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„Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla
klimatu kontynentem, przy jednoczesnym zachowaniu
przyrody, utrzymaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki,
poprawie stanu zdrowia i jakości życia obywateli”.

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na
czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, powstrzymaniu zmiany
klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej
i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń. Omówiono w nim konieczne
inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki
sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa
i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Źródło: strona EU: https://ec.europa.eu/poland/news/191211_green_deal_pl [dostęp: 10.07.2020]. 

Europejski Zielony Ład
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weź       wyprodukuj       zużyj        wyrzuć

Liniowy model gospodarki

Źródło: Pikoń K.: Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.
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» Recykling materiałów i odzysk energii w Europie:
5% pierwotnej wartości surowca.

» Czas zaparkowania przeciętnego samochodu: 92%.

» Marnotrawstwo jedzenia: 31%.

» Wykorzystanie biura w czasie użytkowania: 35–50%.

Źródło: Pikoń K.: Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.

Liniowy model gospodarki
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Materiały budowlane
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Źródło: Krausmann F. i in.: Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century, Ecological Economics 2009, no. 68.

Globalne zużycie materiałów 
na świecie
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» Zasoby – surowce, o których istnieniu wiemy, posiadające
potencjalne znaczenie gospodarcze teraz lub w przyszłości.

» Rezerwy – zlokalizowany podzbiór zasobów, możliwy do
bieżącego pozyskania (brak barier prawnych
i ekonomicznych).
Ilość rezerw jest stale aktualizowana w zależności od
warunków gospodarczych, technologicznych, prawnych oraz
politycznych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Criticals materials for the transition to a 100% sustanaible energy future, WWF, ECOFYS 2014. 



9Źródło: https://elektrowoz.pl/transport/tesla-ostrzega-przed-swiatowymi-niedoborami-miedzi-niklu-i-litu/ [dostęp: 10.07.2020]. 

Tesla ostrzega przed światowymi niedoborami miedzi, niklu i litu (05/05/2019)
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» Zbiór metod, technologii i czynności skupionych wokół lepszego
wykorzystania surowców energetycznych i nieenergetycznych,
nakierowanych na domykanie cykli produkcyjnych.

» GOZ jest pojęciem bardzo szerokim – dotyczy praktycznie
wszystkich dziedzin gospodarki i życia społecznego, a elementy
takie jak efektywność energetyczna czy OZE to w głównej mierze
narzędzia wspierające domykanie cykli produkcyjnych.

» Idea GOZ wpisuje się w założenia tzw. neutralności klimatycznej
energetyki zakładającej minimalne obciążanie środowiska
w procesie zaspokajania potrzeb energetycznych społeczeństwa
i przemysłu.

Czym jest GOZ? 
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Surowce

Produkcja

Produkt

Użytkowanie

Zbiórka 
odpadów

Odzysk

Gospodarka obiegu 
zamkniętego

Źródło: Pikoń K.: Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.
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» Mniejsze wykorzystanie zasobów 
naturalnych.

» Większy udział zasobów 
odnawialnych i po recyklingu.

» Mniejsze emisje i oddziaływanie na 
środowisko.

» Dłuższy czas życia produktów.

Gospodarka obiegu 
zamkniętego

Źródło: Pikoń K.: Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.
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Środowisko

Środowisko

Surowiec

Produkcja

Konsumpcja

Odpad

Surowiec

Produkcja

Konsumpcja

Odpad

Środowisko

Środowisko

Model liniowy: Model zamknięty:

Źródło: Pikoń K.: Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.

