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Anotace 

Diplomová práce zpracovává téma zhodnocení životního cyklu motorové nafty na 

životní prostředí. Hodnocení je provedeno metodou LCA. Pro zhotovení analýzy byl 

použit program SimaPro firmy PRé Consultants.  

V kapitolách práce je nejprve metoda LCA popsána a potom rozpracována po 

jednotlivých fázích podle norem ISO 14040 a ISO 14044. Hodnoceny jsou vlivy výroby 

motorové nafty v rafinérii, srovnání vlivů výroby motorové nafty s výrobou ostatních 

rafinérských produktů a srovnání vlivů těžby ropy, přepravy a skladování ropy a 

zpracování ropy v rafinérii. Dopady na životní prostředí jsou vyjadřovány s ohledem na 

lidské zdraví, kvalitu ekosystémů a úbytek surovin 

Klíčová slova: motorová nafta, LCA, SimaPro, environmentální dopady, ISO 14040, 

ISO 14044 

 

 

 

Summary 

Diploma thesis deals with environmental impacts of life cycle of diesel fuel assessment. 

LCA method was used to assess this life cycle. Software SimaPro by PRé Consultants was 

chosen to make the anylysis. 

Within initials chapters LCA method is described and then analysis is made phase to 

phase accordings to standards ISO 14040 and ISO 14044. Environmental impacts of diesel 

fuel production in refinery, comparison environmental impacts of diesel fuel production 

with the others refinery products and  crude oil extraction, crude oil transport and storage 

and crude oil processing in refinery comparison were assessed. Environmental impacts 

were evaluated within categories human health, ecosystem quality and raw material 

depletion. 

Keywords: diesel fuel, LCA, SimaPro, environmental impacts, ISO 14040, ISO 14044 
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Seznam použitých zkratek 

AD atmosférická destilace 

AVD atmosférická a vakuová destilace, procesní jednotka rafinérie 

BAT nejlepší dostupná technika (z anglického the best available technique) 

BEN benzen 

BSK biochemická spotřeba kyslíku 

BTL kapalné palivo z biomasy (z anglického biomass to liquid) 

CCR katalytický kontinuální reforming, procesní jednotka rafinérie 

CFPP filtrovatelnost (z anglického cold filter plugging point) 

CO oxid uhelnatý 

CO2 oxid uhličitý 

CTL kapalné palivo z uhlí (z anglického coal to liquid) 

CTR centrální tankoviště ropy 

ČOV čistička odpadních vod 

ČSN česká technická norma 

DALY jednotka používaná pro dopady na lidské zdraví (z anglického disability-

adjusted life year) 

GTL kapalné palivo z plynu (z anglického gas to liquid) 

HRPO hydrorafinace plynového oleje, procesní jednotka rafinérie 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

H2S sulfan 

ISO mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem (z anglického 

international organization for standardization) 

JET letecký petrolej 

KB NRL Kompaktní blok Nová rafinérie Litvínov 



LCA posuzování životního cyklu (z anglického life cycle assessment) 

LCI inventarizační analýza (z anglického life cycle inventory) 

LCIA posuzování dopadů životního cyklu (z anglického life cycle impact 

assessment) 

LPG zkapalněné ropné plyny (z anglického liquefied petroleum gas) 

MEŘO metylester řepkového oleje, biosložka motorové nafty 

MN motorová nafta 

NH3 amoniak 

NOx oxidy dusíku 

OVD odpadní voda dešťová 

OVT odpadní voda technologická 

OVZ odpadní voda zaolejovaná 

POX parciální oxidace ropných zbytků, procesní jednotka rafinérie 

REB  ruská exportní směs (z anglického russian export blend), druh ropy 

PDF potenciální podíl chybějících druhů, jednotka kategorie dopadu kvality 

ekosystémů (z angl. potentially disapeared fraction) 

PSP příprava surovin pro petrochemii 

SETAC společnost toxikologie a chemie životního prostředí (z anglického society of 

environmental toxicology and chemistry) 

SNS sběrné naftové středisko 

SPOLD společnost na propagaci rozvoje posuzování životního cyklu (z anglického 

society for the promotion of lifecycle assessment development) 

SO2 oxid siřičitý 

ŠJ štěpná jednotka, procesní jednotka starý hydrokrak 

ŠJ PSP štěpná jednotka přípravy surovin pro petrochemii, procesní jednotka 

rafinérie 



TZL tuhé znečišťující látky 

UNEP program organizace spojených národů pro životní prostředí (z anglického 

united nations environmental programme) 

VBU visbreaking (jednotka tepelného krakování), procesní jednotka rafinérie 

VD AVD vakuová destilace atmosféricko-vakuové destilace 

VD PSP vakuová destilace přípravy surovin pro petrochemii 

VOC těkavé organické sloučeniny (z anglického volatile organic compounds) 

VRU jednotka zpětného získávání uhlovodíkových par (z angl. vapour recovery 

unit) 

VŠCHT vysoká škola chemicko-technologická
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1. Úvod 

V důsledku neustálého narůstání objemu osobní a nákladní přepravy stoupá poptávka po 

pohonných hmotách. Kromě zvyšujícího se zastoupení alternativních paliv (LPG, CNG, 

CTL/GTL/BTL, elektřina, vodík) se vyrábí i více „tradičních“ paliv z ropy. Rafinérie tzv. 

hydroskimmingového typu, ve kterých se ropa rozdestiluje a upraví a neprobíhá dále 

štěpení těžkých frakcí krakováním, se upravují na rafinérie palivářského typu a i procesní 

jednotky těchto rafinérií prochází neustálými intenzifikacemi, aby byl zaručen z ropy co 

největší výtěžek palivových produktů. 

Rafinérie jsou energeticky a materiálově velmi náročné výroby, které navíc produkují 

velké množství emisí do ovzduší a do vody, která se spotřebovává zejména jako voda 

procesní.  

Zhodnocení vlivů na životní prostředí v důsledku spotřebovávání zdrojů a emitování 

látek do prostředí při výrobě motorové nafty v rafinerii je předmětem této diplomové 

práce. Analyzovaná rafinérská výroba je modelována podle výrobního závodu Česká 

rafinérská, a.s., Rafinérie Litvínov. 

 Cílem práce je shromáždit data o těžbě ropy, transportu a skladování ropy a zpracování 

ropy v rafinérii. Tato data budou využita pro modelování procesů a následné provedení 

analýz životního cyklu motorové nafty. Studována bude výroba motorové nafty v rafinérii, 

dále bude provedena srovnávací studie dopadů výroby motorové nafty a ostatních 

rafinérských produktů. Ve druhé komparativní studii budou porovnány dopady těžby ropy, 

transportu a skladování ropy a zpracování ropy v rafinérii. Podobná studie nebyla 

v literatuře nalezena. 

Při hodnocení vlivů na životní prostředí bude použita metoda LCA. Metoda LCA je 

moderním analytickým nástrojem, který analyzuje ovlivňování životního prostředí 

produktem po celou dobu jeho životního cyklu prostřednictvím surovinových a emisních 

toků, které produkt s prostředím vyměňuje. Výsledná analýza má své využití například ve 

vývoji zlepšení produktu identifikací fází s největším příspěvkem k poškození životního 

prostředí nebo v porovnání různých možností určitého produkčního systému vedoucích 

k minimalizaci dopadů na životní prostředí.  
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2. Historie řízení životního cyklu produktů (LCA) 

Posuzování životního cyklu zkráceně LCA (z anglického Life cycle assessment) je 

nejvýznamnějším analyticko informačním nástrojem s jehož pomocí lze zjistit a posoudit 

vlivy vybraného systému (nejčastěji výrobku) na životní prostředí, a to v průběhu jeho 

celého životního cyklu, tj. od získávání surovin k jeho výrobě přes výrobu potřebných 

materiálů a vlastní výrobu výrobku, jeho spotřebu a závěrečnou likvidaci po použití. 

Základem metody LCA je stanovení všech energeticko-materiálových toků, které 

sledovaný systém spojují s jeho okolím a na základě stanovení kvality a kvantity vstupů a 

výstupů určit změny, jež tyto odběry z životního prostředí (vstupy z hlediska systému) a 

látky vnášené do životního prostředí (z hlediska sledovaného systému jde o výstupy) 

v životním prostředí způsobují. [1] 

První studie zohledňující životní cyklus produktů a materiálů vznikaly na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let minulého století, v popředí zájmu byla energetická účinnost, 

spotřeba surovin a odstraňování odpadů. 

V roce 1969 v USA si společnost Coca-Cola v Midwest Research institute (MRI) 

objednala studii srovnání spotřeby zdrojů a environmentálního profilu pro nápojové obaly 

(REPA – Ressource and Environmental Profile Analysis). Jednalo se o Proto - LCA studii, 

která byla retrospektivní srovnávací metodu. [2] 

V 70. letech byl v Evropě díky ropné krizi zájem zhodnotit a porovnat energetickou a 

materiálovou náročnost produktů. Vznikaly studie Ecobalance. Celkovou energii použitou 

při výrobě různých nápojových obalů vypočítal v roce 1972 Ian Boustead, který později 

vydal příručku „Handbook of Industrial Energy Analysis.“ [3] 

Podobné vedení analýz v USA a v Evropě si pro možnost porovnání vyžádalo 

sjednocení jejich postupu zpracování. K tomu došlo po setkání průmyslových společností 

na workshopu ve Smugglers Notch, kde byl poprvé použit termín Zhodnocení životního 

cyklu (Life cycle assessment). Výstupem workshopu byla kniha „A Technical Framework 

of Life Cycle Assessment“ (1991), ve které byly poprvé stanoveny platné fáze LCA. 

Workshop byl veden Společností toxikologie a chemie životního prostředí (SETAC – 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry. 
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Společnost se zásadně podílela na rozpracování fáze posuzování dopadů. Postup 

představil Haes a Udo v roce 1991 v Leidenu. Podstatou je přiřazení emisních toků 

kategoriím dopadů, modelování výpočtu a určení charakterizačních faktorů elementárních 

toků pro zasažené kategorie dopadů. V roce 1993 byl na workshopu v Sesimbře v USA 

přijat klíčový dokument „Guidelines for Life Cycle Assessment – A Code of Practise,“ 

který se stal podkladem pro normy pro sestavování studií LCA. 

O rozpracování fáze inventarizace se zasloužila společnost SPOLD (Society for the 

Promotion of Lifecycle Development), která vymyslela metodu přenosu a sdílení dat. Po 

ukončení činnosti společnosti v r. 2001 na ni navazuje UNEP – SETAC. [2] 
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3. Popis metody hodnocení životního cyklu produktu 

Metoda LCA je standardizována, aby se zpracování studií vedlo dle platných pravidel a 

předešlo se tak zneužití pro marketingové účely. Česká republika přijala mezinárodní 

normy zabývající se touto problematikou. V platnosti jsou tyto ISO normy řady 14040: 

ČSN EN ISO 14040 
Environmentální management- Posuzování životního cyklu – Zásady a 
osnova 

ČSN EN ISO 14044 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky 
a směrnice 

ČSN ISO/TR 14047 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady 
aplikace ISO 14042 

ČSN P ISO TS 14048 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát 
dokumentace údajů 

ČSN ISO/TR 14049 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady 
aplikace ISO/TR pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy 

Tabulka 1: ISO normy řady 14040 

Podle těchto norem se studie LCA skládá ze čtyř na sebe navazujících fází:  

1. definice cíle a rozsahu 

2. inventarizační analýza 

3. hodnocení dopadů 

4. interpretace [4] 

Vzájemný vztah těchto fází je znázorněn na obrázku (Obrázek 1). Obousměrné šipky 

znázorňují iterační podstatu přístupu sestavování LCA. Pojem iterační znamená, že 

poznatky z jedné fáze mohou ovlivnit východiska fáze předcházející, kterou je potřeba 

přehodnotit a pokračovat opět k fázi následující. [5] 
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Zdroj: Příručka základních informací o posuzování životního cyklu LCA [5] 

Obrázek 1: Grafické znázornění fází LCA 

3.1 Definice cíle a rozsahu 

V této fázi jsou definovány podmínky platnosti studie, které jsou důležité zejména pro 

její interpretaci a určují se na tomto místě pravidla pro její vypracování. Cílem je myšlen 

důvod sestavení, použití studie a určení uživatele výsledků. Rozsah popisují technické a 

procedurální specifikace. Mezi technické specifikace řadíme funkci, funkční jednotku a 

referenční tok. [5] 

Po popsání produktového systému musí být jednoznačně zvoleno, ke které jeho funkci 

se vztahuje hodnocení environmentálních vlivů. Funkční jednotka je veličina, k níž 

vztahujeme vstupy a výstupy systému. Pomocí převedení na stejné funkční jednotky 

můžeme v komparativních studiích porovnávat dva produktové systémy. Veličina 

referenční tok nám říká, jaké množství produktu odpovídá funkční jednotce. Důležitým 

krokem je i určení jednotkových procesů životního cyklu produktového systému, které do 

studie zahrneme. Jedná se o určení hranic systému. Na tomto místě se rovněž určují 

kategorie dopadu a vybírají alokační typy. [4] 
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Mezi procedurální specifikace patří metodické postupy, způsoby kritického zhodnocení, 

určení zdrojů dat. Potřebujeme data vhodná pro zhodnocení ve zvolených kategoriích 

dopadů. [5] 

3.2 Inventarizační analýza (LCI) 

V této fázi jde o vlastní technické provedení LCA studie. Po modelaci životního cyklu 

produktového systému, která zahrnuje sestavení schématu propojených zúčastněných 

procesů pomocí energetických a materiálových toků, se identifikují a vyčíslí všechny 

související elementární toky. Elementární toky zahrnují všechny vstupy a výstupy, které 

překračují hranice systému. Produktový systém si prostřednictvím elementárních toků 

vyměňuje s prostředím hmotu a energii. Klíčovým krokem inventarizace je výpočet 

ekovektoru produktového systému. Ekovektor je matematický operátor, jehož každý jeden 

rozměr odpovídá emisi určitého elementárního toku do prostředí či spotřebě určité 

suroviny. Výstupem této fáze je zobrazení zjištěných dat v inventarizačních tabulkách. [2] 

3.3 Hodnocení dopadů 

Zde se ekovektor, vypočítaný v předchozí fázi, převádí z množství spotřebovaných 

surovin a emitovaných látek do prostředí na konkrétní ovlivnění životního prostředí 

pomocí vyčíslení v kategoriích dopadů. Kategorie dopadu je měřitelný vliv lidské činnosti 

na životní prostředí, např. globální oteplování, acidifikace, eutrofizace a ekotoxicita. 

Tato fáze obsahuje čtyři povinné prvky: 

1. Výběr kategorií dopadu, indikátorů kategorie a charakterizačních modelů 

2. Klasifikace = přiřazení výsledků LCI ke kategoriím dopadu 

3. Charakterizace = výpočet výsledků indikátorů kategorií dopadu 

4. Vyhodnocení  

Pro každou kategorii dopadu je vybrán indikátor kategorie dopadu, který vyjadřuje 

jejich míru.  

Charakterizací všech elementárních toků získáme soubor hodnot výsledků indikátorů 

pro všechny kategorie dopadu, které ve studii uvažujeme. Soubor výsledků indikátorů 

kategorií označujeme jako charakterizační profil.  
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3.4 Interpretace  

Jedná se o vyjádření výsledků z inventarizační analýzy a z hodnocení dopadů ve formě, 

která odpovídá nárokům stanoveným ve fázi definice cílů a rozsahu. Zjištěné potenciální 

environmentální vlivy objasňují omezení, dále se v interpretaci poskytují doporučení. [2] 

3.5 Software 

Zpracování LCA produktu je velmi zdlouhavá práce, která je navíc náročná na získání 

vstupních dat. Pro snadnější zpracování LCA byly vyvinuty specializované softwarové 

programy jako GaBi, Bousted, SimaPro. Tyto programy obsahují databáze procesů a 

materiálů, které umožňují lépe zkonstruovat model životního cyklu produktu. Z tohoto je 

program schopný vytvořit inventarizační analýzu a na základě obsahujících metodik 

zhodnotit dopady na životní prostředí, včetně přepočítání na jeden výstupní parametr. [6] 
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4. Definice cílů a rozsahu hodnoceného životního cyklu 

4.1 Definice cílů 

V práci bude analyzován životní cyklus motorové nafty a závažnost environmentálních 

problémů, které se s tímto životním cyklem pojí. Motorová nafta je využívaná jako palivo 

pro vznětové motory.  

