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Petr Kupka: Recyklace odpadů polyolefinů vzniklých z prvovýroby 

Anotace: 

Recyklace odpadů polyolefinů vzniklých z prvovýroby zaručuje pro nenáročné 

výrobkové aplikace, z recyklovaných výrobků, maximální využití zdrojů surovin. Pro 

firmy zajišťující prvovýrobu znamená finanční úsporu s ohledem na možnost prodeje 

odpadů firmám provádějícím recyklaci a snížení nákladů spojených s uložením odpadního 

materiálu na skládkách. Pro recyklační firmy přináší zajímavý podnikatelský obor 

vyžadující pro zajištění provozu strojů jejich servis a obnovu strojního parku. Má tedy vliv 

na výrobce v oboru elektrotechniky, strojírenství, analytiky. V neposlední řadě vlivem 

efektivního zpracování odpadů od prvovýroby má pozitivní vliv i na životní prostředí. 

 

Klíčová slova: recyklace, polyolefiny, odpad, separace, drcení, extruze 

 

Summary: 

Recycling of waste polyolefins formed from primary production provides for 

undemanding product applications, from recycled products, maximum utilization of raw 

material resources. For companies providing primary production means cost savings with 

regard to the possibility of selling the waste to recycling companies and reduce the costs 

associated with storing waste material in landfills. For recycling companies brings an 

interesting new business opportunity requiring machines to ensure the operation of their 

service and machinery renovation. It therefore has an impact on manufacturers in the field 

of electrical engineering, mechanical engineering and analytics. Finally, due to the 

effective processing of waste from primary production has a positive impact on the 

environment. 
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1 ÚVOD 

Rozvoj petrochemického průmyslu a postupné nahrazování přírodních materiálů 

vede ke stále se zvyšující spotřebě plastů. Probíhá výstavba nových a obnova stávajících 

výrobních jednotek zejména polyolefinů. Hlavní a kapacitně největší výroba plastů je 

zastoupena výrobnami polyethylenu a polypropylenu. Přestože nové moderní jednotky 

tvorbu odpadů z prvovýroby s využitím současných technologií snižují na minimum, žádná 

provozující jednotka není bezodpadová. S nárůstem výrobních kapacit je spojena i tvorba 

odpadů polyethylenu a polypropylenu. Odpady z prvovýroby nejsou zatíženy vnějšími 

vlivy, jako je dlouhodobé působení teploty, UV záření, mechanické namáhání, oxidace a 

tedy postupnou degradací polymeru, ke kterému je náchylný především polypropylen. Toto 

je hlavní rozdíl mezi odpadem a již hotovým výrobkem, který těmto vlivům v průběhu své 

životnosti podléhá. Využití odpadů z prvovýroby je proto pro zpracování při nenáročných 

aplikacích vhodnější oproti již zpracovanému materiálu. 

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části popsat výrobu polyethylenu i 

polypropylenu a v části aplikační ukázat zpracování mechanické nedestruktivní 

technologie. Postupně v jednotlivých kapitolách uvést zdroj odpadů prvovýroby, jejich 

rozdělení a separaci. Další navazující kapitoly zaměřit na technologii v recyklační firmě od 

vyhodnocení vstupních surovin, třídění, drcení, sušení a extruzi. Kapitoly na sebe 

navazující popsat tak, aby procházely jednotlivými technologickými operacemi a v celku 

tvořily kompletní proces zpracování. 

V závěru bakalářské práce chci poukázat na některé závěry, ke kterým jsem 

v průběhu přípravy a zpracování této práce dospěl.   
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2 TECHNOLOGIE VÝROBY POLYOLEFINŮ 

„Polyolefiny jsou největší skupinou vyráběných syntetických polymerů, a to 

především díky objemu výroby polyethylenu a polypropylenu. Důvodem jsou jednak levné 

petrochemické suroviny zemní plyn a ropa, z nichž jsou monomery získávány krakováním a 

rektifikací, jednak specifické užitné vlastnosti polyolefinů a jejich snadná zpracovatelnost 

různými technologickými postupy“ (Mleziva 2000, s.20).  

Nejznámější polyolefiny jsou polyethylen a polypropylen, které patří do skupiny 

termoplastů. Termoplasty je jedna ze skupin plastů, které lze účinkem tepla uvést do stavu 

plastického ze stavu tuhého. Tato změna je na rozdíl od reaktoplastů vratná [2]. 

2.1 Technologie výroby polyethylenu (PE) 

Polyethylen je celosvětově nejvíce vyráběný polyolefin, se kterým každý přichází 

do styku prakticky denně. Výrobky z polyethylenu jsou například hračky, obalové fólie, 

jutové pytle, trubky, kanystry, láhve, přepravky, benzínové nádrže a další. Výčtem těchto 

výrobků je patrná rozmanitost i složitost designu. Polyethylenové výrobky v dnešní době 

nejvíce nahrazují výrobně dražší materiály jako je PVC, polyamid a polykarbonát. 

Samozřejmě díky své funkčnosti nahrazuje i levnější komodity jako je dřevo a papír. 

Existují tři základní skupiny polyethylenů, které dohromady tvoří více než 90% 

z celkového objemu výroby [4]. 

Jak je vidět na obrázku 1, základní jednotka PE se skládá ze dvou atomů uhlíku a 

čtyř atomů vodíku. 

                               

Obrázek 1: Základní jednotka polyethylenu [2] 
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2.1.1 Nízkohustotní polyethylen (LDPE)  

„Polyethylen s nízkou hustotou LDPE se vyrábí radikálovou polymerací při 

vysokých teplotách a extrémně vysokých tlacích. Postup byl objeven chemiky firmy ICI v 

roce 1933 a výroba byla zahájena v roce 1938. Dnes se prakticky ve stejné míře využívají 

dva postupy výroby LDPE polymerace v trubkových reaktorech a polymerace 

v autoklávech“ (Mleziva 2000, s.22).  

Typická hustota LDPE je mezi 915 a 935 kg/m
3
. V současnosti je aplikační oblast 

LDPE výhradně v obalovém průmyslu. Menší podíl tvoří ještě zemědělský průmysl. Dále 

se LDPE využívá jako speciální nosič barevných pigmentů a v omezené míře jako 

změkčovadlo pro HDPE. Obrázek 2 ukazuje vysoce rozvětvenou molekulární strukturu 

nízkohustotního polyethylenu. 

 

Obrázek 2: Molekulární struktura LDPE – trubkový reaktor, autokláv [1] 

 

Jak již bylo zmíněno, pro výrobu LDPE jsou používány dva typy reaktorů, buď 

míchaná nádoba (autokláv) nebo trubkový reaktor. Autokláv pracuje adiabaticky. 

Trubkový je dvouplášťová nádoba vybavená vodním chlazením. Rozmezí autoklávu je 

mezi 100-210 MPa (1000-2100 barů) a trubkového reaktoru je mezi 200-350 MPa 

(2000-3500 barů). Produkty uvedených typů reaktorů mají rozdílné molekulové struktury a 

jsou proto používány v různých aplikacích. Pro modifikaci aplikačních vlastností polymeru 

jsou měněny různé iniciační systémy a činidla přenosu řetězce (modifikátor). Typickými 

iniciátory jsou kyslík nebo organické peroxidy. Pro kontrolu rozložení molární hmotnosti 

vyráběných polymerů jsou přidávány do nástřiku monomeru alifatické uhlovodíky nebo 

polární modifikátory. Nejběžnější polární modifikátory jsou aldehydy, ketony a alkoholy. 

Provozní tlak je kontrolován ventilem na výstupu z reaktoru, který zajišťuje vypouštění 

produktu. Reakční směs je chlazena ve výměníku tepla na výstupu z reaktoru. Polymer a 
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nezreagovaný plyn jsou oddělovány v prvním separátoru pracujícím při 25-30 MPa. 

Nezreagovaný plyn je potom chlazen chladící vodou [4].  

2.1.2 Vysokohustotní a lineární nízkohustotní polyethylen (HDPE) a (LLDPE) 

Tyto skupiny jsem spojil, protože se dají vyrábět na stejných technologiích jak 

plynofázních, tak suspenzních (slurry). 

