
Monika Přibylová - TGR 

Poradenství v oblasti životního prostředí 

 
    
    
    
    
    

    

            
    
        

     

 

 

 

 

Life Cycle Assessment – Environmentální 

hodnocení rekarbonizačních reaktorů pitné vody 

pro vodní zdroj v obci Devičie a pro vodní zdroj 

v obci Kokava nad Rimavicou v letech 2021 – 

2022  

pro potřeby řešení projektu LIFE – WATER and 

HEALTH (LIFE 17 ENV/SK000036) 

 

 

Zpráva pro část 1: Výroba reaktorů 
 

 

 

Zadavatel: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká 

fakulta, Katedra geochémie 

 

 

Zpracovatel: Ing. Monika Přibylová 

 

 

Podpis:……………………… 

Datum: 20.12.2021 

  



2 
 

Obsah 
1 Kontext a účel LCA ........................................................................................................................... 3 

2 Rozsah ............................................................................................................................................. 3 

2.1 Přehled .................................................................................................................................... 3 

2.2 Funkční jednotka ..................................................................................................................... 3 

2.3 Vymezení a hranice systému ................................................................................................... 4 

2.4 Předpoklady a omezení ........................................................................................................... 4 

3 Inventarizace životního cyklu .......................................................................................................... 5 

3.1 Sběr údajů – výjimky................................................................................................................ 5 

3.2 Požadavky na rozsah a kvalitu dat ........................................................................................... 5 

3.3 Získaná data o dopadech ......................................................................................................... 6 

3.4 Kontrola kvality dat ................................................................................................................. 8 

3.5 Omezení při sběru dat ............................................................................................................. 9 

4 Posuzování dopadů životního cyklu ................................................................................................ 9 

4.1 Posuzované kategorie LCA ...................................................................................................... 9 

4.2 Přehled dopadů výroby reaktorů .......................................................................................... 10 

4.3 Přehled dopadů výroby reaktorů na funkční jednotku ......................................................... 11 

5 Interpretace životního cyklu .......................................................................................................... 11 

5.1 Identifikace závažných dopadů ............................................................................................. 11 

5.2 Kompletnost a konzistence ................................................................................................... 12 

6 Předběžné závěry .......................................................................................................................... 13 

7 Zkratky a pojmy ............................................................................................................................. 14 

8 Zdroje ............................................................................................................................................ 15 

Příloha č. 1 Přehled zařízení a dalších částí reaktorů včetně použitých materiálů ............................... 16 

Příloha č. 2 – Přehled dostupných dat o dopadech materiálů .............................................................. 19 

Příloha č. 3 – Příklad využitých údajů o dopadech měděného drátu .................................................... 25 

 

 

  



3 
 

1 Kontext a účel LCA 
Posouzení životního cyklu (LCA) rekarbonizačních reaktorů pitné vody pro vodní zdroje v obcích 

Devičie a Kokava nad Rimavicou je provedeno v rámci projektu LIFE17 ENV/SK/00036, „Zlepšenie 

zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd“ 

(dále jen LIFE – Water and Health), jako aktivita C.4 „Monitoring of Life-Cycle Assessment“. 

Příjemcem LCA je Univerzita Komenského (UK) v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta. Aktivita C.4 je 

zpracována v souladu se smlouvu o dílo uzavřenou mezi příjemcem LCA a zhotovitelem dne 9.8.2021. 

Aktivita C.4 obsahuje: 

 LCA výroby reaktorů pro Devičie a Kokavu nad Rimavicou (1. část), 

 LCA provozu reaktorů pro Devičie a Kokavu nad Rimavicou (2. část) 

Tato zpráva obsahuje 1. část, tj. posouzení fáze výroby životního cyklu reaktorů. Druhá část 

posouzení bude zpracována v prvním pololetí 2022. 

Posouzení životního cyklu uvedené v této zprávě je provedeno v souladu s evropskou normou EN ISO 

14040:2006 v aktuálním znění. 

Účelem LCA je vyhodnocení dopadů životního cyklu výroby dvou rekarbonizačních reaktorů pitné 

vody (v obcích Devičie a Kokava nad Rimavicou) jako součást monitorování vlivů projektových aktivit 

na životní prostředí v rámci projektu LIFE – Water and Health. 

2 Rozsah 

2.1 Přehled 
Předmětem environmentálního hodnocení životního cyklu je výroba a provoz rekarbonizačních 

reaktorů s fluidní vrstvou na základě informací zveřejněných na webových stránkách 

(http://fns.unuba.sk/lifewaterhealth/) nebo poskytnutých řešitelem projektu Doc. RNDr. Stanislavem 

Rapantem, DrSc.  

Pro účely vyhodnocení dopadů životního cyklu výroby obou reaktorů je stanovena funkční jednotka, 

vymezen hodnocený rozsah životního cyklu reaktorů a stanoveny předpoklady pro hodnocení, které 

jsou popsány v následujících podkapitolách. 

Dopady výroby reaktorů jsou hodnoceny jako součet dopadů výroby materiálů, ze kterých jsou 

reaktory vyrobeny. 

2.2 Funkční jednotka 
Hlavní funkcí rekarbonizačních reaktorů je úprava – rekarbonizace pitné vody na dosažení 

požadované koncentrace Mg. Životnost reaktorů lze předpokládat po dobu 20 let bez potřeby 

výměny hlavních částí technologie. Reaktor v Devičie je navržen na úpravu 11 000 m3/rok. Reaktor 

v Kokavě n/R je navržen na úpravu 100 000 m3/rok. 

Aby bylo možné dopady reaktorů porovnat, je za funkční jednotku pro účely této studie je zvoleno 

100 000 m3 upravené pitné vody. 

  

http://fns.unuba.sk/lifewaterhealth/
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2.3 Vymezení a hranice systému 
Reaktory v Devičie a v Kokavě n/R se skládají z následujících hlavních částí zařízení:  

 fluidizační reaktor,  

 dávkovač pevného materiálu (polovypálený dolomit, dále PVD),  

 usazovací nádrže,  

 čerpadla,  

 podpůrná konstrukce upevnění reaktoru a usazovacích nádrží,  

 armatury a potrubí,  

 elektrický rozvaděč,  

 systém pro měření a regulaci průtoku CO2, 

Detailní přehled komponent a dalších částí reaktorů včetně použitých materiálů je uveden v příloze 

č. 1. 

Reaktory jsou v obou lokalitách zásobovány elektrickou energií vyrobenou z fotovoltaických panelů 

(FVE). Hodnocení dopadů výroby FVE není v této studii zohledněno, neboť reaktory mohou být 

zásobovány i z jiných zdrojů energie.  

Technologie reaktorů jsou umístěny ve stávajících budovách vodojemů, které nebylo třeba stavebně 

upravovat. Budovy vodojemů nejsou předmětem hodnocení LCA. Reaktory jsou napojené na místní 

stávající vodojemy, které nejsou ve studii hodnoceny. 

Vzhledem k tomu, že předmětem hodnocení je pouze výroba reaktoru, a s ohledem na dostupné 

informace o jednotlivých materiálech, z nichž jsou zařízení reaktoru vyrobeny, obsahuje hodnocení 

dopady v rozsahu „cradle to gate“ (od těžby surovin až po výstup z výroby materiálu1). Informace o 

vlivech dopravy materiálů k výrobcům jednotlivých komponent reaktorů a dopravě k montáži 

reaktoru nejsou k dispozici. 

