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Istota transformacji energetycznej 

Wytwarzanie energii 
elektrycznej z paliw kopalnych:
❑ węgiel kamienny,
❑ węgiel brunatny 
❑ gaz ziemny

❑ ropa naftowa

Transport samochodowy 
z  napędem spalinowym
❑ samochody osobowe (SO)
❑ lekkie samochody  

ciężarowe   (LSC) o wadze 
do 3,5t

❑ ciężkie samochody 
ciężarow (CSC) o wadze 
ponad 3,5 t

Wytwarzanie energii 
elektrycznej z  odnawialnych 
źródeł energii:
❑ energia wiatru,
❑ energia słoneczna

Transport samochodowy 
z napędem elektrycznym
(dotyczy wszystkich rodzajów
pojazdów samochodowych
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Kluczowe problemy w procesie  
realizacji transformacji energetycznej 

❖ Produkcja urządzeń umożliwiających korzystanie z energii 
odnawialnej
- turbiny wiatrowe (lądowe=onshore; morskie =offshore),
- panele fotowoltaiczne,
- baterie dla magazynowania energii elektrycznej,
- samochody   elektryczne.

Produkcja każdego z tych urządzeń wymaga nowych
materiałów do ich budowy, często w postaci specyficznych, 

surowców mineralnych, spośród których wiele było 
dotychczas stosowanych rzadko lub w niewielkich ilościach.
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Transformacja Energetyczna vs.  Górnictwo

▪ Dynamiczny wzrost produkcji tych urządzeń powoduje
niespotykane zwiększenie popytu na określone surowce
mineralne, a tym samym stwarza nowe i wielkie wyzwania
przed górnictwem zajmującym się ich wydobywaniem.

Górnictwo musi zmienić strukturę wydobywanych
surowców 

▪ Dla zapewnienia dostępu do tych niezbędnych surowców wiele
krajów na świecie opracowuje Listy tzw. surowców krytycznych
(critical minerals), które dotyczą zarówno metalicznych jak
niemetalicznych surowców mineralnych.

▪ Istotnym jest też zapewnienie kierunków dostaw tych
krytycznych surowców dla potrzeb gospodarki krajowej.
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Ustalanie listy surowców krytycznych

Podstawowe dwa 
kryteria :

▪ Znaczenie dla  funkcjonowania 
i rozwoju gospodarki danego 

kraju, szczególnie jej 
kluczowych sektorów, 

decydujących o rozwoju 
technologicznym i dobrobycie 

społeczeństwa. 

▪ Poziom ryzyka dostępności 
dostaw surowca (przerwanie 

czy też ich ograniczenie).
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Przykładowe listy surowców krytycznych
Krytyczne surowce mineralne (Critical minerals)

Stany Zjednoczone Ameryki USA (35) 2018r. Unia Europejska (30), 2020r.
Aluminium (boksyt) Mangan Antymon Grafit

Antymon Niob Baryt Kauczuk natur.

Arsen Platynowce Beryl Niob

Baryt Potaż Bizmut Platynowce

Beryl REE-metale ziem.rzad. Boran Fosforyty

Bizmut Ren Kobalt Fosfro

Cez Rubid Węgiel koksujący Skand

Chrom Skand Fluoryt Krzem metal.

Kobalt Stront Gal Tantal

Fluoryt Tantal German Wolfram

Gal Tellur Hafn Wanad

German Cyna HREE – Ciężkie REE Boksyty

Grafit Tytan LREE – Lekkie REE Lit

Hafn Wolfram Ind Tytan

Hel Uran Magnez Stront

Ind Wanad
Lit Cyrkon

Magnez
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Kraje będące największymi dostawcami surowców krytycznych do UE 



Energetyka wiatrowa – turbiny wiatrowe
elementy turbiny
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Moc turbiny lądowej
- średnia wielkość   2,6 MW
- oferta turbiny 5MW   (2021r.)