HDPE je dnes vyráběn třemi základními technologickými procesy – suspenzním, 

roztokovým a v plynné fázi. Suspenzní (slurry) proces je nejstarším postupem a dodnes se 

při výrobě HDPE široce používá. LLDPE jsou v podstatě kopolymery ethylenu 

s l-butenem, l-hexenem, 4-methyl-pentenem nebo l-oktenem a vyrábějí se roztokovým 

nebo fluidním procesem obdobně jako HDPE [1]. 

Obrázek 3 ukazuje téměř lineární molekulární strukturu vysokohustotního 

polyethylenu HDPE a lineárního nízkohustotního polyethylenu LLDPE. 

 

Obrázek 3: Molekulární struktura HDPE a LLDPE [1] 

Suspenzní proces 

„Suspenzní postup výroby HDPE spočívá ve srážecí polymeraci ethenu 

v prostředí uhlovodíkového rozpouštědla při teplotách, kdy je polymer v rozpouštědle 

nerozpustný. Teplota polymerace musí být nižší než teplota tání polymeru, která souvisí s 

množstvím kopolymerovaného α-olefinu. Znamená to, že čím nižší má být hustota 

vyráběného HDPE, tím nižší musí být i polymerační teplota. Rovněž volba rozpouštědla 

ovlivňuje polymerační podmínky: nižší uhlovodíky jsou výhodné, neboť jsou špatnými 

rozpouštědly pro polymer, avšak díky jejich nižšímu bodu varu probíhá polymerace při 

vyšších tlacích. Různé suspenzní postupy se rozlišují podle bodu varu použitého 

rozpouštědla (lehké nebo těžké uhlovodíky) a podle typu použitého reaktoru (kontinuální 

míchané nebo smyčkové)“ (Mleziva 2000, s.26). 
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„Lehký uhlovodík - isobutan- a smyčkový kontinuální reaktor využívá firma-

Philips Petroleum Company. Ve smyčkovém (loop) reaktoru o průměru 0,6 m a délce 200m 

cirkuluje PE suspenze rychlostí 5-12 m.s
-1

, což usnadňuje odvod reakčního tepla. Ethen, 

komonomer, isobutan a suspenze katalyzátoru v isobutanu jsou kontinuálně dodávány do 

reaktoru. Vznikající částice polymeru setrvávají v reaktoru a rostou asi 2 hodiny, konverze 

ethenu dosahuje až 97 % a obsah polymeru v suspenzi je kolem 40 %. Nejtěžší částice 

sedimentují ve spodních částech reaktoru a jsou kontinuálně odstraňovány. Nízký bod varu 

usnadňuje odstranění rozpouštědla z polymeru a zároveň snižuje náklady na jeho 

recyklaci. Molekulová hmotnost produktu je řízena polymerační teplotou“ (Mleziva 2000, 

s.27). 

„Jiní výrobci používají těžké uhlovodíky (hexan nebo benzinovou frakci s bodem 

varu 130-160°C), Zieglerovy katalyzátory a smyčkové reaktory (Solvay) nebo kontinuální 

míchané reaktory - CSTR (Hoechst). Ty mohou být řazeny i v serii, tzv. "tandem slurry" 

(Hoechst, Nissan), přičemž reaktory mohou produkovat různou střední relativní 

molekulovou hmotnost, což umožnuje výrobu HDPE s bimodální distribucí středních 

relativních molekulových hmotností. Hodnota molekulové hmotnosti suspenzního HDPE za 

jinak stejných podmínek přípravy klesá s teplotou a stoupá s tlakem. Schéma klasického 

výrobního zařízení je uvedeno na obrázku 4“ (Mleziva 2000, s.27). 

 
Obrázek 4: Schéma klasického výrobního zařízení pro suspenzní výrobu PE [1] 
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Roztokový proces (DuPont, Dow, DSM, Mitsui) 

„HDPE se v blízkosti bodu tání rozpouští ve vyšších uhlovodících, což umožňuje 

uskutečnění roztokové polymerace. Proces probíhá obvykle při teplotě 150 až 300°C, 

přičemž tlak v reaktoru závisí nejen na teplotě, ale též na typu rozpouštědla, typu 

komonomeru a konverzi monomeru a pohybuje se od 0,3 až do 20 MPa. Vyšším tlakem se 

zabraňuje separaci fází, ke které dochází při vyšších teplotách. Technologie jsou 

kontinuální s využitím Zieglerových katalyzátorů a H2 jako regulátoru molekulové 

hmotnosti. Doba zdržení polymeru v reaktoru se pohybuje kolem 10 min a konverze ethenu 

dosahuje 95 %. Roztok opouštějící reaktor obsahuje 17 až 25 % polymeru, katalyzátor je 

deaktivován a následně odstraněn v adsorpční koloně. Rozpouštědlo a nezreagované 

monomery jsou recyklovány. Roztokové procesy různých výrobců se liší volbou 

rozpouštědla a komonomeru (cyklohexan/1-buten - DuPont, IsoparTM-E/1-okten -Dow, 

hexan/1-okten, 1-buten - DSM). Roztokové postupy poskytují PE s širokým rozmezím 

hustot, avšak v důsledku neúnosně vysokých viskozit reakční směsi při vyšší střední 

relativní molekulové hmotnosti prakticky nelze dosáhnout hodnoty indexu tání nižší než 

1 cm/10 min“ (Mleziva 2000, s.27). 

Plynofázní proces (Union Carbide, Neste, Naphtachimie, BP) 

Po1ymerace v plynné fázi je nejnovější technologie výroby HDPE. Byla vyvinuta 

a patentována firmou Union Carbide a jako Unipol proces. Technologie je ze všech tří 

uváděných výrobních procesů nejvýhodnější vzhledem k investičním a provozním 

nákladům. Plynofázní proces Unipol umožňuje výrobu HDPE i LLDPE produktů. 

Produkty systému s širokým rozmezím hustot i širokým rozmezím molekulových 

hmotností jsou výsledkem použití různých typů katalyzátoru. Obchodní značka PE firmy 

Union Carbide je Unival. Unipol proces využívá v licenci řada výrobců, mezi nimi i 

Unipetrol Litvínov (Liten). Schéma výroby je uvedeno na obrázku 6 [1]. 

„Ethylen je polymerován ve fluidní vrstvě v plynné fázi bez použití kapalného 

média. Používá se vysoce aktivní katalyzátor (asi 1 díl katalyzátoru na milión dílů PE), 

který se nemusí po polymeraci odstraňovat. Katalyzátor je chromový (v kombinaci 

s ethylaluminiumdichloridem na nosiči, kterým je silika s velmi nízkým obsahem Al). 

Vlastnosti katalyzátoru je možno měnit poměrem obsahu Al a Cr (1,5 až 6), teplotou 

aktivace (450 až 650°C), druhem sloučeniny chromu a dobou sušení po dekantaci a sycení 

(12 až 48 h). Jako chromové sloučeniny slouží pro homopolymery chromocen a pro 
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kopolymery s l-butenem bis(trifenylsilyl)ester kyseliny chromové, připravený slitím 

trifenylsilanolu a kyseliny chromové“ (Mleziva 2000, s.27). 

 
 

Obrázek 5: Složky Ziegler Natta katalyzátorů [1] 

U plynofázového procesu odpadají problémy spojené s viskozitou nebo 

rozpustností, které jsou obvyklé u suspenzních nebo roztokových technologií a odpadá i 

recyklace rozpouštědel. To je velká výhoda jednoduchosti reakčního systému. Cirkulační 

plyn ve složení přibližně 50% ethylen, dusík, vodík a komonomer (propylen, 1-buten nebo 

1-hexen) fluidizuje reakční směs a zároveň slouží pro přenos tepla z reakce. Velké reaktory 

s dlouhými časy zdržení mají dobrou procesní stabilitu a umožnují střídání sortimentu 

HDPE a LLDPE. Určitou nevýhodou procesu je vysoká citlivost katalyzátoru ke 

katalytickým jedům (typické jedy jsou H2S - sirovodík, C2H2 – acetylén, CO – oxid 

uhelnatý, CO2 – oxid uhličitý) a jejich nutnému odstraňování na lince čištění monomeru. 