Informace o finální fázi životního cyklu jednotlivých zařízení, resp. materiálů, z nichž jsou vyrobeny, 

jsou dostupné pouze pro část materiálů (méně než 50 %). Tyto dopady nejsou v hodnocení 

zohledněny z důvodu nekonsistence. 

Pokud je v této studii uváděno „reaktor“, myslí se tím reaktor včetně veškerého příslušenství (viz výše 

uvedený přehled hlavních částí zařízení reaktoru). 

2.4 Předpoklady a omezení  
 Možnosti stanovení různých předpokladů a rozhodnutí během provádění studie (např. výběr 

zdrojů dat) předurčují subjektivní hodnocení a jejich výsledky. 

 Modely použité v inventarizačních analýzách a pro posuzování vlivů jednotlivých materiálů 

jsou omezeny svými předpoklady a nemusí být vhodné pro všechny potenciální dopady nebo 

využití výsledků. 

 Přesnost výsledků hodnocení je omezena dostupností odpovídajících údajů nebo jejich 

kvalitou. 

                                                            
1 Tj. těžba surovin, zpracování surovin a výroba materiálů. Nezahrnuje transport vyrobeného materiálu 
k dalšímu zpracování a konečnou výrobu komponenty. 
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 Vzhledem k zadání studie LCA a času, který je na hodnocení vymezen výše uvedenou 

smlouvou, jsou základem pro posuzování LCA údaje z dílčích studií LCA/LCI, 

environmentálních deklarací o výrobku (EPD), popř. eko-profilů pro jednotlivé materiály 

reaktoru, které jsou dostupné na internetu. 

3 Inventarizace životního cyklu 

3.1 Sběr údajů – výjimky 
Po identifikaci materiálového složení všech dílčích částí obou reaktorů (viz příloha 1) byly vyhledány 

údaje o environmentálních dopadech následujících materiálů: nerezová ocel, konstrukční ocel, litina, 

mosaz, měď, HDPE, PVC, PVC-U, LDPE, PP, guma – SBR. Při vyhledávání byly preferovány údaje 

z nedávných studií a inventur publikované ve formě EPD nebo LCI/LCA studie, které obsahují 

vyhodnocení dopadů ve formě charakterizačních faktorů. Charakterizační faktory jsou popsány 

v kapitole 4.1. 

V případech, kdy nebyly dostupné EPD nebo LCI/LCA údaje, jsou použity informace o vlivech na 

životní prostředí z tzv. eko-profilů materiálů, nebo z jiných dostupných relevantních podkladů. 

Materiály, které jsou zastoupeny na celkové hmotnosti reaktoru v méně než 0,2 %, byly 

z inventarizace vypuštěny. Jejich dopad je v této studii považován za zanedbatelný. Jedná se o 

následující materiály: EPDM, POM, PTFE, ABS plast, které jsou použité převážně jako těsnící a 

spojovací prvky. 

3.2 Požadavky na rozsah a kvalitu dat 
Při sběru dat o dopadech a vlivech byly preferovány studie a zprávy zpracované evropskými nebo 

mezinárodními asociacemi výrobců jednotlivých materiálů. Mnoho asociací pravidelně aktualizuje své 

údaje na základě údajů od svých členů, a proto lze předpokládat vysokou míru spolehlivosti těchto 

dat. Ostatní zdroje dat zahrnují deklarace individuálních výrobců, nebo výzkumné studie zpracované 

v rámci projektů podporujících aplikaci LCA. 

Pro ověření spolehlivosti zjištěných údajů byly vyhledávány min. dva zdroje dat o dopadech nebo 

vlivech na životní prostředí u všech hlavních materiálů (s hmotnostním zastoupením více než 10 %). 

Všechny použité zdroje dat obsahují údaje v rozsahu cradle to gate – týkající se dopadů výroby 

daného materiálu a tzv. upstream procesů, tj. těžba a zpracování surovin pro výrobu daného 

materiálu.  

Při vyhledávání dat bylo zohledněno též hledisko validity – tj. použití údajů, které jsou platné v době 

sestavování této zprávy. V případech, kdy nejsou dostupná aktuální data, jsou preferovány zdroje dat 

max. 6 let staré. 

  



6 
 

3.3 Získaná data o dopadech 
Tato kapitola obsahuje data o dopadech jednotlivých materiálů vyjádřených pomocí 

charakterizačních faktorů (viz popis v kapitole 4.1) přepočtená na 1 kg daného materiálu. 

1) Charakterizační faktory pro nerezovou ocel 

Charakterizační faktor Hodnota faktoru na 1 kg nerezové oceli 

Potenciál globálního oteplování 3,35 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,02 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,001 kg PO4 eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu  0,001 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy 4,87E-12 kg CFC11 eq 

Čerpání nefosilních surovin 0,00019 kg Sb eq 

Spotřeba energie 23,22 MJ 

 

2) Charakterizační faktory pro konstrukční ocel 

Charakterizačních faktory Hodnota faktoru na 1 kg konstrukční oceli 

Potenciál globálního oteplování 1,6 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,0036 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,00032 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu 0,00068 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy 5,36E-08 kg CFC11 eq 

Čerpání nefosilních surovin 5,77-06 kg Sb eq 

Spotřeba energie 3,116 MJ 

 

3) Charakterizační faktory pro litinu 

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg litiny 

Potenciál globálního oteplování 2,65 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,0118 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,0005 t PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu údaj není dostupný 

Potenciál poškození ozónové vrstvy 5,2E-08 kg CFC11 eq 

Čerpání nefosilních surovin údaj není dostupný 

Spotřeba energie údaj není dostupný 

 

4) Charakterizační faktory pro mosaz 

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg mosazi 

Potenciál globálního oteplování  1,46 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,00602 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,00045 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu 0,0004 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy 1,85E-10 kg CFC11 eq 

Čerpání nefosilních surovin 0,000907 kg Sb eq 

Spotřeba energie 26,7 MJ 
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5) Charakterizační faktory pro měď  

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg výroby mědi 

Potenciál globálního oteplování  4,237 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,30269 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,00179 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu 0,00179 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy  1,66E-07 kg CFC11 eq 

Čerpání nefosilních surovin údaj není dostupný 

Spotřeba energie údaj není dostupný 

 

6) Charakterizační faktory pro HDPE 

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg HDPE 

Potenciál globálního oteplování 1,96 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,00639 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,00043 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu  0,00123 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy pod úrovní kvantifikovatelného limitu 

Čerpání nefosilních surovin údaj není dostupný 

Spotřeba energie 22,1 MJ 

 

7) Charakterizační faktory pro PVC 

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg PVC 

Potenciál globálního oteplování 1,99 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,00505 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,00094 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu 0,00056 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy 2,2E-06 kg CFC11 eq 

Čerpání nefosilních surovin 1,3E-05 kg Sb eq 

Spotřeba energie 47,2 MJ 

 

8) Charakterizační faktory pro vodovodní potrubí z PVC-U 

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg PVC-U potrubí 

Potenciál globálního oteplování (GWP100) 2,89 kg CO2 

Potenciál acidifikace 0,00819 kg SO2 

Potenciál eutrofizace 0,00142 kg PO4 
3- 

Potenciál tvorby přízemního ozónu:  0,00070 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy (ODP) 1,07E-06 kg CFC11 eq 