Cílem práce je zhodnocení vlivů výroby motorové nafty rafinací ropy v rafinérii. Dílčím 

cílem je porovnání vlivu rafinace ropy s přepravou a těžbou ropy. Dalším dílčím cílem je 

srovnání vlivů výroby jednotlivých rafinérských produktů (automobilový benzin, letecký 

petrolej, surovina pro petrochemický průmysl a surovina pro olejářský průmysl) s vlivem 

výroby motorové nafty. Doprovodným cílem je sběr informací o procesech z dostupných 

dokumentů pro získání elementárních materiálních a energetických toků, které systém 

vyměňuje s okolím pro vlastní zhotovení analýzy. 

Studie je určena odborné veřejnosti. Jedná se o zveřejněnou externí studii. Pro analýzu 

nebyla použita výrobní data žádné konkrétní společnosti. Bylo vycházeno pouze ze 

zveřejněných dokumentů a dostupné technické literatury. 

4.2 Definice rozsahu 

Rozsah studie slouží k jednoznačnému určení podmínek, za kterých byla studie 

vytvořená, odkud byla čerpána data pro provedení analýzy v programu SimaPro a za 

jakých podmínek je studie platná. [2] 

4.2.1 Definice rozsahu – technická specifikace 

Funkcí produktového systému je zpracování 1 kg vytěžené a zpracované ropy na 

motorovou naftu a ostatní rafinérské produkty. 

Všechny vlivy budou vztahovány k 1 kg ropy. 1 kg ropy slouží jako vztažná veličina 

pro zpracování LCA studie, je funkční jednotkou produktového systému. Používanými 

vedlejšími jednotkami jsou t, kt, Mt. 

Referenčním tokem je těžba, přeprava a úprava 1 kg ropy. 
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Časový rozsah studie je jeden rok. Vycházeno bylo z průměrných ročních 

dat rafinérských společností Evropské unie (2001), Švýcarska a Norska, tímto je dán i 

geografický rozsah studie. 

Hranice systému určují, které procesy studovaného produktového systému se zahrnou 

do analýzy. Analýza celého životního cyklu se označuje „od kolébky do hrobu“ (anglicky 

cradle to grave), v tomto případě by byly popisovány fáze: těžba ropy, přeprava a 

skladování ropy, výroba motorové nafty, přeprava nafty ke spotřebiteli, spálení nafty 

v motoru. Hranice popisovaného systému byly zúženy a analýza provedena „od kolébky po 

bránu“ (anglicky cradle to gate) a životní cyklus studován do fáze výroba motorové nafty. 

[2] 

Studie zahrnuje i komparativní analýzu, ve které budou porovnávány dopady fází těžby, 

dopravy a zpracování ropy v rafinérii a v rámci zpracování budou komparovány jednotlivé 

produkty rafinérské výroby.  

Alokace  

Alokace je postup rozdělení environmentálních dopadů mezi dva a více produktů 

z tohoto procesu vystupujících. [2] Použité alokace jsou na základě hmotnosti a objemu. 

4.2.2 Definice rozsahu – procedurální specifikace 

Analýzu byla zpracována v programu SimaPro, který je softwarovým produktem firmy 

PRé Consultants. 

Data pro zpracování analýzy byla čerpána z dostupných dokumentů. Pro analýzu těžby 

ropy byl zvolen popis těžby a úpravy uhlovodíků z dobývacího ložiska Poštorná 

v katastrálním území Charvátská Nová Ves. Údaje pro vyčíslení vstupů a výstupů byly 

čerpány z dokumentace, zpracované dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, kterou si nechala pro povolení svého těžebního záměru vypracovat Česká 

naftařská společnost, a.s. [7]  

Zpracování získaných údajů bylo zúženo na období vlastní těžby ropy a zemního plynu. 

Období výstavby a likvidace vrtů, povrchového pracoviště a rekultivace nebyly do studie 

zahrnuty. 
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Pro zpracování fáze přeprava a skladování ropy bylo využito oznámení záměru 

pro přepravování a skladování ropy a ropných produktů, zpracované pro MERO ČR, a.s. 

pro výstavbu nových skladovacích nádrží motorové nafty a leteckého petroleje 

V Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves a výstavby nových produktovodů. [8] Jako 

v předchozí etapě byla znovu využita data popisující provoz nádrží a ropovodů. 

Fáze zpracování ropy v rafinerii byla namodelována podle výrobního závodu Česká 

rafinérská, a.s., Rafinérie Litvínov. Postup výroby v jednotlivých procesních jednotkách je 

názorně vyobrazen na schématu, viz Příloha 1. Protože nebyla firmou Česká rafinérská, 

a.s. poskytnuta výrobní data, základní popis procesů výroby a vstupů a výstupů byl 

zpracován z dokumentů: Integrované povolení pro zařízení „Česká rafinérská, a.s., 

Rafinérie Litvínov [9], Vyjádření Agentury integrované prevence k žádosti o vydání 

integrovaného povolení společnosti Česká rafinérská, a.s., Litvínov [10] a Historie a 

současnost rafinerie v Litvínově [11]. Procentuální výtěžky a další doplňující informace 

byly čerpány ze skript VŠCHT: Základy zpracování a využití ropy [12]. Hlavní vyčíslení 

vstupů a výstupů bylo provedeno použitím údajů z českého překladu dokumentu Evropské 

komise: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu. [13] 
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5. Inventarizační analýza životního cyklu motorové nafty 

Motorová nafta je kapalná směs uhlovodíků vroucí v teplotním rozmezí 150 – 370 ºC. 

Výrobními postupy se získává z ropy mísením odsířených plynových olejů a někdy i 

petrolejů z destilace ropy a ze štěpných procesů. Používá se pro pohon vznětových motorů 

nebo jako palivo pro některé typy plynových turbin. 

Základní kvalitativní parametry, které musí motorová nafta splňovat, jsou v České 

republice dány normou ČSN EN 590, podle níž se na českém trhu v závislosti na ročním 

období obchoduje s naftami třídy B, D a F, tedy s naftou letní, zimní a arktickou. Hlavním 

parametrem, který třídy rozlišuje je filtrovatelnost CFPP (z anglického cold filter plugging 

point), je to teplota, při které motorová nafta neproteče v daném časovém limitu za 

předepsaných podmínek přes normovaný filtr, v důsledku krystalizace parafinů, které filtr 

ucpou. [12] Posuzována bude neupravená, neaditivovaná motorová nafta, která vystupuje 

z procesní jednotky hydrorafinace plynového oleje. 

Životního cyklus motorové nafty byl rozdělen do tří etap: těžba ropy, přeprava a 

skladování ropy a výroba motorové nafty v rafinerii. Popisu a vyčíslení vstupů a výstupů 

v průběhu jednotlivých etap životního cyklu motorové nafty je přidělen prostor 

v následujících podkapitolách. 

5.1 Těžba ropy 

5.1.1 Popis těžby ropy z dobývacího ložiska Poštorná 

Ropa se v obci Poštorná nachází v ložisku pod povrchem země v hloubce 1370-1396 m. 

Tato kapalná látka vyplňuje póry lábských křemitých pískovců středního badenu. Spolu 

s ropou se v ložisku nalézá i voda a zemní plyn. Kapacita těžby ze dvou vrtů je 25 000 m3 

(22 750 t) ropné kapaliny za rok a 1 500 000 Nm3 zemního plynu za rok.  

Technologie nevyžaduje dodávku vody. Voda je dovážena autocisternami pouze pro 

sanitární účely v množství 25 000 l za rok.  

Předpokládá se, že po 3-5 letech samovolného vyvěrání ropy, začne výnos vytěžené 

kapaliny čerpadly, které mají výkon 10 kW a spotřebují 15 kWh za den. Do analýzy jsem 

zahrnula fázi čerpání ropy. Pro výnos vrtné drti se používá výplach na bázi bentonitové 

suspenze s obsahem KCl 6-10 %. 
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Surová ropa obsahuje řadu nežádoucích látek, především rozpuštěné plyny, vodu a 

pevné látky. První oddělení příměsí od ropy se provádí v místě těžby, aby se snížil objem 

přepravované ropy a zamezilo se poškozování přepravních systémů. Ropa musí být před 

transportem odvodněna a odplyněna na požadovanou úroveň. [12] 

Odplynění vytěžené ropy je v ložisku Poštorná provedeno ve sběrném naftovém 

středisku (SNS) na společné pracovní ploše s těžebními vrty. Separovaný plyn se dodává 

do plynovodu společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Před expedicí je plyn obohacen 

odorantem na bázi merkaptanů.  

Sběrné naftové středisko obsahuje kotle pro předehřev vytěžené ropy, separátory pro 

odplynění ropy, odorizační stanice pro odorizaci plynu, výměník tepla, nadzemní 

zásobníky na ropu (4 zásobníky o objemu 50 m3 a 1 zásobník o objemu 80 m3) a plnící 

zařízení autocisteren. 

Instalovaný příkon čerpadel je 10 kW. Celková spotřeba elektrické energie včetně 

osvětlení a provozu měřících a regulačních zařízení je 10 kWh za den. Předehřev ropy před 

její úpravou je zajištěn kotlem s výkonem 200 kW a denní spotřebou zemního plynu 

200 m3 za den. K vytápění slouží kotel s instalovaným výkonem 60 kW a spotřebou 

zemního plynu 6 m3 za hodinu. Je používán vlastní vytěžený zemní plyn. Roční množství 

emisí z kotlů je uvedeno v Tabulce 2. Jako teplosměnné médium pro kotlový ohřev je 

jednorázově použit triethylenglykol v množství 400 l. K emisím do ovzduší dále přispívá 

únik odplynu při skladování a přečerpávání ropy. Podíl má i transport ropy do obce Vlkoš, 

dodávka pitné vody a odvoz vody odpadní. Průměrně zde jezdí 4 nákladní auta za den.  

Zdroj TZL SO2 NOX CO VOC BEN 

Ohřev ropy 1,46 0,70 140,16 23,36 4,67 - 

Vytápění 0,23 0,11 22,26 3,71 0,74 - 

Skladování, přečerpávání - - - - 1460 1,46 

Emise z dopravy 0,78 - 20,43 26,54 7,00 0,06 

Tabulka 2: Emise do ovzduší z těžebního ložiska Poštorná [7] 

Odvodnění ropy se provádí mimo SNS v obci Vlkoš vzdálené 30 km, kde je plněna do 

železničních cisteren. 
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V průběhu provozu vznikají specifické druhy odpadu z kategorie nebezpečný i ostatní. 

Nebezpečný odpad tvoří 97 hmotnostních procent a ostatní odpad 3 hmotnostní procenta. 

Složení odpadu jsou uvedeny v Tabulce 3.  

4.1.2 Úprava dat pro těžbu ropy z dobývacího prostoru Poštorná 

Množství vody a energií byly v dokumentu uvedeny v denní spotřebě. Tyto hodnoty 

jsem vynásobila číslem 250 (počtem pracovních dní), abych získala roční spotřeby. 

Spotřeby jsou spolu s emisemi a ostatními výstupy uvedeny v Tabulce 3.  

Vstupy roční spotřeba jednotka

Pitná voda 25000 l 

Elektrická energie - vrt 3750 kWh

Elektrická energie - sns 2500 kWh

Triethylenglykol 4 l 

Odorant plynu 80 l 

Zemní plyn - vlastní 75000 m3

Výstupy roční produkce jednotka

odpadní vody 25000 l 

ohřev ropy zemním plynem roční prodkuce jednotka

TZL 1,46 kg

SO2 0,701 kg

NOX 140,16 kg

CO 23,36 kg

VOC 4,672 kg

vytápění roční produkce jednotka

TZL 0,232 kg

SO2 0,111 kg

NOX 22,263 kg

CO 3,71 kg

VOC 0,742 kg

skladování a přečerpávání ropy roční produkce jednotka

VOC 1460 kg

BEN 1,46 kg

emise z dopravy roční produkce jednotka

TZL 0,78 kg

NOX 20,43 kg

CO 26,54 kg

VOC 7,004 kg

BEN 0,057 kg

odpady roční produkce jednotka

ropné kaly z údržby zařízení 0,1 t

plastové obaly 0,15 t

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochranné oděvy znečištěné neb. látkami 0,3 t

vyřazené organické chemikálie obs. neb. látky (triethylenglykol) 400 l 

komunální odpad - zářivky 0,01 t

biologicky rozložitelný odpad - z údržby zeleně 0,3 t

odpad podobný směsnému komunálnímu odpadu 0,25 t

kal ze septiků a žump 12 t  

Tabulka 3: Těžební ložisko Poštorná – tabulka vstupů a výstupů [7] 
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5.2 Doprava a skladování ropy 

5.2.1 Popis dopravy a skladování ropy 

Potrubní doprava ropovodem (produktovodem) je nejbezpečnějším a z hlediska 

ekologie nejlepším transportním způsobem pro dopravu ropy a ropných produktů z místa 

těžby do místa zpracování nebo jejího skladování. [12]  

Předmětem oznámení je stavba 4 ocelových nadzemních skladovacích nádrží motorové 

nafty o objemu 50 000 m3 a 3 ocelových nadzemních skladovacích nádrží leteckého 

petroleje o objemu 20 000 m3, 2 podzemních produktovodů pro přepravu MN a JET 

z rafinerie Kralupy nad Vltavou do CTR Nelahozeves. [8]  

Nádrže na motorovou naftu jsou projektovány s  plovoucí střechou s dvojitým těsněním, 

tímto se snižují emise uhlovodíků z MN při plnění nádrží. Vzhledem k teplotám 

skladovaných látek budou v emitovaných VOC převažovat hlavně nižší uhlovodíky. 

Celkové emise VOC pro 4 nádrže jsou 0,192 t rok-1. Nádrže na letecký petrolej 

mají pevnou střechu a vnitřní plovoucí střechu, emise VOC vznikají při upouštění vzduchu 

přes dýchací ventily a pro 3 nádrže jsou průměrně 2,073 t rok-1. [8] Tanky s pevnou 

střechou jsou napojeny do systému sběru uhlovodíkových par a plynů, které jsou 

zpracovány na jednotce rekuperace par (VRU). [14] Dalším bezpečnostním opatřením je 

dvojité dno u všech nádrží a opatření bílým reflexním nátěrem s 80% odrazností sálavého 

tepla pro zamezení zahřívání obsahu a jeho objemovým změnám.  

Spotřeba elektrické energie je pro 7 tanků, 2 produktovody a výtlak vody vyčíslena na 

2500 MWh rok-1. Spotřebu energie si žádá zejména pohon čerpadel při expedici MN a 

JET, pohon čerpadel při míchání skladovaného leteckého petroleje, dálkově ovládané 

armatury a ohřev potrubí. [8] 

Jelikož jsou média (motorová nafta a letecký petrolej) dopravována do tanků 

podzemními produktovody, nepřispívá k emisím do ovzduší jejich silniční doprava. [14]  

Zdrojem pitné vody je veřejný vodovod Nelahozeves, zdrojem užitkové vody řeka 

Vltava na říčním km 18,77 s čerpací stanicí s čerpadly o výkonu 400 m3/hod. V nárocích 

na spotřebu vody byl zohledňován běžný provoz tankoviště, v úvahu nebyla brána 

případná spotřeba vody pro hašení požáru. Centrální tankoviště produkuje celkem 

11 378 m3 rok-1 odpadní vody. Odpadní voda technologická, dešťová a zaolejovaná je 
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odváděna samostatným kanalizačním systémem a podle charakteru je zakončená čistícími 

stanicemi. Odpadní voda technologická, která vzniká odvodňováním MN a JET, je nejvíce 

znečištěná voda a je odváděna do čistírny technologických odpadních vod. Potom je dále 

vedena do kanalizace zaolejovaných vod. OVT vzniká 1 001 m rok-1. Odpadní voda 

zaolejovaná je voda ze střech tanků s plovoucí střechou a z ploch, kde nelze vyloučit 

kontaminaci ropnými látkami. OVZ vzniká 8 167 m3 rok-1. Odpadní voda dešťová je čistá 

dešťová voda, která není znečištěná ropnými látkami. OVD vzniká 2210 m3 rok-1. 

Vyčištěná voda je spolu s čistou dešťovou vodou skladována v retenční nádrži a potom 

vedena podzemní výtlakem do Vltavy.  