Jako další nevýhodu je možno uvést pouhé 2% konverze ethylenu na jeden průchod 

reaktorem, ale pouze ve srovnání se suspenzní a roztokovou technologií [1]. 

 

Obrázek 6: Schéma výroby HDPE v plynné fázi [1] 
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2.2 Technologie výroby polypropylenu (PP) 

Polypropylen (PP) je jeden z ekonomicky nejdůležitějších termoplastických 

materiálů. Polypropylen je používán v extrémně široké škále aplikací, ať už nebarvený 

nebo barvený pigmenty, jako jsou obaly na potraviny, tkaniny, automobilové součásti, 

lékařské přístroje a spotřební zboží. Vlastnosti polypropylenu jsou určeny použitou 

polymerací a použitými katalyzátory. Jak je vidět na obrázku, základní jednotka PP se 

skládá ze tří atomů uhlíku a šesti atomů vodíku [4]. 

                                             

Obrázek 7: Základní jednotka polypropylenu [2] 

 

Polypropylen PP je lineární polymer. „Radikálovou nebo kationtovou polymerací 

propylenu se získávají jen nízkomolekulámí produkty, sestávající z rozvětvených, 

ataktických molekul. Teprve roku 1954 zjistil G. Natta, že některé katalyzátory Zieglerova 

typu jsou schopny polymerovat propylen na vysokomolekulární polymery s pravidelnou 

strukturou, s vysokým bodem tání a s dobrými mechanickými vlastnostmi. Od té doby se 

polypropylen stal významným polymerem s mnohostranným použitím. Natta zdůvodnil 

rozdíly ve vlastnostech různých polypropylenů prostorovým uspořádáním substituentu“ 

(Mleziva 2000, s.43). 

„Stereochemickou strukturu polypropylenu můžeme znázornit tzv. planární 

formou trans (atomy řetězce leží v rovině proložené základním řetězcem). lzotaktický 

polypropylen (i-PP) má všechny methyl skupiny na stejné straně této roviny, kdežto 

syndiotaktický polypropylen (s-PP) je má střídavě nad rovinou a pod ní. Polypropylen, 

který má statistickou distribuci konfigurací, se označuje jako ataktický (a-PP)“ 

(Mleziva 2000, s.43). 

CH2 CH

CH3
n
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Obrázek 8: Uspořádání CH3 skupin a-PP, i-PP, s-PP [1] 

 

2.2.1 Výroba polypropylenu  

Většina procesů, používaných pro výrobu polypropylenu, je velmi podobná 

procesům, používaných k výrobě vysokohustotního polyetylénu. Přesto tato kapitola 

popisuje nejdůležitější a nejvíce rozšířené používané procesy pro výrobu polypropylenu. 

Obecně jsou používány dva různé typy výroby polypropylenu:  

Plynofázní proces 

Suspenzní proces  

Moderní procesy v suspenzi používají kapalný monomer namísto rozpouštědla. 

Proto mohou být tyto procesy považovány za procesy v bloku. V ČR je instalována 

jednotka plynofázní polymerace (proces BP/AMOCO) jejímž základem jsou dva 

horizontální reaktory v tandemovém uspořádání. Kapacita jednotky je 250 kt/rok [4]. 
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Katalyzátory používané na výrobu polypropylenu  

Postupný vývoj jednotlivých generací katalyzátorů, používaných pro syntézu 

polypropylenu, měl dalekosáhlé důsledky na rozvoj technologie.  

Katalyzátory prvé generace  

Tyto katalyzátory byly uvedeny do výroby počátkem šedesátých let pro výrobu v 

suspenzi. Aktivní centra jsou umístěna na místech chybějícího atomu chlóru v krystalu 

TiCl3. Katalyzátory dosahovaly nízké výtěžky (1 t/kg katalyzátoru), produkovaly 5-10% 

ataktického polypropylenu a vyžadovaly deaktivaci a odstranění z finálního výrobku [4]. 

Katalyzátory druhé generace  

Tyto katalyzátory byly používány od sedmdesátých let pro výrobu v suspenzi a v 

plynné fázi a výtěžky dosahují hodnot 10 t/kg katalyzátoru. Bylo vyžadováno odstranění 

minerálů a obsah ataktického produktu byl 3-5%. Tyto katalyzátory byly vyvinuty z 

katalyzátorů prvé generace. Při nízkých teplotách pod 100 °C se tvoří aktivní fialové γ- a 

δ- formy z hnědého β-TiCl3. Díky menším velikostem primárních krystalů vzrostla plocha 

povrchu a aktivita katalyzátoru. Prvá a druhá generace katalyzátorů (katalyzátory bez 

nosiče) byla používána v procesech v suspenzi s hexanem jako rozpouštědlem. Solvay 

začal používat MgO a Mg(OH)2 jako nosič pro sloučeniny titanu. Později byl použit 

základní (aktivní) MgCl2 se speciální vzácnou strukturou krystalu. Další zlepšení byla 

dosažena díky Lewisovým bázím (donorům elektronů), když isotakticita výrobku vzrostla 

bez významného snížení aktivity katalyzátoru. Všechny katalyzátory prvé a druhé generace 

musely být odstraněny z polymeru [4]. 

Katalyzátory třetí generace  

Tyto katalyzátory začaly být používány v osmdesátých letech pro výroby v 

suspenzi a plynné fázi, dosahovaly výtěžku 15-25 t/kg katalyzátoru s obsahem ataktického 

produktu kolem 5%. Katalyzátory obsahovaly základní složky na nosiči (výroba: mletý 

MgCl2 s vnitřním donorem, zavedení titanu při vysoké teplotě s TiCl4, promývání vroucím 

heptanem, sušení, polymerizace s triethylaluminiem - AlEt3). Velkého nárůstu aktivity 

katalyzátorů třetí generace bylo dosaženo separátním zavedením titanu. Nebylo potřeba 

žádné odstranění zbytků katalyzátoru. Stále musely být odstraňovány ataktické polymery. 

Výrobní procesy s katalyzátory třetí generace se příliš neliší od původních procesů [4]. 
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Katalyzátory čtvrté generace  

Běžným standardem jsou nyní katalyzátory čtvrté generace s výtěžkem 30-50 t/kg 

katalyzátoru a obsahem ataktického produktu 2-5%. Čtvrtá generace katalyzátorů je 

založena na ftalát/křemičitanových donorech a sférickém nosiči, který se používá pro tok 

monomeru v homopolymerním reaktoru. Tato generace katalyzátorů vyžaduje čištění 

polymeru od katalyzátoru a přebytečných ataktických podílů. Bylo vyvinuto velké 

množství postupů a výrobních variant [4]. 

Katalyzátory páté generace  

Katalyzátory na bázi metalocenů vykazují velmi specifické charakteristiky. 

Kokatalyzátory (např. methylaluminiumoxid) jsou obecně používané při polymeraci. Pátou 

generaci katalyzátorů lze kombinovat s Ziegler-Nattovými katalyzátory, což vede k četným 

novým možnostem. Procesy, vyvinuté pro čtvrtou generaci katalyzátorů, lze též použít pro 

pozdější metalocenní katalyzátory [4]. 

Výroba polypropylenu v suspenzi  

Blokové schéma výroby polypropylenu v suspenzi je znázorněno na obrázku 9. 

Propylen, rozpouštědlo (např. C6-C7 nasycené uhlovodíky), katalyzátor a kokatalyzátor 

jsou kontinuálně vnášeny do reaktoru, který může být buď míchaný, nebo se smyčkou. 

