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СВІТ ПРАГНЕ СКОРОТИТИ ВИКИДИ ВУГЛЕЦЮ
1. Ухвалення в липні 2020 року "Водневої стратегії ЄС", а також водневих стратегій Німеччини,
Нідерландів і ряду країн ЄС. Інвестиції в водневі технології до 2030 р складуть до 1.4 трлн
євро.
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
2. Оголошення Дж. Байденом "зеленої" енергетики в числі пріоритетів економіки США.
Інвестиції в "зелену" енергетику складуть від 1.7 до 5 трлн доларів США.
https://joebiden.com/climate-plan/#
3. США планують ввести вуглецевий податок у формі "вуглецевого дивіденду".
https://clcouncil.org/economists-statement/

4. ЄС вводить з 2023 р прикордонний вуглецевий податок на ввезення товарів, вироблених з
використанням "брудних" технологій. Дані дії повністю підтримує МВФ.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.climatechangenews.com/2020/09/17/imf-endorses-eu-plan-put-carbon-priceimports/

НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ ВУГЛИЦЕВОГО ПОДАТКУ з 2023 року
Прикордонний вуглецевий податок в країнах ЄС суттєво вплине на експортерів.
За оцінками Boston Consulting Group, експортні ціни на ряд продуктів, включаючи хімічні, виростуть на 30-40%
https://www.bcg.com/en-au/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-tax-could-jolt-world-trade

Аналогічно вуглецеві мита планують ввести США і ряд країн Азії.

ЗНАЧИМІСТЬ АМІАКУ ДЛЯ ЛЮДСТВА
Азотні добрива на основі аміаку
збільшують врожайність на 50100%. Без азотних добрив
людству загрожує голод.
http://www.fao.org/3/aq352e/aq352e.pdf

Зростання виробництва аміаку
корелює зі зростанням
населення планети.
https://www.topsoe.com/hubfs/DOWNLOADS/DOW
NLOADS%20%20White%20papers/Ammonfuel%20Report%20Versi
on%2009.9%20August%203_update.pdf

АММИАК ОПТИМАЛЬНИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДНЮ
Аміак є ідеальним носієм водню
при зберіганні і транспортуванні в
великих кількостях на відстані
понад 300-500 км. У одиниці об'єму
рідкого аміаку на 70% більше
водню, ніж в тій же одиниці об'єму
рідкого водню і в 6 разів більше, ніж
в стислому до 250 атм
газоподібному водні.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18
76610219308677
https://nanosun.co.uk/hydrogen-tools
https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/202
0/how-the-gcc-can-become-a-force-in-global-greenhydrogen/how-the-gcc-can%20become-a-force-inglobal-green-hydrogen.pdf

АМІАК – ПАЛИВО МАЙБУТНЬОГО

Аміак - паливо безвуглецевого
майбутнього. Перші кораблі з
паливними комірками на аміаку
в якості двигуна зійдуть на воду в
2024-25 роках.
https://spectrum.ieee.org/transportation/marine/wh
y-the-shipping-industry-is-betting-big-on-ammonia

В цей же час з'являться газові
турбіни, що працюють на аміаку.
https://power.mhi.com/news/20210301.html

ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА "ЗЕЛЕНОГО" АМІАКУ
За оцінками Markets and Markets до 2030 року світовий ринок зеленого аміаку
досягне 852 мільйонів доларів США в порівнянні з приблизно 11 мільйонами
доларів США в 2020 році.

Середньорічний темп приросту 54,9%.
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/green-ammonia-market118396942.html?gclid=Cj0KCQiA7YyCBhD_ARIsALkj54qCBtRh6zwNvt5zJZQ61R5o4h4xWm3AYdZzuWePhFm3lML4SCRREMaAuxMEALw_wcB

ПРОЕКТИ ПО ВИРОБНИЦТВУ "ЗЕЛЕНОГО" АМІАКУ
•

В грудні 2020 Yara оголосила про повну електрифікацію існуючого аміачного заводу в
Порсгрунн, що виробляє 500 000 тонн зеленого аміаку на рік. Yara прагне повністю
усунути викиди CO2 і виробляти тільки зелений аміак.
https://safety4sea.com/yara-to-invest-in-green-ammonia-plant-project/

•

Датська Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) у співпраці з Arla, Danish Crown, DLG, A.
P. Moller - Maersk і DFDS будує завод в Есб'єрзі, який буде перетворювати енергію від
морських вітряних турбін в зелений аміак. Потужність електролізерів 1 ГВт.
https://www.offshorewind.biz/2021/02/23/offshore-wind-to-power-europes-largest-power-to-x-plant/

