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Plan prezentacji

• Emisje – kontekst - zmiany klimatu

• Ślad węglowy – co to właściwie jest?

• Zakresy emisji (Scope 1-2-3)

• Emisje w produkcji cementu

• Emisje - system handlu emisjami a deklaracje 
środowiskowe (EPD)

• Narzędzie wspomagające kalkulacje emisji i tworzenie 
deklaracji środowiskowych

• Warsztat - GCCA – ćwiczenia praktyczne 



Kontekst – zmiany klimatu
• Emisje gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałanie 

zmianom klimatu zdają się być jednym z kluczowych 
elementów polityki światowej.  

• Spowodowane jest to obserwowanym wzrostem 
średniej rocznej temperatury na Ziemi w ostatnim 
stuleciu oraz obawa o możliwość dalszego jej 
wzrostu w nadchodzących latach. 

Średnia globalna anomalia temperatury w latach 1850–2020 (odchylenie od 
średniej z lat 1850–1900) według analiz różnych instytutów klimatologicznych.



Emisje - ślad węglowy
• Powszechnie uznanym śladem środowiskowym i zarazem miarą wielkości 

emisji jest ślad węglowy (Carbon Footprint)

• Pojęcie CF zdefiniowane jest w normie ISO 14067 „Gazy cieplarniane - Ślad 
węglowy wyrobów - Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji” jako  
suma emitowanych i pochłanianych przez produkt gazów cieplarnianych,  
wyrażana ekwiwalentem CO2, bazująca na ocenie cyklu życia. 

• Oprócz emisji CO2, ślad węglowy obejmuje także inne gazy cieplarniane 
(GHG). W celu ujednolicenia jednostek i rozszerzenia pojęcia śladu 
węglowego na pozostałe gazy wprowadzono termin ekwiwalent dwutlenku 
węgla (eCO2). Jest to miara metryczna, określana dla danego gazu w wyniku 
przemnożenia masy tego gazu przez odpowiedni dla niego wskaźnik 
potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

Gaz, GHG GWP
Dwutlenek węgla CO2 1
Metan CH4 21
Podtlenek azotu N2O 310
Fluorowęglowodory HCFs 124 - 14800
Perfluorowęglowodory PFCs 7390 - 12200
Sześciofluorek siarki SF6 22800

Wartości wskaźnika GWP dla głównych gazów 
cieplarnianych



Emisje - Zakres 1-2-3 (Scope 1-2-3)
• Zgodnie z ISO 14067  Emisje gazów 

cieplarnianych grupuje się według trzech 
zakresów:

• Zakres 1 (Scope 1) emisje GHG ze źródeł 
należących do organizacji lub przez nią 
nadzorowanych (emisje bezpośrednie);

• Zakres 2 (Scope 2) emisje GHG powstałe przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła lub 
pary wodnej zużywanej przez organizację 
(pośrednie energetyczne emisje GHG);

• Zakres 3 (Scope 3) emisje GHG inne niż 
pośrednie energetyczne emisje GHG, które są 
skutkiem działalności organizacji, ale powstają 
w źródłach gazu cieplarnianego, które należą 
lub są nadzorowane przez inne organizacje.



Emisje -
produkcja cementu



Schemat procesu produkcji cementu



Składowe emisji w produkcji cementu (1)
• Podstawowa i najbardziej energochłonna część procesu produkcji cementu przebiega w piecu 

cementowym, gdzie wytwarzany jest klinkier portlandzki. 

• Etap ten jest również związany z powstaniem większości emisji przy produkcji cementu. Na tym etapie 
możemy mówić o tzw. Emisjach procesowych oraz emisjach ze spalania paliw 

• Emisja Procesowa (Scope 1)
• Na etapie produkcji Klinkieru portlandzkiego pod wpływem temperatury dochodzi do reakcji  

rozkładu węglanu wapnia do tlenku wapnia i ditlenku węgla: 

CaCO3 → CaO + CO2
↑

• Ilość emitowanego w procesie CO2 wynika ściśle ze stechiometrii i mas atomowych 
• Każda tona węglanu wapnia użyta do procesu wypału klinkieru portlandzkiego musi wyemitować 

blisko 0,44 t ditlenku węgla

Masy atomowe, [u]: C: 12,010 ;  O: 15,999 ; Ca: 40,078



Składowe emisji w produkcji cementu (2)
• Emisja ze spalania paliw (Scope 1)

• Aby wytworzyć Klinkier portlandzki surowce podgrzewane są do temperatury blisko 
1460°C (a temperatura gazów osiąga blisko 2000°C) - w tym celu spalane są paliwa.