Odpady vznikající při provozu nádrží MN, JET, ČOV, produktovodů a dalších zařízení 

jsou uvedeny v tabulce. Z celkového množství pevného odpadu 36,54 t se pouze 0,02 t 

(0,055%) řadí do kategorie ostatní odpad, 36,52 t (99,945%) se řadí do kategorie 

nebezpečný odpad. 6,2 m3 vzniklého kalu z čištění odpadních vod, obsahujících 

nebezpečné látky patří rovněž do kategorie nebezpečný odpad. [8] 

Název odpadu Množství Jednotka
Katalogové 
číslo

Kategorie

kaly ze dna nádrží na ropné látky 5 t rok-1 05 01 03 N

ropné kaly z údržby zařízení 1 t rok-1 05 01 06 N

syntetické hydraulické oleje max. 0,02 t rok-1 13 01 11 N

nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací oleje 0,1 t rok-1 13 02 05 N

syntetické motorové, převodové a mazací oleje 0,05 t rok-1 13 02 06 N

plastové obaly max. 0,02 t rok-1 15 01 02 O

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo jimi znečištěné max. 0,02 t rok-1 15 01 10 N

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami

0,5 t rok-1 15 02 02 N

vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky max. 0,01 t rok-1 16 02 13 N

olověné baterie 0,7 t rok-1 16 06 01 N

jiné baterie a akumulátory max. 0,05 t rok-1 16 06 05 N

odpady obsahující ropné látky 5 t rok-1 16 07 08 N

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 1 t rok-1 17 05 03 N

kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující 
nebezpečné látky

6,2 m3 19 08 13 N

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,02 t rok-1 20 01 21 N

detergenty obsahující nebezpečné látky 23 t rok-1 20 01 29 N

baterie a akumulátory 0,05 t rok-1 20 01 29 N  

Tabulka 4: Produkce odpadů nádrží MN, JET a produktovodu [8] 
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Vstupy roční spotřeba jednotka

pitná voda pro soc. účely 6000 m3

elektrická energie 2500 Mwh

Výstupy roční produkce jednotka

Odpadní vody 11378 m3

technologické 1001 m3

zaolejované 8167 m3

dešťové 2210 m3

Odpady roční produkce jednotka

kaly ze dna nádrží na ropné látky 5 t

ropné kaly z údržby zařízení 1 t

syntetické hydraulické oleje 0,02 t

nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací oleje 0,1 t

syntetické motorové, převodové a mazací oleje 0,05 t

plastové obaly 0,02 t

obaly obs. zbytky nebezpečných látek, nebo jimi znečištěné 0,02 t

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochranné oděvy zneč. neb.látkami 0,5 t

vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 0,01 t

olověné baterie 0,7 t

jiné baterie a akumulátory 0,05 t

odpady obsahující ropné látky 5 t

zemina a kamení obsahujíící nebezpečné látky 1 t

kaly z jiných způsobů čištění prům. odp. vod obs. nebezpečné látky 6,2 m3

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,02 t

detergenty obsahující nebezpečné látky 23 t

baterie a akumuátory 0,05 t

Emise roční produkce jednotka

emise VOC z CTR 39,7 t

emise VOC ropa 0,192 t

emise VOC JET 2,073 t  

Tabulka 5: Přeprava a skladování ropy – tabulka vstupů a výstupů [8] 

5.3 Výroba motorové nafty v rafinerii 

5.3.1 Popis výroby motorové nafty v rafinerii 

Pro popis procesů výroby motorové nafty v České republice byla vybrána společnost 

Česká rafinérská a.s., která jako jediná v současné době produkuje v České republice pro 

zadávající zpracovatele pohonné hmoty. Za účelem získání výrobních dat byla Česká 

rafinérská, a.s. kontaktována, ale pro povahu dat a pro případnou časovou náročnost jejich 

shromáždění se k žádosti o poskytnutí vyjádřila zamítavě. Pro vypracování analýzy proto 

byla vyhledána data v literatuře a zpracována podle schématu výroby České rafinérské, a.s.  

Ze dvou rafinérských závodů České rafinérské byl zvolen závod Litvínov-Záluží, který 

se nachází v areálu Chemparku společně se závody petrochemie a agrochemie. Závody 

jsou provázány propojením energetických systémů (elektrická energie, pára), systémů 
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dodávky pomocných médií (napájecí vody, dusík, vodík, tlakový vzduch) a systému sběru 

a čištění odpadních vod. Rafinerie nemá vlastní zdroj výroby elektrické energie ani tepla 

s výjimkou kotlů na odpadní teplo. Energie a pomocná média jsou nakupována. [14] 

Destilační kapacita rafinerie Litvínov je 5,4 Mt rok-1 ropy. [15] Ropa je dodávána 

z ekonomického hlediska a v důsledku vysoké odsiřovací kapacity téměř výhradně 

z ropovodu Družba. [14] REB má hustotu 866 kg m-3 a obsahem síry 1,55 hmotnostních 

procent se řadí mezi sirné ropy. [12] 

Po dodávce do rafinerie se ropa nejprve odsoluje. Prvním stupněm zpracování po jejím 

odsolení je její rozdestilování na užší frakce, které se dále samostatně zpracovávají 

v navazujících jednotkách. Produkty atmosférické destilace se hydrorafinují a dále 

upravují, aby vznikly kvalitní složky pohonných hmot. Produkty vakuové destilace se 

hydrokrakují, tím se získají další složky pohonných hmot a surovina pro petrochemii, 

případně surovina pro olejářský průmysl. Zbytkem je asfalt. Množství jednotlivých frakcí 

získaných při destlilaci ropy je dáno jejím frakčním složením. Poměrné zastoupení lehkých 

a těžkých frakcí lze přibližně odhadnout z hustoty ropy. Ropa s menší hustotou obsahuje 

více lehčích frakcí a je dražší, vzhledem k poptávce po produktech z ní vyrobených, 

kterými jsou pohonné hmoty. [12] 

5.3.2 Popis výrobních jednotek rafinerie 

5.3.2.1 Jednotka odsolování 

Odsolování je založeno na praní ropy nebo těžkých zbytků vodou za vysoké teploty a 

tlaku, jehož cílem je rozpustit, oddělit a odstranit soli a tuhé látky. [13] Většina vody a v ní 

rozpuštěných solí se z ropy odstraňuje již v místě její těžby, po dopravě do rafinerií 

obsahuje obvykle 0,02–0,2 objemových procent vody. Voda je v ropě obsažena ve formě 

emulze. Anorganické soli jsou rozpuštěny v emulgované vodě nebo jsou dispergovány 

v krystalickém stavu v ropě. K odstranění solí se používá elektrostatické odsolování, za 

napomáhání ohřevem za tlaku (aby se neodpařovaly nízkovroucí podíly), přídavkem 

deemulgačních činidel (40,5 t za rok) a elektrickým polem. Roční spotřeba elektrické 

energie je 0,6075.106 kWh. První stupeň odsolování je účinný z 90–95%, ve druhém stupni 

lze dosáhnout již 99%, třetí stupeň odsolení se volí, pokud se následně zamýšlí procesy 

s katalyzátory (hydrorafinace, hydrokrakování), aby se zbytečně nesnižovala životnost 
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katalyzátorů. [12] Jako vstupní proud vody se využívají odpadní vody z atmosférických 

destilací i vyčištěné vody ze stripování kyselých vod. Roční spotřeba vody pro odsolování 

je 297 kt. Odpadní voda vzniká v procesu odsolování v množství 351.106 l ročně. [13] Tato 

voda je vedena do usazovací nádrže, kde se oddělí olejová vrstva a vrátí se zpět 

k odsolování. [11] Složení odpadní vody je uvedeno v Tabulce 6. 

Znečišťující látka 
Typická koncentrace 

(mg/l) 

Teplota (0C)                 115-150 

Nerozpuštěné tuhé látky                 50-100 

Ropné látky a jejich emulse                 více 
Rozpuštěné uhlovodíky                 50-300 
Fenoly                 5-30 

Benzen                 30-100 
BSK                 více 
CHSK                 500-2000 

Amoniak                 50-100 

Sloučeniny dusíku (N Kjehldahl)                 15-20 

Sulfidy (jako H2S)                 10 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13]  

Tabulka 6: Složení odpadní vody odpadající v procesu odsolování 

Kal z odsolení vzniká při čištění odsolovacího zařízení, průměrná produkce kalu je 

780 t kalu ročně. Kal obsahuje železo, jíl, písek, vodu, emulgované oleje, parafin a kovy. 

[13] 

4.3.2.2 Atmosférická a vakuová destilace 

Ropa obsahuje velké množství sloučenin, mezi které patří plynné uhlovodíky C1-C4, 

kapalné uhlovodíky C5 a vyšší, pevné uhlovodíky (parafíny a asfalteny), dále sirné, 

kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny. K rozdělení této směsi na užší frakce se používá destilace, 

při níž se jednotlivé frakce oddělují od ropné směsi podle jejich rozmezí bodu varu. 

Destilační zařízení tvoří trubková pec, destilační kolona, zařízení pro úpravu tlaku, 

výměníky tepla (ohřívače, chladiče) a čerpadla. [12] Při mírně zvýšeném tlaku (asi 

0,15 MPa) se provádí atmosférická destilace ropy. Typická atmosférická kolona je 

rozdělena na 34 pater, boční frakce se vedou do 3 čtyřpatrových kolonek. [12] Produkty 

získávané atmosférickou destilací podle rozmezí destilačních teplot jsou uvedeny 

v Tabulce 7. 
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Produkt teplotní rozmezí (ºC) uhlíkový řetězec 

Benzínová frakce a 
lehké podíly 

<180 C1–C12 

Petrolej 180–240 C8–C17 

Lehký plynový olej 240–300 C8–C25 

Těžký plynový olej 300–360 C20–C25 

Atmosférický zbytek >360 >C22 

Zdroj: Základy zpracování a využití ropy [12] 

Tabulka 7: Frakce získané atmosférickou destilací 

V rafinérii Litvínov jsou v provozu dvě jednotky atmosférické destilace: jednotka 

atmosférické destilace KB NRL a jednotka atmosférické destilace AVD. 

Atmosférická destilace KB NRL 

Jednotka atmosférické destilace KB NRL zpracovává ročně 3,55 Mt ropy. Surovina se 

předehřeje ve výměnících tepla a ohřívá se v trubkové peci na teplotu 360°C. Pec má 

výkon 50,8 MW, palivem je rafinérský topný plyn. [9] Ročně se spotřebuje palivo 

2 917.106 MJ. [13] Ohřátá ropa se nastřikuje na nástřikové patro destilační kolony. Lehčí 

podíly se z ropy vyhánějí přehřátou vodní parou. [13] Pára se vhání do destilační kolony a 

kolonek bočních odběrů. Uvolněné podíly z ropy nebo bočních proudů stoupají spolu s 

párou destilačními patry nahoru a dělí se na jednotlivé frakce. Jednotka atmosférické 

destilace KB NRL vyžaduje ročně celkem 97,625.106 kg páry. Hlavou destilační kolony 

odchází lehký benzin, uhlovodíkové plyny (7,1 kt ročně) a vodní pára přes kondenzátor do 

separátoru, odkud se průběžně odpouští voda. Jako boční frakce se odebírá těžký benzín 

(těžký a lehký benzin dohromady 813 kt ročně), petrolej (486,3 kt ročně) a plynový olej 

(592,9 kt ročně), které se stabilizují v bočních kolonkách vyhnáním lehčích podílů párou. 

[12] [13] Tyto podíly se spolu s použitou párou vedou zpět do hlavní destilační kolony na 

vyšší než jejich odběrné patro. Všechny produkty destilace proudí do dalších 

zpracovatelských jednotek přes výměníky tepla k předehřevu surové ropy, aby se zamezilo 

jeho zbytečným únikům. Spodem kolony se odtahuje mazut (1,5513 Mt ročně), který se 

nevede přes výměníky tepla, pokud se odvádí přímo do vakuové destilace. Jednotka 
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atmosférické destilace KB NRL spotřebuje ročně 17,75.106 kWh elektrické energie. [12] 

[13] Na chlazení produktů se spotřebuje ročně 42,2.106 m3 chladící vody [13].  

Hlavní emise unikající do ovzduší vznikají v ohřívací peci spalováním paliva. Z emisí 

rafinerie OMV Schwechat, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t nástřiku, jsem 

vypočítala roční hodnoty emisí atmosférické jednotky KB NRL vynásobením těchto údajů 

zpracovatelskou kapacitou jednotky atmosférické destilace KB NRL (3,55 Mt rok-1). [13] 

Vypočítané hodnoty emisí jsou uvedeny v Tabulce 8. 

  SO2 NOx CO CO2 

OMV Schwechat 
(kg/t nástřiku) 

0,009 0,02 1,001 298,149 

KB NRL 
Litvínov (t/rok) 

31,95 71 3055 1 058.103 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 8: Emise z jednotky atmosférické destilace KB NRL 

V procesu atmosférické destilace odpadá ročně 1,47.106 m3 kyselých odpadních vod. 

Tyto vody obsahují ropné látky, sulfan, amoniak, merkaptany, chloridy, fenoly, hydroxid 

sodný, proto se upravují stripováním přehřátou párou a jsou recyklovány do jednotky 

odsolování. [13] 

Vakuová destilace PSP 

Na jednotku atmosférické destilace KB NRL navazuje jednotka vakuové destilace PSP, 

ve které se zpracovává mazut (vařákový proud) z atmosférické destilace (1,55 Mt ročně) a 

olejový destilát 3 z vakuové destilace AVD (105,09 kt ročně). Vakuová destilace probíhá 

při sníženém tlaku, což je zajištěno kombinací parních ejektorů vřazených za barometrické 

kondenzátory a vodokružných vývěv. Tlak je nutno snížit proto, aby se díky nižší teplotě 

varu daly produkty vydestilovat, aniž by se termicky rozložily. Dále se přehřátá vodní pára 

využívá ve spodní části kolony k usnadnění vypařování a separace látek. [12] Spotřeba 

vodní páry VD PSP je ročně 66,256.106 kg. [13] V jednotce je nainstalovaná pec, která 

spaluje zemní plyn, o tepelném výkonu 23,35 MW. Spotřeba paliva je ročně 

993,84.106 MJ. [13] Hlavou destilační kolony odcházejí páry vakuového plynového oleje 

(18,22 kt ročně) s vodní parou přes výměník tepla do kondenzátoru. Jako boční destiláty se 

získávají lehký vakuový destilát (642,68 kt ročně), těžký vakuový destilát (200,43 kt 

ročně) a černý destilát (215,33 kt ročně). [12] Boční destiláty se stejně jako boční destiláty 
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atmosférické stabilizují v bočních kolonkách. Produkty destilace se odvádějí přes 

výměníky tepla a následně přes chladiče. Chladící vody se za rok spotřebuje 6,62.106 m3. 

[13] Spodem kolony se odčerpává asfalt (566,49 kt ročně). [12] Vakuový zbytek se dále 

zpracovává v procesu visbreaking (nekatalytické tepelné krakování) nebo je veden do 

jednotky oxidace asfaltu. Odpadní teplo z vakuové destilace se využívá pro výrobu vodní 

páry na určitých teplotních hladinách. [13] V procesu vakuové destilace odpadá 10 m3 

odpadní zaolejované vody za hodinu. Odpadní voda je znečištěná ropnými látkami, 

sulfanem, amoniakem, chloridy, merkaptany a fenoly.  

Hlavní emise unikající do ovzduší vznikají v ohřívací peci spalováním paliva. Z emisí 

rafinerie OMV Schwechat, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t nástřiku, jsem 

vypočítala roční hodnoty emisí vakuové destilace PSP vynásobením těchto údajů 

zpracovatelskou kapacitou jednotky VD PSP (1,6564 Mt rok-1). [13] Vypočítané hodnoty 

emisí jsou uvedeny v Tabulce 9. 

   
SO2 NOx CO CO2 prach 

OMV Schwechat 
(kg/t nástřiku) 

0,083 0,031 0,001 31 0,02 

VD PSP 
Litvínov (t/rok) 

137,5 51,3 1,6564 5 1348,4 33,128 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 9: Emise z jednotky vakuové destilace PSP 

Atmosféricko–vakuová destilace 

Druhou jednotkou atmosférické destilace je atmosférická destilace integrované jednotky 

AVD (atmosféricko-vakuová destilace). Její roční zpracovatelská kapacita je 1,85 Mt. 

Přiváděná odsolená ropa se předehřeje ve výměnících tepla a vede se do trubkové pece, 

kde teplota dosáhne 360°C. Pec má výkon 21,6 MW, palivem je rafinérský topný plyn. 

Roční spotřeba paliva je 999.106 MJ. Ohřátá ropa se nastřikuje na nástřikové patro 

destilační kolony. Lehčí podíly se z ropy vyhánějí přehřátou vodní parou. Pára se vhání do 

destilační kolony a kolonek bočních odběrů. Uvolněné podíly z ropy stoupají spolu s párou 

destilačními patry nahoru a dělí se na jednotlivé frakce. Jednotka atmosférické destilace 

vyžaduje ročně celkem 50,875.106 kg páry. [13] Hlavou destilační kolony odchází lehký 

benzin, uhlovodíkové plyny (3,7 kt ročně) a vodní pára. Jako boční frakce se odebírá těžký 

benzín (těžký a lehký benzin dohromady 423,7 kt ročně), petrolej (253,5 kt ročně) a 
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plynový olej (358,9 kt ročně), které se stabilizují v bočních kolonkách vyhnáním lehčích 

podílů párou. [12] [13] Tyto podíly se vedou zpět do hlavní destilační kolony na vyšší než 

odběrné patro. Odebrané produkty proudí přes výměníky tepla do dalších zpracovatelských 

jednotek. Jednotka atmosférické destilace AVD spotřebuje ročně 9,25.106 kWh elektrické 

energie. [12] [13] Na chlazení produktů se spotřebuje ročně 7,4.106 m3 chladící vody[13]. 

