Paliwa płynne z węgla
 Wytwarzanie paliw 

płynnych z węgla 
wymaga energii

 Bardziej opłacalne 
byłoby zastąpienie 
niektórych elektrowni 
zasilanych ropą 
elektrowniami 
węglowymi, 
niż wytwarzanie 
benzyny z węgla



Problemy z węglem - 1

Ogromnie zanieczyszczający

 Produkuje znacznie więcej gazów cieplarnianych 
niż ropa czy gaz ziemny

 Kwaśne deszcze

 Zanieczyszczenie rtęcią

 Smog

 Gromadzenie się w środowisku i organizmach 
biologicznie czynnych szkodliwych cząstek

 Znaczna część zasobów węgla nigdy nie 
zostanie wykorzystana ze względu na dużą 
zawartość siarki

 Generuje dużo odpadów (5 – 20% objętości)



Problemy z węglem - 1

Znaczące źródło gazów cieplarnianych

Jeśli weźmiemy pod uwagę 
wyprodukowaną energię, 
spalanie węgla wyzwala 
znacznie więcej CO2

niż spalanie ropy.

Atomy wodoru w 
cząsteczce węglowodoru 

dają energię, lecz nie gazy 
cieplarniane. 

Węgiel kamienny składa się 
głównie z atomów węgla.

Po Oil Peak będziemy 
spalali znacznie więcej 

węgla, tym samym 
zwiększając emisję 

gazów cieplarnianych.



Problemy z węglem - 2

Powoduje śmierć tysięcy ludzi rocznie.
Władze samych Chin oficjalnie przyznają, że w 
wypadkach giną tysiące górników rocznie. Wg 
niezależnych źródeł liczba ofiar sięga 15-25 tysięcy.

Wypadki górnicze

Choroby płuc

Ale w świecie zmniejszającej się ilości źródeł 
energii ludzie będą gotowi zapłacić taką cenę.



Problemy z węglem - 3

Nieefektywny:

Do budowy sprzętu 
potrzebnego do wydobycia 
węgla, samego wydobycia 
oraz jego transportu, 
potrzebna jest ropa.

Gdy spalamy węgiel 
w elektrowni, tylko 30-35% 
jego energii zamienia się 
w energię elektryczną.

Energia 
elektryczna
35%

Wyprodukowane 
ciepło 65%

Źródło: “The Party’s Over”



Oto 
wnioski 

niektórych 
analityków:

WĘGIEL nadal będzie odgrywał 
główną rolę w produkcji 
elektryczności, pomimo swego 
negatywnego wpływu 
na środowisko

oraz pomimo pobożnych zapewnień 
rządu Ontario, 
że wszystkie jego elektrownie 
węglowe zostaną rozebrane.

Jest jednak mało prawdopodobne, 
że węgiel zostanie masowo 
wykorzystany 
do produkcji benzyny.



Jasne, ale niedawno 
słyszałem, że piaski 

roponośne 
w Athabasce są 

w stanie zaopatrzyć 
w ropę cały świat.



Bez wątpienia, byłaby to ogromna inwestycja…



Zalety piasków roponośnych

 Obfitość

 Usytuowanie w 
Kanadzie



Problemy z piaskami roponośnymi - 1

Powolne wydobycie:

Świat potrzebuje 85 milionów
baryłek dziennie

(Styczeń 2007)

Do roku 2010 produkcja wzrośnie do 2 milionów

baryłek dziennie
Red. 2011. Wzrosła tylko do 1,2 mln baryłek dziennie 

Obecnie (2005) produkują 1 milion baryłek dziennie



 Taka ropa 
nie tryska z ziemi 

jak na filmach.

 Musi zostać 
z niej wydobyta za 
pomocą koparek.

 Ropa w postaci 
bardzo gęstej, 
lepkiej mazi 
zmieszanej 
z piaskiem.

Problemy z piaskami roponośnymi - 2



Proces wymaga zużycia 
gazu ziemnego ABY UZYSKAĆ JEDNĄ 

BARYŁKĘ ROPY, 
POTRZEBA:

Ogrzać 2 tony piasku

28 m3 gazu ziemnego

Na wszystko powyższe 
potrzeba ¼ baryłki ropy      
(ekwiwalent energii)

Problemy z piaskami roponośnymi - 3



Problemy z piaskami roponośnymi - 3

Tym samym benzyna 
z piasków roponośnych 
byłaby odpowiedzialna 

za emisję większej ilości 
gazów cieplarnianych 

niż benzyna 
z szybów naftowych



Problemy z piaskami roponośnymi - 3

dwutlenek siarki (SO2)
• tlenki azotu (NOX)
• siarkowodór (H2S)
• tlenek węgla (CO)
• lotne związki organiczne (VOCs)
• ozon (O3)
• wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (PAH)
• cząstki stałe (PM)
• inne

Inne zanieczyszczenia związane z wydobyciem ropy 
z piasków roponośnych:

Piaski roponośne Kanady: Możliwości i Wyzwania do roku 2015, raport NEB



Proces wymaga wykorzystania 
ogromnych ilości 
czystej wody

Woda ta potrzebna jest 
również rolnikom, 
mieszkańcom, turystom, a 
także na potrzeby przemysłu 
i miast.