• Każde paliwo posiada swoją wartość opałową (wyrażaną w MJ/kg lub MJ/m3) oraz 
wskaźnik emisji (wyrażany w kg/GJ) zatem ilość i rodzaj spalanego w procesie 
produkcyjnym paliwa wiąże się silnie z emisjami CO2

• Emisja Brutto zawiera wszystkie emisje ze spalania z wyłączeniem frakcji Biogennej z 
paliw alternatywnych i biomasy (ta frakcja traktowana jest zawsze jako 0-emisyjna)

• Ponieważ większość paliw alternatywnych zostałoby zutylizowane poprzez ich 
spalenie w spalarniach możliwe jest pominięcie tej emisji przy produkcji klinkieru 
portlandzkiego - mówimy wtedy o emisji Netto. 

• Do bilansu spalanych paliw uwzględnia się także paliwa nie spalane w piecu (z paliw 
w procesach wspomagających, tj. zużycie oleju napędowego w pojazdach  i oleju 
opałowego do ogrzewania pomieszczeń)



Składowe emisji w produkcji cementu (3)
• Emisje związane z innymi operacjami 

•  zużycie energii elektrycznej (Scope 2)
•  transport (Scope 3)



Emisje w branży Cementowej

• Mówiąc o emisjach CO2 w branży cementowej operujemy głównie w ramach 2 systemów:
• Obowiązkowy - Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) 
• Dobrowolny - Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).



Emisje w branży Cementowej - EU ETS
• Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) 

• Kluczowy element polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu.
• Działa we wszystkich krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii (państwach EOG–EFTA)
• Ogranicza emisje pochodzące z ok. 10 tys. instalacji z sektora energetyki i przemysłu wytwórczego oraz linii lotniczych 

realizujących loty pomiędzy tymi krajami
• obejmuje ok. 40 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE.

• EU ETS koncentruje się na emisjach, które można z dużą dokładnością mierzyć, opisywać i 
weryfikować. Obejmuje następujące sektory i rodzaje gazów:

 dwutlenek węgla (CO2) pochodzący z:
• wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
• energochłonnych sektorów przemysłu, w tym rafinerii ropy naftowej, hut żelaza oraz produkcji aluminium, metali, 

cementu, wapna, szkła, ceramiki, celulozy, papieru, kartonu, kwasów i chemikaliów organicznych luzem
• lotnictwa komercyjnego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego



Emisje w branży Cementowej - EU ETS
• Ramy prawne europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla zostały określone w 

dyrektywie o handlu emisjami
• System funkcjonuje na zasadzie okresów rozliczeniowych. Obecnie rozpoczyna się czwarty taki okres (trwający od 2021 do 2030 r.). 

Dotychczas ramy ETS były kilkakrotnie zmieniane w celu utrzymania zgodności systemu z nadrzędnymi celami unijnej polityki 
klimatycznej.

• Ramy prawne mające zastosowanie w czwartym etapie EU ETS zostały zmienione w 2018 r., aby zapewnić redukcję emisji pozwalającą 
UE osiągnąć swój cel na rok 2030 (zmniejszenie emisji o 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.) oraz zapewnić wkład w realizację 
celów porozumienia paryskiego

Fit for 55 - 17 czerwca odbył się dialog dotyczący pakietu Fit for 55, którego celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 
2030 roku. Proponowane zmiany legislacyjne dotkną każdej dziedziny gospodarki

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:02003L0087-20180408
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_pl
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_pl


Emisje w branży Cementowej - EPD
• Wyroby budowlane dystrybuowane na rynku UE posiadają obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych 

(DoP) oraz dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) - rozporządzenie CPR* 

• Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD - Environmental Product Declaration), jest dokumentem 
szczegółowo opisującym oddziaływanie produktu na środowisko podczas jego całego cyklu życia (LCA).