Model liniowy a model 
zamknięty
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Obecnie często niesłusznie zakłada się, że neutralność klimatyczną
można osiągnąć poprzez uniezależnienie się od kopalnych
surowców energetycznych i idącą za tym „zerową” emisję CO2 dla
produkcji/konwersji szeroko pojętej energii. Postęp technologiczny
wymagany do zmniejszenia zależności od surowców kopalnych
w obszarze wytwarzania energii wymagać będzie innowacji
technologicznych (chociażby w obszarze magazynowania energii),
a te najczęściej pociągają za sobą konieczność stosowania
materiałów o określonych właściwościach (nierzadko
wykorzystujących także tzw. metale ziem rzadkich), co w praktyce
w dalszym ciągu będzie budować silne powiązania w zakresie
czerpania surowców nieenergetycznych ze środowiska naturalnego,
jeżeli nie w Europie, to w innych częściach świata.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Praktyka inżynierska wskazuje, że procesy rzeczywiste różnią się
znacząco od tych idealnych, a więc ich sprawności są poniżej 100%,
co daje już na wstępie odpowiedź na temat możliwości osiągnięcia
neutralności klimatycznej przez Europę w horyzoncie 2050 roku,
przy założeniu liczebności mieszkańców i poziomu życia jak
obecnie.

Powyższe stwierdzenie nie oznacza jednak, że do ww. celu nie
możemy i nie powinniśmy się zbliżyć.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Należy również stwierdzić, że działania UE w zakresie wdrażania
narzędzi i metod monitorowania postępu w zbliżaniu się do zasad
gospodarki cyrkularnej są mocno opóźnione.
Narzędzia do wypracowania podejścia ujmującego jak dana
technologia wytwarzania określonego produktu i sam produkt
w cyklu życia oddziałują na środowisko, są znane od dawna, co nie
jest równoznaczne z tym, że łatwo je będzie wprowadzić do
powszechnego stosowania.
Metody bazujące na wskaźnikach skumulowanego zużycia,
rachunku egzergetycznym (koszcie termoekologicznym) czy
analizie cyklu życia (LCA – ang. Life Cycle Assessment)
wykorzystywane są niezbyt często i zazwyczaj przez ośrodki
naukowe w dedykowanych projektach badawczych, jak również
przez działy B+R dużych koncernów.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Pełna ocena ekonomii gospodarowania zasobami w łańcuchu procesów wytwórczych
powinna uwzględniać:
» ocenę systemową (rachunek skumulowany, rachunek kosztów),
» analizę egzergetyczną jako miernik jakości energii.
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Łańcuch procesów wytwórczych

Produkt

FT – egzergia napędowa,   PT – egzergia produktu,   Ij – strata egzergii w j-tym procesie

Źródło: Stanek W.: Analiza egzergetyczna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2016.

Ekonomia gospodarowania zasobami 
w łańcuchu procesów wytwórczych 
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Egzergia określając jakość energii pozwala także na ujęcie ilościowe
(w takiej samej jednostce) zarówno kompleksowe, jak i cząstkowe
wszystkich istotnych elementów bilansu masowego danego procesu,
tj. określenie intensywności czerpania ze środowiska naturalnego
surowców wymaganych do procesu, a także wprowadzania do tego
środowiska różnego rodzaju zanieczyszczeń generowanych w tych
procesach.
Obciążenie to można przypisać jednostce produktu określając – przy
pewnych założeniach – jego liczbowy wpływ na środowisko
(wyznaczony ustandaryzowanymi metodami, co finalnie prowadzi do
ustalenia – ujmując to językiem potocznym – pewnego rodzaju skali
„zieloności produktów”).

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Pewnym rozwinięciem analizy egzergetycznej jest Metoda Kosztu
Termoekologicznego (ang. Thermo-Ecological Cost – TEC)
pozwalająca na określanie stopnia wykorzystywania bogactw
naturalnych w procesach przemysłowych. Metoda ta pozwala
w praktyczny sposób na porównanie np. poszczególnych technologii
wytwarzania energii, jak również innych procesów przemysłowych.