Problemy z piaskami roponośnymi - 4
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Problemy z piaskami roponośnymi - 5

http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm
http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm


W procesie powstają ogromne ilości ścieków

Dane pochodzą z: http://dieoff.com/page143.htm

Obwód każdego stawu wynosi 
22 kilometry

Stawy mają głębokość 40 metrów. 
Przy powierzchni (do 6 m w głąb) 
znajduje się mętna woda. Resztę 
stanowi mieszanina piasku, mułu, 
gliny oraz niewykorzystanej ropy.

Na każdą uzyskaną baryłkę ropy 
przypada 

2.5 baryłki ścieków, które są 
wypompowywane 

do specjalnych ogromnych stawów.

Problemy z piaskami roponośnymi - 6

http://dieoff.com/page143.htm


Some 
analysts 
conclude 
that:

Niektórzy 
analitycy 

twierdzą, że:

PIASKI ROPONOŚNE 
odegrają istotną, 
ale mniejszą niż 
węgiel, rolę w 
światowym bilansie 
energetycznym.

Jednakże będą one 
w stanie zapewnić 
Kanadzie ropę 
na długi czas.



Na świecie jest 
także mnóstwo 
gazu ziemnego. 

Czy to nie 
wystarczy?



Zalety gazu ziemnego

 Czyste spalanie

 Emituje mniej gazów cieplarnianych niż ropa

 Łatwy w transporcie (rurociągi)

 Wygodny do centralnego ogrzewania 
i grzania wody

 Dużo zastosowań w petrochemii

 Używany do produkcji nawozów fosforowych

 Może być wykorzystany do celów transportowych, 
jeśli tylko będzie go wystarczająco dużo



Problemy z gazem ziemnym - 1

Gaz ziemny 
także kiedyś 
się 
skończy…

…być może 
tylko dekadę 
później niż 
ropa



Problemy z gazem ziemnym - 2

http://www.greenhorsesociety.com/

Już zaczyna się kończyć w Ameryce Północnej.

Przybrzeżne depozyty gazu na 
przylądku Sable okazały się dużym 
rozczarowaniem.

Fot. Zoe Lucas



Podczas gdy szyby naftowe 
mogą działać przez 
dekady, 

zasoby gazu wyczerpują 
się bardzo szybko 
po osiągnięciu maksimum 
wydobycia.

Wygląda to jak 
wypuszczanie powietrza 
z balonu.

United States Geological Survey

Problemy z gazem ziemnym - 3



Gaz – tymczasowy ratunek dla Kanady i USA:

USA planują 
wybudowanie wzdłuż 
wybrzeża terminali
LNG (płynnego gazu 

ziemnego), aby 
wyładowywać gaz z 

Rosji czy Kataru.

Europa, Japonia i inni 
importerzy czynią 

podobnie.

To tylko tymczasowy 
zabieg, dopóki złoża 
gazu również się nie 

skończą.



Płynny gaz ziemny 
może spowodować 
nowe problemy:

Ponieważ gaz ziemny 
jest wyjątkowo 
wybuchowy, tankowce i 
terminale mogą się stać 
łatwym celem dla 
terrorystów.

Czy chciałbyś mieszkać 
koło takiego terminalu?



Wielu analityków 
twierdzi, że:

GAZ ZIEMNY będzie odgrywał 
coraz mniejszą rolę 

w bilansie energetycznym 
Ameryki Północnej.



A co z gazem w 
postaci lodu, o 

którym niedawno 
słyszałem?



Mowa 
o hydratach metanu lub 

klatratach



Czym są hydraty metanu?

Ciało stałe zawierające 
cząsteczki gazu, ściśle otoczone 
cząsteczkami wody

Bardzo podobne do lodu

Utwardzają luźne osady 
w warstwie powierzchniowej 
o miąższości do kilkuset metrów

Na Ziemi są ich olbrzymie 
pokłady



Gdzie znajdują się hydraty metanu?

Bardzo głębokie 
warstwy oceanu

Wieczna zmarzlina



Problemy z hydratami metanu - 1

Wydobycie hydratów metanu 
może doprowadzić do 
uwolnienia metanu do 
atmosfery

Ich wpływ na środowisko 
jest wciąż słabo poznany

Metan jest bardzo silnym gazem cieplarnianym



Co więcej…
W wiecznej zmarzlinie arktycznej 
tundry uwięzionych jest 400 gigaton 
metanu.