Moc turbiny morskiej
- średnia wielkość   5,5 MW
- oferta turbiny 10 – 14 MW   (2021r.)
- w niedalekiej przyszłości  20 MW

Większa moc turbiny  to mniejsze zużycie materiałów, a tym samym 
surowców mineralnych.

Wybrane parametry współczesnych 
turbin wiatrowych
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Energetyka wiatrowa

10

Stan aktualny  (dane na koniec 2020r.)
▪ Świat 745 GW (w tym Chiny 290 GW)
▪ Europa 220 GW (ląd 195 GW; morze 25 GW)

(przodują Niemcy z 63 GW)
▪ Polska 6,35 GW (turbiny lądowe)

Perspektywy rozwoju
▪ Globalne potrzeby rozwojowe do 2040r. są oceniane na 

180 GW/rok
▪ Europa – 2030r. scenariusz średni 323 GW, w tym 70 GW 

na morzu; 2040r. – na morzu od 130 do 180 GW.
▪ Polska – rozwój energetyki wiatrowej morskiej 

Scenariusz podstawowy :
2030r. – 10 GW mocy na lądzie i 5,9 GW na morzu,
2040r.  - 10 GW mocy na lądzie i 11 GW na morzu.



Energetyka wiatrowa – turbiny wiatrowe

Surowce mineralne niezbędne do budowy 
turbiny:
▪ żelazo - produkcja żeliwa i stali nierdzewnej dla budowy 

wieży, gondoli,  wirnika i fundamentu oraz trwałych 
magnesów generatora,

▪ chrom, mangan, molibden, nikiel, niob  - domieszki do 
produkcji stali  o odpowiednich parametrach 
wytrzymałościowych,

▪ aluminium - materiał do budowy gondoli oraz stosowany 
w łopatach  śmigła,

▪ miedź - szerokie zastosowanie w uzwojeniach generatora, 
kablach, falownikach i systemach kontrolnych,

▪ ołów - lutowanie i osłon kabli transmisyjnych,
▪ cynk - zabezpieczenie przed korozją
▪ bor – składnik trwałych magnesów (neodym – żelazo –

bor) NdFeB,
▪ metale ziem rzadkich (neodym, dysproz, prazeodym terb) 

– kluczowe składniki trwałych magnesów,
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Zapotrzebowania na podstawowe 
surowce mineralne do produkcji turbin 

wiatrowych
Stan aktualny:

Surowiec 
mineralny

Turbina wiatrowa o mocy 1 MW

Morska - offshore
kg

Lądowa – onshore
kg

Miedź 8 000 2 900

Nikiel 240 403

Mangan 790 780

Chrom 525 470

Molibden 109 99

Cynk 5 500 5 500

MZR (REEs) 239 14

Razem: 15 403 10 166 Źródło; Raport 
IEA, 2021
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Czy energia wiatrowa uzyskiwana przez 
turbiny wiatrowe jest rzeczywiście zielona ?

• Wśród materiałów budowlanych turbiny wiatrowej dominuje
stal, której produkcji jest zależna od rudy żelaza i węgla
koksującego ( 70% globalnej produkcja stali wymaga węgla).

• Produkcja turbiny wiatrowej wymaga użycia :

- 100 -200 ton stali i ok. 220 ton węgla koksowego do jej
wyprodukowania,

- 200 - 400 ton betonu (wapień, gips, żwir, kruszywo, piasek,
na wybudowanie fundamentu, itp..

- energii elektrycznej, która często  jest produkowana 
z węgla. 

Ślad węglowy w jej produkcji jest bardzo wyraźny
Ponadto, eksploatacja powyższych surowców mineralnych  
negatywnie oddziaływuje na środowisko oraz na zdrowie 

pracowników i mieszkańców. 13
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Energetyka słoneczna 
❑ Podstawowym elementem paneli fotowoltaicznych są moduły (cele)

fotowoltaiczne, w których następuje proces konwersji energii
promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

❑ Rodzaj zastosowanej warstwy półprzewodnikowej decyduje o rodzaju
ogniwa i zastosowanych surowców mineralnych.



