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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 emisí tuhých znečišťujících látek 
(TZL) v rámci identifikovaných procesů. Výsledky 
řešení budou použity jako vstupy do bilancí 
směsných materiálů a při tvorbě výpočetních modelů 
vyvíjených nástrojů (kalkulátorů). 

Oblast použití 

Využití nových poznatků se předpokládá především 
při vývoji a zavádění nástrojů analýzy životního 
cyklu staveb dopravní infrastruktury z pohledu 
dopadů na životní prostředí. 

Metodika a postup řešení 

Pro výrobu betonů byla provedena podrobná analýza 
technologických postupů a vybavení se zaměřením 
na nejlepší dostupné technologie. Na základě této 
analýzy byly definovány typické produktové toky. 
Jako informační zdroje pro tuto fázi byly použity 
údaje výrobců technologických celků, údaje 
z informačního systému EIA, metodiky US EPA [1] 
a metodické pokyny MŽP [2]. Emise TZL byly 
vztaženy k jednotlivým procesům a přepočteny 
na tunu produktu.  

Výsledky 

Blokové schéma typických procesů v betonárnách je 
znázorněno na obr. 1. Při analýze byly rozlišovány 
stálé a mobilní betonárny. Technologické procesy 
jsou z pohledu manipulace s materiálem u obou typů 
obdobné. Dominantním zdrojem tuhých 
znečišťujících látek jsou plnění sil na pojiva 
z autocisteren, manipulace s kamenivem (složení 
z nákladních vozidel do skladovacích prostor, 
manipulace ze skladovacích prostor do zásobníků).  

 

 

 

Obr. 1 Procesy výroby betonových směsí 

Emisní bilance 

Tabulka 1 uvádí výsledky provedených bilancí. 
Analýzou údajů z 12 českých betonáren byly 
zjištěny emise tuhých znečišťujících látek při výrobě 
betonových směsí v rozpětí 1,87-2,32 g.t-1 směsi, 
s průměrnou hodnotou 2,09 g.t-1 Do bilance nejsou 
započítány emise z výroby procesního tepla, 
spalování pohonných hmot stavebními stroji 
a resuspenze při pojezdu, které jsou řešeny v rámci 
samostatných procesů). Tabulka 2 uvádí podíl emisí 
připadající na jednotlivé zdroje. 

Tab. 1Emise TZL - betonárny 

 TZL 

[g.t-1] 
PM10 

[g.t-1] 
PM2,5 

[g.t-1] 

Stálé 2,03 0,99 0,32 

Mobilní 2,28 1,11 0,36 

Tab. 2 Podíl zdrojů na emisích TZL 

 TZL 

[%] 
PM10 

[%] 
PM2,5 

[%] 

Stálé, plnění sil 1,5 2,6 5,5 

Stálé, manipulace 
s kamenivem 

98,5 97,4 94,5 

Mobilní, plnění sila 1,8 3,0 6,7 

Mobilní, manipulace 
s kamenivem 

98,2 97,0 93,3 
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Závěr 

Byly definovány produktové toky analyzovaného 
stavebního materiálu. Na základě produktových toků 
byla zpracována emisní bilance. Emisní produkce 
byla sumarizována do definovaných základních 
procesů.  

Literatura 

[1] AP-42: Compilation of Air Emissions Factors. 
Washington, D.C.: United States Environmental 
Protection Agency, 1995. 

[2] Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany 
ovzduší, ke zpracování rozptylových studií. 
Věstník Ministerstva životního prostředí, vol. 
2013, no. 8. 


