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Stan 
obecny - 
Europejski 
Zielony Ład
Unia Europejska przoduje w międzynaro-
dowych wysiłkach na rzecz walki ze zmian-
ami klimatu. Europejski Zielony Ład wyty-
cza jasną ścieżkę ku realizacji ambitnego 
unijnego celu 55-procentowej redukcji 
emisji związków węgla, porównywalnej do 
tej z 1990 roku, do roku 2030, a osiągnię-
cie neutralności dla klimatu na kontynen-
cie europejskim do 2050 roku.

Zmiany klimatu to problem ogólnoświatowy, który wymaga 
globalnych rozwiązań. W miarę jak wzrastają nasze ambicje na rzecz 
klimatu, a w krajach poza UE dominuje mniej restrykcyjna polityka 
klimatyczna, istnieje duże ryzyko tzw. ucieczki emisji CO2 (ang. car-
bon leakage). Oznacza to, że spółki mające siedzibę na terenie UE 
mają możliwość przeniesienia wysokoemisyjnej produkcji za granicę, 
aby wykorzystać łagodniejsze normy, albo też produkty w UE mogą 
zostać zastąpione przez produkty importowane, co również wpływa 
niekorzystnie na stan atmosfery. Tak powstała ucieczka emisji może 
spowodować przeniesienie emisji CO2 poza Europę, a tym samym 
poważnie osłabić unijne i światowe wysiłki na rzecz klimatu. 

Rozwiązanie dla 
„ucieczki emisji CO2”

Graniczny podatek węglowy (ang. Carbon 
Border Adjustment Mechanism; CBAM) 
doprowadzi do wyrównania cen związanych 
z emisją dwutlenku węgla dla produktów 
krajowych i importowanych oraz zagwaran-
tuje, że cele UE w zakresie klimatu nie zos-
taną podważone przez przeniesienie pro-
dukcji do krajów o mniej ambitnej polityce 
klimatycznej.

Które sektory zostaną objęte nowym programem i dlaczego 
właśnie one?

Poniższe towary zostaną w pierwszej kolejności objęte CBAM:

cement

 żelazo i stal

aluminium

 nawozy

energia elektryczna
 

Sektory obejmujące powyższe dobra cechuje wysoka emisyjność 
CO2 oraz ryzyko jej ucieczki. Od początku wzięto również pod 
uwagę administracyjną wykonalność objęcia CBAM tych sektorów.

 
CBAM posłuży redukcji bezpośredniej emisji gazów cie-
plarnianych uwalnianych w trakcie procesu produkcyj-
nego objętych nim towarów. Do czasu zakończenia 
okresu przejściowego Komisja oceni, jak funkcjonuje 
wdrożony CBAM, a także czy zakres obejmowanych nim 
produktów i usług powinien zostać rozszerzony, również 
w dół łańcucha wartości. Zostanie ponadto podjęta 
decyzja o potencjalnym objęciu tzw. emisji „pośredniej” 
(emisji CO2 związanej z wykorzystaniem energii elektry-
cznej do produkcji określonych dóbr).
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Strategia 
zrównoważonego 
rozwoju oraz 
program Green 
Excellerate

Czym jest zielona stal jako 
przykład zielonego materiału?

Zielona stal cieszy się coraz większą po- 
pularnością, ale czy na pewno wiemy, czym 
ona jest? Spółki zależne z regionu Europy 
Wschodniej rozpoczęły już rozmowy z naj-
lepszymi dostawcami materiałów i ich 
największymi klientami, aby określić mate-
riały przyszłości.

Istnieją dwa typy „zielonych materiałów”
• Produkty ograniczające emisję CO2 (obecnie 

w użyciu), obejmujące surowce poddawane 
recyklingowi oraz produkty pozostawiające niski 
ślad węglowy;

• Produkty prawdziwie neutralne pod względem 
emisji CO2; wymagają one transformacji techno-
logicznej obecnie stosowanych metod produkcji.

Główne strategie transformacji
• Usprawnianie procesów dla istniejących 

technologii;
• Zwiększanie ilości złomu przy stosowaniu wielkich 

pieców i zasadowych konwertorów tlenowych 
(BF/BOF);

• Inwestycje w technologię pieców łukowych (EAF) 
w celu zwiększenia ilości złomu w produkcji stali.

Technologie pomostowe
• Redukcja emisji związków węgla;
• Sekwestracja dwutlenku węgla;
• Wychwyt dwutlenku węgla i wykorzystanie gazu 

ziemnego;
• Wykorzystywanie bioenergii;
• „Bilansowanie”: częściowo zaoszczędzona emisja 

CO2 zostanie przeliczona na całkowitą wielkość 
produkcji;

• Gaz ziemny.

Technologie neutralne pod względem emisji CO2: 
zielony wodór i zielona energia elektryczna

• Stosowanie „zielonego” wodoru w zakładach 
wykorzystujących technologię DRI (bezpośredniej 
redukcji rudy żelaza);

• Zielona energia odnawialna, m.in. energia wiatrowa, 
słoneczna, wodna;

• Technologia MOE (elektroliza stopionego tlenku).

Będąc liderem rozwiązań z zakresu 
zrównoważonego rozwoju w przemyśle, 
mamy jasno wyznaczone cele: „Stworzyć 
świat, w którym zasoby są wykorzystywane 
w najlepszy możliwy sposób - jako podsta- 
wa wspólnego sukcesu i zrównoważonej 
przyszłości”. 