• EPD jest świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego 
wytwarzania i cyklu życia

• Określa ona ilościowo emisje towarzyszące wydobyciu surowców, energochłonność procesu produkcji, 
zużycie wody i wytwarzanie odpadów.

• Produkty z deklaracją EPD są wykorzystywane podczas budowy obiektów, dla których uzyskiwane są 
certyfikaty zrównoważonego budownictwa (np. LEED, BREEAM i inne).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych

EPD



Emisje w branży Cementowej - EPD
• Deklaracje środowiskowe typu III EPD są tworzone w oparciu o wymagania norm: 

• ISO 14067 Gazy cieplarniane - Ślad węglowy wyrobów - Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji
• ISO 14040 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura
• ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe - Deklaracje środowiskowe III typu - Zasady i procedury
• EN 15804 Zrównoważenie obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów 

budowlanych

• Są opracowywane po przeprowadzeniu oceny cyklu życia (LCA) zgodnie z obowiązującymi zasadami kategorii 
produktów (PCR). 

• Są zarządzane przez operatorów programu EPD w celu zapewnienia zgodności EPD z normą ISO 14025.

• Podlegają weryfikacji przez niezależną stronę trzecią, 

• Podmioty wydające i weryfikujące deklaracje III typu zrzeszone są w międzynarodowych organizacjach (m.in. 
ECO-Platform)

EPD



EN 15804 Zrównoważenie obiektów budowlanych - 
Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe 
zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych

„Cradle to gate” (od kołyski do bram zakładu):
• A1 - produkcja surowców 
• A2 - ich transport do zakładu
• A3 - proces produkcji 
• A4, A5, C1-C4 i D - nie ujęte etapy cyklu życia 

wyrobu





TYTUŁ SLADU

YTUŁ SLAJDU



• Jednym z narzędzi do wsparcia w procesie opracowywania EPD jest narzędzie GCCA – Industry EPD Tool for Cement 
and Concrete

• Jest to internetowe narzędzie w formie arkusza kalkulacyjnego do tworzenia EPD dla klinkieru, cementu, betonu 
oraz elementów prefabrykowanych

• Narzędzie pozostaje w zgodzie z zasadami kategoryzacji wyrobów (PCR) i uwzględnia wymogi norm: 
• EN 15804 Zrównoważenie obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji 

wyrobów budowlanych
• EN 16757 Zrównoważony charakter robót budowlanych  - Deklaracje środowiskowe wyrobów - zasady kategoryzacji 

wyrobu dla betonu i wyrobów z betonu 
• EN 16908 Cement i wapno budowlane - Deklaracje środowiskowe wyrobów - zasady kategoryzacji wyrobów będące 

uzupełnieniem postanowień EN 15804

• Zakresy uwzględnione w narzędziu obejmują fazy:
• Wyrobu (A1-A3)
• Wznoszenia (A4-5)
• Użytkowania (B1-B7)
• Końca życia (C1-4)



• W ramach narzędzia możliwe jest stworzenie: 

• Oświadczeń środowiskowych producenta
• do komunikacji produktowej zawierającego usystematyzowane informacje wpływu środowiskowego 

produktu w zgodzie z metodologią LCA 

• Raportów środowiskowych z kompletem danych wsadowych dla produktu z możliwością ich 
wyeksportowania do formatu *.xls. Dokument taki może posłużyć do opracowania deklaracji środowiskowej 
produktu (EPD) którą można poddać dalszej weryfikacji do podmiotu/audytora zewnętrznego (wymóg 
konieczny dla deklaracji środowiskowych produktu III typu)



Dziękuję za uwagę
 

…i zapraszam na późniejszy warsztat prezentujący możliwości narzędzia GCCA 


	Slajd 1
	Plan prezentacji
	Kontekst – zmiany klimatu
	Emisje - ślad węglowy
	Emisje - Zakres 1-2-3 (Scope 1-2-3)
	Slajd 6
	Schemat procesu produkcji cementu
	Składowe emisji w produkcji cementu (1)
	Składowe emisji w produkcji cementu (2)
	Składowe emisji w produkcji cementu (3)
	Emisje w branży Cementowej
	Emisje w branży Cementowej - EU ETS
	Emisje w branży Cementowej - EU ETS
	Emisje w branży Cementowej - EPD
	Emisje w branży Cementowej - EPD
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21