Polymerace probíhá při teplotách 50-80 °C a tlacích pod 2 MPa. Polypropylen tvoří malé 

práškovité částice suspendované v rozpouštědle. Malé množství ataktického polypropylenu 

se vytvoří jako vedlejší produkt v polymeračním kroku a částečně se rozpustí v 

rozpouštědle. Suspenze je kontinuálně odebírána z posledního reaktoru poté, co byl 

nezreagovaný propylen odstraněn ze suspenze a recyklován do reaktoru. Výroba na jediné 

suspenzní jednotce v ČR byla ukončena v roce 2002 [4]. 
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Obrázek 9: Obecné blokové schéma v suspenzi [4] 

Výroba v plynné fázi  

U procesů v plynné fázi přichází do kontaktu plynný propylen s tuhým 

katalyzátorem, který je důkladně rozptýlený v suchém prášku polymeru. Často je tento 

katalyzátor používán jako suspenze v minerálním oleji. Průmyslově se používají dvě 

rozdílné metody lišící se metodou výměny tepla. Procesy Union Carbide/Shell používají 

modifikovaný systém Unipol s fluidním ložem. BASF a Amoco používají mechanicky 

míchaná suchá prášková lože s odpařovacím chlazením ve vertikálních nebo horizontálních 

reaktorech [4]. 

Výroba v horizontálním reaktoru  

V tomto procesu se používá horizontální reaktor s míchaným ložem. Tato 

konstrukce reaktoru zajišťuje pístový tok, který napomáhá zlepšit vlastnosti výrobku a 

minimalizovat časy přeměny jakosti výrobku v případě přejezdů jednotlivých typů 
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polymeru. Zkondenzované recyklované monomery nastřikované na hlavu reaktoru 

poskytují chlazení, zatímco nezkondenzované - plynné - monomery a vodík jsou 

vstřikovány na dno a udržují složení plynu. Proces AMOCO, který je využíván v 

Unipetrolu RPA v Litvínově má dva reaktory, které se používají v sérii. Sériový provoz je 

požadován pro výrobu rázově vysoce odolných impakt kopolymerů (ICP), při výrobě 

homopolymerů (HP) a statistických polymerů (RCP) není požadován, ale je výhodný z 

důvodu vyšší produktivity katalyzátoru, vzhledem ke zvýšené době zdržení v reaktorech a 

snadnějšímu přejezdu výroby z homopolymerů (HP) na impakt kopolymery (ICP) [4].  

 

Výrobní schéma PP v plynné fázi 

 

Obrázek 10: Výrobní schéma PP v plynné fázi 
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Blokové schéma výroby v horizontálním reaktoru 

 

 

Obrázek 11: Blokové schéma výroby v horizontálním reaktoru 
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Produkty polymerace PP v horizontálním reaktoru  

Index isotakticity = obsah iso-PP: 

I.I. = 96-99 %, s růstem I.I. roste tuhost, pevnost 

 

PP homopolymery (HP) 

P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P 

Směs isotaktický + ataktický PP: 

(krystalický + amorfní) 

 

 

Obrázek 12: Orientace CH3 skupin i-PP, a-PP 
 

Vysoká krystalinita, tuhost, pevnost, optické vlastnosti, teplotní odolnost, chemická 

odolnost. Nízká houževnatost za nízkých teplot. 

 

PP statistické (random) kopolymery RCP 

P-P-E-P-P-P-P-E-P-P-P-P-P-P-P (3.0-3.5 % ethylenu) 

 - nižší tuhost, pevnost než HP 

 - vyšší houževnatost, ohebnost  

 - vysoká transparence 

 

PP blokové (impakt) kopolymery ICP 

(P-P-P-P-P-P-P-P-P) + (P-E-P-P-E-P-P-E) 

      Směs iso-PP        +     random E/P (50:50) 

 1. reaktor  2. reaktor 

 vysoký I.I.  amorfní kaučuk 

 PP matrice  10-25 % E/P kaučuku 

- maximální houževnatost i při nízkých teplotách 

- nižší tuhost a pevnost než HP 

- vyšší teplotní odolnost než RCP 
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3 PRODUKCE ODPADŮ PE A PP Z PRVOVÝROBY 

Produkce na výrobních jednotkách PE a PP není bezodpadová. Zdroje odpadního 

materiálu jsou generovány v množství stovek tun ročně. Jsou tvořeny z části sestavou 

technologie jednotek a z části kontrolou kvality. 

3.1 Rozdělení odpadů PE a PP z prvovýroby  

Rozdělení opadů do skupin je uvedeno v tabulce číslo 1. 

Tabulka 1: Rozdělení odpadů z prvovýroby 

1 Přetoky, slepence 

2 Podsítný / nadsítný granulát 

3 Multiprach 

4 Mokrý granulát 

5 Smetky 

6 Nestandardní prášek z průmyslového vysavače 

7 Mokré otřepy 

8 Prášek/granulát z jímky odpadních vod 

 

3.2 Separace odpadů PE a PP z prvovýroby 

Tato kapitola popisuje typ odpadu a kritická místa vzniku v procesu výroby. 

 

3.2.1 Přetoky, slepence 

Přetoky a slepence jsou produktem polymerace i granulace. Jedná se o aglomeráty 

polymeru. 

Aglomeráty na úseku polymerace vznikají nedostatečným mícháním polymeru, 

kdy nedochází k odvodu tepla při exotermní reakci a dochází ke spojování jednotlivých zrn 

polymerního prášku při překročení teploty tání nebo v případě přítomnosti nečistot ve 

vstupních surovinách a nestabilitě polymeračních reaktorů. 

Aglomeráty na úseku granulace vznikají při proplachu strojů během startu, kdy 

ještě není v provozu nožová sekací hlava nebo v případě poruchy zařízení na sekání 

granulátu. 

Všechny aglomeráty jsou separovány do kontejnerů o objemu 5 m
3
. 
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3.2.2 Podsítný / nadsítný granulát 

Podsítný a nadsítný granulát je vždy produktem úseku granulace. Jedná se 

odpadní materiál separovaný na klasifikačním sítě. Klasifikační síto dělí produkt na tři 

frakce. Materiál nadsítný, podsítný a specifikovaný. Specifikovaný granulát splňuje délku 

2-6 mm. 

Materiál nadsítný je oddělen na horním sítě s délkou granule větší než 6 mm. 

Materiál podsítný je oddělen na spodním sítě s délkou granule menší než 2 mm. 

Veškerý podsítný a nadsítný granulát je separován do vaků o objemu 1,5 m
3
. 

3.2.3 Multiprach 

Multiprach je směs polymerního prášku z klasifikačního síta prášku, vzorkovacích 

míst polymeračních reaktorů a vzorkovacího místa odplyňovací věže. 

Klasifikační síto prášku primárně odděluje z proudu polymerního prášku 

mezi odplyňovací věží a granulační linkou aglomeráty velikosti nad 40 mm. Z důvodu 

nutnosti udržovat prostředí prostoru klasifikačního síta prášku v inertním prostředí, je do 

provozujícího klasifikačního síta zaveden trvalý nástřik inertního plynu. Nadsítná frakce je 

svedena do přepadového potrubí, kde je automaticky ovládanými ventily vypouštěna do 

odpadního kontejneru o objemu 1 m
3
. Technologicky nelze zabránit průniku jemných 

prachových podílů do nadsítné frakce. Multiprach z klasifikačního síta prášku obsahuje 

jemné prachové podíly. Přítomnost aglomerátů je pouze v případech nestability 

polymeračních reaktorů. V tomto výjimečném případě je multiprach směs aglomerátů a 

jemných prachových podílů. 

Vzorkovací místa polymeračních reaktorů a odplyňovacích věží vyžadují 

z důvodu aktuálnosti odebraného vzorku odpuštění malého množství prášku do odpadní 

nádoby. Odpuštěný materiál je ze sběrných nádob přidáván do kontejneru instalovaného 

pod klasifikačním sítem prášku. 

3.2.4 Mokrý granulát 

Mokrý granulát vzniká v průběhu startu některých typů granulačních linek, které 

mají instalovaný divertní ventil před odstředivým sušičem pelet. Technologicky je možno 

směrovat do odstředivého sušiče pouze materiál specifikované velikosti. V průběhu startu 
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je v proudu velké množství granulí velikosti menší než 1 mm, které by v případě vstupu do 

sušiče způsobily nefunkčnost zařízení. Průběh startu granulační linky je velmi rychlý a po 

dosažení délky granulátu nad 2 mm je divertní ventil přepnut do pozice proudu do 

odstředivého sušiče. Materiál je vypouštěn kovových sudů o objemu 0,2 m
3
. 