Čerpání nefosilních surovin 1,53E-05 kg Sb eq 

spotřeba energie 64 MJ 
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9) Charakterizační faktory pro LDPE  

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg LDPE 

Potenciál globálního oteplování  2,1 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,005 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace údaj není dostupný 

Potenciál tvorby přízemního ozónu  pod úrovní kvantifikovatelného limitu 

Potenciál poškození ozónové vrstvy pod úrovní kvantifikovatelného limitu 

Čerpání nefosilních surovin údaj není dostupný 

Spotřeba energie údaj není dostupný 

 

10) Charakterizační faktory pro PP 

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg PP 

Potenciál globálního oteplování  2,0 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,0061 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,00074 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu  0,00092 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy pod úrovní kvantifikovatelného limitu 

Čerpání nefosilních surovin údaj není dostupný 

Spotřeba energie 20 MJ 

 

11) Charakterizační faktory pro gumu (SBR) 

Charakterizační faktory Hodnota faktoru na 1 kg výroby SBR  

Potenciál globálního oteplování 4,202 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 0,00488 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,0007328 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu  0,000916 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy  3,66E-14 kg CFC11 eq 

Čerpání nefosilních surovin údaj není dostupný 

Spotřeba energie údaj není dostupný 

 

3.4 Kontrola kvality dat 
Při vyhledávání údajů o vlivech a dopadech výroby jednotlivých materiálů uvedených v předchozí 

části bylo důsledně prověřováno, zdali zprávy a deklarace zahrnují rozsah „cradle to gate“. Výjimky a 

omezení jsou popsány v kapitole 3.5. 

Rozsah dostupných údajů o vlivech a dopadech na životní prostředí se významně liší u starších zpráv a 

deklarací. Ve zprávách a deklaracích z období 2015 – 2021 jsou převážně uváděny agregované údaje 

ve formě vybraných globálních a regionálních/místních charakterizačních faktorů. Ve starších zdrojích 

jsou častěji uváděny množství emisí do ovzduší a vody, produkované odpady a spotřeba energie a 

v některých případech také vybrané charakterizační faktory. Nicméně ve všech použitých zdrojích 

jsou uvedeny postupy sběru dat, výpočtů charakterizačních faktorů a způsoby kontroly kvality 

použitých dat. 
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Většina použitých dat pochází ze zpráv a deklarací starých max. 6 let, ale v několika případech jsou i 

starší údaje, protože aktuálnější údaje nejsou dostupné. 

Použitá data pochází převážně z evropských zpracovatelských a výrobních podniků, v některých 

případech zahrnují také podniky z USA v závislosti na působnostech průmyslových asociací, jejichž 

zprávy a deklarace byly použity. 

3.5 Omezení při sběru dat 
Rozsah zjištěných údajů o dopadech výroby jednotlivých materiálů použitých pro reaktory zahrnují 

procesy od těžby surovin do výroby materiálu. Zjištěné údaje převážně neobsahují následnou výrobu 

jednotlivých komponent použitých pro montáž reaktoru (např. nádoby z plastů, čerpadla, ventily). 

Výjimkou jsou trubky z PVC-U, profily z konstrukční oceli a měděný drát použitý v elektromotoru, 

jejichž údaje o dopadech výroby jsou zahrnuty v dostupných zdrojích. 

Ve dvou případech je rozsah „gradle to gate“ ještě zúžen: 

 U HDPE rozsah zahrnuje procesy od těžby ropy do výroby HDPE granulátu, tzn., že 
neobsahuje formování nádoby reaktoru. 

 U PVC rozsah zahrnuje procesy od těžby ropy do výroby PVC granulátu, tzn., že neobsahuje 
formování komponent pro výrobu nádoby reaktoru a dalších produktů. 

Údaje o výrobě jednotlivých komponent reaktoru ze základních materiálů (vyjma trubek z PVC-U a 

součástí podpůrné konstrukce) nebylo možné získat, resp. dodavatele komponent je do data předání 

této zprávy neposkytli. 

Analyzováno bylo celkem 7 charakterizačních faktorů, ale s ohledem na to, že v části použitých zdrojů 

(6 z 11) nebyly uvedeny hodnoty faktorů pro čerpání nefosilních surovin a spotřebu energie, nejsou 

tyto dva faktory dále posuzovány. 

4 Posuzování dopadů životního cyklu 

4.1 Posuzované kategorie LCA 
S ohledem na dostupnost a konsistenci údajů o jednotlivých materiálech použitých v reaktoru, byly 

pro posuzování vybrány následující globální a místní charakterizační faktory výstupů, resp. emisí 

vznikajících při procesech těžby a zpracování surovin a následné výroby materiálů komponent 

reaktorů: 

 Potenciál globálního oteplování (GWP): úroveň hodnocení dopadu s globálním účinkem 

v časovém horizontu 100 let; způsoben především emisemi CO2 a metanu; vyjádřen 

v přepočtu na CO2. 

 Potenciál poškození ozónové vrstvy (ODP): úroveň hodnocení dopadu s globálním účinkem; 

vyjadřuje relativní množství degradace ozónové vrstvy způsobené chemickými látkami 

(zejména freony) v časovém horizontu 100 let, vyjádřen v přepočtu na freon-11 (CFC-11) 

 Potenciál acidifikace (AP): úroveň posouzení dopadu s místním účinkem; způsoben zejména 

emisemi SO2 a NOx; vyjádřen v přepočtu na SO2 



10 
 

 Potenciál eutrofizace (EP): úroveň posouzení dopadu s místním účinkem; způsoben zejména 

emisemi NOx do ovzduší a emisemi dusíku, fosforu, amoniaku a dalších látek do vody. 

vyjádřen v přepočtu na fosforečnany (PO4
-3) 

 Potenciál fotochemické tvorby ozonu, popř. potenciál tvorby přízemního ozónu (POCP): 

úroveň posouzení dopadu s místním účinkem; vyjadřuje relativní schopnost těkavých 

organických látek (VOC) a dalších látek vytvářet přízemní vrstvu ozónu; způsoben zejména 

emisemi NOx, CO a VOC, vyjádřen v přepočtu na eten (C2H4) 

Hodnocení vstupů při procesech těžby a zpracování surovin a následné výroby materiálů komponent 

reaktorů není možné vzhledem k tomu, že v dostupných zdrojích nebyly u části plastových materiálů 

kvantifikovány faktory hodnotící spotřebu surovin vč. spotřeby energie a paliv. 

4.2 Přehled dopadů výroby reaktorů 

Dopady výroby reaktoru v Kokavě nad Rimavcou 

Charakterizační faktory Hodnota faktorů na reaktor  

Potenciál globálního oteplování  2901,62 kg CO2 eq  

Potenciál acidifikace 9,88 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,82 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu 1,33 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy 2,6E-4 kg CFC11 eq 

 

Hlavní podíl na výši dopadů reaktoru v Kokavě n/R mají komponenty reaktoru z materiálu HDPE (tj. 

nádoba reaktoru a tři usazovací nádrže), které tvoří 50 % hmotnosti reaktoru. Příspěvek komponent 

z HDPE na výši jednotlivých faktorů činí: 

 46 % z celkové hodnoty faktoru GWP, 

 44 % z celkové hodnoty faktoru AP, 

 36 % z celkové hodnoty faktoru EP, 

 63 % z celkové hodnoty faktoru POCP. 

