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Souhrn 

V roce 2019 byla činnost zaměřena na definování 
produktových toků výroby asfaltových směsí 
v obalovnách asfaltových směsí. Dále byly 
zpřesněny bilance pro palivový mix užívaný 
v cementárnách pro výrobu technologického tepla. 
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. 

Metodika a postup řešení 

Pro výrobu asfaltových směsí v obalovnách a výrobu 
technologického tepla v cementárnách 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 

Obalovny asfaltových směsí 

V obalovně živičných směsí se z minerálních 
materiálů stanovené zrnitosti a množství (kamenivo, 
filer), asfaltového pojiva a případně přídavku 
recyklátu vyrábí obalovaná asfaltová směs. Blokové 
schéma typických procesů v obalovnách bylo 
uvedeno v technickém listu z roku 2017. 
Technologie zahrnuje dopravu a skladování 
vstupních surovin, ohřev a sušení kameniva, 
temperování a ohřev asfaltu, přesné dávkování 
teplých i studených složek asfaltové směsi, míchání 
všech složek a skladování hotové směsi. 
Podíl vstupních surovin se průměrně pohybuje 
v těchto hodnotách: 

• kamenivo – 64-90 %,  
• filer – 3-4 %,  
• asfalt – 4-5 %,  
• recyklát – 0-30 %. 

Obsah recyklátu je proměnlivý a závisí na použité 
technologii obalovny. V ČR bylo v roce 2017 v 
provozu celkem 104 stacionárních obaloven a 2 
mobilní obalovny. 75 obaloven umožňovalo 
dávkování R-materiálu [1]. Většinou jsou obalovny 
uzpůsobeny pouze pro dávkování R-materiálu za 
studena, kdy je umožněno reálně dávkovat 
maximálně 25 % R-materiálu z hmotnosti asfaltové 
směsi (u obaloven vybavených variátorem pak až 
35 %). Pouze několik obaloven na území ČR je 
uzpůsobeno pro vyšší dávkování R-materiálu za 
horka. Jedná se o jednu kontinuální obalovnu typu 
drum-mix s dvojitým pláštěm a o šaržové obalovny 
doplněné paralelním sušícím bubnem, který 
umožňuje separátní ohřátí R-materiálu, a tudíž i jeho 
vyšší dávkování až do hodnoty 80 % z výsledné 
hmotnosti směsi [2].  
Obalovny se liší podle druhu paliva používaného 
pro hořák sušícího bubnu, sloužícího k ohřevu a 
sušení kameniva. Jako palivo je využíván zemní 
plyn, lehké topné oleje (LTO), propan-butan, ale i 
kombinace zemního plynu nebo LTO 
s multiprachem. Multiprach je výsledným 
produktem vysušeného a následně velmi jemně 
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mletého uhlí, vyznačuje se vysokou výhřevností a 
příznivou cenou. Kombinace s multiprachem je 
využívána většinou půl roku až 2/3 roku, s výjimkou 
zimních měsíců z důvodu zhoršené kvality ovzduší 
v tomto období. Elektrická energie je využívána 
k ohřevu výsledné asfaltové směsi a dále pak pro 
napájení pohonných jednotek (elektromotorů) 
obalovny, pro napájení ventilátorů odprašovacího 
zařízení, pro pomocné provozy (laboratoř) a pro 
osvětlení a vytápění pracovišť a dalších prostor. 

Paliva pro výrobu procesního tepla v cementárnách 

Pro výpal slínku je využíván palivový mix, který 
tvoří fosilní paliva (uhlí, multiprach, těžký topný 
olej, zemní plyn) a alternativní paliva a odpady, 
jejichž podíl se rok od roku zvyšuje. To umožňuje 
jejich efektivní bezodpadové využití a ušetření 
fosilních paliv. Na výrobu tepla potřebného pro 
proces výpalu slínku se používají např. paliva ze 
směsného odpadu (papír, dřevo a plast), drcené 
pneumatiky, masokostní moučka, pryž atd. 
Nehořlavé části alternativních paliv a odpadů mají 
podobné složení jako přísady na úpravu materiálu, a 
proto se stávají nedílnou součástí slínku. Tabulka 1 
uvádí průměrný procentuální podíl paliv 
používaných v roce 2018 v ČR pro výrobu cementu 
[3]. 
 
Tab. 1: Podíl paliv používaný v ČR v r. 2018 pro výrobu 

cementu 
Palivo % 
Zemní plyn 1 
Těžký topný olej 2,4 
Černé uhlí 26,2 
Použité pneumatiky 6,2 
Jiná kapalná paliva 1,5 
Jiná pevná paliva 38,3 
biomasa 24,2 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu [4] uvádí, že v r. 
2018 se v cementárnách a vápenkách v ČR využilo 
celkem 439 781 t alternativních paliv a odpadů, 
z čehož největší podíl tvořily tuhá alternativní paliva 
(72 %).  

Energetická bilance 

Tabulka 2 uvádí výsledky provedených rešerší 
a analýz. Analýzou údajů z 12 českých obaloven 
byla zjištěna spotřeba energie při výrobě asfaltových 
směsí v rozmezí od 233,9 do 371,7 MJ/t směsi, 
s průměrnou hodnotou 276,4 MJ/t směsi. Do 
energetické bilance nebyla započítána spotřeba nafty 
pro dopravu materiálu. 

 

 

Tab. 2: Energetická náročnost obalovny 
 

Typ energetického zdroje Spotřeba 

[MJ/t] 

Stacionární, elektřina + zemní plyn 300,9 

Stacionární, elektřina + lehký topný olej 253,1 

Stacionární, elektřina + propan-butan 245,7 

Stacionární, elektřina + zemní plyn + 
multiprach 

371,7 

Stacionární, elektřina + lehký topný olej 
+ multiprach 

253,0 

Mobilní, elektřina + propan-butan 233,9 

Na sušení a ohřev kameniva se vynakládá až 90 % 
energie celé obalovny. Je to tedy energeticky 
nejnáročnější část zařízení. To představuje spotřebu 
fosilních paliv v rozmezí 220,0-343,39 MJ/t. 
Spotřeba elektrické energie se pohybuje v rozmezí 
13-28,35 MJ/t asfaltové směsi.  
Proces výpalu slínku tvoří energeticky nejnáročnější 
část výroby cementu. Spotřeba tepla na výpal slínku 
je v průběhu posledních pěti let stabilní, s hodnotami 
mezi 3,38-3,42 GJ/t slínku. Svaz výrobců cementu 
uvádí, že v roce 2018 byla celková spotřeba tepla na 
výpal slínku v ČR 3767 MJ/t [3], přičemž spotřeba 
fosilních paliv tvořila 1115 MJ/t. 

Závěr 

Byly definovány produktové toky asfaltových směsí. 
Na základě produktových toků byla zpracována 
energetická bilance. Spotřeba energie byla 
sumarizována do definovaných základních procesů. 
Energeticky nejnáročnější je sušení a ohřev 
kameniva (90 % veškeré energie). Byly zpřesněny 
bilance pro palivový mix používaný pro výrobu 
technologického tepla v cementárnách, kde fosilní 
paliva tvoří přibližně 30 % palivového mixu a jsou 
nahrazovány alternativními palivy a odpady.  
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