•

Проект вартістю 5 млрд доларів в Саудівській Аравії - завод з виробництва зеленого
аміаку потужністю 1,2 млн т / рік. Це спільне підприємство американської компанії Air
Products, саудівських ACWA Power і Neom. Завод працюватиме на 4 ГВт відновлюваної
сонячної і вітрової енергії.
https://www.argusmedia.com/en/news/2163661-green-ammonia-development-gains-momentum

•

У 2022 році почнеться виробництво зеленого аміаку - проект Skovgaard Invest за
підтримки Vestas, і Haldor Topsoe A / S (Люнгбо, Данія). Завод в Західній Ютландії, Данія
буде виробляти більше 5 000 тонн зеленого аміаку на рік з поновлюваних джерел енергії.

https://www.chemengonline.com/danish-partnership-sets-out-to-build-worlds-first-commercial-scale-green-ammonia-plant/

СОБІВАРТІСТЬ АМІАКУ І ВУГЛЕЦЕВИЙ ПОДАТОК

При вуглецевому
податоку 50 Євро за 1
тонну викидається в
атмосферу СО2 і ціною
натурального газу вище 5
доларів за MMBTU,
собівартість аміаку
досягає 400 доларів за
тонну.

Графік собівартості аміаку, виробленого з метану. Залежність
від ціни газу і розміру вуглецевої мита.

СОБІВАРТІСТЬ "ЗЕЛЕНОГО" АМІАКУ

При нинішніх цінах,
виробництва відновлюваної
електроенергії за ціною 20-25
Євро за МВт вже реально.

https://www.topsoe.com/hubfs/DOWNLOADS/D
OWNLOADS%20%20White%20papers/Ammonfuel%20Report%20
Version%2009.9%20August%203_update.pdf

Графік собівартості виробництва "зеленого" аміаку методом
електролізаа в залежності від вартості елекроенергіі

ГІБРИДНИЙ ВАРІАНТ ПЕРЕХОДУ НА "ЗЕЛЕНИЙ" АМІАК
Гібридний варіант з поступовим
зростанням частки виробництва
"зеленого" аміаку оптимальний:
- Капітальні витрати на
реконструкцію
- Додаткова вартість
електроенергії,

Компенсується :
- Вартістю зекономленого
природного газу,
- Вартістю вуглецевої мита
Підсумкова собівартість аміаку
при вартості електроенергії
20 Євро за МВт і вуглецевої мито
50 Євро за тонну СО2
залишається на поточному рівні

СХЕМА ВИРОБНИЦТВА "ЗЕЛЕНОГО" АМІАКУ І Е-МЕТАНОЛУ НА
ІСНУЮЧИХ АМІАЧНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
СО2

Виробництво
аміаку з
природнього газу

Виробництво е-метанолу
з СО2 та «зеленого» Н2

Е-МЕТАНОЛ

ВІВАНТАЖЕННЯ
ЗЕЛЕНОГО
АМІАКУ І
Е-МЕТАНОЛУ
СПОЖИВАЧАМ В
УКРАЇНІ ТА ЗА
КОРДОНОМ

Н2
Н2

Атомна (без СО2)
електроэнергія

Електролізер

Виробництво
«зеленого» аміаку

ЗЕЛЕНИЙ АМІАК

Величезний ринковий потенціал
"зеленого" аміаку
Надійна і економічно вигідна
страховка від вуглецевих мит
Надійна і економічно вигідна
страховка від підвищення ціни
натурального газу
Можливість залучення для проекту
грантів та інших фінансових коштів
Підвищення репутації компанії і відхід
від іміджу "шкідливого" виробництва

Підвищення маркетингової
привабливості виробленої продукції

РЕЗЮМЕ
ПРОЕКТУ
"ГІБРИДНИЙ
ПЕРЕХІД НА
ЗЕЛЕНИЙ
АМІИАК"

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
Пропонується концепція поступового переходу аміачних хімічних підприємств
України на виробництво зеленого аміаку і е-метанолу. Обидва продукти вигідні при
переході до безвуглецевого майбутнього.
Концепція вирішує ряд питань, важливих для України:
1. Надасть додаткове фінінансування для атомної енергетики.
2. Підвищення конкурентоспроможності продукції українських підприємств хімічної
промисловості при виведенні на ринок зеленого аміаку і е-метанолу.
3. Значне зниження викидів СО2 в атмосферу, що збереже здоров'я людей, і
підтвердить прихильність України "Європейському зеленому курсу".
4. Страховка хімічних підприємств від "вуглецевого податку", який з 2023 року вводить
ЄС. Аналогічні податки введуть США і інші країни.
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