Dle dostupných údajů nelze kvantifikovat příspěvek výroby HDPE k poškozování ozónové vrstvy 

(ODP). 

Dopady výroby reaktoru v Devičie 

Charakterizační faktory Hodnota faktorů na reaktor  

Potenciál globálního oteplování  1056,66 kg CO2 eq 

Potenciál acidifikace 3,87 kg SO2 eq 

Potenciál eutrofizace 0,24 kg PO4 
3- eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu:  0,31 kg C2H4 eq 

Potenciál poškození ozónové vrstvy 2,0E-4 kg CFC11 eq 

 

Hlavní podíly na výši dopadů reaktoru v Devičie mají komponenty reaktoru z LDPE a oceli (tj. 

usazovací nádrž z LDPE, podpůrná konstrukce a čerpadlo z oceli), které tvoří 54 % hmotnosti reaktoru 

(LDPE -30 %, nerez a konstrukční ocel dohromady 24 %).  
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Významné příspěvky komponent z LDPE2 na výši jednotlivých faktorů: 

 30 % z celkové hodnoty faktoru GWP 

 19 % z celkové hodnoty faktoru AP 

Významné příspěvky komponent z nerezové a konstrukční oceli na výši jednotlivých faktorů: 

 26 % z celkové hodnoty faktoru GWP 

 31 % z celkové hodnoty faktoru AP 

 30 % z celkové hodnoty faktoru EP 

 32 % z celkové hodnoty faktoru POCP. 

4.3 Přehled dopadů výroby reaktorů na funkční jednotku 
Funkční jednotka byla v kapitole 2.2 stanovena jako 100 000 m3 upravené pitné vody. To představuje 

provoz reaktoru v Kokavě n/R po dobu 1 roku a provoz reaktoru v Devičie po dobu cca 9 let. 

Následující tabulka ukazuje přehled úrovní hodnocených charakterizačních faktorů na společnou 

funkční jednotku pro oba reaktory. 

  

GWP         
(kg CO2) 

ODP           
(kg CFC-11) 

AP             
(kg SO2) 

EP               
(kg PO4

3-) 
POCP         

(kg C2H4) 

reaktor v Kokavě n/R 145,08 1,3E-05 0,494 0,041 0,067 

reaktor v Devičie 480,30 9,3E-05 1,758 0,110 0,139 

 

Z výsledků úrovní charakterizačních faktorů přepočtených na funkční jednotku vyplývá, že dopady 

výroby reaktoru v obci Devičie na funkční jednotku jsou 2 až 7 krát větší než dopady výroby reaktoru 

v Kokavě n/R, přičemž kapacita reaktoru v Devičie je 9x menší než reaktoru v Kokavě n/R. 

5 Interpretace životního cyklu 

5.1 Identifikace závažných dopadů 
Tato kapitola uvádí souhrn hlavních příspěvků k dopadům výroby obou hodnocených reaktorů na 

životní prostředí. 

Potenciál globálního oteplování (GWP):  

 u reaktoru v Kokavě n/R je hlavní příspěvek k faktoru GWP tvořen emisemi oxidu uhličitého 

(CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) z procesu těžby a zpracování zemního plynu a 

ropy a výroby HDPE, 

 u reaktoru v Devičie je hlavní příspěvek k faktoru GWP tvořen emisemi CO2 zejména z 

procesu těžby a použití zemního plynu a ropy, dále z procesu polymerizace LDPE a emisemi 

CO2 a CH4 z výroby oceli. 

Potenciál acidifikace (AP): 

                                                            
2 Ve zdroji informací o LDPE není uvedena hodnota pro potenciál eutrofizace a u potenciálu tvorby přízemního 
ozónu a potenciálu poškození ozónové vrstvy byly zjištěny hodnoty pod úrovní kvantifikovatelného limitu. 
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 u reaktoru v Kokavě n/R je hlavní příspěvek k faktoru AP tvořen emisemi SO2 a NOx z těžby a 

použití zemního plynu pro výrobu HDPE, 

 u reaktoru v Devičie je hlavní příspěvek k faktoru AP způsoben emisemi SO2 a NOx z výroby 

oceli. 

Potenciál eutrofizace (EP): 

 u reaktoru v Kokavě n/R je hlavní příspěvek k faktoru EP tvořen emisemi NOx vznikajícími při 

použití zemního plynu a ropy pro výrobu HDPE, 

 u reaktoru v Devičie je hlavní příspěvek k faktoru EP způsoben zejména emisemi NOx 

z výroby oceli. 

Potenciál fotochemické tvorby ozonu (POCP): 

 u reaktoru v Kokavě n/R je hlavní příspěvek k faktoru POCP tvořen emisemi NOx z těžby a 

zpracování surovin a meziproduktů pro výrobu HDPE, 

  u reaktoru v Devičie je hlavní příspěvek k faktoru POCP způsoben zejména emisemi CO 

z výroby oceli. 

Potenciál poškození ozónové vrstvy (ODP): 

 u reaktoru v Kokavě n/R je hlavní příspěvek k faktoru ODP tvořen emisemi N2O a 

tetrachlormetanu při výrobě PVC-U, 

  u reaktoru v Devičie je hlavní příspěvek k faktoru ODP tvořen emisemi N2O a 

tetrachlormetanu při výrobě PVC (cca 98 % z celkové výše faktoru). 

 

5.2 Kompletnost a konzistence 
Hodnocení bylo provedeno na základě dat o výrobě materiálů pro jednotlivé komponenty reaktorů 

dostupných na internetu. Při vyhledávání informací o environmentálních dopadech materiálů byly 

použity studie, zprávy a deklarace (zdroje) zpracované v souladu s normami ISO 14040:2006 

Environmentální management – LCA – zásady a osnova, ISO 14044:2006 Environmentální 

management – LCA – požadavky a směrnice, popř. ISO 14025:2011-10: Environmentální značení a 

deklarace, ISO 15804:2012-04: Sustainability of construction works — Environmental Product 

Declarations. 

Data použitá pro hlavní komponenty reaktorů (HDPE, LDPE, konstrukční a nerezová ocel) pochází ze 

zpráv zpracovaných příslušnými průmyslovými asociacemi. 

Dostupné a použité zdroje obsahují údaje o fázích životního cyklu od těžby surovin až po výstup z 

výroby materiálu („from cradle to gate“). Některé ze zdrojů obsahují také informace o zpracování a 

použití materiálu a finální fázi (např. recyklace). Informace o těchto fázích nebyly do studie zahrnuty, 

neboť dostupné informace o zpracování a použití materiálu nejsou relevantní pro výrobu komponent 

reaktorů nebo nejsou konsistentní. Informace o vlivech dopravy materiálů k výrobcům jednotlivých 

komponent reaktorů a dopravě k montáži reaktoru nejsou od jednotlivých výrobců a jejich 

subdodavatelů k dispozici. Z dostupných zdrojů lze odhadnout, že fáze zpracování a použití materiálu 

(tzn. doprava materiálu pro výrobu komponent reaktoru, výroba a montáž komponent) zvyšuje 
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environmentální dopady o 5 – 20 % v závislosti na složitosti procesů výroby komponent a dopravních 

vzdálenostech. 