3.2.5 Smetky 

Smetky vznikají především na úseku logistiky. Na úseku logistiky probíhá 

skladování, pytlování a plnění autocisteren konečným produktem prvovýroby. V případě 

poruchy pytlovacích zařízení dochází k přesypům. Rozsypaný granulát je pro obsluhu 

nebezpečný – riziko pádu a poranění osob. V případě přesypů je proto prováděn úklid. 

Tento materiál je separován do vaků o objemu 1m
3
.  

3.2.6 Nestandardní prášek z průmyslového vysavače 

Průmyslové vysavače jsou na jednotkách ve dvou variantách. Mobilní nebo 

centrální vysávací systém. Vysávací systém je používán především v případech čištění 

polymeračních reaktorů. V polymeračním reaktoru je po vypuštění vždy zbytek 

polymerního prášku, který musí být před čištěním distribučního patra reaktoru odstraněn 

vysátím. Materiál je z průmyslových centrálních i mobilních vysavačů vypouštěn do vaků 

o objemu 1,5 m
3
. 

3.2.7 Mokré otřepy 

Mokré otřepy jsou produkt čištění peletizační vody granulačních linek. Jedná se o 

jemné podíly vznikající při sekání granulátu. Některé trysky protlačovací desky před 

nožovou sekací hlavou jsou tzv. zamrzlé. Polymer neproudí tryskou vůbec nebo velmi 

pomalu. V takovém případě není sekací hlavou odseknuta granule, ale malá částice 

polymeru. Takovéto částice zůstávají v peletizační vodě, protože prochází obvodovým 

sítem odstředivého sušiče a je nutno je odstraňovat. Po odstranění jsou mokré otřepy 

separovány do kontejnerů o objemu 1 m
3
. 

3.2.8 Prášek/granulát z jímky odpadních vod 

Jímky odpadních vod jsou instalovány na jednotkách PE a PP. Všechny plochy 

výrobních jednotek jsou vybaveny kanalizačními svody směrovanými do jímek odpadních 
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vod, kde jsou zachytávány a oddělovány v jednotlivých komorách pevné částice. Pevné 

částice jsou periodicky separovány do kontejnerů o objemu 5 m
3
. 

4 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ PE A PP 

Zpracování odpadů PE a PP z prvovýroby lze rozdělit do dvou metod. 

1) Metody nedestruktivní, u nichž se nemění chemické složení materiálu a nedochází 

ke štěpení makromolekuly na nízkomolekulární produkty. 

Patří sem zejména  

- přímé využití použitých výrobků v méně náročné aplikací  

- primární zhodnocení odpadu tzn. aplikace druhotné suroviny pro výrobky 

stejného druhu  

- sekundární zhodnocení odpadu tzn. aplikaci druhotné suroviny vyrobené z 

odpadu pro výrobky jiného typu event. ve směsi s jinými materiály 

2) Metody destruktivní (terciární zhodnocení odpadu), mezi které lze zařadit 

především chemické metody zpracování, například energetické využití, 

depolymeraci, hydrolýzu a jiné chemické metody. 

 

Celá tato práce je zaměřena na první metodu nedestruktivního zpracování odpadů 

z prvovýroby ve firmě Recyplast Žalmanov, při které je konečným produktem drť 

polymeru o velikosti částic 8-10 mm nebo granulát PE a PP. V následujících podkapitolách 

bude popsán technologický postup výroby a technologické vybavení fy Recyplast 

Žalmanov.  

4.1 Analytické měření vstupních surovin 

Analytické měření v průběhu prvovýroby je vzhledem k širokému rozsahu 

produktového portfolia a následných zpracovatelských aplikací velice detailní. Jsou 

prováděny analýzy mezioperační, to znamená v průběhu výroby a plnění homogenizačního 

sila. Následně je po ukončení homogenizace provedena analýza ze zhomogenizovaného 

materiálu před předáním materiálu na úsek skladování (logistiky). Na úseku logistiky jsou 

odebírány vzorky v průběhu pytlování nebo plnění autocisteren. Tuto analytiku při 

prvovýrobě provádí mezioperační laboratoř. 
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Tabulka 2: Typické analýzy mezioperační laboratoře prvovýroby 

Polymer ve formě prášku Granulát plnění homog. sila Granulát homog. silo 

ITT2,16 [g/10 min] ITT2,16 ITT2,16 

ITT5  [g/10 min] ITT5 ITT5 

ITT21,6 [g/10 min] ITT21,6 ITT21,6 

MFR MFR MFR 

hustota [kg/m
3
] hustota hustota 

obsah titanu [ppm hm.] tvar, nečistoty tvar a nečistoty 

obsah hliníku [ppm hm.] vlhkost [%] těkavé podíly [%] 

obsah chrómu [ppm hm.] žlutost žlutost 

popel [ppm hm.] pelet/ gram 

 sypná hmotnost [kg/m
3
] obsah aditiv [% hm.] 

 sítová analýza [% hm.] sypná hmotnost [kg/m
3
] 

 průměrná velikost částic [mm] 

  extrahovatelné podíly [% hm.] 

  obsah uhlovodíků [ppm] 

  dolní mez výbušnosti [%] 

   

Laboratoř ve firmě pro zpracování odpadů PE a PP nedisponuje vybavením pro 

detailní analytiku jako laboratoř prvovýroby, protože vyhodnocení vstupní suroviny i 

výstupního produktu není zaměřeno na všechny typické analýzy.  

4.1.1 Vybavení laboratoře fy Recyplast Žalmanov 

Firma disponuje vlastní moderní laboratoří, která slouží k testování, měření a 

analýze polymerů. Laboratoř je vybavena speciálními zařízeními na testování základních 

mechanických a fyzikálních vlastností polymerů jako je plastometr, kapilární reometr, 

DSC kalorimetr, CHARPY kladivo a analogový tvrdoměr. 

Plastometr typ Dynisco Polymer Test 

Plastometr se používá ke stanovení indexu toku taveniny, který charakterizuje 

střední molekulovou hmotnost termoplastů (viskozita taveniny). Index toku taveniny slouží 

pro kontrolu jakosti a homogenity výrobních šarží materiálu [6]. 

Kapilární reometr typ LCR 7001 

Kapilární reometr slouží k popisu vlastností materiálu a analýze dat. 

Mikroprocesorem řízená technika měří tok polymeru a díky vysoké přesnosti a citlivosti 

usnadňuje nastavení extruderu k následnému zpracování materiálu [6]. 
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DSC – diferenční skenovací kalorimetr typ 204FT 

Diferenční skenovací kalorimetrie je moderní metoda termické analýzy 

umožňující např. identifikaci fázových přechodů a určení tepelné kapacity na malém 

množství studovaného materiálu v širokém oboru teplot. Studium fázových přechodů 

metodami citlivými na změnu entropie vychází ze skutečnosti, že tepelná kapacita, resp. 

objemová roztažnost jsou úměrné derivacím entropie podle teploty, resp. objemu [6]. 

Trhací stroj typ INSTRON 3344 

Univerzální zkušební stroje (trhací stroje) slouží k posouzení mechanických 

vlastností rozličných materiálů, jako jsou papír, plasty, gumy, textilie, kovy atd. v tahu, 

tlaku nebo ohybu, a to jak za normálních klimatických podmínek, tak i za vysokých či 

nízkých teplot. Mikroprocesorem řízená technika ve spojení s kvalitními snímači veličin 

dosahuje maximální přesnosti a nabízí uživateli při použití osobního počítače vynikající 

komfort ovládání zkušebního procesu a vyhodnocení dosažených výsledků experimentu 

[6]. 

Tvrdoměr 

Tvrdost ShoreD je mechanická vlastnost materiálu, přičemž tvrdostí se všeobecně 

rozumí odpor proti vnikání cizího, tvrdšího tělesa. Principem měření tvrdosti materiálu je 

vtláčení zkušebního tělíska definovaného tvaru do zkoušeného materiálu [6]. 