Energetyka słoneczna 
• W przypadku ogniw I generacji dominującym minerałem jest krzem (Si)

(ogniwa monokrystaliczne i polikrystaliczne o grubości 0,1-0,3 mm);
aktualnie dominujący na rynku. Stosuje się także german (Ge) i selen (Se).

• W przypadku ogniw II generacji (cienkowarstwowych o grubości 0,001 –
0,08 mm) stosowane są inne materiały półprzewodnikowe bazujące na
różnych surowcach krytycznych, które są napawane na szkło, plastik lub
metal:

- tellurek kadmu (CdTe),
- diselenek miedzi, indu i galu (CIGS), 
- arsenek galu (GaAs), 
- amorficzny krzem (a - Si).
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▪ Pozostałe elementy panelu PV to:
- rama zbudowana z aluminium i pokryta srebrem,
- okablowanie wykorzystujące miedź, 
- szyby chroniące moduły fotowoltaiczne wykonane ze szkła hartowanego 

zawierającego krzemionkę, pokryte warstwą any-refleksyjną zawierająca azotek
krzemu lub tlenek tytanu, mającą zwiększyć wydajności modułów fotowoltaicznych,

- Konstrukcje wsporcze wykonane z żelaza i wielu innych dodatków mineralnych. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://dombezrachunkow.com/fotowoltaika/przygotowanie-instalacji-fotowoltaicznej-budynku-w-10-krokach/&psig=AOvVaw1E79_oUanbX57F6wzOpaub&ust=1629376724236000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCIib_bjLuvICFQAAAAAdAAAAABAF
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❑ Zainstalowanie 1 MW mocy farmy fotowoltaicznej wymaga  w przypadku modułów 
krzemowych użycia  3 900 kg krzemu i  2 800 kg miedzi. 
(Raport IEA , 2021)

❑ Natomiast , na wykonanie powierzchni 1 m2 modułu krzemowego potrzeba: 
1,15 kg krzemu, 2,63 kg aluminium, 10,6 kg szkła hartowanego i 0,13 kg miedzi.

❑ W przypadku modułu II generacji zbudowanego np. z tellurku kadmu (CdTe)  
potrzeba:   10,54 g kadmu, 11,54 g telluru, 19,7 kg szkła i 0,215 kg miedzi.

❑ Polska ma zwiększyć aktualną moc instalacji fotowoltaicznych aktualnie wynosząca
6,3 GW w okresie do 2030 r. o 5 -7 GW, a w okresie do 2040 r. o 10 -16 GW
(wg dokumentu. (PEP 2040)

❑ W skali Unii Europejskiej  prognozuje się, ze moc instalacji fotowoltaicznych będzie 
wzrastać, z aktualnej wielkości 150 GW, o ok. 18,2 GW w skali roku.

❑ W skali globalnej moc instalacji fotowoltaicznych wynosi ok. 720 GW i ma
wzrastać rocznie średnio o 120 GW nowej mocy.

Zapotrzebowania na podstawowe surowce 
mineralne do produkcji paneli fotowoltaicznych



Surowiec 
mineralny

Popyt 
w 2020 r.

kt

Wzrost 
2030/2020

Wzrost 
2040/2020

STEPS SDS STEPS SDS

Miedź 340 1,50 2,58 2,75 2,90

Krzem 390 1,15 2,08 1,74 2,10

Srebro 1,1 1,10 1,85 1,15 1,20

Prognozy zapotrzebowania na podstawowe 
surowce mineralne do produkcji paneli PV 

w 2030 i 2040 r.
Panele krzemowe 

❑W 2040 r. popyt na kadm i tellur wzrośnie 7-krotnie. Wg scenariusza SDS to 
odpowiednio  1 300 t  i 1 400 t.  Obecna globalna produkcja kadmu wynosi 
23 000 t, a telluru 500 t.