Informace o finální fázi životního cyklu jednotlivých komponent, resp. materiálů, z nichž jsou 

vyrobeny, jsou dostupné pouze pro část materiálů (méně než 50 %). Tyto dopady nejsou v hodnocení 

zohledněny z důvodu nekonsistence a také proto, že předmětem hodnocení je pouze fáze výroby 

reaktorů. Nicméně v dostupných zdrojích týkajících se plastů i kovů je uvedeno, že recyklací lze snížit 

dopady na životní prostředí o 5 – 10 %. 

6 Předběžné závěry  
Tato zpráva obsahuje vyčíslení environmentálních dopadů výroby rekarbonizačních reaktorů pitné 

vody pro vodní zdroje v obcích Devičie a Kokava nad Rimavicou metodou LCA podle EN ISO 

14040:2006 v aktuálním znění. Tato zpráva je prvním ze dvou výstupů aktivity C.4 v rámci projektu 

LIFE17 ENV/SK/00036, „Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky 

prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd“ (dále jen LIFE – Water and Health).  

Předmětem posouzení byla výroba jednotlivých komponent reaktorů, resp. první dvě fáze jejich 

životního cyklu. Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty informace o materiálovém a 

hmotnostním složení jednotlivých komponent. Na základě těchto informací byly vyhledány údaje o 

environmentálních dopadech jednotlivých materiálů, jejichž hmotnostní podíl je větší než 0,2 % 

celkové hmotnosti reaktoru. 

Pro účely konsistence výsledků s druhou částí aktivity C.4, tj. LCA provozu reaktorů a případné 

srovnání environmentálních dopadů obou reaktorů byla stanovena funkční jednotka 100 000 m3 

upravené vody. To představuje provoz reaktoru v Kokavě n/R po dobu 1 roku a provoz reaktoru 

v obci Devičie po dobu 9 let. 

Environmentální dopady byly hodnoceny 5 charakterizačními faktory: 

 Potenciál globálního oteplování (GWP) 

 Potenciál poškození ozónové vrstvy (ODP)  

 Potenciál acidifikace (AP) 

 Potenciál eutrofizace (EP)  

 Potenciál fotochemické tvorby ozonu (POCP) 

Přehled úrovní hodnocených charakterizačních faktorů na společnou funkční jednotku pro oba 

reaktory. 

  

GWP         
(kg CO2) 

ODP           
(kg CFC-11) 

AP             
(kg SO2) 

EP               
(kg PO4

3-) 
POCP         

(kg C2H4) 

reaktor v Kokavě n/R 145,08 1,3E-05 0,494 0,041 0,067 

reaktor v Devičie 480,30 9,3E-05 1,758 0,110 0,139 

 

Z výsledků úrovní charakterizačních faktorů vyplývá, že největší dopad přestavuje potenciál 

globálního oteplování. V případě reaktoru v Kokavě n/R je hlavní příspěvek k faktoru GWP tvořen 

emisemi CO2, CH4 a N2O z procesů těžby a zpracování surovin pro HDPE a výroby HDPE. U reaktoru 
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v Devičie je hlavní příspěvek k faktoru GWP tvořen emisemi CO2 z procesu těžby a zpracování 

zemního plynu a ropy pro výrobu LDPE, dále z procesu polymerizace LDPE a emisemi CO2 a CH4 

z výroby oceli. 

Z hodnot charakterizačních faktorů přepočtených na funkční jednotku vyplývá, že dopady výroby 

reaktoru v obci Devičie na 100 000 m3 upravené vody jsou 2 – 7 krát větší než dopady výroby 

reaktoru v Kokavě n/R, přičemž kapacita reaktoru v Devičie je 9x menší než reaktoru v Kokavě n/R. 

7 Zkratky a pojmy 
Zkratka, 
pojem 

Význam 

ABS akrylonitrilbutadienstyren, plast 

AP potenciál acidifikace 

C2H4 eten, uhlovodík 

CFC11 freon-11, trichlorfluormetan 

CO2 oxid uhličitý 

cradle to gate rozsah posuzování od těžby surovin až po výstup z výroby materiálu 

EP potenciál eutrofizace 

EPD Environmental Product Declaration 

EPDM druh syntetického kaučuku 

FVE fotovoltaická elektrárna 

GWP Global Warming Potential, potenciál globálního oteplení 

HDPE High Density PolyEthylen, vysokohustotní polyetylen 

CH4 metan, uhlovodík 

LCA Life Cycle Assessment 

LCI Life Cycle Inventory 

LDPE Low Density PolyEthylen, nízkohustotní polyetylen 

N2O oxid dusný 

ODP Ozone Depletion Potencial, potenciál poškození ozonové vrstvy 

PO4
3- fosforečnanový aniont, fosforečnany 

POCP Photochemical Ozone Creation Potential, potenciál tvorby fotochemického ozonu 

POM polyoxymetylen, polyacetal, plast 

PP polyproplylen, plast 

PTFE polytetrafluoretylen, plast 

PVC polyvinylchlorid, plast 

PVC-U polyvinylchlorid, plast (unplasticized PVC) 

PVD polovypálený dolomit 

Sb eq Antimon ekvivalent, potenciál úbytku nefosilních surovin 

SBR butadien-styrenový kaučuk 

SO2 oxid siřičitý 

VOC Volatile Organic Compound, těkavé organické látky 

 

  



15 
 

8 Zdroje 
 

1. International Stainless Steel Forum, email s přehledem výsledků LCI pro nerezovou ocel z 

15.11.2021 

2. EPD Outokumpi Oyj – cold Rolled Stainless Steel, 2019 

3. EPD Liberty Ostrava a.s. – Structural steel sections and merchant bars, 2021 

4. LCI study, for steel products, Worldsteel association, 2019 (pozn. data pro ocelové profily) 

5. 7th global LCI study for steel produsts, Worldsteel association, 2021 

6. Analysis of the environmental effects of international outsourcing: Study of the iron casting 

industry, Institute of Engineering, Murray State University, USA, 2016 

7. EPD Aurubis Finland Oy, pro Nordic Brass, 2017 

8. EPD of European Plastic Manufacturers, HDPE , Association of Plastic Manufacturers, 2008 

9. CRADLE-to Gate LCA of HDPE resin for American Chemistry Council Plastics Divsion, Franklin 

Associates, 2020 

10. EPD for Vinyl chloride (VCM) and Polyvinyl chloride (PVC) PlasticsEurope / The European 

Council of Vinyl Manufacturers, 2015 

11. EPD od European Plastic Industry, PVC Suspension Polymerisation, European Council of Vinyl 

Manufacturers& Plastics Europe, 2008 

12. EPD Unplasticized PVC-U, MRS 25 MPA, pipe system for water distribution, European Plastics 

Pipes and Fittings Association, 2018 

13. Eco-profiles of the European Plastics Industry (LPDE), 2005 

14. Total Life Cycle of PP Producst: Reducing Environmental Impants in the Manufacturing Phase, 

University of Miskolc, 2020 

15. EPD of the European Plastics Manufactures – PP, 2008 

16. Process data set: Plastic profile SBR; 2018 

https://www.oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?lang=en&uuid=1b

69b3a2-3164-436b-a934-ed7d926f5f53&version=20.19.120  

17. https://copperalliance.eu/uploads/2018/05/life_cycle_brochure_high_res_einzel_en1.pdf  

18. http://copperalliance.eu/benefits-of-copper/circular-economy/lca-copper-wire/ , 2005 

19. ČSN EN ISO 14040 – Environmentální management – LCA – Zásady a osnova 

20. ČSN EN ISO 14044 – Environmentální management – LCA – Požadavky a směrnice 

 