Wzrost temperatury zaledwie o kilka 
stopni może spowodować uwolnienie 
się tego gazu do atmosfery…

…co spowoduje kolejny wzrost 
temperatury...

…i znowu uwolni się więcej metanu...

…czego rezultatem będzie ponowne 
ogrzanie Ziemi (i tak w kółko!), a co za 
tym idzie, masowe wymieranie 
gatunków. 

„When Life Nearly Died: The Greatest Mass Extinction of All Time”, Michael J. Benton



Problemy z hydratami metanu - 2

Bardzo trudne 
w wydobyciu

Zlokalizowane na 
2-3 km głębokości

Poza zasięgiem 
znanych nam 
technologii



Problemy z hydratami metanu - 3

Kontrowersje co do tego, 
jak duże są ich zasoby –

ogromne różnice w ocenie 
zasobów w zależności 
od grupy badawczej.



Czy energia 
jądrowa jest 

w stanie zmniejszyć 
nasze uzależnienie 

od ropy?



Produkcja prądu 
w elektrowniach jądrowych 
pozwoliłaby przeznaczyć 

ropę, którą spala się 
w specjalnych 

elektrowniach, na inne 
potrzeby.

ABSOLUTNIE!



Zalety energetyki jądrowej:

 Tanie paliwo

 Elektrownie mogą być położone blisko 
konsumentów

 Nie zanieczyszcza powietrza



Problemy z energetyką jądrową - 1

Elektrownie jądrowe są bardzo kosztowne w: 

budowie utrzymaniu i rozbiórce



Problemy z energetyką jądrową - 2

Odpady radioaktywne 
potrzebują setek tysięcy lat, 
aby ulec rozpadowi

Wciąż nie wynaleźliśmy 
bezpiecznego sposobu 
ich przechowywania

Przez ostatnie 50 lat 
składowaliśmy je 
w specjalnych basenach

Wciąż prowadzone są 
badania nad wynalezieniem 
trwałych i bezpiecznych 
metod ich unieszkodliwiania.



Problemy z energetyką jądrową - 3

 Część społeczeństwa 
bardzo negatywnie 
postrzega ten sposób 
produkcji energii



Problemy z energetyką jądrową - 4

Paliwo jądrowe także 
osiągnie maksimum 

swego wykorzystania i to 
jeszcze w tym stuleciu.

Krzywa „dzwonowa”



Problemy z energetyką jądrową - 5

Elektryczność 
wyprodukowana 
dzięki energetyce 
jądrowej posiada 
wskaźnik EROEI=4, co 
oznacza, że na każde 
4 jednostki

energii uzyskanej,
trzeba zużyć 
1 jednostkę energii.

“The Party’s Over”, Richard Heinberg



Kanada jest 
samowystarczalna 

w kwestii ropy, a nawet 
eksportuje ją do 

innych krajów. Czemu 
więc Kanadyjczycy 
mieliby obawiać się 

Oil Peak?



1) Nawet w Kanadzie złoża ropy są ograniczone

2) Kanadyjczycy nie są sami na świecie.



 Pomyśl o dużym sąsiedzie Kanady

Kanada jest zobligowana (układ NAFTA) 
do sprzedawania swej ropy do USA po 
takiej samej cenie, jaka obowiązuje 
w Kanadzie.



I co z tego? 
I tak mają jej 

mnóstwo.



Suppose the US…

Załóżmy, że USA 
chciałyby zastąpić 

swój 3% roczny 
deficyt ropy energią 

jądrową…

– Jakie byłyby 
koszty?

Pamiętaj, że od roku 1978 w USA nie były budowane 
żadne nowe elektrownie jądrowe oraz że wymagają one 

10 lat na budowę.



Now get your 
calculator out.

Przygotuj swój 
kalkulator…



USA konsumują 833 000 baryłek ropy na godzinę



USA konsumują 833 000 baryłek ropy na godzinę

3% z 833 000 oznacza, że w tym roku USA będą 
potrzebowały dodatkowych 25 000 baryłek na 
każdą godzinę

w następnym roku będzie to już 50 000, itd.



USA konsumują 833 000 baryłek ropy na 
godzinę

3% z 833 000 oznacza, że w tym roku USA 
będą potrzebowały dodatkowych 25 000 
baryłek na każdą godzinę (w następnym 
roku będzie to już 50 000, itd.)

Oznacza to 1.59 megawatogodzin (MWh) 
ekwiwalentu energii na baryłkę



USA konsumują 833 000 baryłek ropy na 
godzinę

3% z 833 000 oznacza, że w tym roku USA 
będą potrzebowały dodatkowych 25 000 
baryłek na każdą godzinę (w następnym 
roku będzie to już 50 000, itd.)