Plotýnky pro test spojitelnosti materiálu 

Plotýnkový ohřívač původně určený pro výrobu Karlovarských oplatek je 

v laboratoři používán v případě, kdy není určeno, zda se jedná o PE nebo PP pro test 

spojitelnosti vstupní suroviny. Velice jednoduchým testem lze vyloučit vzájemnou 

kontaminaci materiálu. Přístroj lze nastavit k udržování teploty 230°C nebo 270°C. 
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Plastometr Dynisco Polymer Test 

 
Kalorimetr DSC typ 204FT 

 
Kapilární reometr typ LCR 7001 

 
Trhací stroj typ INSTRON 3344 

 
Plotýnky pro test spojitelnosti materiálu  

 
Vzorek po vyhodnocení spojitelnosti materiálu 

 
 

Obrázek 13: Vybavení laboratoře fy Recyplast Žalmanov 
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Obrázek 14: Vzorky připravené pro stanovení ITT v laboratoři fy Recyplast 

 

4.2 Třídění vstupních surovin 

Třídění vstupních surovin popsaných v kapitole 3 tohoto dokumentu probíhá 

odděleně pro materiál PE a pro materiál PP po vyhodnocení v analytické laboratoři. 

Hlavním kritériem je index toku taveniny. V případě, že se jedná o mokrý materiál, je 

analýza tavného indexu provedena až po jeho vysušení. Z aglomerátů jsou odřezány 

vzorky pro analýzy indexu toku taveniny. Dle analýz indexu toku taveniny jsou aglomeráty 

odděleny pro drcení. Třídění je propojeno s technologickými operacemi drcení a sušení. 

Třídění materiálu je ukončeno uložením vstupních surovin do označených vaků 

připravených k přípravě směsí. Dle hodnoty indexu toku taveniny je materiál rozdělen pro 

přípravu směsí k extruzi. 

- Primární třídění spočívá v rozdělení na materiál PE a PP 

- Sekundární třídění je prováděno do skupin 

- prášek 

- granulát 

- mokrý granulát, mokré otřepy 

- aglomeráty 

- barevný odstín 
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Aglomeráty PP 

 
Aglomeráty PE 

 
Prášek 

 
Prášek obsahující aglomeráty 

 
Granulát 

 
Mokrý granulát s odlišným barevným odstínem 

 

Obrázek 15: Materiál pro třídění ve fy Recyplast Žalmanov 

 

4.3 Drcení vstupních surovin 

Drcení vstupních surovin je z důvodu nezpracovatelnosti aglomerátů PE a PP 

jiným způsobem přípravnou operací recyklace ve firmě Recyplast Žalmanov. Drcení 

probíhá nepřetržitě i v případě, že materiál není připravován pro extruzní linku. Nadrcený 

materiál je často finálním produktem. 
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Pro drcení jsou používány dva drtiče. Drtič PREVIERO typ MU505M3, který byl 

vyroben firmou Previero Italy a drtič UNTHA typ MR1500, který vyrábí firma Untha 

Shredders Austria. Oba drtiče jsou určeny k drcení zmetků, technologických odpadů, 

vtokových větví ze vstřikovacích strojů a přetoků z vyfukovacích strojů. Mohou být 

použity pro všechny termoplastické materiály, kůži, textil, papír, pryž apod. Materiál je 

k drtiči dopravován pásovým dopravníkem [6]. 

 

Popis funkce drtiče UNTHA typ MR1500 

 
 

Obrázek 16: Drtič UNTHA MR1500 [6] 

 

Při procesu drcení tlačí hydraulický podávací shrnovač (A) materiál závisle na 

zátěži proti rotoru (B) jenž je poháněn elektromotorem (C) přes klínový řemen (D) a čelní 

převodovku (E). Rotor, který je vybaven vyměnitelnými destičkami (F) rozmělní materiál 

o hlavní řeznou lištu (G). Rozdrcený materiál propadává tvory v mřížce (H), které určují 

maximální velikost jednotlivých částic drtě. Materiál, který nepropadne otvory v mřížce je 

rozřezán vedlejší řeznou lištou (I) [6]. 
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Tabulka 3: Technické údaje drtiče UNTHA MR1500 

Parametr Veličina Jednotka 

Příkon pohonu rotoru 55 kW 

Příkon pohonu hydrauliky 5,5 kW 

Průměr rotoru 420 mm 

Délka rotoru 1500 mm 

Otáčky rotoru 90 min
-1

 

Napěťová soustava 3x400 V 

 

Popis funkce drtiče PREVIERO typ MU505M3 

 

Obrázek 17: Drtič PREVIERO typ MU505M3 [6] 

 

Při procesu drcení je odebírán materiál dopravený pásovým dopravníkem přes 

násypku do statorové skříně, která je sklopena pod úhlem 30°. Ve statorové části jsou pod 

úhlem 4° šikmo uložené dva statorové nože. Na rotoru jsou na nosičích připevněny tři 

nože. Nože svírají s osou rotoru shodný úhel jako nože statorové. Vzájemné šikmé uložení 

statorových a rotorových nožů snižuje potřebné řezné síly a hlučnost při drcení. Materiál je 

mezi prvním statorovým a rotorovým nožem rozmělněn. Ve spodní části statorové skříně 

je ve skříni síta instalováno síto s 8 mm dírami. Materiál, který nepropadne sítem je 

rozřezán na druhém statorovém noži. Materiál pod sítem je pneumatickou dopravou 

přepraven do 1,5 m
3
 zásobníku s tangenciálním vstupem [6]. 
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Tabulka 4: Technické údaje drtiče PREVIERO MU505M3 

Parametr Veličina Jednotka 

Příkon pohonu rotoru 90 kW 

Průměr řemenice elektromotor 250 mm 

Průměr řemenice rotor 1000 mm 

Průměr rotoru 500 mm 

Délka rotoru 800 mm 

Otáčky rotoru 367 min
-1

 

Počet rotujících nožů 3 ks 

Počet nepohyblivých nožů 2 ks 

Napěťová soustava 3x400 V 

 

Nadrcený materiál je vypouštěn do vaků s kapacitou přibližně 1000 kg. Drť 

z obou drtičů velikostí částic vyhovuje pro zpracování na extruzní lince. Drcení polymerů 

generuje značné zvýšení teploty rotorů drtičů. Pro zabránění měknutí polymeru vlivem 

vysoké teploty a nalepování polymeru na rotor jsou rotory chlazeny vodou. 

4.4 Sušení vstupních surovin 

Sušení vstupních surovin je důležitou resp. nutnou přípravnou operací pro analýzu 

indexu toku taveniny a následném zpracování polymeru na extruzní lince. U mokrého 

polymeru nelze objektivně vyhodnotit ITT. Při zpracování mokrého polymeru na extruzní 

lince dochází k přechodu skupenství vody z kapalné do plynné fáze a nárůstu objemu 

polymeru. Dochází k tvorbě tzv. napěněné struny. Takto kontaminovaný materiál není 

vhodný k následnému zpracování. 

Sušení je prováděno u těchto vstupních surovin - mokrý granulát, mokré otřepy, 

prášek/granulát z jímky odpadních vod. 

Sušení probíhá v nádobě vybavené homogenizátorem proudem ohřátého vzduchu. 

Rozsah nastavení teploty sušícího vzduchu je maximálně 120°C. Sušení probíhá po dobu 8 

hodin při teplotě 85°C. Výstup plynu ze sušičky je sveden do vaku k zachycení úletu 

materiálu. 
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Obrázek 18: Schéma sušení vstupních surovin ve fy Recyplast 

 

 
Obrázek 19: Sušička vstupních surovin fy Recyplast 
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4.5 Příprava směsí 

Směsi pro drcení a extruzní linku jsou připravovány pro 24 hodinovou výrobu. 

Materiálové směsi jsou připravovány na základě objednávek s cílovým ITT pro extruzní 

linku. V laboratořích vyhodnocené parametry produktů jsou poměrově naváženy a po 

homogenizaci směsi opakovaně ověřeny analýzou ITT. Homogenizace směsi je prováděna 

pouze v případě, že některá složka je mimo specifikaci požadovaného rozmezí 

odběratelem. 