 

  

https://www.oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?lang=en&uuid=1b69b3a2-3164-436b-a934-ed7d926f5f53&version=20.19.120
https://www.oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?lang=en&uuid=1b69b3a2-3164-436b-a934-ed7d926f5f53&version=20.19.120
https://copperalliance.eu/uploads/2018/05/life_cycle_brochure_high_res_einzel_en1.pdf
http://copperalliance.eu/benefits-of-copper/circular-economy/lca-copper-wire/


16 
 

Příloha č. 1 Přehled zařízení a dalších částí reaktorů včetně použitých 

materiálů 
A) Inventura komponent a materiálů reaktoru v Kokavě n/R - verze 24.11.2021 

část zařízení materiál hmotnost výrobce 

fluidizační reaktor Ø 350 mm, celková výška 

4 m 

(těleso z PE-HD) 

PE-HD 105 kg ProMinent Systems 

spol. s.r.o. PVC transparentní 19 kg 

PVC-U 1 kg 

dávkovač pevného materiálu (PVD)  
PE-HD/  
PE-100* 

25 kg  ProMinent Systems 

spol. s.r.o. 

3 x usazovací nádrž 300 l, rozměry Ø 630 

mm, výška 440 cm 

PE-HD/ 
PE-100* 

2 x 180 kg 

1x 190 kg 

ProMinent Systems 

spol. s.r.o. 

3x cirkulační čerpadlo Grundfos CRNE 5-2 , 
výkon 6,9 m3/h vody + elektromotor  

nerez ocel AISI 
316 

3 x 25,1 kg Grundfos 

2x čerpadlo na upravenou vodu Grundfos 
CRNE 3-2, výkon 3,5 m3/h vody + 
elektromotor 

nerez ocel AISI 
316 

2 x 25 kg Grundfos 

podpůrná konstrukce upevnění reaktoru a 
usazovacích nádrží – ukotvení o betónový 
podklad pomocí kotevního materiálu, 
podporné konštrukcie k potrubiam 
ukotvené o zem a steny vodojemu 
(Konzoly, kotvy, montážne lišty, objímky na 
potrubie, skrutky, spojovací materiál) 

ocel + Zn 

guma (SBR/EPDM) 

HD-PE 

90 kg 

3 kg 

5 kg 

SIKLA 

armatury a potrubí : 
d110 potrubie PN10 110x5,3mm – cca. 25 m 

PVC-U 65 kg GF 

d63 potrubie PN10 63x3 mm – cca. 50 m PVC-U 43 kg GF 

d40 potrubie PN10 40x1,9 mm – cca. 10 m PVC-U 3,5 kg GF 

d110 armatúry (kolená, šróbenia, závitové 
prechody,T-kusy, redukcie, príruby, lemy) 

PVC-U 36 kg GF 

d63 armatúry (kolená, šróbenia, závitové 
prechody,T-kusy, redukcie) 

PVC-U 14 kg GF 

d40 armatúry (kolená, šróbenia, závitové 
prechody,T-kusy, redukcie) 

PVC-U 1 kg GF 

d110 klapka DN100 PN16 – 2 ks liatina - 65 % hm 
nerezova oceľ 316 - 
30 % 
EPDM – 5 % 
PTFE – méně než 1 
% 
náter epoxidový - 
méně než 0,1 % 

12 kg spolu ARMAT 

d63 ventily S6 PN10 – 4 ks PVC-U – více než 90 
% 
 PTFE – méně než 10 
% 

6 kg spolu PRAHER 
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d40 ventily S6  PN16 – 6 ks PVC-U – více než 90 
% 
PTFE – méně než 10 
% 

4,8 kg 

spolu 

PRAHER 

d32 ventily S6 PN16 – 16 ks PVC-U – více než 90 
% 
PTFE – méně než 10 
% 

8 kg spolu PRAHER 

PVC-U redukcie, závitové ukončenia, 

hadicové ukončenia - rôzne 

PVC-U 
Mosadz 
poniklovaná 
/POM/NBR 

5 kg spolu 

0,5 kg 
spolu 

GF, FESTO 

Vodomer S420 025 L260 G5/4 Q3_6,3 R80 mosadz s náterom 2,9 kg 
0,1 kg 
prášková 
farba 
modrá 

SENSUS 

Solenoidný ventil - SCE210B154.230/50 RP 

1“ 230 V 

mosadz 2 kg ASCO 

Kompresor na vzduch SCHEPPACH HC 24 V 

10 bar 180 l/min 

oceľ – cca 97 % 

hm 

plast ABS – cca 3 

% hm 

17 kg SCHEPPACH 

Elektrický rozvádzač s ovládacími a 
signalizačními prvkami RITTAL 

oceľ, 
náter,  
 
plasty, atď. 

62 kg 
0,3 kg (RAL 
7035 – 
prášková 
farba) 
2,7 kg 

SD – Služby, s.r.o. 

Meranie vodivosti DCCaW006L30010SK + 
sonda a príslušenstvo 

Plasty, elektronika 2 kg ProMinent 

regulační stanice CO2 Messer pre 3 + 3 flaše 
Panel BU 13x2x1-100-10-M-O-CO2 
S predohrevom, redukčným ventilom, 
uzatváracími ventilmi 
Osadenie na stenu a otestovanie tesnosti. 
+ prietokomer s príslušenstvom 

oceľ,  
nerez,  
mosadz,  
PTFE/POM 

48 kg 
2 kg 
2 kg 
0,5 kg 

Messer Tatragas 
spol. s.r.o. 

nátěry 0 0  

izolace 0 0  
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B) Inventura komponent a materiálů reaktoru v Devičie - verze 29.11.2021 

část zařízení materiál hmotnost 
v kg 

výrobce, místo 
výroby 

fluidizační reaktor Ø 160-225 mm, celková výška 4 
m 
(těleso z PVC, hrdla PVC, PE, PP, přepážka - nerez) 
– celková hm. 220 kg 

PVC 88 ASIO s.r.o Bytča 

PE (HD) 66  

PP 66  

nerez 316 1,5 Dielne FCHPT 

dávkovač pevného materiálu (PVD) s uzavíratelnou 
násypkou  

PVC 1 ASIO s.r.o Bytča 

usazovací nádrž 600 l, rozměry 700*500 mm, výška 
180 cm 

LDPE 150 ASIO s.r.o Bytča 

2x cirkulační čerpadlo, výkon 4,7 m3/h vody + 
elektromotor  (z toho 1x záložní) 

nerez ocel  22,8 Grundfos, HU 

z toho měď 2  

Plaváková ochrana čerpadla, Taurus PP 1  Taurus 

čerpadlo doplňování vody do usazovací nádrže, 
výkon 1,5 m3/h vody + elektromotor + frekvenčný 
menič 

nerez 10 Dodávateľ  
Fontána Prievidza 

podpůrná konstrukce upevnění reaktoru a 
usazovací nádrže 

Konštrukčná 
ocel  

80 Dielne FCHPT 

Rezervné ponorné čerpadlo  nerez 2 Belum 

armatury (ventily, spojky, kolena) a potrubí 
(mimo částí uvedených v „rozpisu materiálu na 
reaktor“ na str. 8 technické dokumentace) 

Nerez, 
mosadz, 
HDPE 

 
 
15 m = cca 
6kg 

Nakúpené 
v relevantných 
obchodoch 

Systém pre meranie a reguláciu prietoku CO2, 
Gasotech 

Nerez,  9,09 Gasotech 

sklo 0,01  

redukční ventil D230 k tlakovým lahvím na CO2 (2 
redukčné ventily) 

nerez 1,5  Rotarex grey 

   

CO2 monitor Comet T5000  0  

Tužkový konduktometer DiST3  0  

Axiálny ventilátor DALAP PVC 2 DALAP 

nátěry  0  

izolace  0  
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Příloha č. 2 – Přehled dostupných dat o dopadech materiálů 
Tato příloha obsahuje data o dopadech převzatá z dostupných relevantních zdrojů pro jednotlivé 

materiály komponent reaktorů v jednotkách, ve kterých jsou uvedeny v příslušných zdrojích. 