Opracowaliśmy własny „Manifest thyssenkrupp Materials 
Services na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Określa on 
nasze ambicje jako dostawcy usług materiałowych i podkreśla 
nasz jasny cel: „poza czystość, zieleń i bycie dobrym”. Walka 
ze zmianami klimatycznymi oraz ochrona różnorodności biolo- 
gicznej jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego do 2030 
roku osiągniemy neutralny dla klimatu sposób działania oraz 
będziemy stale redukować wszelkie formy zanieczyszczenia śro-
dowiska. Staniemy się neutralni klimatycznie 20 lat wcześniej 
niż planowano i 20 lat wcześniej niż ambitny cel realizowany 
przez UE. To oznacza dla nas wyjście poza czystość. Wyjście 
poza zieleń to bycie pierwszym wyborem dla naszych klientów 
w zakresie produktów i usług, których potrzebują do dekarbo- 
nizacji swojego łańcucha dostaw i spełnienia kryteriów społe- 
cznych. Chcemy stworzyć ekosystem dostawców zielonych 
materiałów w Regionie Europy Wschodniej i stać się dla nich 
numerem jeden w zakresie zrównoważonych rozwiązań mate-
riałowych. Wyjście poza bycie dobrym to bycie odpowiedzia- 
lnym członkiem globalnego społeczeństwa i jest sprawą 
kluczową dla naszej firmy. Poprzez promowanie różnorodności, 
wzbogacanie społeczności, w których żyjemy i podnoszenie 
standardów społecznych w naszym łańcuchu dostaw, przyczy- 
niamy się do tworzenia zrównoważonego otoczenia - dla 
naszych pracowników, partnerów i społeczeństwa. Program 
Green Excellerate jasno określa drogę do osiągnięcia naszych 
celów w zakresie zrównoważonego rozwoju Łączy on procesy, 
projekty i inicjatywy. Programem tym zostają objęte trzy 
obszary: - redukcja zużycia energii, - redukcja CO2,  
- dystrybucja zielonych produktów i usług.
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Transformacja obecnych metod produkcji i środki służące redukcji CO₂

Wychwyt dwutlenku węgla:
utylizacja i sekwestracja

Metoda bezpośredniej redukcji rudy żelaza (DRI)

Specjaliści w thyssenkrupp Steel od dawna pracują nad rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. 
Więcej informacji o naszych obecnych projektach znajduje się tutaj.
Wychwyt dwutlenku węgla i jego utylizacja (Carbon2Chem)

 https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/content-page-162.html

Bezpośrednie unikanie dwutlenku węgla: ścieżka oparta na wodorze (tkH2Steel)
  https://hydrogen.thyssenkrupp.com/en/

Interesuje Cię temat zielonych materiałów i usług?
Pracujemy razem nad zagadnieniem zrównoważonego rozwoju, tak istotnym dla nas i przyszłych pokoleń!

Technologia bezpośredniej redukcji 
rudy żelaza (DRI)

• Produkcja żelaza gąbczastego 
w drodze bezpośredniej redukcji rudy 
żelaza z wykorzystywaniem gazu 
ziemnego lub H2. Bez topienia rudy 
żelaza;

• Dalsza obróbka w piecu łukowym 
do uzyskania stali;

• Gaz ziemny może być stopniowo 
zastępowany przez zielony wodór 
pozyskiwany z odnawialnych źródeł 
energii;

• Aż do 95% redukcji emisji CO2 
w porównaniu do technologii z wyko-
rzystaniem wielkiego pieca.

Wychwyt dwutlenku węgla i jego utyl-
izacja (technologia CCU)

• Separacja CO2 z emisji produkcy-
jnych i jego wykorzystanie 
w dalszych procesach chemicznych;

• Dostarczanie surowców 
chemicznych.

Sekwestracja dwutlenku węgla 
(technologia CCS)

• Redukcja emisji CO2 do atmosfery 
przez jego separację w procesie 
produkcyjnym;

• Trwałe składowanie CO2 w składo- 
wiskach podziemnych np. dawnych 
złożach ropy naftowej.

Węgiel 

Wychwyt

Konwersja • Paliwa neutralne pod względem 

emisji dwutlenku węgla

• Synteza chemiczna

• Mineralizacja węgla

• Uprawa alg

Intensyfikacja wydobycia 
ropy naftowej

Składowanie CO2

Brak konw
ersji

Sekw
estracja 

(CCS) 
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Wielki piec 

Składowanie do 
bezpośredniej redukcji 
żelaza

Piec łukowy

Topienie 

Konwertor tlenowy

Stal surowa

Stal surowa

Tlen

Złom

Złom

Gaz ziemny
Zasilanie 
energią elektryczną

Żelazo po bez-
pośredniej 
redukcji

Wodór

Blok rudy, grudki rudy żelaza

Blok rudy, grudki rudy żelaza

Procesy produkcji stali – Redukcja bezpośrednia – Wielki piec

Zielony certyfikat
• Wdrażanie środków redukcji emisji CO2 podlega regularnej kontroli;
• Pracujemy nad procesem zapewnienia jakości kontrolowanym przez jednostkę cer-

tyfikującą, dokumentowanym poprzez przejrzyste raporty na temat mechanizmów 
procesu oraz stosowania się do zasad i respektowania granic systemowych.

 https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/content-page-162.html 
 https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/content-page-162.html 
https://hydrogen.thyssenkrupp.com/en/ 
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