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Gdy by wy mie nić naj waż niej sze spra wy,
któ ry mi ży ła w ostat nim ro ku bran ża

alu mi nio wa na świe cie, jed ną z nich by ło by
z pew no ścią ogra ni cze nie emi sji dwu tlen ku
wę gla. Alu mi nium jest eko lo gicz ną al ter na -
ty wą dla in nych ma te ria łów, co do ce nia ją
klien ci za in te re so wa ni ko rzy sta niem z su -
row ców ge ne ru ją cych jak naj mniej szy ślad
wę glo wy. 

Cel 2050
Ame ry kań ski kon cern Al coa chce osią gnąć
cał ko wi tą neu tral ność wę glo wą do 2050 r.
Plan za kła da, że w 2024 r. – w po rów na niu
z 2015 r. – bez po śred nie i po śred nie emi sje
dwu tlen ku wę gla hut i za kła dów pro duk cji
tlen ku gli nu kon cer nu ma ją się zmniej szyć
o 30 proc., zaś do 2030 r. o ko lej nych 50 proc.

Jed nak fir mą, któ ra naj bar dziej ko ja rzy się
z ze ro emi syj no ścią, jest nor we ski Hy dro. Już
w 2022 r. kon cern chce za cząć do star czać
na ry nek alu mi nium z nie mal ze ro wym śla -
dem wę glo wym (0,5 – 1 kg CO2 na 1 kg me -
ta lu). Am bi cją Hy dro jest, aby w 2023 r. roz -
po cząć do sta wy ta kie go wła śnie me ta lu
na ska lę prze my sło wą. Po dob nie jak Al coa
Hy dro chce osią gnąć peł ną neu tral ność kli -
ma tycz ną w 2050 r. Obec nie przy wy twa rza -
niu 1 to ny alu mi nium w hu tach kon cer nu
uwal nia się ok. 4,9 to ny CO2, co i tak jest jed -
nym z lep szych wy ni ków w bran ży. Aby osią -
gnąć ce le, Nor we go wie pla nu ją m.in. wy ko -
rzy sta nie tech no lo gii po zwa la ją cych na prze -
chwy ty wa nie i gro ma dze nie CO2.

Dą że nie do ze ro emi syj no ści przy bie ra nie -
kie dy dys ku syj ne for my. Ro syj ski kon cern
Ru sal zde cy do wał się np. wy dzie lić i sprze -
dać in nej fir mie ak ty wa ge ne ru ją ce zbyt du -
że emi sje. Do no wej spół ki tra fią za kła dy pro -
du ku ją ce tle nek gli nu w Achiń sku, Bo go -
słow sku, Ura lsku i Pi ko le wie oraz hu ty alu -
mi nium w Brac ku, Ir kuc ku, No wo kuź niec ku,
Woł go gra dzie i Kan dałak szy.

Sprze daż ak ty wów to część stra te gii Ru sa -
lu, któ ry rów nież do 2050 r. chce się stać fir -
mą ze ro emi syj ną. Wła dze kon cer nu nie kry -
ją, iż wy dzie le nie ak ty wów wy mu si li klien ci,
któ rzy chcą ku po wać alu mi nium wy twa rza -
ne w spo sób przy ja zny śro do wi sku. Dzię ki
spryt ne mu ru cho wi Ro sjan bę dą mo gli je te -
raz ku pić od „czy ste go” Ru sa lu. Na mar gi ne -
sie, nie wia do mo, czy Ru sal utra ci re al ną

kon tro lę nad swo ją „brud ną” czę ścią. Gwo li
ści sło ści koncern in we stu je też kro cie w rze -
czy wi ste zmniej sze nie emi sji. Na po cząt -
ku 2022 r. uru cho mił np. no wą hu tę alu mi -
nium Taj szet w ob wo dzie ir kuc kim. Jej rocz ne
zdol no ści pro duk cyj ne to 428,5 tys. ton alu -
mi nium pier wot ne go. Kom bi nat za si la ny jest
wy łącz nie ener gią ze źró deł od na wial nych,
a kon kret nie z elek trow ni wod nych w Bo gu -
czań sku, Kra sno jar sku i Brac ku.