Z emisí rafinerie OMV Schwechat, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t nástřiku, 

jsem vypočítala roční hodnoty emisí atmosférické jednotky AVD vynásobením těchto 

údajů zpracovatelskou kapacitou jednotky atmosférické destilace AVD (1,85 Mt rok-1). 

[13] 

  
SO2 NOx CO CO2 

OMV 
Schwechat (kg/t 
nástřiku) 

0,009 0,02 1,001 298,149 

AD AVD 
Litvínov (t/rok) 

16,65 37 1,85 555,576.103 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 10: Emise z jednotky atmosférické destilace AVD 

V procesu atmosférické destilace odpadá ročně 0,77.106 m3 kyselých odpadních vod. 

Tyto vody obsahují ropné látky, sulfan, amoniak, merkaptany, chloridy, fenoly, hydroxid 

sodný, proto se upravují stripováním přehřátou párou a jsou recyklovány do jednotky 

odsolování. [13] 

Vakuová destilace PSP 

Vařákový proud (0,8084 Mt ročně) z atmosférické destilace AVD pokračuje přímo do 

vakuové destilace AVD. Vakuová destilace probíhá při sníženém tlaku, což je zajištěno 

kombinací parních ejektorů vřazených za barometrické kondenzátory a vodokružných 

vývěv. Tlak je nutno snížit proto, aby se díky nižší teplotě varu daly produkty vydestilovat, 

aniž by se termicky rozložily. Dále se přehřátá vodní pára využívá ve spodní části kolony k 

usnadnění vypařování a separace látek. Spotřeba vodní páry VD AVD je ročně 32,336.106 

kg. [13] V jednotce je nainstalovaná pec, která spaluje zemní plyn, o tepelném výkonu 11 

MW. Spotřeba paliva je ročně 485,04.106 MJ. [13] Hlavou destilační kolony odcházejí 

páry vakuového plynového oleje (8,892 kt ročně) s vodní parou přes výměník tepla do 

kondenzátoru. [12] Jako boční destiláty se získávají olejový destilát 1 (313,699 kt ročně), 
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olejový destilát 2 (97,816 kt ročně) a olejový destilát 3 (105,092 kt ročně). Boční destiláty 

se stejně jako boční destiláty atmosférické stabilizují v bočních kolonkách. Produkty 

destilace se odvádějí přes výměníky tepla a následně přes chladiče. Chladící vody se za rok 

spotřebuje 3,23.106 m3. Spodem kolony se odčerpává asfalt (276,472 kt ročně). [13] 

Vakuový zbytek se dále zpracovává v procesu visbreaking (nekatalytické tepelné 

krakování) nebo je veden do jednotky oxidace asfaltu. Odpadní teplo z vakuové destilace 

se využívá pro výrobu vodní páry na určitých teplotních hladinách. [13] V procesu 

vakuové destilace odpadá 10 m3 odpadní zaolejované vody za hodinu. Odpadní voda je 

znečištěná ropnými látkami, sulfanem, amoniakem, chloridy, merkaptany a fenoly.  

Hlavní emise unikající do ovzduší vznikají v ohřívací peci spalováním paliva. Z emisí 

rafinerie OMV Schwechat, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t nástřiku, jsem 

vypočítala roční hodnoty emisí vakuové destilace PSP vynásobením těchto údajů 

zpracovatelskou kapacitou jednotky VD AVD (0,8084 Mt rok-1). [13] Vypočítané hodnoty 

emisí jsou uvedeny v Tabulce 11. 

  SO2 NOx CO CO2 prach 

OMV Schwechat 
(kg/t nástřiku) 

0,083 0,031 0,001 31 0,02 

VD AVD 
Litvínov (t/rok) 

67,1 25,06 0,8084 25 060,4 16,168 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 11: Emise z jednotky vakuové destilace AVD 

5.3.2.2. Hydrorafinace 

Frakce, získané primární destilací a štěpnými procesy, nelze většinou přímo vymíchávat 

do konečných produktů, pohonných hmot, protože svými vlastnostmi nevyhovují 

předepsaným standardům. Nežádoucí složkou je zejména síra, při jejímž spalování vzniká 

oxid siřičitý, který poškozuje životní prostředí a je katalytickým jedem. U petrolejů a 

plynových olejů se navíc snižuje množství aromátů. [12]  

Nejčastější úpravou ropných frakcí je katalytická hydrogenační rafinace. Tento proces 

probíhá za tlaku ve vodíkové atmosféře. Jako katalyzátory se používají bifunkční 

katalyzátory, které mají hydrogenační (sulfidy kovů Co, Mo, W, Ni) a štěpnou funkci 

(nosič – alumina, amorfní nebo krystalický zeolit). Hydrorafinace je univerzální metoda, 

protože je vhodná pro odstranění všech typů heterosloučenin. [12] Z ropných frakcí se 
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odstraňuje síra, dusík, kyslík, které se mění na sulfan, amoniak a vodu, které se následně 

při stabilizaci oddělí v destilační koloně. 

Hydrorafinace benzinu 

Úpravu benzinových frakcí z celé rafinerie zajišťuje v Litvínově jedna jednotka 

hydrorafinace benzinu, která zpracovává proudy benzinů z atmosférických destilací 

(1,237 Mt ročně), benziny ze stabilizace produktů z jednotek hydrorafinace plynového 

oleje a jednotky hydrorafinace petroleje (28,35 kt ročně) a benziny ze štěpných jednotek a 

visbreakingu (145,81 kt ročně). [12] Jednotka slouží k desulfuraci, denitrogenaci a 

stabilizaci benzinové frakce, při níž se mění nenasycené uhlovodíky na parafiny.  Surovina 

se smíchá s vodíkem (5,64.106 Nm3 ročně) ve výměnících tepla se předehřeje a ohřeje se 

v trubkové peci. [13] V jednotce hydrorafinace benzinu jsou nainstalovány 2 pece 

hydrogenační rafinace benzinu a stabilizace hydrogenovaného benzinu o tepelných 

výkonech 9,52 MW a 8,61 MW. [9] Roční spotřeba paliva je 352,71.106 MJ. [13] Surovina 

ohřátá na reakční teplotu je vedena do reaktoru, kde probíhají hydrorafinační reakce. 

Z reaktoru je benzin veden do vysokotlakého separátoru, kde se oddělí plyny. Vzniklý 

sulfan a další kyselé plyny se musí oddělit od plynného vodíku, aby se mohl znovu použít. 

Část vodíku se odvádí se vznikajícími plyny. Kapalné produkty se stabilizují v koloně. 

Ročně je potřeba 49,38.106 kg páry. [13] Z celkového množství odsiřovaného benzinu 

vznikne 97,5 hmotnostních procent odsířeného benzinu (1375,5879 kt ročně), zbytek tvoří 

uhlovodíkový plyn (35,27 kt ročně). [12] Na chlazení produktů se ročně spotřebuje 

3,52.106 m3 chladící vody. Pracích vod je potřeba 63,49.106 kg. Zařízení v procesu 

hydrorafinace benzinu spotřebují celkem 10,58.106 kWh elektrické energie ročně.  

Při hydrorafinaci benzinu vzniká ročně 45,85.106 l kyselých odpadních vod. [13] 

Z emisí rafinerie do ovzduší OMV Schwechat, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t 

nástřiku, jsem vypočítala roční hodnoty emisí jednotky hydrorafinace benzinu 

vynásobením těchto údajů zpracovatelskou kapacitou jednotky hydrorafinace benzinu 

(1410,8694 kt Mt rok1). [13] Vypočítané hodnoty emisí jsou uvedeny v Tabulce 12. 
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  SO2 NOx CO CO2 prach 

OMV Schwechat 
(kg/t nástřiku) 

0,13 0,013 0,02 36 0,004 

 Litvínov (t/rok) 183,41 18,34 28,22 50,79.103 5,64 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 12: Emise z jednotky hydrorafinace benzinu  

Hydrorafinace petroleje 

Petrolejová frakce, která se odebírá jako boční destilát při atmosférické destilaci KB 

NRL se dále upravuje hydrorafinací v hydrorafinační jednotce petroleje. Upravovaná 

frakce se v tomto procesu odsíří a částečně se hydrogenují aromáty a olefiny. Surovina se 

smíchá s vodíkem (13,86.106 Nm3 ročně) ve výměnících tepla se předehřeje a ohřeje se 

v trubkové peci. [12] V jednotce hydrorafinace petroleje je nainstalovaná pec hydrogenační 

rafinace petroleje a stabilizace hydrogenovaného petroleje o tepelném výkonu 4,98 MW. 

[9] Roční spotřeba paliva je 94,52.106 MJ. [13] Surovina ohřátá na reakční teplotu je 

vedena do reaktoru, kde probíhají hydrorafinační reakce. Na výstupu z reaktoru je do 

odchozího proudu nastřikována voda. Proud petroleje je veden do separátoru, kde se 

odstraní plynné podíly. Vzniklý sulfan a další kyselé plyny se musí oddělit od plynného 

vodíku, aby se mohl znovu použít. Část vodíku se odvádí se vznikajícími plyny. Kapalné 

produkty se stabilizují v koloně. Ročně je potřeba 51,062.106 kg páry. [13] Z celkového 

množství 486,3 kt odsiřovaného petroleje vznikne ročně 478,52 kt odsířeného petroleje, 

dále vzniká štěpnými reakcemi ročně 5,836 kt divokého benzinu a zbytek tvoří 

uhlovodíkový plyn (0,9726 kt ročně). [12] Na chlazení produktů se ročně spotřebuje 

1,2158.106 m3 chladící vody. Pracích vod je potřeba 17,0205.106 kg. Zařízení v procesu 

hydrorafinace benzinu spotřebují celkem 7,2945.106 kWh elektrické energie ročně. [13] 

V procesu hydrorafinace petroleje, převážně v koloně a stripování vodní párou, vznikají 

kyselé odpadní vody (15,8.106 l). 

Z emisí rafinerie OMV Schwechat, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t nástřiku, 

jsem vypočítala roční hodnoty emisí jednotky hydrorafinace petroleje vynásobením těchto 

údajů zpracovatelskou kapacitou jednotky hydrorafinace petroleje (486,3 kt Mt rok1). [13] 

Vypočítané hodnoty emisí jsou uvedeny v Tabulce 13. 
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  SO2 NOx CO CO2 prach 

OMV Schwechat 
(kg/t nástřiku) 

0,005 0,019 0 15 0 

 Litvínov (t/rok) 2,4315 9,2397 0 7 294,5 0 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 13: Emise z jednotky hydrorafinace petroleje 

Konečný produkt, hydrogenovaný petrolej, se vymíchává do leteckého petroleje. 

Hydrorafinace plynového oleje KB NRL 

Jednotka hydrorafinace plynového oleje KB NRL zpracovává přímo proud plynového 

oleje (592,9 kt ročně), který se odtahuje jako boční destilát atmosférické destilace KB 

NRL, dále vakuový plynový olej z VD PSP (18,22 kt ročně), řez plynového oleje a 

petroleje ze štěpných jednotek (348,14 kt ročně) a atmosférický a vakuový plynový olej 

z jednotky VBU (295,26 kt ročně). [12]  

Upravovaná frakce se v tomto procesu odsíří a částečně se hydrogenují aromáty a 

olefiny. Surovina se smíchá s vodíkem (35,75.106 Nm3 ročně) ve výměnících tepla se 

předehřeje a ohřeje se v trubkové peci. [13] V jednotce hydrorafinace plynového oleje KB 

NRL jsou nainstalované pece hydrorafinace a stabilizace plynového oleje o tepelných 

výkonech 5,68 MW a 5,95 MW. [9] Roční spotřeba paliva je 501,812.106 MJ. [13] 

Surovina ohřátá na reakční teplotu je vedena do reaktoru, kde probíhají hydrorafinační 

reakce. Na výstupu z reaktoru je do odchozího proudu nastřikována voda. Proud plynového 

oleje je veden do separátoru, kde se odstraní plynné podíly.  Vzniklý sulfan a další kyselé 

plyny se musí oddělit od plynného vodíku, aby se mohl znovu použít. Část vodíku se 

odvádí se vznikajícími plyny. Kapalné produkty se stabilizují v koloně. Ročně je potřeba 

131,73.106 kg páry. [13] Z celkového množství odsiřovaného plynového oleje vznikne 

ročně v jednotce 1,2345 Mt rafinovaného plynového oleje, zbytek tvoří frakce divokého 

benzinu (15,05 kt ročně) a uhlovodíkový plyn (2,5 kt ročně). [12] Na chlazení produktů se 

ročně spotřebuje 3,14.106 m3 chladící vody. Pracích vod je potřeba 43,9.106 kg. Zařízení 

v procesu hydrorafinace benzinu spotřebují celkem 18,82.106 kWh elektrické energie 

ročně.  

V procesu rafinace plynového oleje vzniká ročně 40,77.106 l odpadních kyselých vod. 
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Z emisí rafinerie OMV Schwechat, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t nástřiku, 

jsem vypočítala roční hodnoty emisí jednotky hydrorafinace benzinu vynásobením těchto 

údajů zpracovatelskou kapacitou jednotky hydrorafinace benzinu (1410,8694 kt Mt rok1). 

[13] Vypočítané hodnoty emisí jsou uvedeny v Tabulce 14. 

  SO2 NOx CO CO2 prach 

OMV Schwechat 
(kg/t nástřiku) 

0,005 0,019 0 15 0 

Litvínov (t/rok) 6,272 23,836 0 18,81.103 0 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 14: Emise z jednotky hydrorafinace plynového oleje KB NRL 

Hydrorafinace plynového oleje (komora 5,6) 

Z důvodu nedostatku odsiřovací kapacity byla v Litvínově vybudovaná druhá jednotka 

hydrogenační úpravy. Tato jednotka zpracovává petrolej a plynový olej z atmosférické 

destilace AVD (dohromady 612,4 kt ročně) a vakuový plynový olej 8,89 kt ročně). [12] 

Surovina se smíchá s vodíkem (17,7.106 Nm3 ročně) ve výměnících tepla se předehřeje a 

ohřeje se v trubkové peci. [13] V jednotce hydrorafinace plynového oleje jsou 

nainstalovány 2 pece hydrogenační rafinace a stabilizace hydrogenovaného plynového 

oleje o tepelných výkonech 6,9 MW a 3,5 MW. [9] Roční spotřeba paliva je 

248,52.106 GJ. Surovina ohřátá na reakční teplotu se vede do reaktoru, kde probíhají 

hydrorafinační reakce.  Na výstupu z reaktoru je do odchozího proudu nastřikována voda. 

Proud plynového olej je veden do separátoru, kde se odstraní plynné podíly. Vzniklý sulfan 

a další kyselé plyny se musí oddělit od plynného vodíku, aby se mohl znovu použít. Část 

vodíku se odvádí se vznikajícími plyny. Kapalné produkty se stabilizují v koloně. Ročně je 

potřeba 65,24.106 kg páry. [13] Z celkového množství odsiřovaného plynového oleje 

vznikne ročně 611,35 kt rafinovaného plynového oleje, dále vzniká frakce divokého 

benzinu (7,455 kt ročně) a zbytek tvoří uhlovodíkový plyn (1,243 kt ročně). [12] Na 

chlazení produktů se ročně spotřebuje 1,55.106 m3 chladící vody. Pracích vod je potřeba 

21,75.106 kg. Zařízení v procesu hydrorafinace benzinu spotřebují celkem 9,32.106 kWh 

elektrické energie ročně.  

V hydrorafinačních procesech vzniká ročně 20,192.106 l odpadních kyselých vod. 
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Z emisí rafinerie OMV Schwechat, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t nástřiku, 

jsem vypočítala roční hodnoty emisí jednotky hydrorafinace benzinu vynásobením těchto 

údajů zpracovatelskou kapacitou jednotky hydrorafinace benzinu (1410,8694 kt Mt rok1). 

[13] Vypočítané hodnoty emisí jsou uvedeny v Tabulce 15. 