Pojęcie „kosztu termoekologicznego” zostało zdefiniowane przez
prof. J. Szarguta jako „skumulowane zużycie egzergii bogactw
nieodnawialnych obciążające wszystkie etapy procesów
wytwórczych, prowadzące od pozyskania surowców do produktu
finalnego”.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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W powszechnie stosowanym obecnie podejściu bazującym na
bilansie masy i energii osłonę kontrolną zakłada się zazwyczaj
na obszarze elektrowni, co nie daje pełnego i rzeczywistego obrazu,
w ujęciu wskaźników energetycznych i „kosztów środowiskowych”
spalanego paliwa.
Efektem tego jest nieprawdziwa i często wybrzmiewająca medialnie
narracja, że np. źródła odnawialne i jądrowe będąc zeroemisyjnymi
są neutralne dla środowiska.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Technologia wytwarzania energii TEC (MWh/MWh)

Bloki na węgiel kamienny 5,29

Bloki na węgiel brunatny 3,99

CCGT 2,02

Źródła fotowoltaiczne (PV) 0,26

Źródła biogazowe 0,17

Elektrownie wodne 0,01

Elektrownie wiatrowe lądowe 0,09

Koszt termoekologiczny dla źródeł pracujących w KSE

Źródło: Stanek W., Szargut J., Czarnowska L.: Pro-Ecological Energy Tax of Electricity, „Jurnal of Energy Reosurces
Technology” 2016, vol. 138, issue 6.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Porównanie TEC oraz sprawności energetycznej lokalnej i egzergetycznej
skumulowanej dla technologii jądrowych i wytwarzania konwencjonalnego 

Technologia
Sprawność 

energetyczna 
lokalna

TECLCA

(MJ/MJel)

Sprawność 
egzergetyczna
skumulowana

Elektrownie jądrowe obecnie 
pracujące 24,1 58,39 1,71

Elektrownie jądrowe III generacji 41,3 34,13 2,93

Elektrownie jądrowe istniejące 
z cyklem odzysku paliwa 
z odpadów

27 57,8 1,73

Elektrownie jądrowe trzeciej 
generacji z odzyskiem paliwa 
z odpadów

46,2 33,78 2,96

Średnia elektrownia węglowa 
w Polsce 31,8 3,90 25,64

Elektrownia węglowa wg 
konkluzji BAT 45,9 2,64 38,90

Źródła gazowe wg konkluzji BAT 
(NGCC) 57,7 1,82 54,34

Źródło: Stanek W., Szargut J., Kolenda Z., Czarnowska L.: Exergo-ecological and Economic Evaluation of a Nuclear Power 
Plant within the whole Life Cycle, „Energy” 2016, vol. 117.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Złożoność procesu zaspakajania potrzeb energetycznych przemysłu
i ludności w gospodarkach rozwiniętych narzuca zasadę, że energia
jest dostępna, a jej niedostatek jest traktowany jako stan awaryjny.

Nieco inaczej sprawa dostępności energii traktowana jest w idei
tzw. elektroprosumeryzmu, gdzie dostępność energii jest
podyktowana grą wolnorynkową bez systemu dopłat i różnego
rodzaju innych subwencji.

Podejście takie, tzn. ogólnej dostępności energii w cenach
akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa, w systemach,
w których jest znaczący udział źródeł odnawialnych, wiąże się
jednak z pewnymi „ekologicznymi kosztami osieroconymi”,
które obecnie pokrywane są najczęściej przez źródła
konwencjonalne stabilizujące Krajowy System Elektroenergetyczny.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Charakterystyka przyrostu względnego jednostkowego zużycia energii chemicznej 
paliwa netto na produkcję energii elektrycznej w funkcji zmiany obciążenia 

w kontekście „ekologicznych kosztów osieroconych”

Źródło: Słupik T: Dwusetki w regulacji, „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 2017, nr 7.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Przebieg obciążenia bloku typoszeregu 200 MW w ośmiodniowym odcinku 
czasowym w kontekście „ekologicznych kosztów osieroconych”

Źródło: opracowanie własne

Tego typu praca, w tym konkretnym przykładzie, implikuje dla bloku o wskaźniku
9753 kJ/kWh jego pogorszenie na poziomie 2,62%, tj. do poziomu 10 008 kJ/kWh.

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Porównanie emisji źródeł energii w ujęciu emisji bezpośredniej i skumulowanej
w kontekście „ekologicznych kosztów osieroconych”

Źródło: Stanek W., Białecki R.: Can natural gaz warm the climate more then coal?, „Fuel” 2014, vol. 136.