Astro no micz ne kosz ty

Jak wy li czył In ter na tio nal Alu mi nium In sti tu -
te, ogra ni cze nie emi sji CO2 przez sek tor alu -
mi nio wy po chło nie w cią gu trzech naj bliż -
szych de kad astro no micz ną kwo tę 1,5 bln dol.
Obec nie przy pro duk cji jed nej to ny alu mi -
nium pier wot ne go po wsta je śred nio 16,1 tony
CO2. W 2050 r. emi sje ma ją się zmniej szyć
do za le d wie 1 to ny  CO2 1 to nę alu mi nium.

Głów ną przy czy ną wy so kiej emi syj no ści
pro dukcji CO2 jest ener gia elek trycz na wy ko -
rzy sty wa na m. in. w pro duk cji za rów no tlen -
ku gli nu, jak i czy ste go alu mi nium. Od po wia -
da ona za ok. 60 proc. CO2 uwal nia ne go przez
bran żę alu mi nio wą. Roz wią za niem jest przej -
ście pro du cen tów na prąd wy twa rza ny ze źró -
deł od na wial nych. Już te raz no we hu ty alu mi -
nium po wsta ją w po bli żu hy dro elek trow ni,
np. w Nor we gii, na Sy be rii czy w chiń skiej
pro win cji Jun nan. Z ko lei w re gio nie Za to ki
Per skiej bu du je się w tym ce lu elek trow nie
so lar ne.

Plan IAI nie za kła da jed nak, że bran ża alu -
mi nio wa przej dzie na za si la nie prą dem ze
źró deł od na wial nych, bo ta ka opcja by ła by
jesz cze droż sza. In ter na tio nal Alu mi nium In -
sti tu te za kła da, że w 2050 r. pro duk cja alu mi -
nium pier wot ne go na świe cie wzro śnie o za -
le d wie 4 mln ton w po rów na niu z ok. 68 mln
ton wy twa rza ny mi obec nie. Neu tral ność kli -
ma tycz na bran ży osią gnię ta ma zo stać na to -
miast przede wszyst kim dzię ki gi gan tycz -
nym in we sty cjom w re cy kling. IAI za kła da
wzrost wo lu me nu alu mi nium z od zy sku z
32 mln ton obec nie do 81 mln ton w 2050 r.
Pro duk cja z re cy klin gu ge ne ru je za le d wie
5 proc. CO2 po wsta ją ce go przy wy twa rza niu
alu mi nium pier wot ne go.

Pe kin ma wła sne zda nie
Nie za leż nie od wy sił ków po dej mo wa nych
przez za chod nie kon cer ny sta wia ją ce na de -
kar bo ni za cję o tym, czy pro duk cja alu mi nium
sta nie się ni sko emi syj na, za de cy du je naj więk -
szy wy twór ca alu mi nium, czy li Chi ny.

Pań stwo Środ ka jest za in te re so wa ne te ma -
tem. Jed nak nie za wszel ką ce nę. Chiń ski
pre zy dent Xi Jin ping stwier dził pod ko niec
stycz nia 2022 r., iż am bit ne ce le kli ma tycz -
ne nie mo gą prze sła niać in nych, rów nie waż -
nych ce lów, któ re po sta wił so bie Pe kin, ta -
kich jak dostar cze nie od po wied niej ilo ści
żyw no ści, ener gii i ma te ria łów w ce lu – jak
to okre ślił Xi Jin ping – za pew nie nia nor mal -
nych wa run ków ży cia dla mas.

Wy po wiedź chiń skie go pre zy den ta świad -
czy ja sno o tym, iż w swo jej po li ty ce kli ma -
tycz nej Pe kin kie ro wać się bę dzie prag ma ty -
zmem. Chi ny po sta wi ły so bie za cel osią gnię -
cie ze ro emi syj no ści do 2060 r. Kry zys ener -
ge tycz ny, do któ re go do szło w Chi nach
w dru giej po ło wie 2021 r., spo wo do wał jed -
nak, iż wła dze zde cy do wa nie zła go dzi ły swo -
ją kli ma tycz ną re to ry kę.

GB

Trudna droga do dekarbonizacji
Drastyczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez branżę aluminium kosztować
może do 2050 r. nawet 1,5 bln dol. Mimo to producenci wydają się zdeterminowani,
aby osiągnąć ambitne cele.

81
mln ton

taka ma być wielkość globalnej
produkcji aluminium wtórnego

w 2050 r. Dziś jest to nieco ponad
30 mln ton.
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