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Souhrn 

V roce 2018 byla činnost zaměřena na definování 
produktových toků základních materiálů silničního 
stavitelství, zejména výroby betonových směsí. Byla 
provedena analýza energetické náročnosti 
jednotlivých zpracovatelských procesů. V oblasti 
primárních energetických zdrojů byla provedena 
základní energetická bilance procesních paliv 
a elektřiny, tedy vstupů do výrobních procesů 
v betonárnách. 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. 

Metodika a postup řešení 

Pro výrobu betonů byla provedena podrobná analýza 
technologických postupů a používaného strojního 
vybavení se zaměřením na nejlepší dostupné 
technologie. 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 

Betonárny lze rozdělit na dva základní typy: 

 stálé, 

 mobilní. 

Technologické procesy jsou u obou typů obdobné. 
Rozdíl z pohledu LCA je ve výrobě procesního 
tepla. U stálého typu se pro výrobu procesního tepla 
využívá obvykle zemní plyn (pokud je v lokalitě 
dostupná plynovodní přípojka), nebo propan-butan 
z instalovaných zásobníků. V mobilních betonárnách 
se nejčastěji používá lehkých topných olejů. 
Jednotlivé technologické celky jsou poháněny 
elektrickou energií. Dočasným řešením, které má 
ovšem výrazně negativní dopad na energetickou 
bilanci, může být výroba elektřiny pomocí 
dieselagregátu (např. pokud je poddimenzovaná 
přípojka). Typické blokové schéma betonárny je 
na obr. 1. 

 

 

Obr. 1 Schéma betonárny 

 

Tabulka 1 uvádí výsledky provedených rešerší 
a analýz. Analýzou údajů z 12 českých betonáren 
byla zjištěna spotřeba energie při výrobě betonových 
směsí v rozmezí od 17,3 do 36,1 MJ.t-1 směsi, 
s průměrnou hodnotou 26,4 MJ.t-1 (bez započítání 
betonárny s vlastní výrobou části elektřiny z nafty). 
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Tab. 1Energetická náročnost – betonárny 

 

Typ, energetické zdroje Spotřeba 
[MJ.t-1] 

Stálé, elektřina + zemní plyn 23,5 

Stálé, elektřina + propan-butan 24,8 

Stálé, elektřina + nafta 104,5 

Mobilní, elektřina + lehký topný olej 27,2 

LCA [1], elektřina + topné oleje 29,3* 

LCA [2], elektřina + topné oleje 28,3 

LCA [3], elektřina + topné oleje 21,3 

Pokud by se do energetické bilance výroby 
betonových směsí započítala spotřeba motorové 
nafty při manipulaci s materiálem pomocí 
stavebních strojů (kolové nakladače apod.), došlo by 
ke zvýšení energetické náročnosti výrobního procesu 
o cca 13-22 %. 

Celkové množství energie spotřebované na výrobu 
betonové směsi se započítáním procesů souvisejících 
s těžbou a úpravou surovin se v rámci provedených 
rešerší pohybuje přibližně v rozmezí 867-1070 MJ.t-1 
[1, 4], přičemž dominantním procesem je výroba 
cementu. Při analýzách byla zjištěna energetická 
náročnost výroby cementu ve výši 3,68-4,50 GJ.t-1  
[5, 6] a jeho průměrný podíl ve směsi dosahoval 
14 %. V uvedeném rozpětí celkové energetické 
náročnosti výroby betonu tak může výroba cementu 
dosahovat cca 48-72% podílu.  

Závěr 

Byly definovány produktové toky analyzovaného 
stavebního materiálu. Na základě produktových toků 
byla zpracována energetická bilance. Spotřeba 
energie byla sumarizována do definovaných 
základních procesů. Samotný proces výroby betonu 
není energeticky příliš náročný. V celkové spotřebě 
energie na produkci 1 t betonu představuje přibližně 
2-3% podíl.   

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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