V případech, kde je pro daný materiál více zdrojů, jsou hodnoty použité ve studii vyznačeny červeně. 

 

12) charakterizačních faktory pro výrobu 1t nerezové oceli 

Potenciál globálního oteplování:  

zdroj a): 

Emise CO2 v tunách zdroj emisí vztažený k 1 t nerezové oceli 

0,38 samotná výroba 

0,49 nakoupené nebo vyrobené energie spotřebované v procesu výroby 

1,41 procesy předcházející výrobu s obsahem 80 % recyklovaného 
materiálu 

1,07 procesy následující po výrobě -  zpracování, výroba a instalace 

3,35 celkem  

 

zdroj b): 3,39 t CO2 na 1 t nerez oceli 

Potenciál acidifikace:  

 Zdroj a): 0,02 t SO2 /1 t vyrobené nerez. oceli 

 Zdroj b): 0,0166 SO2 /1 t vyrobené nerez. Oceli 

Potenciál eutrofizace:  

 Zdroj a): 0,001 t PO4 / t vyrobené nerez. oceli 

 Zdroj b): 0,001 t PO4 / t vyrobené nerez. Oceli 

Potenciál tvorby přízemního ozónu:  

 zdroj a) - neuveden 

 Zdroj b):  1,11 kg ethene eq. / t vyrobené nerez. oceli 

Potenciál poškození ozónové vrstvy: 

 zdroj a) – neuveden 

 Zdroj b):  4,87E-9 kg CFC11 eq / t nerez. oceli 

 
Abiotic depletion potential  for non-fossil resources/čerpání nefosilních surovin: 

 zdroj a) – neuveden 

 Zdroj b):  0,189 kg Sb eq/ t nerez. oceli 

Spotřeba energie: zdroj a) 23,22 MJ / kg nerez. oceli 
Abiotic depletion potential for non-fossil resources/ čerpání fosilních surovin: zdroj b):  50.030 MJ/kg) 
 
Pozn. Ke zdroji a) Započtené vstupy a výstupy ve výše uvedených faktorech předpokládají životnost 
nerezové oceli 100 let 
 

zdroje:  

a) International Stainless Steel Forum, email s přehledem výsledků LCI pro nerezovou ocel z 15.11.2021 
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b) EPD Outokumpi Oyj – cold Rolled Stainless Steel, 2019 

 

13) charakterizační faktory pro pro výrobu 1t/1kg konstrukční oceli 

Potenciál globálního oteplování: 

 zdroj a):6,77E+02 kg CO2/ t oceli, (0,677 kg CO2 /kg oceli 

 zdroj b):1,6 kg CO2 /kg oceli 

 

Potenciál acidifikace:  

 Zdroj a): . 5,22 kg SO2/t oceli, (0,0052 kg SO2 /kg oceli 

 Zdroj b): 0,0036 kg SO2/ kg oceli 

Potenciál eutrofizace:  

 Zdroj a): 2,11 kg (PO4)3-/t oceli (0,0021 kg (PO4)3-/kg oceli) 

 Zdroj b): 0,00032 kg Phosphate/kg oceli 

Potenciál tvorby přízemního ozónu:  

 zdroj a) 0,534 kg Ethene ekv/ t oceli (0,00053 kg Ethene ekv/ kg oceli) 

 zdroj b) 0,00068 kg Ethene ekv / kg oceli 
 

Potenciál poškození ozónové vrstvy: 

 zdroj a) 5,36E-05 kg CFC 11 ekv./ t oceli  (5,36E-08 kg CFC 11 ekv./ kg oceli) 

 zdroj b) - neuvedeno 
 
Čerpání nefosilních surovin: 

 zdroj a) 5,77E-03 kg Sb ekv./ t oceli 

 zdroj b) - neuvedeno 
 

Čerpání fosilních surovin: zdroj a) 1,24E+04 MJ / t oceli (12400 MJ /t oceli) 

Spotřeba energie na 1 t oceli: zdroj b) 

 Total use of renewable primary energy resources (primary energy and primary energy 

resources used as raw materials) MJ 16,1 

 Use of non renewable primary energy resources used as raw materials MJ 3100 

zdroje:  

a) EPD Liberty Ostrava a.s. – Structural steel sections and merchant bars, 2021 

b) LCI study, for steel products, Worldsteel association, 2019 (pozn. data pro ocelové profily) 

 

14) charakterizační faktory pro výrobu 1,361 kg Litiny 

rozsah: cradle to grave pro těleso regulačního ventilu vyrobené z litiny a váží 1,542 kg. Po opracování 

je hmotnost snížena na 1,361 kg. 

 GWP 3.61 kg CO2 eq 

 Acidification 0.016 kg SO2 eq 
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 Eutrophication 6.55×10-4 kg PO4
3-  eq 

 ODP 2.99×10-8 kg CFC-11 eq 

 Ecotoxicity 14 CTUe 

 Human health particulate air 1.7×10-3 kg PM2.5 eq 

 Human toxicity cancer 1.18×10-6 CTUh 

 Human toxicity non-cancer 3.15×10-7 CTUh 

 Smog air 0.2 kg O3 equivalent 

zdroj: Analysis of the environmental effects of international outsourcing: Study of the iron casting industry, 

Institute of Engineering, Murray State University, USA, 2016 

 

15) charakterizační faktory pro výrobu 1 kg mosazi  

The declared unit is 1 kg of Nordic Brass. 

 

 Global warming potential [kg CO2-Eq.] 1.46 

 Depletion potential of the stratospheric ozone layer [kg CFC11-Eq.] 1.85E-10  

 Acidification potential of land and water [kg SO2-Eq.] 6.02E-3 

 Eutrophication potential [kg (PO4)3--Eq.] 4.54E-4 

 Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants [kg ethene-Eq.] 4.00E-4 

 Abiotic depletion potential for non-fossil resources [kg Sb-Eq.] 9.07E-4  

 Abiotic depletion potential for fossil resources [MJ] 1.67E+1 

 Total use of renewable primary energy resources [MJ] 4.80 

 Total use of non-renewable primary energy resources [MJ] 21,9 

zdroj: EPD Aurubis Finland Oy, pro Nordic Brass, 2017 

 

16) charakterizační faktory pro výrobu 1 kg HDPE polymer 

rozsah: cradle to gate (from crude oil extraction to pellets coming out the manufacturing plant 
 GWP 1.96 kg CO2 eq 

 ODP - value below quantification limit 

 AP 6.39 g SO2 eq 

 POCP 1.23 g Ethene eq 

 NP 0.43 g PO4 eq 

 Dust/particulate matter 0.64 g PM10 

 Total particulate matter 0.64 g 

zdroj: EPD of European Plastic Manufacturers, HDPE , Association of Plastic Manufacturers, 2008 

 

17) charakterizační faktory pro výrobu 1 kg PVC 

Faktory jsou popsány pro výrpbu PVC pomocí suspenze PVC (S-PVC) a emulze PVC (E-PVC). 