  SO2 NOx CO CO2 prach 

OMV Schwechat 
(kg/t nástřiku) 

0,005 0,019 0 15 0 

Litvínov (t/rok) 3,106 11,804 0 9,32.103 0 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 15: Emise z jednotky hydrorafinace plynového oleje (komora 5,6) 

5.3.2.4 Úprava benzínových poloproduktů 

Redestilace 

Všechny benzinové frakce (celkem 1 363,36 kt ročně), které vznikají na různých 

místech rafinerie, se vedou do hydrogenační rafinace benzinu, kde se benzin zbaví sirných 

a dusíkatých sloučenin, aby se v následných procesech s katalyzátory nedeaktivovaly 

katalyzátory. [12] Po odsíření následuje redestilace, při níž se rafinovaný benzin 

rozdestiluje na trojici destilačních kolon na užší frakce, které se následně odlišně 

zpracovávají. Jednotka redestilace má nainstalovanou pec o tepelném výkonu 3,7 MW. [9] 

Vzniká malý podíl uhlovodíkových plynů, izopentanový koncentrát, lehký benzin, střední 

benzin a těžký benzin. Izopentanový koncentrát se přímo vymíchává do motorového 

benzinu, lehký benzin se vede na jednotku izomerace, těžký benzin na jednotku 

kontinuálního katalytického reformingu (CCR) a střední benzin odchází jako surovina pro 

petrochemii.  

Izomerace 

Izomerace je proces, zajišťující zvýšení oktanového čísla lehkého benzinu změnou 

uspořádání atomů v molekule. [12] Izomerace je katalytický proces. Používají se platinové 

katalyzátory. Izomerace probíhá ve vodíkové atmosféře, aby byla snížena tvorba úsad na 

katalyzátoru. Spotřeba vodíku je nízká. Jednotka izomerace zpracovává lehký benzin 

z redestilace. Výstupem jednotky je izomerizát, který se používá jako složka 

automobilových benzinů. 
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Kontinuální katalytický reforming 

Reformování je proces, při kterém se přeměňují alifatické uhlovodíky s nízkým 

oktanovým číslem na cyklány a aromáty s oktanovým číslem vysokým. [11] Do jednotky 

vstupuje frakce těžkého benzinu z redestilace a těžký benzin ze štěpné jednotky PSP 

(78,36 kt ročně). [12] Aromatizační reakce probíhají postupně ve čtyřech reaktorech 

v atmosféře vodíku a za přítomnosti katalyzátoru, který obsahuje platinu. Produktem je 

reformát, který se používá jako složka automobilových benzinů, vedlejším produktem je 

vodík, který se v rafinerii využívá v hydrogenačních jednotkách. [11] 

5.3.2.5. Katalytické hydrokrakování 

Protože se postupně snižuje poptávka po topných olejích, zpracovává se ropa hlouběji, 

aby vznikly frakce vhodné pro vymíchávání pohonných hmot, které mají na trhu větší 

odbyt.  

V rafinérii Litvínov je proces hydrokrakování zastoupen novou štěpnou jednotkou 

přípravy surovin pro petrochemii (ŠJ PSP) a dvěmi původními  hydrokrakovacími  

jednotkami. Potřebný vodík je vyráběn Unipetrolem parciální oxidací těžkých ropných 

zbytků. 

Pro hydrokrakování se používají katalyzátory, které mají krakovací (kyselý nosič, tj. 

amorfní nebo krystalický hlinitokřemičitan) a hydrogenačně – dehydrogenační funkci 

(sulfidy Mo, W, Co, Ni). Složení katalyzátorů se určuje podle konkrétního procesu a 

reakčních komponent. Katalyzátor je uložen na pevném loži. [12] 

Štěpná jednotka PSP 

V hydrokakovací jednotce PSP dochází k přeměně vakuových destilátů (lehký a těžký 

vakuový destilát celkem 843,1 kt ročně) z vakuové jednotky PSP a část lehkého topného 

oleje z atmosférické destilace (47,95 kt ročně). [12] 

Ve štěpné jednotce PSP jsou nainstalovány 3 pece s celkovým výkonem 22,29 MW, 

palivem je zemní plyn. [12] Roční spotřeba paliva je 728,93.106 MJ. [13] Jednotka pracuje 

při tlaku 16–17 MPa. Ročně se spotřebovává 16,4 t vodíku. Po druhé intenzifikaci má 

jednotka konverzi až 71% a výkon do 160 t za hodinu. První reaktor je určen k odsíření, 

denitrifikaci suroviny a k sycení aromátů. Surovina se hluboko prorafinuje, vzniká 

amoniak, sulfan a vodní pára. Používá se katalyzátor KF-848 1.3Q. Ve druhém reaktoru, 
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který je vybaven zeolitickým katalyzátorem, dochází zejména ke štěpení těžkých podílů. 

Používá se katalyzátor HC-26L/HC-43LT. [16] Spotřeba různého množství určitých 

katalyzátorů je řízena podle požadovaného stupně přeměny vakuových destilátů na 

hydrokrakát. Celková spotřeba katalyzátorů je ročně 52,3 t. Na vysokotlaké části jednotky 

je využívaná expanzní turbína pro pohon čerpadla nástřiku. Roční spotřeba energie 

jednotky je 77,45.106 kWh. [13] Teplo produkované v reaktoru je využito na výměnu tepla 

mezi vstupním a výstupním proudem. Je instalován kotel na odpadní teplo pro výrobu 

páry. [11] Ročně jednotka spotřebuje 150,34.106 kg páry. [13] Na štěpnou část navazuje 

část destilační, kde dochází k separaci reakční směsi na požadované produkty. Surovina se 

z části přeměňuje na hlovodíkové plyny (14,58 kt ročně), frakce na výrobu motorových 

paliv (lehká benzinová frakce 29,16 kt ročně, těžká benzinová frakce 78,36 kt ročně, frakce 

petroleje a plynového oleje celkem 231,44 kt ročně) a na hydrokrakát (546,7 kt ročně), 

který se zpracovává v petrochemii pyrolýzou na etylen a propylen. [12] Plyny s obsahem 

sirovodíku jsou čištěny v aminové vypírce a následně zavedeny ke zpracování na Clausovy 

jednotky. [11] Plynový olej z hydrokrakové jednotky České rafinérské obsahuje do 2 ppm 

síry. [16] K chlazení je potřeba ročně 141,23.10  m3 chladící vody. 

Štěpná jednotka produkuje ročně 72,89.106 l odpadních vod. Pevného odpadu 

z katalyzátorů, který obsahuje kovy a uhlovodíky, se odstraní ročně 54 t. [13] 

Starý hydrokrak 

Jednotka původního hydrokraku obsahuje 2 hydrogenační komory původní vysokotlaké 

čtyřreaktorové dehtové technologie s destilační jednotkou, která zpracovává jejich 

produkty, doplněné o další reaktory. Zpracovávají olejové destiláty 1 a 2 z VD AVD 

(celkem 411,52 kt ročně). [12] V jednotce jsou nainstalovány 2 pece o tepelném výkonu 

každá 7,22 MW, palivem je zemní plyn. [12] Roční spotřeba paliva je 367,57.106 MJ. [13] 

Obě štěpné jednotky byly modernizovány a produkty hydrokrakování (olejový hydrogenát 

(275,68 kt ročně) nebo hydrokrakát) jsou odebírány jako destilační zbytek. Dalšími 

produkty jsou uhlovodíkový plyn (7,35 kt ročně), benzinová frakce (54,22 kt ročně), frakce 

petroleje a plynového oleje (celkem 116,7 kt ročně). [12] Benzinová frakce obsahuje 

sulfan, který se vypírá roztokem hydroxidu sodného. Jednotky České rafinérské používají 

tlaku 22,5 MPa, 4-5 reaktorů a katalyzátor, který je vyráběn v areálu. Roční spotřeba 

katalyzátoru je 26,37 t. Pracují jako nízkokonverzní hydrokraky a nezkonvertovaný olej 
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odchází jako surovina pro ethylenovou jednotku. [16] Zařízení vyžadují ročně 39,06.106 

kWh. Roční spotřeba páry je 75,812.106 kg a roční spotřeba chladící vody 71,22.106 m3. 

Štěpná jednotka vyprodukuje za rok 36,76.106 l odpadní vody. [13] 

5.3.2.6 Tepelné krakování (jednotka visbreaking) 

Jednotka visbreakingu je jednotka, která zajišťuje takzvané hluboké zpracování ropy. 

Jde o zhodnocení těžkých podílů ropy tepelným nekatalytickým rozkladem na podíly lehčí, 

které jsou žádány jako složky pohonných hmot. Jednotka VBU zpracovává vakuové 

zbytky z VD PSP a VD AVD (celkem 841,96 kt ročně) a černý destilát z VD PSP 

(215,33 kt ročně). Předehřátá surovina se ohřeje v peci na teplotu 440–460°C a je vedena 

do soakeru, kde probíhají štěpné reakce. [12] V jednotce je nainstalovaná pec o tepelném 

výkonu 21,49 MW, palivem je zemní plyn. [9] Spotřeba paliva je ročně 437,49.106 MJ. 

Zařízení v jednotce spotřebují ročně 13,23.106 kWh elektrické energie. [13] Jednotka 

tepelného krakování produkuje z atmosférické destilace plynné uhlovodíky (25,4 kt ročně), 

benzin (62,44 kt ročně) a plynový olej (140,75 kt ročně). Vakuová flešová kolona 

produkuje vakuový plynový olej (154,51 kt ročně), vakuový destilát (20,1 kt ročně). 

Vakuový zbytek (655,09 kt ročně) se dále zpracovává na jednotce foukání asfaltů nebo na 

jednotce parciální oxidace. [12] Spotřeba páry je ročně 23,81.106 kg. Spotřeba chladící 

vody je 6,35.106m3. 

Jednotka produkuje 56 l kyselé odpadní vody na 1 t nástřiku (59,26.106 l ročně). [13] 

Složení této odpadní vody je uvedeno v Tabulce 16. 

Složka nebo parametr Koncentrace (mg/l) 

Hodnota pH vysoká 

Volné ropné látky 50-100 

CHSK 500-2000 

H2S 10-200 

NH3 (N Kjehldahl) 15-50 

Fenoly 5,30 

HCN 10-300 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13]  

Tabulka 16: Složení odpadní vody odpadající z jednotky VBU 

Z emisí rafinerie MIDER, které jsou vyčísleny v kilogramech na 1 t nástřiku, jsem 

vypočítala roční hodnoty emisí jednotky VBU vynásobením těchto údajů zpracovatelskou 
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kapacitou jednotky VBU (1,0583 Mt rok-1). [13] Vypočítané hodnoty emisí jsou uvedeny 

v Tabulce 17. 

  
SO2 NOx CO CO2 

Rafinerie MIDER 
(kg/t nástřiku) 

0,11 0,042 0,001 50 

VBU Litvínov 
(t/rok) 

116,4 44,4 1 52,92.103 

Zdroj: Referenční dokument BAT – Rafinace ropy a zemního plynu [13] 

Tabulka 17: Emise z jednotky VBU 

Tuhý odpad vzniká v jednotce VBU při čištění aparatury (ročně 24,3 t). [13] 
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VSTUPY    

Odsolování roční spotřeba  jednotka 

surová ropa 5,4 x 106 t 

voda procesní (procesní + odděl.  z hlavových proudů destilace) 0,297 x 106 t 

elektrická energie 0,6075 x 106 kWh 

deemulgační činidla 40,5  t 

Atmosférická destilace  roční spotřeba jednotka 

odsolená ropa 3,55 x 106 t 

palivo  2917 x 106 MJ 

elektrická energie 17,75 x 106 kWh 

pára 97,625 x 106 kg 

chladící voda 14,2 x 106 m3 

Hydrogenační rafinace benzinů   roční spotřeba jednotka 

benzinová frakce z destilace ropy (KB NRL)  813 x 103 t 

benzinová frakce z destilace (AVD) 423,7 x 103 t 

benzinová frakce z visbreakingu 62,4397 x 103 t 

benzin z hydrorafinace plynového oleje 22,5099 x 103 t 

benzin z hydrorafinace petroleje 5,8356 x 103 t 

benzin ze štěpné jednotky PSP 29,1573 x 103 t 

benzin z hydrokraku (komora 11, 12) 54,2169 x 103 t 

katalyzátor Co-Mo/Al2O3 64,9  t 

katalyzátor denitrifikace 64,9  t 

vodík 5,6434 x 106 Nm3 

palivo 352,7148 x 106 MJ 

elektrická energie 10,5814 x 106 kWh 

pára 49,38 x 106 kg 

chladící voda 3,5271 x 106 m3 

prací vody 63,4887 x 106 kg 

Hydrogenační rafinace petroleje   roční spotřeba jednotka 

petrolejová frakce z destilace (KB NRL) 486,3 x 103 t 

katalyzátor Co-Mo/Al2O3 22,3698  t 

katalyzátor denitrifikace 22,3698  t 

vodík 5,3493 x 106 m3 

palivo  194,52 x 106 MJ 

elektrická energie 7,2945 x 106 kWh 

pára 51,062 x 106 kg 

chladící voda 1,2158 x 106 m3 

prací vody 17,0205 x 106 kg 

Hydrogenační rafinace plynového oleje   roční spotřeba jednotka 

plynový olej z destilace ropy (KB NRL) 592,9 x 103 t 

plynový olej z visbreakingu 140,7539 x 103 t 

vakuový plynový olej z visbreakingu 154,5118 x 103 t 

vakuový plynový olej (VD PSP) 18,2204 x 103 t 
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plynový olej a petrolej ze štěpné jednotky PSP 231,436 x 103 t 

plynový olej a petrolej z hydrokraku (komora 11, 12) 116,7043 x 103 t 

katalyzátor Co-Mo/Al2O3 57,7  t 

katalyzátor denitrifikace 57,7  t 

vodík 35,7541 x 106 m3 

palivo  501,812 x 106 MJ 

elektrická energie 18,818 x 106 kWh 

pára 131,7257 x 106 kg 

chladící voda 3,1363 x 106 m3 

prací vody 43,9086 x 106 kg 

Visbreaking   roční spotřeba jednotka 

vakuový zbytek (VD AVD) 276,4728 x 103 t 

vakuový zbytek (VD PSP) 566,4888 x 103 t 

černý destilát (VD PSP) 215,332 x 103 t 

palivo 1-1,5 % hmotnosti nástřiku u soakeru 30-35 %nižší) 437,486 x 106 MJ 

elektrická energie 13,2288 x 106 kWh 

pára 23,8118 x 106 kg 

chladící voda 6,3498 x 106 m3 

Vakuová destilace PSP   roční spotřeba jednotka 

zbytek z atmosférické destilace ropy 1,5513 x 106 t 

olejová frakce 3 z vakuové destilace AVD 105,092 x 103 t 

palivo 993,84 x 106 MJ 

elektrická energie 4,9692 x 106 kWh 

pára 66,256 x 106 kg 

chladící voda 6,6256 x 106 m3 

Štěpná jednotka PSP (katalytické hydrokrakování) roční spotřeba jednotka 

lehký vakuový destilát z VD PSP 642,6832 x 103 t 

těžký vakuový destilát z VD PSP 200,4244 x 103 t 

lehký topný olej z destilace (KB NRL) 47,95 x 103 t 

vakuový destilát z visbreakingu 20,1077 x 103 t 

katalyzátor (oxidy Co, Mo, Ni, W na alumině) 52,3009  t 

palivo 728,932 x 106 MJ 

elektrická energie 77,449 x 106 kWh 

pára 150,342 x 106 kg 

chladící voda 141,23 x 106 m3 

vodík 346,243 x 106 Nm3 

Atmosférická destilace AVD  roční spotřeba jednotka 

odsolená ropa 1,85 x 106 t 

palivo  999 x 106 MJ 

elektrická energie 9,25 x 106 kWh 

pára 50,875 x 106 kg 

chladící voda 7,4 x 106 m3 

Vakuová destilace AVD roční spotřeba jednotka 
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mazut 0,8084 x 106 t 

palivo 485,04 x 106 MJ 

elektrická energie 2,4252 x 106 kWh 

pára 32,336 x 106 kg 

chladící voda 3,2336 x 106 m3 

Hydrogenační rafinace plynového oleje (komora 5,6) roční spotřeba jednotka 

frakce plynového oleje z destilace (AVD) 0,3589 x 106 t 

petrolejová frakce z destilace (AVD) 0,2535 x 106 t 

vakuový plynový olej (AVD) 8,8924 x 103 t 

katalyzátor desulfurace 28,579  t 

katalyzátor denitrifikace 28,579  t 

vodík 17,7068 x 106 m3 

palivo  248,516 x 106 MJ 

elektrická energie 9,3193 x 106 kWh 

pára 65,2357 x 106 kg 

chladící voda 1,5532 x 106 m3 

prací vody 21,7452 x 106 kg 

Starý hydrokrak (komora 11,12)   roční spotřeba jednotka 

olejová frakce 1 (VD AVD) 313,6992 x 103 t 

olejová frakce 2 (VD AVD) 97,8164 x 103 t 

lehký topný olej z destilace (KB NRL) 47,95 x 103 t 

vodík  174,597 x 106 m3 

katalyzátor (krak.fce) hlinitokřemičitan, zeolity a směsi 26,373  t 

palivo 367,572 x 106 MJ 

elektrická energie 39,055 x 106 kWh 

pára 75,812 x 106 kg 

chladící voda 71,217 x 106 m3 

VÝSTUPY RAFINERIE CELEK    

Odsolování roční produkce jednotka 

odsolená ropa 5,4 x 106 t 

odpadní voda 351 x 106 l 

nerozpuštěné tuhé látky v odpadní vodě 26,325 x 106 g 

ropné látky a jejich emulze v odpadní vodě    

rozpuštěné uhlovodíky v odpadní vodě 61,425 x 106 g 

fenoly v ospadní vodě 6,1425 x 106 g 

benzen v odpadní vodě 22,815 x 106 g 

amoniak v odpadní vodě 26,325 x 106 g 

sloučeniny dusíku (N Kjehldahl) v odpadní vodě 6,1425 x 106 g 

sulfidy (jako H2S) v odpadní vodě 3,51 x 106 g 

kal z odsolení  780  t 

VOC 810  t 

Atmosférická destilace  roční produkce jednotka 

uhlovodíkový plyn - kyselý plyn (obs. H2S a NH3) 0,0071 x 106 t 
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frakce benzinu 0,813 x 106 t 

