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Souhrn
V roce 2019 byla činnost zaměřena na vývoj
nástroje analýzy životního cyklu materiálů pro
stavby dopravní infrastruktury. Na jeho základě
mohou být posuzovány různé materiálové směsi
a vybrán materiál s minimálním dopadem na životní
prostředí. Na základě analýz provedených
v předchozích letech byl za základ řešení použit
program GEMIS, jehož databáze byla aktualizována
a rozšířena o procesy související se získáváním
základních materiálů a výrobou materiálových směsí
užívaných v silničním stavitelství.

Oblast použití
Využití vytvořeného nástroje se předpokládá
především při zavádění nástrojů analýzy životního
cyklu staveb dopravní infrastruktury v rámci jejich
hodnocení z pohledu dopadů na životní prostředí.
Využití se předpokládá zejména při posuzování
variantních řešení materiálové skladby, inovativních
a nekonvenčních materiálů, tak aby mohlo být
nalezeno emisně nejpříznivějších řešení.

Metodika a postup řešení
Pro posouzení dopadů jednotlivých fází životního
cyklu silničních staveb na emise skleníkových plynů
a dalších plynných škodlivin byl využit program
GEMIS, který je volně dostupný na internetu a jeho
použití je bezplatné (http://iinas.org/gemis.html).
Důležitou součástí programu je databáze obsahující
předdefinované životní cykly pro energetické,
materiálové a dopravní procesy. Údaje
o energetických a materiálových tocích
(a pomocných procesech s nimi spojených,
např. dopravě) mohou být použity pro výpočet emisí
a odpadů, které vznikají v průběhu celého životního
cyklu produktu. GEMIS tedy umožňuje modelovat
úplný řetězec všech nutných činností k produkci
daného výrobku nebo služby, tj. sestavovat
a propojovat technologické procesy (tvořící tento
řetězec) a specifikovat jejich technologické
a environmentální parametry [1].

Program GEMIS využívá jako vstupy a výstupy
procesů tzv. produkty. Produkty obsahují nutné
informace pro výpočet energetických
a environmentálních charakteristik procesů. Proces
je definován jako specifická aktivita, jejímž cílem je
přeměnit vstupní produkt na produkt výstupní.
Přitom může být použito dalších pomocných
vstupních produktů (např. pomocné energie)
a mohou při tom vznikat sekundární výstupy
(např. emise škodlivých látek) [1].

Datový soubor české verze GEMIS, který je založen
na základní databázi Öko-Institutu, byl v minulosti
doplněn firmou CityPlan o údaje charakterizující
paliva, materiály a vybrané technologické postupy
používané v ČR. Tato česká verze databáze byla
rozšířena v rámci pracovního balíčku WP5 projektu
CESTI o sadu procesů výroby materiálů
používaných v silničním stavitelství. Postupovalo se
metodou „bottom-up“, tedy od energetických zdrojů
(elektrická energie, fosilní i alternativní paliva), přes
těžbu a zpracování základních materiálů (písek,
kamenivo apod.), výrobu materiálů (asfalt, cement)
až po finální materiály (obalované kamenivo,
asfaltové směsi, betony).

Bylo vytvořeno několik variant jednotlivých
procesů, které se lišily použitými technologiemi
a palivy (viz ukázka, obr. 1). V každé variantě byly
zadány průměrné hodnoty spotřeby energií, paliv
a materiálů a produkce případných odpadů,
spočítané na základě podkladů a údajů uvedených
provozovateli jednotlivých zařízení a informačním
systémem EIA. Bylo využito také informací
obsažených v odborných článcích a dalších
relevantních zdrojích. Sekundárně využitelné
odpady byly modelovány jako bonus zlepšující
energetickou a emisní bilanci. Všechny použité
energie byly, na základě předpokládaného vývoje
tuzemského energetického mixu, aktualizovány
na výchozí rok 2020.
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Obr. 1 Ukázka variant procesů

Na základě vytvořených procesů může uživatel
programu GEMIS vytvářet libovolné scénáře složení
a výroby stavebních materiálů, které je možné
v programu vzájemně porovnávat z hlediska dopadů
na změnu klimatu a na kvalitu ovzduší.

V případě programu a databáze GEMIS se jedná o
otevřený systém. Uživatel může při modelování
životního cyklu výrobku (stavebního materiálu)
využít vytvořených standardních procesů a
produktů, nebo vytvořit vlastní s použitím vstupních
dat konkrétních výrobních technologií výrobního
řetězce, a to zejména jsou-li environmentálně
šetrnější než technologie obvykle používané.

Výsledky
Byla provedena detailní analýza předdefinovaných
energetických, těžebních a výrobních procesů
v databázi programu GEMIS. Na jejím základě bylo
nově vytvořeno nebo aktualizováno více než 90
procesů, z toho 10 souvisejících s těžbou základních
materiálů (písek, kamenivo apod.), reflektujících
obvyklé technologie používané v tuzemských
podmínkách. Zároveň bylo definováno 11 procesů
výroby technologického tepla využívajících různé
kombinace energetických vstupů (paliv).

V souvislosti s nově vytvořenými procesy bylo
vytvořeno 28 produktů (zejména recyklovaných
materiálů). Veškeré procesy související s výrobou
základních stavebních materiálů a finálních
materiálových směsí byly na základě
předpokládaného energetického mixu vztaženy
k výchozímu roku 2020.

Databáze představuje otevřený systém, kdy uživatel
může při hodnocení životního cyklu materiálů
silničního stavitelství použít vytvořených
standardních procesů, nebo tyto procesy upravovat
či přidávat další. Této možnosti může využít
například v případě nasazení environmentálně
šetrnějších technologií, než jsou technologie obvykle
používané, nebo v případě použití nových
inovativních materiálů (pojiva, plniče apod.).

Závěr
Databáze programu GEMIS byla rozšířena
o materiály, paliva a procesy související s výrobou
materiálů silničního stavitelství. Vytvořená databáze
představuje otevřený systém, který může být dle
potřeby rozšířen a aktualizován o inovativní
materiály v souladu s technologickým vývojem.
Představuje základní prvek environmentálního
hodnocení dopadů aplikace různých materiálů pro
stavbu silniční infrastruktury.
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