Global Warming Potential (GWP) kg CO2 eq: 
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 Zdroj a): S-PVC  1.99 E-PVC 2.56 

 Zdroj b) 1.9 

Ozone Depletion Potential (ODP)g CFC-11 eq  

 Zdroj a): S-PVC  2.2 x 10-3 E-PVC 2.4 x 10-3 

 Zdroj b): n/a – figures below quantification limit 

Acidification Potential (AP)g SO2 eq 

 Zdroj a): S-PVC  5.05 E-PVC 6.93 

 Zdroj b) 5,3 

Photochemical Ozone Creation Potential (POCP) g Ethene eq 

 Zdroj a): S-PVC  0.56 E-PVC 0.54 

 Zdroj b): 0,42 

Eutrophication Potential (EP) g PO4 eq  

 Zdroj a): S-PVC  0.94 E-PVC 1.25 

 Zdroj b): 0,62 

Spotřeba energie [MJ] (bez feedstoku)   

 Zdroj a): S-PVC 40,7 E-PVC 50.8 

 Zdroj b) 29,88 

zdroje:  

a) EPD for Vinyl chloride (VCM) and Polyvinyl chloride (PVC) PlasticsEurope / The European Council of Vinyl 

Manufacturers, 2015 

b) EPD od European Plastic Industry, PVC Suspension Polymerisation, European Council of Vinyl 

Manufacturers& Plastics Europe, 2008 

 

18) Charakterizační faktory pro výrobu 1m PVC-U vodovodního potrubí) 

The functional unit is defined as “the below ground transportation of drinking water, over a distance 

of 1 m (from the exit of the water plant to the water meter of the building), by a typical public 

European PVC-U water distribution pipe system (Ø 110 mm) over its complete life cycle of 100 years, 

calculated per year”. 1 m = 2,112 kg  

Product stage: raw material extraction and processing, recycling processes for recycled 

material input, transport to the manufacturer, manufacturing (including all energy provisions, 

waste management processes during the product stage up to waste for final disposal): 

– Production of raw materials for PVC-U (MRS 25 MPa) pipes 

– Transport of PVC-U pipe raw materials to converter 

– Converting process for PVC-U (MRS 25 MPa) pipes (extrusion) 

– Production raw materials for PVC-U fittings; 
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– Transport of PVC-U fitting raw materials to converter 

– Converting process for PVC-U fittings (injection moulding) 

– Production of ductile iron fittings (raw materials, transport and production process) 

– Production of galvanised steel components (raw materials + converting process) 

– Production of steel cutter 

– Produ  ction of EPDM gaskets (raw materials + converting process) 

 

Indicators for production stage: 

 GWP 6,12 kg CO2 eq 

 Ozone Depletion Potential (ODP) 2,27E-06 kg CFC-11 eq 

 AP 1,73E-02 kg SO2 eq 

 POCP 1,48E-03 kg Ethene eq 

 NP 3,01E-03 kg PO4 eq 

 Abiotic depletion 3,24E-05 

 Spotřeba fosilních paliv 1,36E+02 MJ  

zdroj:  EPD Unplasticized PVC-U, MRS 25 MPA, pipe system for water distribution, European Plastics Pipes and 

Fittings Association, 2018 

 

19) Charakterizační faktory pro výrobu 1 kg LDPE 

 GWP 2,1 kg CO2 eq 

 AP 5,0 g SO2 eq  

 Dust/particulate matter 0.69 g PM10 

Indikátory ODP a POCP are value belo quantification limit; ostatní indikátory nelze z dostupných dat 

určit. 

zdroj:  Eco-profiles of the European Plastics Industry (LPDE), 2005 

 

20) Charakterizační faktory pro výrobu 1 kg PP 

Životnost 20let 

Potenciál globálního oteplování (GWP100) 

 zdroj a): 91,7 ng CO2/ kg PP 

 zdroj b):2 kg CO2 /kg PP 

 

Potenciál acidifikace:  

 Zdroj a): . 30,1 ng SO2-Eq / kg PP 

 Zdroj b): 6,13 g SO2-Eq / kg PP 

Potenciál eutrofizace:  

 Zdroj a): 4,07 ng (PO4)3--Eq.  

 Zdroj b): 0,74 g PO4 eq 

Potenciál tvorby přízemního ozónu:  
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 zdroj a) 49,8 ng Ethene ekv/ kg PP 

 zdroj b) 0,92 g Ethene ekv / kg PP 
 

Depletion potential of the stratospheric ozone layer (ODP):  

 zdroj a) neuvedeno 

 zdroj b) hodnoty jsou pod hranicí kvantifikovatelného limit 
 
Spotřeba energie [MJ] (neobnovitelné zdroje bez feedstoku)  

 Zdroj a): neuvedeno 

 Zdroj b): 20MJ /kg PP 

zdroj:  

a) Total Life Cycle of PP Producst: Reducing Environmental Impants in the Manufacturing Phase, University 

of Miskolc, 2020 

b) EPD of the European Plastics Manufactures – PP, 2008 

 

21) Charakterizační faktory pro výrobu 1 kg guma – SBR 

The LCA of SBR plastic profiles (Styrene- butadiene- rubber) covers the cradle-to-gate phase. 

 GWP 4,202 kg CO2 eq 

 Ozone Depletion Potential (ODP) 3,66E-14 kg CFC11 eq 

 AP 0,00488 kg SO2 eq 

 POCP 0,000916 kg Ethene eq 

 EP 0,0007328 kg PO4 eq 

 

zdroj: Process data set: Plastic profile SBR; 2018 

https://www.oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?lang=en&uuid=1b69b3a2-

3164-436b-a934-ed7d926f5f53&version=20.19.120  

 

22) Charakterizační faktory pro výrobu 1 m měděného drátu (1 mm tloušťka) 

Hmotnost 1m měděného drátu (1mm) = 0,00892 kg; data zahrnují cradle-to-gate phase. 

 GWP 0,0378 kg CO2 eq/m 

 AP 0,0027 kg SO2 eq/m 

 EP 0,000016 kg PO4 eq/m 

 Ozone Depletion Potential (ODP) 1,48E-09 kg R11 eq/m 

 POCP 0,000016 kg Ethene eq/m 

 

https://copperalliance.eu/uploads/2018/05/life_cycle_brochure_high_res_einzel_en1.pdf 

http://copperalliance.eu/benefits-of-copper/circular-economy/lca-copper-wire/ , 2005 

 

  

https://www.oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?lang=en&uuid=1b69b3a2-3164-436b-a934-ed7d926f5f53&version=20.19.120
https://www.oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?lang=en&uuid=1b69b3a2-3164-436b-a934-ed7d926f5f53&version=20.19.120
https://copperalliance.eu/uploads/2018/05/life_cycle_brochure_high_res_einzel_en1.pdf
http://copperalliance.eu/benefits-of-copper/circular-economy/lca-copper-wire/
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Příloha č. 3 – Příklad využitých údajů o dopadech měděného drátu 
 

 

 