Homogenizace je prováděna v nádobě AM 169 původně určené k domíchávání 

betonu. Pohon je upravený na elektromotor. Vnitřní konstrukce domíchávače je vzhledem 

k instalované dvouchodé šroubovici vhodná i pro použití při homogenizaci sypkých hmot. 

Maximální objem nádoby je 6 m
3
. Rozsah otáček bubnu je 0 – 14 min

-1
. Plnění bubnu 

materiálem je prováděno šnekovým dopravníkem nebo pneumatickou dopravou. 

 
 

Obrázek 20: Homogenizátor AM 169 fy Recyplast 
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4.6 Finální zpracování – extruze 

Finální zpracování směsi do formy pelet je prováděno na extruzní lince. Extruzní 

linka provozuje dle dostupnosti vhodných surovin pro extruzi a na základě objednávek 

odběratelů. 

 Granulační linka se skládá z částí 

- Šnekový dopravník do násypky extruderu typ KANON 

- Násypka extruderu 

- Dávkovač barviva/aditiv DFT4-3  

- Jednošnekový vytlačovací stroj VS90-26D 

- Chladící vana struny a sušící dráha 

- Granulátor G1 

- Klasifikační vibrační síto GAMA 

- Pneumatický dopravník pelet ABS 1080 
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4.6.1 Šnekový dopravník do násypky extruderu 

Šnekové dopravníky jsou určeny k dopravě sypkých materiálů do maximálního 

průměru 8 mm ve směru horizontálním i vertikálním. Typ KANON je určen pro 

technologie, kde dochází k nasypání materiálu do zásobníku šneku a dále je materiál 

unášen vnitřní šnekovnicí k výsypce. Dopravník je tvořen nosnou deskou, na kterou je 

připevněna hřídel pro pojezdová kolečka, lože pro elektromotor a dále násypka s hradítkem 

a základním dílem dopravního potrubí. Další stavebnicový díl je dopravní potrubí se 

šnekovnicí. Ukončení dopravníku je provedeno výpadovým dílem s uložením šnekovnice a 

obdélníkovým otvorem [6]. 

Tabulka 5: Technické údaje šnekového dopravníku 

Parametr Veličina Jednotka 

Délka plnícího dílu 1104 mm 

Šířka 800 mm 

Vnější průměr potrubí 102 mm 

Průměr šnekovice 85 mm 

Výkon elektromotoru 2,2 kW 

Otáčky 1450 min
-1

 

Hmotnost 104 kg 

 

  
Obrázek 21: Dopravník typ KANON 
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4.6.2 Násypka extruderu 

Násypka se používá pro plnění šneku vytlačovacího stroje granulovaným 

materiálem. Výrobce násypky je fy CHODOS CHODOV s.r.o. 

Násypka je pomocí hrdla upevněna k pracovnímu válci vytlačovacího stroje. Je 

tvaru komolého kužele s průzorem v plášti pro vizuální kontrolu výšky hladiny. Násypka je 

vybavena čidlem ke snímání maximální výšky hladiny. Do boku hrdla spojujícího násypku 

s pracovním válcem je zavedena trubka přivádějící barvivo z dávkovače – typ DFT4–3. 

Výrobce dávkovače je firma Besel. 

Tabulka 6: Technické údaje násypky extruderu 

Parametr Veličina Jednotka 

Výška 997 mm 

Průměr 550 mm 

Objem 0,14 m
3
 

Hmotnost 42 kg 

 

 

Obrázek 22: Násypka extruderu 
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Spínač hladiny NIVORTA E-700/800 

Rotační lopatkový spínač hladiny NIVORTA E-700/800 je používán k udržování 

hladiny granulátů nebo práškových materiálů v násypce extruderu. Slabý elektromotor 

ovládá lopatku, která se volně otáčí. Při zasypání lopatky materiálem se motor vypne a 

sepne výstupní spínač pro zastavení šnekového dopravníku do násypky extruderu. Dočasně 

je blokován chod šnekového dopravníku. Po odebrání materiálu z násypky je lopatka 

uvolněna a rozepnutím výstupního spínače je deaktivována blokace chodu šnekového 

dopravníku do násypky extruderu [6]. 

 

 
Obrázek 23: Rotační lopatkový spínač hladiny NIVORTA E-700/800  [6] 

 

4.6.3 Dávkovač barviva typ DFT4–3 

Dávkuje barevné koncentráty a/nebo aditiva do extrudéru. Přesnost dávkování je 

lepší než 2% z nastavené hodnoty. Konstrukce zajišťuje jednoduché čištění. Dávkovač je 

řízen mikroprocesorem. Objem násypky je 9 litrů (0,009 m
3
). Výrobce BESEL s.r.o. 

Hlohovec SR [6]. 

 
 

Obrázek 24: Dávkovač barviva DFT4-3 
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Charakteristika dávkovače barviva DFT4-3 

- dávkovač pro extrudéry se snímačem otáček extrudéru 

- mikroprocesorové řízení s možností nastavení poměru otáček turniketu a extrudéru 

- spuštění dávkovacího cyklu - náběh otáček extrudéru 

- při změně otáček extrudéru řízení změní otáčky turniketu  

4.6.4 Jednošnekový vytlačovací stroj VS90-26D 

Vytlačovací stroj je určen pro zpracování polyolefinů a teplem tvárných 

plastických hmot metodou vytlačování. Šnek koná rotační pohyb, v důsledku kterého 

dochází k posuvu termoplastu v pracovním válci a současně za spolupůsobení tepla a tlaku 

k jeho postupné přeměně ve fázi kapalnou. První sekce pracovního válce (sekce pod 

násypkou) je uzpůsobena pro chlazení vodou. Intenzita chlazení je seřiditelná ventilem, 

který lze při delší odstávce zařízení použít jako ventil uzavírací. Výstupní část pracovního 

válce je ukončena objímkou pro uchycení vytlačovací hlavy a je opatřena tlakovou 

pojistkou. Pracovní válec je temperován celkem pěti temperančními pásmy, umožňující 

třípolohovou regulaci teploty. Pracovní válec včetně převodovky a hlavního motoru je 

uložen na rámu. Převodová skříň je dvoustupňová s čelním ozubením. Mazání převodovky 

je zajištěno rozstřikem oleje ozubenými koly [6]. 

- Vytlačovací stroj (VS) je zařízení, které je plynule zásobováno z násypky tuhým 

termoplastem, v tomto konkrétním případě drtí. Termoplast je v místě plnícího 

otvoru odebírán otáčejícím se šnekem umístěným v pracovním válci a dopravován 

do hlavy umístěné na výstupu z VS, která dá vytlačovanému termoplastu 

požadovaný tvar a materiál vyčistí. 

- Pracovní válec tvoří dutý válec opatřený na obou koncích přírubami. Pracovní 

válec je k vytemperování na požadovanou zpracovatelskou teplotu termoplastu 

vybaven temperančními bloky. 

- Temperační blok je kompaktní celek sestávající z vlastních keramických 

odporových topných těles a svorkovnice. 

- Ovládací okruh – zajišťuje sdružování (sběr), zpracování a předávání informací 

nutných pro chod stroje. 

- Silový okruh – je určen pro zajištění elektrické energie pro provoz stroje. 
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- Hlavní motor – je předřazen převodové skříni a spojením přes spojku zajišťuje 

točivý pohyb šneku. 

- Šnek – zařízení umístěné v pracovním válci. Zajišťuje odběr drtě z násypky VS 

a v důsledku teploty a tlaku jeho postupnou přeměnu v taveninu. Svou konstrukcí 

umožňuje uvolňování par a plynů obsažených v tavenině. Plní homogenizační 

funkci. Šnek je zakončen kuželovou špičkou. Šnek má kombinovanou konstrukci 

jednochodého a dvouchodého závitu. První stupeň má jednochodý závit s 

konstantním stoupáním. Druhý stupeň začíná dvouchodým závitem, který přechází 

v jednochodý. Stupně jsou od sebe odděleny dvěma míchacími segmenty. Jádro 

šneku je válcové s kuželovými přechody mezi průměry jednotlivých sekcí [6]. 

