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Cel pracy: Celem referatu było przedstawienie zagrożeń 
związanych z wysoką emisją gazów cieplarnianych do 
atmosfery oraz możliwości przeciwdziałania 
negatywnym skutkom działalności człowieka w branży 
betonowej. 
 
 
 
 
 
 



Sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych: 

- Stosowanie domieszek w produkcji cementu, 

- Spalanie odpadów w piecach cementowych, 

- Zagospodarowanie ciepła wytwarzanego przy wypale cementu, 

- Redukcja zanieczyszczeń podczas stosowania betonu, 

- Wychwytywanie dwutlenku węgla i jego ponowne wykorzystanie, 

- Stosowanie dodatków chemicznych w betonach, 

 

 



Stosowanie domieszek w produkcji cementu, 
 

Źródło: 
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,dodatki_do_be
tonu,10111 



Spalanie odpadów w piecach cementowych, 
 

Źródło:http://energetyka.wnp.pl/cementownie-moga-spalic-10-proc-polskich-
odpadow,264667_1_0_0.html 



Zagospodarowanie ciepła 
wytwarzanego przy wypale 
cementu 

• Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją: Kowalczyk L, Mroczko F.(2015). Współczesne instrumenty innowacji. 
Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Wałbrzych  

 



Redukcja zanieczyszczeń podczas stosowania betonu 
 

Źródło: Sokołowski M. Dziuk D.(2008), TioCem – Cement z przyszłością, X 
sympozjum naukowo – techniczne reologia w technologii betonu, s.5. 
 



Wychwytywanie dwutlenku węgla i jego ponowne 
wykorzystanie 

 

: 

Źródło: 
https://www.google.pl/search?q=sk%C5%82adowanie+co2+pod+ziemi%C4%85
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw4sjHlK3bAhWFyRQKHSQ_BM
QQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=0TsGbuTPHT4vpM: 
 



Stosowanie dodatków chemicznych w betonach 
 

Źródło: 
www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,domieszki_do_betonu,178 



Podsumowanie: 

• Należy nieustannie dążyć do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, ponieważ ich duża produkcja prowadzi do szkodliwego 
działania na nasza planetę, a także może spowodować wzrost cen 
cementu, a to do zastopowania gospodarki. 

 

• Wykorzystano już prawie wszystkie techniczne możliwe sposoby 
ograniczenia CO2 zatem należy opracować nowe, które nie wpłyną 
niekorzystanie na cenę surowca. 
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