❑ W przypadku ogniw z arsenku galu (GaAs), których udział w rynku w 2040 r. może 
wynosić ok, 5 %,  zapotrzebowanie na arsen może wynosić 8 000 t (25% obecnej 
globalnej produkcji) i na gal 3 500 t (10-razy więcej niż obecna produkcja światowa.

STEPS
Stated Policies Scenario

SDS
Sustainable Development 
Scenario

Panele cienkowarstwowe  CdTe i  GaAs
Źródło; Raport IEA, 2021
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Surowce 

mineralne         

Energia wiatrowa Energia 

solarna

Energia

jądrowa

Energia 

węglowa

Energia 

gazowamorska lądowa

Miedź x x x x x x

Nikiel x x x x

Mangan x x x x

Kobalt x

Chrom x x x x x

Molibden x x x

Cynk x x x

REEs x x

Krzem x

Inne x x x x x

Razem, kg 15 403 10 166 6 832 5 273 2 480 1 150

Aktualne zapotrzebowanie na surowce mineralne 
dla budowy różnych źródeł energii  w przeliczeniu 

na 1 MW mocy - podsumowanie

Źródło; Raport IEA, 2021
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Magazynowanie energii - baterie
❑ Magazynowanie energii elektrycznej to dominujące wyzwanie 

transformacji energetycznej.  Problem dotyczy:
- magazynowania energii ze źródeł  OZE, 
- produkcji  baterii dla pojazdów elektrycznych,  w przyszłości także
samolotów  i transportu morskiego,

- osiągnięcia znaczącego wzrostu pojemności magazynowania energii.

❑ Aktualnie na rynku dominują baterie litowo-jonowe, mające najwyższy 
współczynnik stosunku zmagazynowanej energii do wagi. 

❑ Materiałem anodowym najczęściej jest grafit, a katodowym tlenki litu i 
takich materiałów jak kobalt, mangan, nikiel, aluminium.  

❑ Najczęściej spotykane baterie litowo-jonowe mają swoją nazwę
pochodzącą od materiału katodowego: NMC – (nikiel- mangan-kobalt),
NCA –nikiel-kobalt aluminium, LMO –lit - tlenek manganu, LFP – lit- żelazo
– fosforan.

❑ Zmagazynowanie przez typową baterię litowo-jonową 1 MWh energii
wymaga użycia 0,28 kg litu oraz 0,64 kg grafitu.

20



Przeciętne wielkości surowców mineralnych 

dla baterii różnej klasy samochodów

21

Największe 
zapotrzebowanie na 

baterie będzie w klasie 
samochodów 

osobowych, których 
jest najwięcej. 

W 2020 roku na 
świecie było 

zarejestrowanych 
blisko 1,3 mld takich 

samochodów 
wyposażonych w 
silniki spalinowe. 

Liczba samochodów 
ciężarowych w klasie 

ponad 3,5 tony 
wynosiła 240 mln,

a w klasie poniżej 3,5 
tony ok. 100 mln.
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Źródło: Bloomberg, NEF, 2021

Przewiduje się drastyczny wzrost popytu na surowce 
mineralne niezbędne do produkcji baterii

Wzrost ten jest powodowany głównie przez
ambitne plany budowy samochodów elektrycznych.



Pojazdy z silnikami elektrycznymi  (EV)

▪ Problem jest ważny – transport drogowy odpowiada za ok. 20% emisji CO2 .

▪ Dwa główne elementy składowe samochodu elektrycznego decydują 
o wyraźnie zwiększonej ilości surowców mineralnych dla jego 
wyprodukowania:

- baterie magazynujące energię elektryczną, 
- silnik elektryczny, wyposażony w magnes trwały.

▪ Produkcja silnika elektrycznego wymaga takich surowców mineralnych jak: 
- żelazo,  bor, nikiel, kobalt oraz stopy metali ziem rzadkich (głównie
neodym, dysproz, prazeodym, terb).

