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Polska, choć swoją energetykę opiera na węglu, jest w minimalnym, a w zasadzie pomijalnym stopniu 
odpowiedzialna za europejską, a tym bardziej światową emisję dwutlenku węgla – twierdzi prof. Ryszard 
Henryk Kozłowski – kierownik Pracowni Zaawansowanych Technologii Instytutu InŜynierii Materiałowej 
Politechniki Krakowskiej. Głównymi emitorami dwutlenku węgla są Chiny, Stany Zjednoczone, kraje starej 
unijnej „piętnastki”, Indie, Rosja, a tymczasem w mediach słyszy się i czyta, Ŝe to Polska, bo stoi na węglu, 
emituje dwutlenek węgla, tak jakby przy spalania gazu, ropy naftowej czy nawet biomasy nie powstawał 
dwutlenek węgla. Aby trzymać się konkretów trzeba powiedzieć, Ŝe owszem spalanie węgla kamiennego 
powoduje emisję 94,6 kg CO2/GJ uzyskanej energii, ale olej opałowy daje tylko nieznacznie mniej, bo 
77,37 kg CO2/GJ, niewiele mniej emituje olej napędowy i ropa naftowa po 74,07 kg/CO2/GJ w obu 
przypadkach, spalanie etyliny skutkuje emisją 66,0 kgCO2/GJ, ale - podkreśla prof. Kozłowski - 660 
czynnych na kuli ziemskiej wulkanów emituje do atmosfery kaŜdego dnia tyle samo dwutlenku węgla co 
cały światowy przemysł w ciągu dziesięciu miesięcy. Nikt nie porusza na szerszą skalę problemu tzw. 
cięŜkiego powietrza nad morzami i oceanami. W 2000 roku flota 70 tys. statków napędzanych mazutem 
wyemitowała do atmosfery 800 mln ton dwutlenku węgla. W 2009 ta emisja – przypuszczalnie – 
przekroczy wielkość miliarda ton!!! I to jest rzeczywisty, a nie urojony problem ekologiczny, bo na lądzie 
rosną rośliny, dla których dwutlenek węgla jest naturalnym „pokarmem”, nad powierzchnią mórz i oceanów 
takiego naturalnego absorbera nie ma. 
 
Profesor Kozłowski jest zwolennikiem energii geotermalnej według jego obliczeń zasoby tego rodzaju 
energii w Polsce stanowią w wymiarze fizycznym 625 000 PJ/ rocznie (petadŜul to biliard dŜuli, jeden 
petadŜul odpowiada ilości energii zawartej w 23 tys. ton ropy naftowej) i stanowią 99,8 proc. wszystkich 
zasobów energii odnawialnej. To jest potencjał przewyŜszający 154 razy roczne zapotrzebowanie Polski na 
energię. Atrybutem jest równomierne rozmieszczenie tych zasobów rozpościerające się pod 80 procentami 
powierzchni kraju oraz bardzo dobre rozpoznanie tych zasobów przez prof. Juliana Sokołowskiego twórcy 
polskiej szkoły geosynoptyki. Przy temperaturze rzędu 80 stopni Celsjusza jeden otwór geotermalny jest w 
stanie zapewnić moc rzędu 1-2 MW. Mówiąc do tej pory o geotermii mamy na myśli głębokości rzędu 3000 
metrów, gdzie osiąga się temperatury nie wyŜsze niŜ 200 stopni z przewagą jednak temperatur rzędu 80 - 90 
stopni. Jednak według koncepcji Polskiego Laboratorium Radykalnych Technologii naleŜałoby zejść do 
głębokości 6 – 7 tys. metrów, gdzie spodziewane są temperatury rzędu 300 a nawet 350 stopni Celsjusza. 
MoŜna tego dokonać przy pomocy technologii wieku współśrodkowych otworów tzw. Jet Stinger 
sprowadzonej ze Stanów Zjednoczonych przez prof. Bohdana M. śakiewicza. W okolicach Warszawy, 
gdzie przygotowywaliśmy alternatywny projekt dla budowy bloku węglowego opalanego węglem na terenie 
EC Siekierki – mówi prof. Kozłowski - warunki temperaturowe nie są moŜe najkorzystniejsze, ale na 
głębokości 6 tys. metrów mamy 225 stopni Celsjusza, więc na 7 tys. metrów moŜna się spodziewać 
temperatury 250 stopni. Przy takich warunkach jeden wymiennik ciepła powinien zagwarantować moc 
rzędu 80 MW. Technologia Jet Stinger moŜe być stosowana do wiercenia otworów umoŜliwiających 
podziemne zgazowanie trudnodostępnych złóŜ węgli i otrzymanie na powierzchni ziemi gotowego gazu 
syntezowego stanowiący podstawowy produkt dalszej przeróbki chemicznej. 
 
światowa emisja CO2 
 

Kraj udział (%) 
Chiny 24 
USA 21 
UE-15 12 
Indie 8 
Rosja 6 
reszta 29 



Emisyjność poszczególnych rodzajów paliw 
 

paliwo kgCO2/GJ 
węgiel brunatny 101,20 
węgiel kamienny 94,60 
olej opałowy 77,37 
olej napędowy 74,07 
ropa naftowa 74,07 
benzyny silnikowe 66,0 
gaz ziemny 56,1 

 
 
Potencjał energii odnawialnej w Polsce 
 

rodzaj energii wielkość (PJ) % 
energia geotermalna 625 000 99,8 
biomasa 407  

 
0,2 

energia słoneczna 280 
energia wiatru 140 
energia wody 43 

 
 
Zastosowanie energii geotermalnej 
 
Temperatura (°C) Proces 
200 konwencjonalna produkcja energii elektrycznej 
190 produkcja papieru 
180 odparowywanie wysokoskoncentrowanych roztworów 
170 produkcja cięŜkiej wody, suszenie wodorostów 
160 suszenie mączki rybnej lub drewna budowlanego 
150 produkcja aluminium metodą Bayera 
140 suszenie płodów rolnych 
130 rafinacja cukru, konserwacja Ŝywności  
120 destylacja wody pitnej, koncentracja roztworów solnych 
110 suszenie lekkich struktur betonowych 
100 dehydratacja materiałów organicznych, suszenie jarzyn 
90 suszenie ryb, ogrzewanie mieszkań 
80 ogrzewanie szklarni 
70 przygotowanie c.w.u. , przemysł rolno-spoŜywczy 
60 hodowla zwierząt 
50 uprawa grzybów, balneologia, hydroterapia 
40 suszenie gleby, ogrzewanie podłogowe, baseny kąpielowe 
30 odladzanie, biodegradacja, ogrzewanie gleby 
20 hodowla ryb 
 
 