Oznacza to 1.59 megawatogodzin (MWh) 
ekwiwalentu energii na baryłkę

Co w rezultacie daje 40 000 MWh



Przyzwoita elektrownia jądrowa 
daje 1000 MW (czyli 1 miliard W)



Co w rezultacie daje 40 000 MWh

Żeby uzyskać liczbę potrzebnych elektrowni 
jądrowych, wystarczy tylko podzielić 40 000 przez 
1000

 I otrzymujemy: 40



Tak więc, Amerykanie 
musieliby wybudować 
40 elektrowni jądrowych

…rocznie.

Rok w rok!

…tylko po to, 
by wyrównać deficyt.



A koszty?

200 miliardów $
rocznie, 

rok w rok.

5$/W
x 1 000 000 000 W
x 40 elektrowni
=200 miliardów $



Morał z tej opowieści:

Budowa elektrowni 
jądrowych wymaga 
nie tylko mnóstwa 

pieniędzy, 
ale i dużych ilości 

ropy
…więc USA i tak 
musiałyby naciskać 
na Kanadę po kolejne 
baryłki.



Słońce wykorzystuje 
fuzję jądrową. 

Czemu więc nie 
naśladować Słońca 

na Ziemi?



Technologia syntezy jądrowej wciąż jeszcze 
nie została dopracowana.

Tokamak

 Zgodnie z opiniami ekspertów, nie 
będzie jej jeszcze przez 50 lat, (ITER)

 Fuzja wymaga plazmy rozgrzanej 
do milionów °C igrającej z magnesami 
o temperaturze –273°C

 Natężenie strumienia elektronów 
(z którego powstaje energia), 
generowanego przez plazmę,
szybko niszczy komorę ograniczającą, 
w której zachodzi reakcja.

 Podobnie, jak klasyczne reaktory 
jądrowe, reaktory termojądrowe nie 
znajdą zastosowania w transporcie.

Źródło: http://www.sortirdunucleaire.org/

Komora plazmowa



Fuzja jądrowa wciąż nie zachodzi perfekcyjnie. 

 Fuzję jądrową uważa się za 
energię przyszłości już od 
40 lat.

 I najprawdopodobniej 
pozostanie ona energią 
przyszłości przez 
kolejne 40 lat.

Źródło: http://www.sortirdunucleaire.org/



Samochody 
o napędzie hybrydowym 
zużywają o połowę mniej 
benzyny niż normalne.

Może więc zastąpić 
wszystkie samochody 

hybrydami? Czy to 
by pomogło?



Prawdopodobnie nie… Oto dlaczego:

 Reakcją ludzi byłaby zwiększona liczba 
przejeżdżanych rocznie kilometrów

 Ludzie mieliby pieniądze na dodatkowe wydatki i 
wydawaliby je na przedmioty zasilane energią 
(Istnieje bardzo niewiele sposobów wydawania pieniędzy tak, 

by nie zużywać przy tym dodatkowej energii)

Zwiększenie efektywności 
zwiększa konsumpcję.

(Paradoks Jevonsa)



Wyprodukowanie 
samochodu wymaga 

zużycia energii.
Mnóstwa energii!

35 do 45 baryłek
ekwiwalentu ropy

na samochód
…a na świecie jest 

prawie miliard
samochodów

Dane pochodzą z filmu:  “The End of Suburbia”



Zakładając, że wymienimy światową flotę 
samochodową w 5 lat…

 Będziemy musieli skonstruować 200 milionów 
samochodów rocznie, zamiast 40 milionów*, 
które produkujemy obecnie

 To znaczy, że będziemy musieli znaleźć ropę do 
budowy dodatkowych 160 milionów samochodów

 Obecnie światowa konsumpcja ropy wynosi
29 miliardów baryłek ropy rocznie

 Potrzebna ropa 40(baryłek) X 160 000 000
(samochodów) = 6.4 miliarda dodatkowych 
baryłek ropy

 To ponad 20% obecnej światowej konsumpcji 
ropy

*Worldwatch Institute



Na Ziemi 
po prostu 

nie ma możliwości, 
by dostarczyć takich 

ilości ropy.



Czy to 
nie zabije 
ekonomii?



Z pewnością będzie 
to bolesne.

Kryzys naftowy z roku 1973 
nastąpił po spadku 
wydobycia ropy o 6%. 

Nie bezpodstawne jest 
myślenie, że taka sytuacja 
może się powtórzyć.



W tym rozdziale rozważyliśmy za i przeciw 
nieodnawialnym źródłom energii.  

Rozdział 3B zajmie się „darmową energią” z wiatru 
i słońca.

Kliknij tutaj,
by wybrać 

rozdział

www.ZiemiaNaRozdrozu.pl

http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm
http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm
http://www.ziemianarozdrozu.pl/