▪ Inne elementy samochodu wykorzystują również różne surowce mineralne, 
np.  urządzenia elektroniczne (tantal, cyna, wolfram, srebro i złoto); czujniki, 

szyby, lusterka, filtry UV, zabezpieczenie antykorozyjne (metale ziem 

rzadkich – itr, cer, lantan, neodym), platyna i inne.

▪ Tylko europejski przemysł samochodowy potrzebuje rocznie od 
5 - 10 tys. ton metali ziem rzadkich. 

23



Pojazdy z silnikami elektrycznymi  (EV)

❑ Przeciętny pasażerski samochód elektryczny w porównaniu
z odpowiedniej klasy samochodem z silnikiem spalinowym,
pojawia się jako olbrzymi konsument surowców
mineralnych.

❑ Dla jego wytworzenia potrzeba wydobyć górniczo 500 razy
więcej zasobów Ziemi zawierających niezbędne surowce
mineralne oraz je przetworzyć, niż w przypadku samochodu
z silnikiem spalinowym.

❑ Uwzględniając czas życia baterii każdy kilometr przejechany 
samochodem elektrycznym konsumuje 
1,5 kg zasobów Ziemi.

❑ W przypadku samochodu z silnikiem 
spalinowym to tylko 0,06 kg.
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Udział czystych technologii energetycznych 
w całkowitym zapotrzebowaniu na wybrane

surowce mineralne

Źródło: 
IEA report  2021.     

STEPS – scenariusz wg zatwierdzonej polityki
SDS – scenariusz wg zrównoważonego rozwoju 25



Kluczowe pytania :
❑ Czy wystarczy zasobów określonych surowców mineralnych, aby 

realizować plany przejścia do Zielonej Energii ?

❑ Czy krytyczne surowce mineralne nie będą dobrem deficytowym, 
rodzajem „wąskiego gardła” w globalnej transformacji 
energetycznej ?

Prognozowana produkcja wybranych surowców mineralnych 
oraz kształtowanie się popytu do 2030 r. wg  scenariusz SDS 

Żródło: IEA Raport,
2021
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Surowiec 
mineralny 

Produkcja
tony

Największy 
producent

Udział w światowej 
produkcji, %

Zasoby przemysłowe 
(reserves),   tony

Aluminium 65 000 000 Chiny 57 Zas. bilans. 55÷75 mld 

Chrom 40 000  000 RPA 40 570 000 000

Cynk 12 000 000 Chiny 35 250 000 000

Kobalt 140 000 DR Kongo 68 7 100 000

Fluoryt 7 600 000 Chiny 57 320 000 000

Gal 300 Chiny 97 Brak danych

German 130 Chiny 66 Brak danych

Grafit 1 100 000 Chiny 59 320 000 000

Lit 82 000 Australia 49 21 000 000

Miedź 20 000 000 Chile 29 870 000 000

Nikiel 2 500 000 Indonezja 30 94 000 000

Platynowce 380 RPA 50 67 000 000

REE 240 000 Chiny 58 120 000 000

Wolfram 84 000 Chiny 82 3 400 000

Wanad 86 000 Chiny 61 22 000 000

Światowa produkcja wybranych surowców mineralnych w 2020r. oraz ich zasoby 
przemysłowe  i   kraj o największej produkcji  (Źródło. USGS, 2021)



❑ Chiny zajmują pierwszą pozycję w górnictwie surowców
mineralnych z 23,6% udziałem. Następne kraje to USA
(12,8%); Rosja (9,2% ) i Australia (7,4%). Pozostałe kraje
świata maja 47% udział.

❑ Aktualnie Chiny są największym na świecie producentem 32
różnych surowców mineralnych, w tym również krytycznych
(critical minerals).

