Rozdziaá VI. Zastosowania fizyki
6.1. Czy grozi nam efekt cieplarniany?

Dyskusja na temat wystĊpowania lub nie efektu cieplarnianego w odniesieniu do
globalnego klimatu na Ziemi jest bardzo gorąca, jak na klimat przystaáo. KoniecznoĞü
dostosowania siĊ do regulacji prawnych Unii Europejskiej oznacza dodatkowe podatki, tzw.
„carbon tax”, które obciąĪają ceny paliw, gazu, a takĪe wszystkich innych dóbr, szczególnie
tych energocháonnych, jak materiaáy budowlane. Przeciwnicy tych uregulowaĔ prawnych
podnoszą argument o wystĊpowaniu naturalnego efektu cieplarnianego. Tak! WystĊpuje on
rzeczywiĞcie, i to duĪo wiĊkszy niĪ efekt spowodowany dziaáalnoĞcią czáowieka.
Naturalny efekt cieplarniany jest jednym z mechanizmów, dziĊki któremu istnieje Īycie
na Ziemi. Mimo ogromnej iloĞci energii docierającej do Ziemi ze SáoĔca (1340 W na kaĪdy
metr kwadratowy powierzchni prostopadáej do padania promieni) Ğrednia temperatura na
Ziemi wynosiáaby, bez atmosfery, zaledwie -15ºC. Gáówne skáadniki atmosfery, azot N2, tlen
O2, argon Ar (1%) są dla Ğwiatáa sáonecznego prawie w caáym zakresie widma przezroczyste.
Inaczej jest z gazami w postaci cząsteczek wieloatomowych, jak para wodna (H2O),
dwutlenek wĊgla CO2, a takĪe spotykane w Ğladowych iloĞciach w atmosferze ziemskiej
podtlenek1 azotu N2O, metan CH4. Wieloatomowa struktura pozwala tym gazom efektywnie
pocháaniaü promieniowanie podczerwone (którego niesie okoáo 40% energii w widmie
SáoĔca). Promieniowanie podczerwone dociera do powierzchni Ziemi, ale w swej powrotnej
drodze w kosmos jest pocháaniane przez gazy wieloatomowe2, zob. rys.3.10. W skutek tego,
Ğrednia temperatura na Ziemi jest wyĪsza niĪ to wynikaáoby z danych „astronomicznych”, aĪ
o 33 K, i wynosi +18ºC. Dla Īycia opartego na wodzie, zasadnicza róĪnica!
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Liczbafalowa(cmͲ1)
Ryc. 6.1. Mechanizmy efektu cieplarnianego: a) widmo (natĊĪenie, jednostki wzglĊdne) promieniowania
elektromagnetycznego w temperaturze 290 K ma maksimum w zakresie podczerwieni (dáugoĞü fali okoáo
9 ȝm); N2 i O2 w tym zakresie dáugoĞci fal nie pocháaniają energii, wiĊc atmosfera jest „przezroczysta”;
energia jest jednak dobrze pocháaniana przez H2O i CO2 – ich zakresy absorpcji siĊ uzupeániają; CO2
„zamyka” skutecznie moĪliwe okno ucieczki ciepáa z Ziemi (pomiary autor); b) w ciągu ostatnich 400 tys.
lat temperatura na Antarktydzie (linia czerwona) i zawartoĞü CO2 w atmosferze (linia czarna) byáy ĞciĞle
skorelowane (Ĩródáo: NAOA)

1

Poprawne chemicznie nazwy tych związków przestawiliĞmy w rozdziale III; tu stosujemy nazwy tradycyjne.
Ta dziwna pozornie zaleĪnoĞü jest konsekwencją prawa Plancka. Docierające do Ziemi promieniowanie ma
„temperaturĊ” 5700 K a wysyáane przez ZiemiĊ w kosmos okoáo 300 K. W konsekwencji, wiĊkszoĞü energii
cieplnej powracającej z Ziemia w kosmos jest unoszona przez promieniowanie podczerwone. Gazy cieplarniane
przeszkadzają w tej ucieczce, co w konsekwencji podnosi Ğrednią temperaturą na Ziemi.
2



109

Mechanizmy efektu cieplarnianego nie są proste, stąd i jego skutki nie są bezpoĞrednie.
W szczególnoĞci, o ile zawartoĞü dwutlenku wĊgla w atmosferze nie zaleĪy od temperatury3,
to iloĞü pary wodnej zaleĪy niezwykle silnie: od zawartoĞci prawie 0% w temperaturze 0ºC do
zawartoĞci 100% w temperaturze 100ºC4. Maáy wzrost temperatury na Ziemi powoduje
znaczny wzrost iloĞci H2O w atmosferze, co potĊguje efekt cieplarniany. Jest to rodzaj
dodatniego sprzĊĪenia zwrotnego, jak piszczące gáoĞniki, kiedy w pobliĪu jest mikrofon!

IloĞü CO2 w atmosferze, w przeciągu ostatnich setek tysiĊcy lat zmieniaáa siĊ niewiele, co
potrafimy udokumentowaü badając gáĊbokie pokáady lodu na Antarktydzie, zob. ryc. 6.1a.
Okazuje siĊ, Īe Ğrednia temperatura na Ziemi (a tĊ znamy np. z badania osadów muszli
skorupiaków) jest ĞciĞle skorelowana z zawartoĞcią CO2 (ryc. 6.1b). ZawartoĞü CO2 zmieniaáa
siĊ od 200 ppm (czĊĞci na milion) – wówczas Ğrednia temperatura spadaáa o 8ºC, do nieco
ponad 300 ppm – wówczas temperatura rosáa o +2ºC. Ryc. 6.2a przedstawia zmiany koncentracji CO2 w ciągu ostatniego tysiąca lat. Od początku ery przemysáowej, tak okoáo 1850
roku, obserwujemy wzrost CO2 – do dziĞ naturalny poziom tego gazu w atmosferze
(wynoszący okoáo 280 ppm) zostaá przekroczony prawie o 30%!

Ryc. 6.2.a) Wzrost CO2 w atmosferze; b) zmiany temperatury na póákuli poáudniowej (NOAA)

Wzrost poziomu CO2 nie oznacza wzrostu temperatury wszĊdzie i zawsze. Efekt cieplarniany
oznacza niekoniecznie wiĊkszą temperaturĊ, ale wiĊkszą iloĞü ciepáa akumulowanego w
atmosferze. Atmosfera, z prądami powietrznymi, wiatrami, opadami deszczu, burzami uĪywa
tego ciepáa do napĊdzania wewnĊtrznych procesów. Stąd efekt cieplarniany moĪe oznaczaü
nawet niĪsze temperatury latem i w dzieĔ,
pochmurne lata, ciepáe zimy ale z gwaátownymi
prądami mroĨnego powietrza znad bieguna.
OceĔ sam, czy grozi nam dodatkowy efekt
cieplarniany spowodowany spalaniem paliw
przez czáowieka, jakie moĪe mieü skutki i jak
moĪna jemu zapobiec!
Ryc. 6.3. Liczba tornad w USA w okresie 19551995 (ħródáo: NOAA, USA)
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Jak to pokazuje przykáad Wenus z gigantycznymi iloĞciami CO2 w atmosferze i ogromna temperaturą (do
500º C) iloĞü CO2 w atmosferze nie zaleĪy od temperatury tylko w „rozsądnym” zakresie temperatur.
4
W saunie jest duszno z powodu maáej zawartoĞci tlenu – ciĞnienie pary wodnej wypycha z sauny powietrze.
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