WP5
5.2

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZELENÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Zavedení LCA produktových toků určujících materiálů silničního stavitelství (beton, asfaltová směs, kamenivo
apod.)
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Souhrn
V roce 2017 byla činnost zaměřena na definování
produktových toků základních materiálů silničního
stavitelství, zejména výroby asfaltu a asfaltových
směsí. Zároveň byla provedena analýza energetické
náročnosti jednotlivých zpracovatelských procesů.
V oblasti primárních energetických zdrojů byla
provedena základní energetická bilance procesních
paliv a elektřiny, jakožto vstupů do výrobních
procesů jednotlivých materiálů. Výsledky řešení
budou použity jako vstupy do bilancí směsných
materiálů a při tvorbě výpočetních modelů
(kalkulátorů).

Oblast použití
Využití nových poznatků se předpokládá především
při vývoji a zavádění kalkulátoru uhlíkové stopy
a nástrojů analýzy životního cyklu staveb dopravní
infrastruktury z pohledu energetické náročnosti
a dopadů na životní prostředí.

Obr. 1 Procesy související s těžbou suroviny

Zpracování ropy, výroba asfaltu
Podle způsobu výroby jsou rozlišovány asfalty
destilační, polofoukané, oxidované, z odasfaltování,
krakové, přírodní a smíšené [1]. Zjednodušené
schéma výroby asfaltu zpracované podle [1] je
uvedeno na obr. 1. Znázorňuje typický proces
výroby používaný v soudobých rafineriích.

Metodika a postup řešení
Pro těžbu a zpracování ropy, výrobu asfaltů a
asfaltových směsí byla provedena podrobná analýza
technologických postupů a používaného strojního
vybavení se zaměřením na nejlepší dostupné
technologie (BAT). Na základě této analýzy byly
definovány typické produktové toky. Jako
informační zdroje pro tuto fázi byly použity
informace od zástupců firem působících v daném
odvětví (konzultace, konferenční příspěvky, odborné
články atd.), údaje výrobců technologických celků,
údaje z informačního systému EIA. Energetické toky
(elektrická energie, paliva) byly vztaženy
k jednotlivým procesům a přepočteny na tunu
produktu. Procesy tzv. „pre-combustion“ fáze, tedy
energetická náročnost výroby paliv a elektřiny,
nejsou v bilancích zahrnuty.

Výsledky

Obr. 2 Procesy v rafinérii

Data o spotřebě energií a o produkci emisí bývají
obvykle dostupná za rafinerii jako celek, případně za
jednotlivé technologické kroky, při nichž ale vzniká
širší spektrum produktů nebo meziproduktů. Proto je
potřeba dát pozor na správnou alokaci, která by měla
odrážet základní fyzikální vztahy mezi produkty [2].
V tomto případě se jedná o alokaci podle hmotnosti
produktů připadající na jednotkovou hmotnost
vstupní suroviny.

Těžba, doprava a skladování ropy
Blokové schéma zpracování základní suroviny pro
výrobu asfaltu – ropy – je znázorněno na obr. 1.
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Příprava asfaltových směsí, obalovny

Závěr

Blokové schéma typických procesů v obalovnách je
znázorněno na obr. 3.

Byly definovány produktové toky základního
materiálu. Na základě produktových toků byla
zpracována energetická bilance. Spotřeba energie
byla sumarizována do definovaných základních
procesů. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem ropy a
asfaltu a teplotám při zpracování jsou tyto procesy
energeticky velmi náročné.
V dalším období bude činnost zaměřena na další
zpřesnění provedených bilancí, alokaci spotřeby
na detailněji členěné produkty. Analyzovány budou
i další materiály používané v silničním stavitelství.
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Tab. 1 Energetická náročnost – obalovny
Zdroj dat

Spotřeba
[MJ/t]

Skandinávské země (moderní rafinerie)

276

LCA studie [5]

321

BAT technologie (EAPA, 1996)

378-389

Nizozemí (data z 50 obaloven)

348

Velká Británie

372

Česká republika (průměr)

340,6
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