❑ Dotyczy to następujących surowców mineralnych z różnych
grup:

‒ 4  z grupy „Żelazo i metale żelazne: molibden, tytan, wolfram, 
wanad,

‒ 14 z grupy metali nieżelaznych: aluminum, antymon, arsen, 
bizmut, kadm, gadolin, ind, ołów, rtęć, metale ziem rzadkich,
tellur, cyna, cynk,

‒ 1 z grupy metali szlachetnych : złoto,
‒ 11 z grupy minerałów przemysłowych : baryt, bentonit, 

fluoryt, grafit,  gips, kaolin, magnezyt, fosfat, sól, siarka, talk,
‒ 2 z grupy paliw mineralnych: węgiel energetyczny i koksowy. 

Dominacja Chin w światowym górnictwie surowców 
mineralnych, szczególnie w grupie krytycznych

Kopalnie metali ziem 
rzadkich
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Wydobycie REEs – metali ziem rzadkich na 
świecie w latach 2000-2020. Na osi pionowej 
zawartość REO – ekwiwalent tlenków REE 
(rare earth oxides equivalent) w tonach

Światowe  górnictwo metali ziem 
rzadkich REE 

Główne kraje i produkcja górnicza 
REO w 2020r.
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Światowe  górnictwo kobaltu 

Wydobycie  kobaltu na świecie w latach 2000 – 2021 
w tonach Główne kraje i produkcja górnicza 

kobaltu w 2020r.



Światowe  górnictwo  litu

Wydobycie  litu na świecie w latach 2000 – 2020 w 
tonach

Główne kraje i produkcja 
górnicza litu w 2020r.
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Wnioski 
1. Powszechne wprowadzenie czystych/zielonych technologii

energetycznych dla osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych w
horyzoncie 2050 roku jest wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym świata.

2. Cel ten powoduje znaczący wzrost popytu na surowce mineralne,
w tym krytyczne, szczególnie będzie to widoczne w okresie
najbliższych dwóch lub trzech dziesięcioleci. Stanowi to ogromne
wyzwanie dla górnictwa i geometalurgii.

3. Świadomość tego faktu jest w opinii społecznej znikoma i często
pomijana.

4. Analizy instytucji światowych (IEA, World Bank, Roskill, USGS)
wskazują że wyprodukowanie jednostki energii elektrycznej z użyciem
technologii wykorzystujących energię wiatrową i słoneczną, wymaga
wyraźnie większej ilości surowców mineralnych niż w przypadku
technologii bazujących na paliwach kopalnych – zaburza to pojęcie
czystej energii.
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4. W stosunku do wielu kluczowych surowców krytycznych
prognozowany wzrost ich popytu jest praktycznie bardzo
trudny do zrealizowania, co będzie skutkować
ograniczeniem ich dostępności i może spowolnić plany
transformacji energetycznej.

4. Ponadto, zbyt intensywne działania w zakresie zwiększania
produkcji górniczej surowców mineralnych, szczególnie
krytycznych, będą mogły stwarzać sytuacje kolizyjne -
niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, szczególnie
w sferze oddziaływania na środowisko i społecznej.

Wnioski  c.d.
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6. Zapobieganie takim sytuacjom wymaga szybkiego podjęcia
wielokierunkowych działań w wymiarze globalnym:

• racjonalną i oszczędną gospodarkę zasobami złóż
surowców mineralnych, szczególnie krytycznych,

• prowadzenie prac nad rozpoznaniem nowych złóż i ich
zagospodarowaniem,

• rozwój niekonwencjonalnych technologii eksploatacji złóż,
• stosowanie w praktyce zasady 3R (reduce – reuse- recycle).

7. Podane przykłady górniczej eksploatacji złóż kluczowych
surowców mineralnych – metali ziem rzadkich, kobaltu
i litu – bardzo wyraźnie potwierdzają ilościową zmianę
popytu na te surowce w wymiarze globalnym i postępującą
zmianę górniczego krajobrazu świata.



Dziękuję za uwagę !!

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/GIGinstytutbadawczy/&psig=AOvVaw1zzVrAK6gU036yggrGgBOM&ust=1629360321242000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCIjgu62OuvICFQAAAAAdAAAAABAD

