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Program

1. Otwarcie Konferencji : mgr inż. Jerzy Stroński, WOIIB

2. Wprowadzenie : prof. Józef Jasiczak

3. Dekarbonizacja procesu produkcyjnego na przykładzie cementu i betonu ,                               

dr inż. Bożena Środa, SPC

4. Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym,                  

prof. Wit Derkowski

5. Budynek edukacyjny niemal zero-energetyczny na przykładzie Wydziału Architektury 

Politechniki Poznańskiej, prof. Edward Szczechowiak, prof. Sławomir Rosolski, PP



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2018/844 w sprawie efektywności energetycznej

z dnia 30 maja 2018 r. 
Unia jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego, bezpiecznego i

niskoemisyjnego systemu energetycznego do 2050 r. Aby zrealizować ten cel, państwa członkowskie i

inwestorzy potrzebują środków zmierzających do osiągnięcia do 2050 r. długoterminowego celu dotyczącego

emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji zasobów budowlanych odpowiedzialnych za około 36 %

wszystkich emisji CO 2 w Unii. Państwa członkowskie powinny dążyć do racjonalnej pod względem kosztów

równowagi między dekarbonizacją dostaw energii a zmniejszeniem końcowego zużycia energii. W tym celu

państwa członkowskie i inwestorzy potrzebują jasnej wizji, która ukierunkuje ich polityki i decyzje

inwestycyjne oraz obejmie orientacyjne krajowe kluczowe etapy i działania na rzecz efektywności energetycznej

z myślą o osiągnięciu celów krótko- (do 2030 r.), średnio- (do 2040 r.) i długoterminowych (do 2050 r.).



Przepływy CO2 do i z atmosfery wyrażone w Gt C na rok



Intensywna  produkcja lądowa, niskoemisyjna produkcja 

morska ??



Problemy globalne wynikające ze wzrostu ludności



Karbonizacja atmosfery i jej skutki





Przebieg  temperatury na podstawie emisji CO2;

prognozowane możliwości przy dekarbonizacji



Liderzy z 8 najbogatszych gospodarek świata zgodzili się ustawić 2 stopnie C jako max. 

granica globalnego wzrostu temperatury.



Ostatnie obserwacje : Ocean nabiera energii

• Naukowcy z Chin, USA i Włoch
wyliczyli, że w 2021 roku oceany
wchłonęły rekordowa ilość ciepła. W
ostatnich 25 latach wpompowano do
nich energię równoważną eksplozji 3,6
mld bomb atomowych zrzuconych na
Hiroszimę. Zawarta w wodzie energia
nadaje impet cyklonom i podkręca
ekstremalne zjawiska w atmosferze
powoduje coraz więcej klęsk
żywiołowych na Ziemi.



Góra lodowa A-68 – jedna z największych znanych gór lodowych , która 

powstała w Antarktyce  w lipcu 2017 roku. W chwili powstania miała 

powierzchnię około 5800 km². 



Zegar zagłady z 1947 roku stworzony przez The Bulletin of the 

Atomic Scientists - globalna niestabilność – 100 sekund do końca



Emisje CO2 na świecie



Emisje CO2 per kapita na świecie i w Polsce, UE = 5,8 t, 

Polska 7,89 t







Dziękuję! Następne interesujące wystąpienia

.
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