frakce petroleje 0,4863 x 106 t 

frakce plynového oleje 0,5929 x 106 t 

frakce lehkého topného oleje 0,0959 x 106 t 

mazut 1,5513 x 106 t 

odpadní kyselá voda 1,47 x 106 m3 

SO2 31,95 x 103 kg 

NOx 71 x 103 kg 

CO 3,55 x 103 kg 

CO2 1058,429 x 106 kg 

odpadní kaly 2165  t 

Hydrogenační rafinace benzinů  roční produkce jednotka 

uhlovodíkový plyn 35,2715 x 103 t 

rafinovaný benzin 1375,5879 x 103 t 

kyselá voda 45,8529 x 106 l 

SO2 183,4117 x 103 kg 

Nox 18,3412 x 103 kg 

CO 28,2172 x 103 kg 

CO2 50,7909 x 106 kg 

prachové částice 5,6434 x 103 kg 

Hydrogenační rafinace petroleje   roční produkce jednotka 

uhlovodíkový plyn 0,9726 x 103 t 

divoký benzin 5,8356 x 103 t 

rafinovavá petrolejová frakce (do leteckého petroleje) 478,5192 x 103 t 

kyselá voda 15,8048 x 106 l 

SO2 2,4315 x 103 kg 

NOx 9,2397 x 103 kg 

CO2  7294,5 x 103 kg 

Hydrogenační rafinace plynového oleje  roční produkce jednotka 

uhlovodíkový plyn 2,5091 x 103 t 

divoký benzin 15,0544 x 103 t 

odsířený plynový olej 1,234458 x 106 t 

kyselá voda 40,772225 x 106 l 

SO2 6,2727 x 103 kg 

NOx 23,8361 x 103 kg 

CO2  18,818 x 106 kg 

Visbreaking  roční produkce jednotka 

uhlovodíkové plyny 25,3992 x 103 t 

benzín 62,4397 x 103 t 

plynový olej 140,7539 x 103 t 

vakuový plynový olej 154,5118 x 103 t 

vakuový destilát 20,1077 x 103 t 

vakuový zbytek  655,0877 x 103 t 
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SO2 0,1164 x 106 kg 

NOx 0,0444 x 106 kg 

CO 0,001 x 106 kg 

CO2 52,915 x 106 kg 

odpadní voda  59,2648 x 106 l 

ropné látky v odpadní vodě 4444,86  kg 

H2S v odpadní vodě 6222,804  kg 

NH3 v odpadní vodě 1926,106  kg 

fenoly v odpadní vodě 1037,134  kg 

HCN v odpadní vodě 9186,044  kg 

tuhé odpady 24,3  t 

Vakuová destilace PSP  roční produkce jednotka 

olej z vakuového systému 11,5948 x 103 t 

vakuový plynový olej 18,2204 x 103 t 

lehký vakuový destilát  642,6832 x 103 t 

těžký vakuový destilát  200,4244 x 103 t 

černý destilát 215,332 x 103 t 

vakuový zbytek 566,4888 x 103 t 

SO2 0,1375 x 106 kg 

NOx 0,0513 x 106 kg 

CO 1,6564 x 103 kg 

CO2 51,3484 x 106 kg 

prachové částice 33,128 x 103 kg 

Štěpná jednotka PSP (katalytické hydrokrakování) roční produkce jednotka 

uhlovodíkové plyny 14,5786 x 103 t 

lehká benzinová frakce 29,1573 x 103 t 

těžká benzinová frakce 78,3602 x 103 t 

petrolej + plynový olej 231,436 x 103 t 

hydrokrakát 546,6992 x 103 t 

odpadní vody 72,893 x 106 l 

desaktivovaný katalyzátor (obs.kovy a uhlov.) 135  t 

Atmosférická destilace AVD  roční produkce jednotka 

uhlovodíkový plyn 0,0037 x 106 t 

benzin 0,4237 x 106 t 

petrolej 0,2535 x 106 t 

plynový olej 0,3589 x 106 t 

mazut  0,8084 x 106 t 

odpadní kyselá voda 0,77 x 106 m3 

SO2 16,65 x 103 kg 

Nox 37 x 103 kg 

CO 1,85 x 103 kg 

CO2 551,576 x 106 kg 

kaly 2165  t 
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Vakuová destilace AVD  roční produkce jednotka 

vakuový plynový olej 8,8924 x 103 t 

olejový destilát 1 313,6992 x 103 t 

olejový destilát 2 97,8164 x 103 t 

olejový destilát 3 105,092 x 103 t 

vakuový zbytek 276,4728 x 103 t 

SO2 67,0972 x 103 kg 

NOx 25,0604 x 103 kg 

CO 0,8084 x 103 kg 

CO2 25,0604 x 106 kg 

prachové částice 16,168 x 103 kg 

Hydrogenační rafinace plynového o. (komora 5,6)  roční produkce jednotka 

uhlovodíkový plyn 1,2426 x 103 t 

divoký benzin 7,4555 x 103 t 

odsířený plynový olej a petrolej 611,3517 x 103 t 

kyselá voda 20,192 x 106 l 

SO2 3,1064 x 103 kg 

NOx 11,8046 x 103 kg 

CO2 9,319386 x 106 kg 

Starý hydrokrak (komora 11,12)  roční produkce jednotka 

uhlovodíkové plyny 7,3514 x 103 t 

benzinová frakce (lehký + těžký benzin) 54,2169 x 103 t 

petrolejová frakce + plynový olej 116,7043 x 103 t 

olejový hydrogenát 275,6794 x 103 t 

odpadní vody 36,7572 x 106 l 

Tabulka 18: Rafinerie – tabulka vstupů a výstupů [12] [13] [10] 
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Data získaná v inventarizační analýze byla vložena a zpracována v programu SimaPro. 

 

Obrázek 2: Ukázka výsledné inventarizační tabulky v programu SimaPro 

Zdroj: SimaPro 
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6. Analýza vlivu motorové nafty na životní prostředí 

Tato fáze metody LCA slouží ke zjištění skutečných environmentálních dopadů. Cílem 

je převést ekovektory produktových systémů (získané v inventarizační analýze), tedy 

jednotlivá množství elementárních toků, na kvantifikovatelné kategorie dopadu, které 

vystihují míru zasažení jednotlivých problémů životního prostředí. Kategorie dopadu 

rovněž umožňují porovnávat různé produktové systémy mezi sebou. [2] 

6.1 Popis analýzy 

Kategorie dopadu se kvantifikuje pomocí měřitelného indikátoru kategorie dopadu. 

Indikátor vyjadřuje schopnost elementárního toku poškozovat životní prostředí. Indikátory 

dělíme na midpointové a endpointové. Midpointové a endpointové indikátory se využívají 

při hodnocení vlivu produktového systému v jednotlivých metodikách.  

U midpointového indikátoru kategorie dopadu bereme v potaz podstatu a měřitelné 

vlastnosti elementárního toku, který vstupuje do prostředí. Na základě této charakteristiky 

určujeme potenciál způsobit dopadovou kategorii. Midpointová charakterizace se využívá 

v metodikách hodnocení CML-IA, EDIP 97 a TRACI (pro americký kontinent).  

Endpointový indikátor kategorie dopadu je měřitelná či vyčíslitelná hodnota určitého 

jevu, který byl vyvolán přítomností elementárního toku. Tedy endpoint můžeme chápat 

jako konečný důsledek působení elementárního toku v prostředí prostřednictvím jeho 

dopadového řetězce, čili nepříznivých jevů na sebe navazujících. Endpointové 

charakterizace se využívá v metodikách hodnocení Eco-indicator 99, Ekofaktor a EPS. [2] 

 

Zdroj: Posuzování životního cyklu [2] 

Obrázek 3: Pozice midpointů a endpointů v dopadovém řetězci 
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6.2 Metodika Eco-indicator 99 

Metodika LCIA je postup klasifikování a charakterizování elementárních toků 

vystupujících z produktového systému do životního prostředí. Každá metodika má svou 

skupinu kategorií dopadu a způsob charakterizačních modelů pro elementární toky. [2] 

V této práci byla pro hodnocení dopadu životního cyklu v programu SimaPro použita 

metodika Eco-indicator 99. Jedná se o endpointovou metodiku, která se zaměřuje na 

vyčíslování reálné škody v životním prostředí. Takový způsob se anglicky označuje 

„damage oriented.“ Tato metodika seskupuje výstupy z inventarizace do 3 základních 

skupin environmentálních dopadů: lidské zdraví, kvalita ekosystémů, úbytek surovin, viz 

Tabulka 19. [2] 

Kategorie dopadu 
(endpoint) 

Příčina (midpoint) Jednotka 

Karcinogeneze 
Klimatické změny 
Úbytek stratosférického ozónu 
Ionizační záření 
Respirační nemoci (anorganické látky) 

Lidské zdraví 

Respirační nemoci (organické látky) 

DALY 

Acidifikace, eutrofizace 
Kvalita ekosystémů 

Využívání a přeměna krajiny 
PDF x m2 x rok 

Fosilní suroviny 
Suroviny 

Minerální zdroje 
MJ 

Zdroj: Posuzování životního cyklu [2] 

Tabulka 19: Přehled kategorií dopadu metodiky Eco-indicator 99 

Charakterizační faktory se určují tímto postupem: 

− hodnocení osudu látek v životním prostředí 

− analýza expozice 

− hodnocení účinku (biologické nebo environmentální důsledky) 

− analýza škody (socioekonomické hodnoty) 

− normalizace a vážení 

Lidské zdraví 

Účinek elementárních toků na lidské zdraví je vyjadřován pomocí hodnot DALY. Tato 

jednotka vyčísluje počet roků, o které populace přišla v důsledku působení elementárního 

toku, obsahuje i počet roků neschopnosti z nemocí. Účinek na lidské zdraví je součtem 
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účinků (midpointů) karcinogeneze, klimatických změn, úbytku stratosférického ozónu, 

respiračních onemocnění způsobených organickými a anorganickými látkami.  

Kvalita ekosystémů 

Poškození ekosystémů je vyjadřováno jako relativní úbytek biologických druhů v dané 

oblasti za určitou dobu, jenž je způsoben environmentální zátěží. Jednotkou ekotoxického 

působení elementárních toků je PAF x m2 x rok. Do kategorie poškození ekosystémů se 

zahrnují vlivy (midpointy) ekotoxicity, acidifikace, eutrofizace, využívání a přeměny 

krajiny. 

Úbytek surovin 

Úbytek surovin je vztažen k množství a kvalitě zbývajících využitelných surovinových 

zdrojů. Dostupnost minerálních a fosilních surovin se vyjadřuje jako energie potřebná 

k jejich získání. Předpokládá se, že každá spotřeba surovin zvyšuje energetickou náročnost 

pro získání suroviny v budoucnosti. [2] 

6.3 Dopady životního cyklu motorové nafty 

V této části kapitoly jsou v obrázcích a tabulkách prezentovány výstupy analýz 

zpracovaných v programu SimaPro, ve kterém byla použita metodika Eco-indicator 99, pro 

získání environmentálních dopadů popisovaného produktového systému. V následující 

kapitole budou získané přehledy dat interpretovány. 

Do programu SimaPro byla vložena získaná data týkající se životního cyklu motorové 

nafty ve třech fázích: těžba ropy, přeprava a skladování ropy a výroba motorové nafty 

(zpracování ropy v rafinerii).  

Nejprve byl analyzován vliv dopadů výroby motorové nafty v rafinerii, kde přiváděná 

ropa a posléze poloprodukty prochází postupně těmito procesními jednotkami: odsolování, 

atmosférická destilace, vakuová destilace, visbreaking, štěpná jednotka PSP, starý 

hydrokrak a hydrorafinace plynového oleje. Pro názornou představu viz Příloha 1 schéma 

výroby rafinerie. Tyto procesy musely být nejprve v programu SimaPro vytvořeny 

vložením elementárních toků vstupujících a vystupujících z jednotlivých procesů. 

Na Obrázku 4 jsou zobrazeny dopady výroby motorové nafty v  těchto midpointových 

kategoriích: karcinogenita, respirační onemocnění vzniklé působením organických látek, 
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respirační onemocnění vzniklé působením anorganických látek, změna klimatu, ionizační 

záření, poškození ozónové vrstvy, ekotoxicita, acidifikace + eutrofizace, využívání a 

přeměna krajiny, spotřeba minerálů a spotřeba fosilních paliv. Příloha 2 obsahuje číselný 

podklad k Obrázku 4. 
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Na Obrázku 5 je zobrazen dopad v endpointových kategoriích dopadu pro výrobu 

motorové nafty v kategoriích lidské zdraví, kvalita ekosystémů a suroviny. Číselný 

podklad k Obrázku 5 obsahuje Příloha 3. 

 

Obrázek 5: Zobrazení dopadů výroby motorové nafty v endpointových kategoriích – výstup analýzy 

z programu SimaPro 

Obrázek 6 poukazuje na to, jaký podíl na rozvoji endpointových kategorií mají 

nejdůležitější procesy při výrobě motorové nafty. Číselný podklad obrázku obsahuje 

Příloha 4. 
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Obrázek 6: Zobrazení dopadů výroby motorové nafty v endpointových kategoriích – single score – výstup 

analýzy z programu SimaPro 

Na Obrázcích 7 (endpointové kategorie dopadu) a 8 (midpointové kategorie dopadu) 

jsou porovnány vlivy výroby motorové nafty s vlivy ostatních rafinérských produktů. 

Některé produkty procházejí postupně stejnými vstupními procesy. Vlivy procesů se mezi 

produkty alokují podle jejich hmotnosti, když z procesu vystupují. Jedná se o procesní 

jednotky atmosférická destilace, vakuová destilace, visbreaking, štěpné jednotky. Všechny 

palivové produkty prochází navíc procesními jednotkami hydrogenační rafinace. 

Číselný podklad k Obrázku 7 a k Obrázku 8 je obsažen v Příloze 5 a Příloze 6. 

Na obrázcích mají srovnávané produkty jiné označení – označení namodelovaných 

procesních jednotek v programu SimaPro, ze kterých produkty vystupují. Plynový olej 

vystupuje z procesní jednotky hydrorafinace plynového oleje. Benzin vystupuje z procesní 

jednotky hydrorafinace benzinu. Petrolej vystupuje z procesní jednotky hydrorafinace 

petroleje. Hydrokrakát vystupuje ze štěpné jednotky přípravy suroviny pro petrochemii. 

Olejový hydrogenát vystupuje ze starého hydrokraku. 
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Obrázek 7: Porovnání dopadů produktů rafinerie v endpointových kategoriích – výstup analýzy z programu 

SimaPro 

Po analýze výroby motorové nafty a ostatních produktů v rafinerii byly v programu 

SimaPro vytvořeny z inventarizačních dat proces těžba ropy a proces přeprava a 

skladování ropy. Pro získání představy u o rozdílu velikosti vlivu na životní prostředí fází 

těžba ropy, přeprava a skladování ropy a zpracování ropy v rafinerii, byla provedena 

srovnávací analýzu těchto procesů.  

Následující obrázky zobrazují výsledek komparativní analýzy vlivů fází životního cyklu 

motorové nafty: těžba ropy, přeprava a skladování ropy a zpracování ropy v rafinerii. 