Technologia Wartość emisji tCO2/TJ

Węgiel – bezpośrednia emisja 92

Węgiel – emisja skumulowana 95,8

Węgiel – emisja skumulowana z uwalnianiem metanu do 
atmosfery 101,6….104,8

Gaz – emisja bezpośrednia 56,0

Gaz – wariant 1:21 GWP* + 0,11 wycieków 71,55

Gaz – wariant 2:21 GWP + 3,25 wycieków 85,04

Gaz – wariant 3:30 GWP + 0,11 wycieków 71,75

Gaz – wariant 4:30 GWP + 1,5 wycieków 80,30

Gaz – wariant 5:30 GWP + 3,25 wycieków 91,02

Gaz – wariant 6:30 GWP + 4,2 wycieków 96,85

Neutralność klimatyczna 
– możliwości osiągnięcia 
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Neutralność klimatyczna 
– potencjał rozwojowy technologii

Zestawienie charakterystyk sprawności bloków energetycznych obrazujące rozwój 
technologii konwencjonalnego wytwarzania energii

Źródło: opracowanie własne
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Neutralność klimatyczna 
– potencjał rozwojowy technologii

Źródło: opracowanie własne

Nowo oddawane bloki energetyczne posiadają sprawności netto na
poziomie ok. 45% dla obciążenia znamionowego. Do osiągnięcia takiego
poziomu przyczyniły się bardzo wysokie sprawności kluczowych wysp
technologicznych:
» kotła – nawet do 95% (węgiel kamienny);
» turbiny:

› części wysokoprężnej – do 90%,
› części średnioprężnej – do 95%,
› części niskoprężnej – do 90%;

» skraplacza – spiętrzenia temperatur na poziomie ok. 3,5–4°C
(eksploatacyjnie 4–4,5°C);

» chłodni kominowych – układy strefowe elastycznie dostosowujące się do
pracy bloku, o najczęściej stosowanym „zbliżeniu do granicy chłodzenia”
na poziomie 6–7°C – parametr ten jest przedmiotem optymalizacji
techniczno-ekonomicznej (definiowane jako różnica pomiędzy
temperaturą wody ochłodzonej a temperaturą termometru wilgotnego).
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Neutralność klimatyczna 
– potencjał rozwojowy technologii

Charakterystyki przedstawiające zmienność cen instalacji, wydajności i kosztu 
granicznego wyprodukowanej energii zapewniającego rentowność instalacji PV

Źródło: Taylor M. (et al.): Renewable Power Generation Costs in 2019, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi 06.2020, 
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2019.pdf [dostęp: 30.07.2020].
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Neutralność klimatyczna 
– potencjał rozwojowy technologii

Charakterystyki przedstawiające zmienność cen instalacji, wydajności i kosztu 
granicznego wyprodukowanej energii zapewniającego rentowność elektrowni 

wiatrowych lądowych 

Źródło: Taylor M. (et al.): Renewable Power Generation Costs in 2019, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi 06.2020, 
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2019.pdf [dostęp: 30.07.2020].
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Podsumowanie

Ideę neutralności klimatycznej należy traktować jako kierunek, w którym
zmierzamy, mając równocześnie świadomość, że w 100% nie da się jej
osiągnąć, a już na pewno nie w horyzoncie roku 2050.

Efektywność energetyczna oraz monitoring potencjału oszczędności energii
stanowić powinny fundament dla budowania neutralności klimatycznej.

Transformacja cyfrowa pn. ,,Przemysł 4.0” powinna zostać wyposażona
w komponenty pozwalające na lepsze poznanie mechanizmów związanych
z wyczerpywaniem surowców naturalnych poprzez identyfikację strumieni
poszczególnych substancji na osłonie kontrolnej przedsiębiorstwa.

Proces dążenia do neutralności klimatycznej jest nieodłącznie związany
z koniecznością edukacji społeczeństwa na wszystkich szczeblach – warto
bowiem uświadamiać, że działania zmierzające do osiągnięcia neutralności
klimatycznej to coś więcej niż tylko ograniczanie emisji CO2.



32

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki 
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3
44-100 Gliwice 

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ
tel. 32 237 63 00
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