Obrázek 9 vyjadřuje dopady na životní prostředí v midpointových kategoriích a Obrázek 

10 v endpointových kategoriích. Číselný podklad k těmto obrázkům je v Příloze 7 a 

v Příloze 8. 
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Obrázek 10: Porovnání dopadů těžby ropy, přepravy a skladování ropy a zpracování ropy v rafinerii 

v endpointových kategoriích – výstup analýzy z programu SimaPro 
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7. Interpretace výsledků 

V této poslední fázi studie LCA jsou analyzovány výsledky předchozích kapitol, 

inventarizační analýzy a analýzy vlivu motorové nafty na životní prostředí. Grafické 

výstupy z programu SimaPro znázorňují v šesté kapitole: 

− dopady výroby motorové nafty rafinací ropy v rafinerii 

− srovnání dopadů výroby motorové nafty a ostatních rafinérských produktů 

(automobilového benzinu, leteckého petroleje, suroviny pro petrochemický 

průmysl a suroviny pro olejářský průmysl) 

− srovnání fází životního cyklu motorové nafty od kolébky po bránu (fáze těžby 

ropy, fáze přepravy a skladování ropy a výroba motorové nafty v rafinerii). 

Následuje zhodnocení a interpretace výsledku LCA studie v souladu se stanovenými cíli 

a rozsahem. 

7.1 Identifikace významných zjištění 

Pro identifikaci významných zjištění byla zvolena analýza dominance. Analýzou 

dominance zjistíme, která fáze životního cyklu, případně které jejich procesy mají největší 

vliv na hodnotu environmentálních dopadů produktu. Podkladem pro vytvoření analýzy 

jsou strukturalizační tabulky. Podíl jednotlivých procesů se vyjadřuje procentuálně a 

pomocí kvalitativního řazení – pomocí ABC analýzy. Kvalita (přidělení písmenného 

označení A – E) se k procesům přidělí podle procentuálního příspěvku k vlivu. [2] 

Rozdělení procentuální škály je znázorněno v Tabulce 20.  

procentuální rozsah písmenné označení kategorie významnost vlivu 

50-100 A velmi významný vliv 

25-50 B významný vliv 

10-25 C málo významný vliv 

2,5-10 D zanedbatelný vliv 

0-2,5 E nevýznamný vliv 

Tabulka 20: Kategorie ABC analýzy 

Tendence viditelné ve strukturalizačních tabulkách analýzy dominance jsou patrné i 

z příslušných obrázků v 6. kapitole. 
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Kategorie dopadu HRPO AD VD PSP VD AVD VBU ŠJ ŠJ PSP Anorg.slouč. H2 Procesní voda Elektřina Vodní pára Pitná voda

Karcinogenita E D E E D C B E B E C E E
Respirační onemocnění (anorg.) E C E E D C C E B E E E E
Respirační onemocnění (org.) D D E E D C B E B E D E E
Změny klimatu C D E E C C B E B E D E E
Ionizační záření E D E E D C B E C D C E E
Úbytek stratosférického ozónu E D E E D C B E B D E E E
Ekotoxicita E E E E E C B E A E E E E
Acidifikace / Eutrofizace D D E E D C B E B E D E E
Využívíní a přeměna krajiny E D E E D C B E C D C E E
Minerální zdroje E D E E D C B E B D E E E
Fosilní suroviny E E E E D D B E A E E E E  

Tabulka 21: ABC analýza dominance pro posouzení vlivů výroby motorové nafty 

Tabulka 21 označuje významnost procesů výroby motorové nafty způsobující popsané 

kategorie dopadu.  

Obecně nejvýznamnějším procesem, podílejícím se na rozvoji všech kategorií dopadu, 

je spotřeba vodíku jako suroviny pro hydrogenační rafinaci plynového oleje a pro 

katalytické hydrokrakování ve štěpných jednotkách, viz Tabulka 21. Největší dopad má 

výroba vodíku spotřebou zdrojů. V České rafinérské, a.s. se část spotřeby vodíku kryje 

produkcí vodíku, který vzniká v jednotce kontinuálního katalytického reformingu při 

zpracování benzinových frakcí. Pro nedostatek údajů nebyl vhodně namodelován proces 

reformingu a vliv vodíku správně alokován. Ve studii byl uvažován případ, že rafinerie 

celé množství vodíku nakupuje. Proces ze zvolené databáze počítá s vodíkem vyrobeným 

elektrolýzou solí. Kromě kategorií ionizační záření a využívání a přeměna krajiny má 

vodík významný vliv, v kategoriích ekotoxicita a fosilní suroviny dokonce velmi 

významný vliv.  

Dalším důležitým procesem je štěpná jednotka PSP, jednak kvůli spotřebě vodíku, jehož 

vliv byl již diskutován výše, dále spotřebou elektrické energie, kterou rafinerie nakupuje a 

v neposlední řadě mají vliv předřazené procesy visbreaking a vakuová destilace PSP. 

Pokud se zaměříme na zhodnocení endpointových kategorií, nejvíce do kategorie lidské 

zdraví přispívá ekotoxicita a respirační onemocnění způsobené anorganickými látkami 

jako emise ze spalování paliv v procesních pecích, viz tabulka v Příloze 9. Kvalitu 

ekosystémů ovlivňuje acidifikace / eutrofizace a využívání a přeměna krajiny přibližně 

stejnou měrou. Kategorie suroviny upozorňuje na spotřebu fosilních paliv, viz tabulka 

v Příloze 9.  



Marcela Otáhalová: Zhodnocení životního cyklu motorové nafty 

53 
2013 

Kategorie dopadu Nafta Benzin Petrolej Petrochemie Olejový prům.
Celkem 100 100 100 100 100
Karcinogenita E E E E E
Respirační onemocnění (org.) E E E E E
Respirační onemocnění (anorg.) C C C C C
Změny klimatu D D D D D
Ionizační záření E E E E E
Úbytek stratosférického ozónu E E E E E
Ekotoxicita E E E E E
Acidifikace / Eutrofizace E E E E E
Využívání a přeměna krajiny E E E E E
Minerální zdroje E E E E E
Fosilní suroviny A A A A A  

Tabulka 22: ABC analýza srovnání vlivů motorové nafty a ostatních produktů rafinérské výroby 

V první komparativní analýze byly porovnány vlivy vyrobení jednoho kilogramu 

motorové nafty, automobilového benzinu, leteckého petroleje, suroviny pro petrochemii a 

suroviny pro olejářský průmysl. Srovnávány byly produkty rafinerie před vymícháváním 

paliv bez přidání aditiv, biosložek a složek nakupovaných z jiných rafinérií.   

Z tabulky srovnání vlivů motorové nafty a ostatních rafinérských produktů (Tabulka 22) 

vyplývá podobný procentuální příspěvek jednotlivým midpointovým kategoriím 

z celkového příspěvku produktů k vlivu na životní prostředí. Obrázek 7 značí největší vliv 

při výrobě suroviny pro petrochemický průmysl (hydrokrakát) a při výrobě suroviny pro 

olejářský průmysl. Větší vliv těchto produktů je pravděpodobně zapříčiněn tím, že tyto 

produkty mají v předřazených procesech jako palivo zemní plyn, který má v mé analýze 

větší dopad než rafinérský topný plyn využívaný v ostatních jednotkách. Rafinérský topný 

plyn je vedlejším produktem rafinérské výroby, a proto nebyl do studie jako vstupní proces 

zahrnut. Největší vliv mezi endpointovými kategoriemi dopadu má spotřeba surovin, což je 

patrno z Obrázku 8. Z Tabulky 22 odečítáme pro fosilní suroviny velmi významný vliv na 

životní prostředí. Na lidské zdraví nejvíce působí kategorie respirační onemocnění 

způsobené anorganickými sloučeninami, které jsou emitovány do ovzduší při spalování 

paliv v procesních pecích. 

Z palivářských produktů má největší vliv výroba motorové nafty, protože oproti výrobě 

benzinu a petroleje zpracovává větší podíl frakcí ze štěpných jednotek, které jsou 

významnými spotřebiteli vodíku, procesní vody a elektrické energie.  

Celkové vlivy produktů by měly být reálně poníženy, protože jsou v rafinerii získávány 

ještě další produkty v procesní jednotce dělení tekutých plynů a v procesní jednotce výroby 
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síry. Tyto jednotky zpracovávají plynné produkty ze všech jednotek rafinérské výroby a 

zejména výroba síry je významným zdrojem emisí. Jednotka dělení tekutých plynů a 

jednotka výroby kapalné síry nebyla do studie zahrnuta kvůli chybějícím údajům.  

Kategorie dopadu Těžba ropy Přeprava a skladování Rafinace ropy 
Celkem 100 100 100 
Karcinogenita D D E 
Respirační onemocnění (org.) D E E 
Respirační onemocnění (anorg.) A B C 
Změny klimatu D C D 
Ionizační záření E E E 
Úbytek stratosférického ozónu E E E 
Ekotoxicita E E E 
Acidifikace / Eutrofizace C D E 
Využívání a přeměna krajiny E D E 
Minerální zdroje E E E 
Fosilní suroviny D C A 

Tabulka 23: ABC analýza srovnání vlivů těžby ropy, přepravy a skladování ropy a zpracování ropy 

v rafinerii 

Ve druhé komparativní analýze byly porovnány vlivy těžby jednoho kilogramu ropy, 

přeprava a skladování kilogramu ropy a zpracování kilogramu ropy v rafinerii. 

Každá z etap zpracování ropy přispívá jinou měrou kategoriím dopadu z celkového 

příspěvku k vlivu na životní prostředí, což je patrné z tabulky dominance srovnání vlivů 

jednotlivých etap (Tabulka 23).  

V rámci těžby ropy je vidět velmi významný vliv na lidské zdraví, konkrétně na 

respirační onemocnění způsobené anorganickými látkami. Zdroje jsou v této fázi 

využívány v důsledku spotřeby elektrické energie.  

U přepravy a skladování ropy je tento vliv na respirační onemocnění významný. Menší 

mírou (málo významný vliv) působí na kategorii změny klimatu a úbytek fosilních surovin. 

Vlivy jsou opět způsobeny spotřebou elektrické energie. 

Z absolutního hlediska má však jednoznačně největší vliv na životní prostředí rafinace 

ropy v rafinerii, viz Graf 9 a Graf 10. Etapa těžby a přepravy a skladování ropy má 

v porovnání s energeticky a materiálově velmi náročnou a na emise velmi bohatou 

rafinérskou výrobou téměř „zanedbatelný“ vliv. Energetické nároky se promítají do velmi 

významné spotřeby fosilních surovin, emise z procesních pecí, skladování, netěsností 

aparátů a úniky zase ve vlivu na lidské zdraví. 
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Pro sestavení modelu byla použita data z těžby ropy v České republice, taky přeprava a 

skladování ropy vycházela z dat v České republice. V rafinérii Česká rafinérská, a.s., 

Rafinérie Litvínov, na jejíž výrobě bylo modelováno rafinérské zpracování ropy, 

zpracovává ruskou ropu REB, která je do rafinérie vedena ropovodem Družba. Využitelná 

data pro těžbu a přepravu této ropy nebyla nalezena. 

7.3 Zhodnocení 

Analýzy byly provedeny v programu SimaPro modelováním procesů. Korektnost studie 

je dána kvalitou a zdrojem vstupních dat. 

Při modelování rafinérské výroby podle České rafinérské, a.s., závodu Litvínov nebyla 

použita interní data společnosti, protože mi nebyla poskytnuta. Použila jsem zprůměrovaná 

data pro evropské rafinerie, které se liší ve zpracovatelských kapacitách. Podle 

zpracovatelské kapacity však nelze data rozpočítávat, protože větší závod neznamená větší 

nároky na suroviny a energie a zároveň větší množství emisí. Vždy záleží na propojenosti 

výrobních jednotek, na jejich kapacitě a účinnosti. Ani tato průměrná data nebyla úplná. 

Pro procesní jednotky dělení plynů a výrobu tekuté síry nebyla nalezena využitelná data. 

Tímto se jejich potenciální vlivy přenesly na ostatní rafinérské procesy. Tato skutečnost již 

byla diskutována při interpretaci výsledků. Procentuální výtěžky jednotek v litvínovské 

rafinerii byly nalezeny v literatuře a použity. Pro zadávání jednotlivých elementárních toků 

byly využity záznamy z databáze ETH-ESU 96, představující průměrná data pro Evropu. 

Data související s těžbou a přepravou a skladováním ropy byla získána z veřejně 

dostupných dokumentů dokumentace a oznámení podle zákona 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Pro zadávání jednotlivých elementárních toků byla 

opět využita databáze ETH-ESU 96. 

Vypracovaná studie přináší přehled dopadů na životní prostředí způsobené 

produktovým systémem výroba motorové nafty. Jelikož byla zpracovávána průměrná data, 

slouží studie jako obecný přehled o řešené problematice. Pro konkrétní dopady by měla být 

použita výrobní data. Zajímavá by potom mohla být komparativní studie mých obecných 

zjištění a skutečné výroby. Další možností by bylo zhodnocení celého životního cyklu 

výroby motorové nafty od kolébky do hrobu (cradle to grave) včetně fází přeprava nafty ke 

spotřebiteli a její spálení v motoru. 
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8. Závěr 

I přes narůstající využívání automobilů s alternativním druhem pohonného paliva se 

zvyšuje poptávka po palivech klasických vyráběných z ropy. Pokud se zamyslíme nad 

vlivy výroby pohonných hmot na životní prostředí, většinou každého v této souvislosti 

napadne čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů, tedy ropy a určitě i energetická 

náročnost rafinérské výroby a její emise do ovzduší a vypouštění znečištěných procesních 

vod. 

Cílem mé práce bylo zhodnotit vlivy životního cyklu motorové nafty na životní 

prostředí. Posuzován byl životní cyklus od kolébky po bránu, který začínal těžbou ropy, 

pokračoval přepravou a skladováním ropy a končil výrobou motorové nafty zpracováním 

ropy v rafinerii. Při tomto zhodnocení bylo cílem odhalit fáze a procesy, které se nejvíce 

podílí na poškozování životního prostředí a jak se toto poškození projevuje. Zaměření bylo 

na kategorie dopadu lidské zdraví, kvalita ekosystémů a úbytek surovin a jejich 

podkategorie.  

Po provedení srovnávací analýzy fází těžba ropy, přeprava a skladování ropy a 

zpracování ropy v rafinerii byl z výsledků prvotní předpoklad potvrzen. Největší dopady 

na životní prostředí má rafinérská výroba. Nejzávažnějším problémem je energetická 

náročnost procesů, proto by v rafinerii měl být brán ohled na energetickou účinnost 

procesů a jejich vhodnou propojenost. Výroba elektrické energie spotřebovává zejména 

fosilní zdroje. V kategorii lidské zdraví je zasažena podkategorie respirační onemocnění 

způsobené anorganickými látkami, což je ve velké míře způsobeno emisemi do ovzduší. 

Pro omezení těchto emisí se v procesních pecích používají speciální hořáky a zvyšuje se 

účinnost zachycování škodlivých látek. Vhodnými metodami jsou vyhledány netěsnosti a 

úniky, což výrazně omezuje emise těkavých organických sloučenin. Vlivy těžby, 

přepravování a skladování ropy vyplývají hlavně ze spotřeby elektrické energie. 

V rámci rafnerie proběhlo srovnání dopadů produktů automobilový benzin, motorová 

nafta, letecký petrolej, hydrokrakát a olejový hydrogenát. Výsledek porovnání ukázal 

největší vliv těch produktů, jejichž největší podíl prošel hydrokrakovacími jednotkami 

(hydrokrakát a olejový hydrogenát). Štěpné jednotky kromě elektrické energie 

spotřebovávají katalyzátory a velké množství vodíku, jehož výroba je významnou zátěží 
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pro životní prostředí, především díky své energetické náročnosti. Významná je i spotřeba 

zemního plynu v procesních pecích.  
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Příloha 2: Zobrazení dopadů výroby motorové nafty v rafinérii v midpointových kategoriích – výstup 

z analýzy programu SimaPro 

Dopadové kategorie Jednotka HRPO AD VD PSP VD AVD VBU
Karcinogenita DALY 0 2,88563E-10 8,08431E-12 2,7946E-12 2,54598E-10
Resp.onemocnění (org. l.) DALY 0 6,49922E-11 1,15413E-12 4,86815E-13 2,08526E-11
Resp. onemocnění (anorg. l.) DALY 1,96222E-09 3,3312E-09 1,88711E-10 6,38006E-11 5,53712E-09
Změna klimatu DALY 3,15627E-09 8,64927E-10 9,71127E-11 8,66237E-12 3,49267E-09
Ionizační záření DALY 0 8,96347E-11 2,46475E-12 8,71687E-13 8,23053E-11
Úbytek ozónové vrstvy DALY 0 2,93902E-12 8,61896E-14 2,35962E-14 2,33524E-12
Ekotoxicita PDF*m2yr 0 3,92327E-05 1,52182E-06 3,43303E-07 4,14731E-05
Acidifikace/eutrofizace PDF*m2yr 0,00011398 0,000135169 6,26442E-06 2,39005E-06 0,000190193
Využívání a přeměna krajiny PDF*m2yr 0 0,000123649 3,6207E-06 1,1865E-06 0,000116889
Minerální zdroje MJ surplus 0 2,41605E-05 6,9503E-07 2,05716E-07 1,7917E-05
Fosilní suroviny MJ surplus 0 0,002073489 0,001054695 1,89633E-05 0,025218118

Dopadové kategorie Jednotka ŠJ ŠJ PSP Anorg. Chem. H2 Procesní voda
Karcinogenita DALY 8,88053E-10 1,7929E-09 3,40351E-12 1,58317E-09 1,00951E-10
Resp.onemocnění (org. l.) DALY 2,747E-11 5,64317E-11 1,52932E-13 9,7092E-11 1,34666E-12
Resp. onemocnění (anorg. l.) DALY 1,0134E-08 2,08999E-08 6,24476E-11 3,12204E-08 8,43433E-10
Změna klimatu DALY 3,47526E-09 7,89514E-09 1,23324E-11 9,22525E-09 3,00645E-10
Ionizační záření DALY 2,72529E-10 5,49745E-10 3,48172E-13 1,87018E-10 4,11354E-11
Úbytek ozónové vrstvy DALY 1,46732E-11 2,95786E-11 7,49868E-14 3,56011E-11 2,30319E-12
Ekotoxicita PDF*m2yr 0,000313023 0,000631106 3,13587E-06 0,00142385 2,24723E-05
Acidifikace/eutrofizace PDF*m2yr 0,000297618 0,00061031 1,50422E-06 0,000847989 2,49798E-05
Využívání a přeměna krajiny PDF*m2yr 0,000412387 0,000833629 6,21931E-07 0,000486518 5,92101E-05
Minerální zdroje MJ surplus 7,65109E-05 0,000155215 2,26666E-07 0,000140192 1,27417E-05
Fosilní suroviny MJ surplus 0,045218785 0,10219192 9,41519E-05 0,22029765 0,001050116

Dopadové kategorie Jednotka Elektřina Vodní pára Piná voda Odpady
Karcinogenita DALY 6,5885E-10 3,67493E-13 1,07647E-12 1,4516E-15
Resp.onemocnění (org. l.) DALY 2,26187E-12 1,34348E-13 6,65056E-14 6,15233E-16
Resp. onemocnění (anorg. l.) DALY 4,19304E-09 8,5504E-12 8,3762E-12 2,03626E-13
Změna klimatu DALY 2,24117E-09 9,4586E-12 2,26419E-12 2,58168E-14
Ionizační záření DALY 2,13052E-10 1,21942E-13 5,98273E-14 8,63853E-16
Úbytek ozónové vrstvy DALY 1,14497E-12 6,50193E-14 3,19574E-14 1,74458E-16
Ekotoxicita PDF*m2yr 4,52734E-05 2,79717E-07 4,74702E-07 1,02872E-09
Acidifikace/eutrofizace PDF*m2yr 0,000123467 3,21589E-07 2,7324E-07 7,92642E-09
Využívání a přeměna krajiny PDF*m2yr 0,000273571 3,13827E-07 2,8139E-07 8,67388E-08
Minerální zdroje MJ surplus 1,08718E-05 6,68438E-07 8,99696E-07 6,19063E-10
Fosilní suroviny MJ surplus 0,002983741 8,01398E-05 3,37555E-05 2,16484E-07  
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Příloha 3: Zobrazení dopadů výroby motorové nafty v rafinérii v endpointových kategoriích – výstup analýzy 

z programu SimaPro 

Dopadové kategorie Jednotka HRPO AD VD PSP D AVD VBU
Lidské zdraví DALY 5,1185E-09 4,64225E-09 2,97613E-10 7,66397E-11 9,38989E-09
Kvalita ekosystému PDF*m2yr 0,00011398 0,000298051 1,14069E-05 3,91985E-06 0,000348555
Suroviny MJ surplus 0 0,00209765 0,00105539 1,9169E-05 0,025236035

Dopadové kategorie Jednotka ŠJ ŠJ PSP Anorg. Chem. H2 Procesní voda
Lidské zdraví DALY 1,4812E-08 3,12237E-08 7,87595E-11 4,23485E-08 1,28981E-09
Kvalita ekosystému PDF*m2yr 0,001023028 0,002075045 5,26201E-06 0,002758357 0,000106662
Suroviny MJ surplus 0,045295296 0,102347134 9,43786E-05 0,220437842 0,001062858

Dopadové kategorie Jednotka Elektřina Vodní pára Pitná voda Odpad
Lidské zdraví DALY 7,30952E-09 1,86978E-11 1,18752E-11 2,32548E-13
Kvalita ekosystému PDF*m2yr 0,000442312 9,15134E-07 1,02933E-06 9,56939E-08
Suroviny MJ surplus 0,002994612 8,08083E-05 3,46552E-05 2,17104E-07
 

Příloha 4: Zobrazení dopadů výroby motorové nafty v rafinérii v endpointových kategoriích – single score – 

výstup analýzy z programu SimaPro 

Kategorie dopadu Jedn. Celkem HRPO AD VD PSP VD AVD VBU
Celkem Pt 0,013135 0,000142 0,000194056 3,37579E-05 2,76E-06 0,000872318
Lidské zdraví Pt 0,003037 0,000133 0,000120884 7,74986E-06 2E-06 0,000244513
Kvalita ekosystému Pt 0,000561 8,89E-06 2,3248E-05 8,89742E-07 3,06E-07 2,71873E-05
Suroviny Pt 0,009538 0 4,99241E-05 2,51183E-05 4,56E-07 0,000600618

Kategorie dopadu Jedn. Celkem ŠJ ŠJ PSP Anorg. chem. H2 Proces. voda
Celkem Pt 0,013135 0,001544 0,003410781 4,70755E-06 0,006564 6,72024E-05
Lidské zdraví Pt 0,003037 0,000386 0,000813066 2,0509E-06 0,001103 3,35868E-05
Kvalita ekosystému Pt 0,000561 7,98E-05 0,000161853 4,10437E-07 0,000215 8,31966E-06
Suroviny Pt 0,009538 0,001078 0,002435862 2,24621E-06 0,005246 2,5296E-05

Kategorie dopadu Jedn. Celkem Elektřina Vodní pára Pitní voda Odpad
Celkem Pt 0,013135 0,000296 2,48151E-06 1,21431E-06 1,87E-08
Lidské zdraví Pt 0,003037 0,00019 4,86891E-07 3,09229E-07 6,06E-09
Kvalita ekosystému Pt 0,000561 3,45E-05 7,13805E-08 8,02879E-08 7,46E-09
Suroviny Pt 0,009538 7,13E-05 1,92324E-06 8,24793E-07 5,17E-09  
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Příloha 5: Porovnání dopadů produktů rafinerie v endpointových kategoriích – výstup analýzy z programu 

SimaPro 

Dopadové kategorie Jedn. Celkem Benzin Petrolej Plynový olej Hydrokrakát Ol. hydrogenát
Celkem Pt 0,013837581 0,002935747 0,00077482 0,005319839 0,003309487 0,001497688
Lidské zdraví Pt 0,003283697 0,000717324 0,000173332 0,001229873 0,000788919 0,000374249
Kvalita ekosystému Pt 0,000611965 0,000118526 3,18778E-05 0,000227088 0,000157047 7,74264E-05
Suroviny Pt 0,009941919 0,002099897 0,000569611 0,003862877 0,002363521 0,001046012

Dopadové kategorie Jedn. Celkem Benzin Petrolej Plynový olej Hydrokrakát Ol. hydrogenát
Celkem % 100 21,216 5,599 38,445 23,917 10,823
Lidské zdraví % 100 21,845 5,279 37,454 24,025 11,397
Kvalita ekosystému % 100 19,368 5,209 37,108 25,663 12,652
Suroviny % 100 21,122 5,73 38,854 23,773 10,521  

Příloha 6: Porovnání dopadů produktů rafinerie v midpointových kategoriích – výstup analýzy z programu 

SimaPro 
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Dopadové kategorie Jedn. Celkem Benzin Petrolej Plynový olej
Karcinogenita DALY 6,21677E-09 1,06075E-09 2,93646E-10 2,26103E-09
Resp.onemocnění (org. l.) DALY 2,82793E-10 6,98151E-11 2,12293E-11 1,10339E-10
Resp. onemocnění (anorg. l.) DALY 8,50625E-08 1,86115E-08 4,56521E-09 3,17735E-08
Změna klimatu DALY 3,27596E-08 7,54988E-09 1,71065E-09 1,24664E-08
Ionizační záření DALY 1,67861E-09 2,3682E-10 6,10259E-11 5,82909E-10
Úbytek ozónové vrstvy DALY 1,0172E-10 1,8197E-11 4,59799E-12 3,59871E-11
Ekotoxicita PDF*m2yr 0,002682965 0,000581979 0,000163414 0,001021483
Acidifikace/eutrofizace PDF*m2yr 0,002502872 0,000529462 0,00013889 0,000953557
Využívání a přeměna krajiny PDF*m2yr 0,002659869 0,000408129 0,000106386 0,000936343
Minerální zdroje MJ surplus 0,000510667 8,61664E-05 2,13341E-05 0,000178323
Fosilní suroviny MJ surplus 0,417217028 0,08814482 0,02391189 0,162127445

Dopadové kategorie Jedn. Celkem Hydrokrakát Ol. hydrogenát
Karcinogenita DALY 6,21677E-09 1,73966E-09 8,6168E-10
Resp.onemocnění (org. l.) DALY 2,82793E-10 5,47558E-11 2,66542E-11
Resp. onemocnění (anorg. l.) DALY 8,50625E-08 2,02792E-08 9,83303E-09
Změna klimatu DALY 3,27596E-08 7,66067E-09 3,37205E-09
Ionizační záření DALY 1,67861E-09 5,33418E-10 2,64435E-10
Úbytek ozónové vrstvy DALY 1,0172E-10 2,87002E-11 1,42374E-11
Ekotoxicita PDF*m2yr 0,002682965 0,000612363 0,000303726
Acidifikace/eutrofizace PDF*m2yr 0,002502872 0,000592185 0,000288779
Využívání a přeměna krajiny PDF*m2yr 0,002659869 0,000808872 0,00040014
Minerální zdroje MJ surplus 0,000510667 0,000150605 7,42387E-05
Fosilní suroviny MJ surplus 0,417217028 0,099157008 0,043875864

Dopadové kategorie Jedn. Celkem Benzin Petrolej Plynový olej
Karcinogenita % 100 17,063 4,723 36,37
Resp.onemocnění (org. l.) % 100 24,688 7,507 39,017
Resp. onemocnění (anorg. l.) % 100 21,88 5,367 37,353
Změna klimatu % 100 23,046 5,222 38,054
Ionizační záření % 100 14,108 3,636 34,726
Úbytek ozónové vrstvy % 100 17,889 4,52 35,379
Ekotoxicita % 100 21,692 6,091 38,073
Acidifikace/eutrofizace % 100 21,154 5,549 38,098
Využívání a přeměna krajiny % 100 15,344 4 35,203
Minerální zdroje % 100 16,873 4,177 34,92
Fosilní suroviny % 100 21,127 5,731 38,859

Dopadové kategorie Jedn. Celkem Hydrokrakát Ol. hydrogenát
Karcinogenita % 100 27,983 13,86
Resp.onemocnění (org. l.) % 100 19,362 9,425
Resp. onemocnění (anorg. l.) % 100 23,84 11,56
Změna klimatu % 100 23,385 10,293
Ionizační záření % 100 31,777 15,753
Úbytek ozónové vrstvy % 100 28,215 13,997
Ekotoxicita % 100 22,824 11,321
Acidifikace/eutrofizace % 100 23,66 11,538
Využívání a přeměna krajiny % 100 30,41 15,043
Minerální zdroje % 100 29,492 14,538
Fosilní suroviny % 100 23,766 10,516  
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Příloha 7: Porovnání dopadů těžby ropy, přepravy a skladování ropy a zpracování ropy v rafinerii 

Dopadové kategorie Jednotka Těžba ropy Přeprava a skladování Rafinace
Karcinogenita DALY 3,92E-13 7,4291E-11 6,22E-09
Resp.onemocnění (org. l.) DALY 5,73695E-13 1,25697E-12 2,83E-10
Resp. onemocnění (anorg. l.) DALY 1,10211E-11 4,72653E-10 8,51E-08
Změna klimatu DALY 5,71974E-13 2,52177E-10 3,28E-08
Ionizační záření DALY 5,34322E-14 2,39159E-11 1,68E-09
Úbytek ozónové vrstvy DALY 3,29888E-16 1,36157E-13 1,02E-10
Ekotoxicita PDF*m2yr 2,78273E-08 5,20162E-06 0,002683
Acidifikace/eutrofizace PDF*m2yr 6,60941E-07 1,39291E-05 0,002503
Využívání a přeměna krajiny PDF*m2yr 7,08473E-08 3,08249E-05 0,00266
Minerální zdroje MJ surplus 3,1751E-09 1,43324E-06 0,000511
Fosilní suroviny MJ surplus 8,05175E-07 0,000344732 0,417217  

Příloha 8: Porovnání dopadů těžby ropy, přepravy a skladování ropy a zpracování ropy v endpointových 

kategoriích 

Dopadové kategorie Jednotka Těžba ropy Přeprava a skladování Rafinace
Lidské zdraví DALY 1,26124E-11 8,2443E-10 1,26102E-07
Kvalita ekosystému PDF*m2yr 7,59615E-07 4,99556E-05 0,007845707
Suroviny MJ surplus 8,0835E-07 0,000346166 0,417727695  



Marcela Otáhalová: Zhodnocení životního cyklu motorové nafty 

 
 

Příloha 9: Tabulka dopadů výroby motorové nafty v midpointových kategoriích – single score – výstup 

analýzy z programu SimaPro 

Kategorie dopadu Jedn. Celkem HRPO AD VD PSP VD AVD VBU
Celkem % 100 1,082 1,477 0,257 0,021 6,641
Karcinogenita % 1,107 0 0,057 0,002 0,001 0,05
Respirační onemocnění (anorg.) % 0,054 0 0,013 0 0 0,004
Respirační onemocnění (org.) % 15,553 0,389 0,66 0,037 0,013 1,098
Klimatické změny % 6,102 0,626 0,171 0,019 0,002 0,692
Ionizační záření % 0,285 0 0,018 0 0 0,016
Úbytek stratosférického ozónu % 0,018 0 0 0 0 0
Ekotoxicita % 1,498 0 0,023 0 0 0,025
Acidifikace/ Eutrofizace % 1,398 0,068 0,08 0,004 0,001 0,113
Využívání a přeměna krajiny % 1,373 0 0,073 0,002 0,069
Minerální zdroje % 0,08 0 0,004 0 0 0,003
Fosilní suroviny % 72,533 0 0,376 0,191 0,003 4,569

Kategorie dopadu Jedn. Celkem ŠJ ŠJ PSP Anorg. sl. H2 Procesní voda
Celkem % 100 11,751 25,966 0,036 49,974 0,512
Karcinogenita % 1,107 0,176 0,355 0,001 0,314 0,02
Respirační onemocnění (anorg.) % 0,054 0,005 0,011 0 0,019 0
Respirační onemocnění (org.) % 15,553 2,009 4,143 0,012 6,189 0,167
Klimatické změny % 6,102 0,689 1,565 0,002 1,829 0,06
Ionizační záření % 0,285 0,054 0,109 0 0,037 0,008
Úbytek stratosférického ozónu % 0,018 0,003 0,006 0 0,007 0
Ekotoxicita % 1,498 0,186 0,375 0,002 0,846 0,013
Acidifikace/ Eutrofizace % 1,398 0,177 0,362 0,001 0,504 0,015
Využívání a přeměna krajiny % 1,373 0,245 0,495 0 0,289 0,035
Minerální zdroje % 0,08 0,014 0,028 0 0,025 0,002
Fosilní suroviny % 72,533 8,193 18,516 0,017 39,916 0,19

Kategorie dopadu Jedn. Celkem Elektřina Vodní pára Pitná voda
Celkem % 100 2,254 0,019 0,009
Karcinogenita % 1,107 0,131 0 0
Respirační onemocnění (anorg.) % 0,054 0 0 0
Respirační onemocnění (org.) % 15,553 0,831 0,002 0,001
Klimatické změny % 6,102 0,444 0,002 0
Ionizační záření % 0,285 0,042 0 0
Úbytek stratosférického ozónu % 0,018 0 0 0
Ekotoxicita % 1,498 0,027 0 0
Acidifikace/ Eutrofizace % 1,398 0,073 0 0
Využívání a přeměna krajiny % 1,373 0,162 0 0
Minerální zdroje % 0,08 0,002 0 0
Fosilní suroviny % 72,533 0,541 0,015 0,006
 

 

 