- Tlaková pojistka – plní funkci bezpečnostní. Zamezí zvýšení tlaku taveniny nad 

přípustnou mez. Čidlo tlaku taveniny je zařízení snímající přímo tlak taveniny před 

špičkou šneku. Jeho funkce je bezpečnostní – blokuje chod VS při nežádoucím 

nárůstu tlaku taveniny nad nastavenou hodnotu. 

- Vytlačovací hlava - filtruje vytlačovaný materiál, zároveň ho tvaruje do strun a 

vypouští jej do vodní chladící nádrže. Hlava je konstruována jako blok o rozměrech 

200 x 300 x 370 mm, který je na jedné straně připojen na přírubu VS pomocí 

objímky a na straně druhé je ukončen vytlačovací hubicí. Napříč vytlačovacím 

kanálem je umístěna deska s otvorem, do kterého je vloženo ocelové síto. Tato 

deska je posunována hydraulickým válcem. Pro pohyb tohoto válce je součástí 

hlavy hydraulický agregát – typ SMA-05, výrobce AGRO – HYTOS s.r.o. Po 

zapnutí elektrického pohonu agregátu je možno pomocí ručního rozváděče 

přepouštět olej ze zásobníku agregátu do hydraulického válce a tak pohybovat 

deskou se sítem. Hlava, deska i hubice jsou vytápěny elektrickými topnými tělesy 

[6]. 

Poznámka k tabulce číslo 7, množství zpracovávaného materiálu: uváděné množství 

zpracovávaného materiálu je údaj orientační (platí pro volný výtok materiálu). Skutečné 

hodnoty se mohou lišit v závislosti na pracovní teplotě, na geometrii a průřezu 

vytlačovaného profilu a na podílu plniva v termoplastickém materiálu. 
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Tabulka 7: Technické údaje jednošnekového vytlačovacího stroje VS90-26D 

Parametr  Jednotka 

Průměr šneku 90 mm 

Poměr L/D (délka šneku / průměr-šneku) 26 - 

Celková délka šneku 2779 mm 

Hmotnost šneku 82 kg 

Výkon hlavního motoru 51 kW 

Maximální otáčky šneku 95 min
-1

 

Maximální tlak na špičce šneku 50 MPa 

Příkon topných těles pracovního válce 4x6+1x5 kW 

Příkon topných těles na objímce 2x0,32 kW 

Příkon topných těles na hlavě 4x0,7 + 2x0,45 + 1x0,35 kW 

Počet temperačních zón pracovní válec 5 ks 

Počet temperačních zón hlava 4 + 2 +1 ks 

Pracovní válec a šnek činné plochy nitridovány - 

Maximální provozní teplota 300 °C 

Osová výška šneku od podlahy 1000 mm 

Výška stroje s násypkou 2152 mm 

Délka stroje bez vytlačovací hlavy 3290 mm 

Šířka stroje 600 mm 

Hmotnost stroje 2850 kg 

Množství zpracovávaného materiálu max. 145 kg.h
-1

 

Vstupní rozměr hlavy Ø 90 mm 

Výstup hlavy – 34 x Ø 5 mm 

Hmotnost hlavy 140 kg 

Velikost síta Ø 145 mm 

 

Celkový pohled na vytlačovací stroj VS90-26D 

 
Obrázek 25: Celkový pohled na vytlačovací stroj VS90-26D [6] 
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Obrázek 26: Pracovní válec vytlačovacího stroje VS90-26D [6] 

 

 
Obrázek 27: Pracovní šnek vytlačovacího stroje VS90-26D [6] 

 

 

 
Obrázek 28: Vytlačovací hlava stroje VS90-26D [6] 
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Obrázek 29: Sestava vytlačovací stroj VS90-26D 

 

 
Obrázek 30: Ovládací panel pro vytlačovací stroj VS90-26D 
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4.6.5 Chladící vana struny a sušící dráha 

Teplota polymeru za vytlačovací hubicí je přibližně 200°C. Polymer opouští 

vytlačovací hubici v kapalné fázi. Strunu polymeru je před vstupem do granulátoru nutno 

převést do tuhé fáze, ochladit a vysušit.   

Chladicí vana struny polymeru a sušící dráha byly vyvinuty fy Recyplast 

Žalmanov. Konstrukce chladící vany umožňuje tři stupně nastavení chlazení struny ve 

vodní lázni k dosažení tuhé fáze před vstupem struny na sušicí dráhu. Samotná chladící 

vana má délku 3 m. Rozsah tří stupňů nastavení je v rozmezí 50 cm. Trvale je nastavena 

pozice 1 a tedy nejdelší čas zdržení struny ve vodní lázni. Pro udržování teploty chladící 

lázně je do vany trvale dopouštěna chladící voda z centrálních zásobníků. Přepadem je 

zajištěn odtok a udržování konstantní hladiny vodní lázně. 

 
 

Obrázek 31: Chladicí vana fy Recyplast 

 

Sušicí dráha je těsně spojena s chladicí vanou. Je vyrobena ze sklolaminátu a 

usazena do kovových nosníků. Struna je vedena celkem šesti plastovými válci pro 

zamezení kontaktu se dnem dráhy. Mírný 3° sklon zajišťuje gravitační stok vody 

odkapávající z 34 strun polymeru zpět do chladicí vany. Pro zvýšení účinnosti sušení jsou 

na dráze instalovány dva ventilátory pro dosušení strun. Délka dráhy je 10 m. 
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Obrázek 32: Sušicí dráha fy Recyplast 

 

4.6.6 Granulátor G1 

Granulátor je určený ke konečnému zpracování (granulování) strun polymeru 

z vytlačovacího stroje. Výrobcem zařízení je firma UaN s.r.o. Vrbno pod Pradědem.  

Sestava granulátoru se skládá z následujících hlavních částí: 

- Fréma 

- Pohon 

- Nožová hlava 

- Podávací válec 

- Přítlačný válec 

- Pevný nůž 

- Elektrický rozvaděč 
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Pohon stroje je umístěn ve spodní části frémy na pohyblivém rámu. Krouticí 

moment je přenášen pomocí klínových řemenů na hřídel nožové hlavy. Z hřídele nožové 

hlavy pak pomocí ozubeného kola nožové hlavy na ozubené kolo hřídele podávacího 

válce. Elektrický rozvaděč je umístěn na boční části stroje. Ovládací prvky – hlavní 

vypínač, tlačítka pro start/stop a tlačítka pro zvýšení/snížení otáček granulátoru. 

Elektromotor je vybaven frekvenčním měničem pro plynulou regulaci otáček nožové hlavy 

[6]. 

Délka granulátu je 5 mm. Průměr je závislý na otáčkách granulátoru. Se zvýšením 

otáček nožové hlavy je zvýšena rychlost podávacího válce a dochází k vyšší rychlosti 

tažení struny.  

Tabulka 8: Technické údaje granulátoru G1 

Parametr Veličina Jednotka 

Nožová hlava Ø 160x160 mm 

Počet zubů 24 ks 

Otáčky nožové hlavy max. 550 min
-1

 

Otáčky elektromotoru max. 950 min
-1

 

Příkon elektromotoru 3 kW 

Rozsah frekvence měniče 10-50 Hz 

Napěťová soustava 3x400 V 

Napětí ovládacích obvodů 230 V 

Rozměry (v x š x h)  1150 x 500 x 600 mm 

Hmotnost 120 kg 

 

 

 

Vstup struny do granulátoru 

 

Výstup granulátu na vibrační třídič 

Obrázek 33: Granulátor G1vstup/výstup 
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4.6.7 Vibrační třídič GAMA 032.100.1 

Vibrační jednosítový třídič je zařízení, jehož třídící plochu tvoří síto umístěné ve 

skříni obdélníkového průřezu a do přímočarého kmitavého harmonického pohybu je buzen 

dvojicí příložných vibrátorů. K dosažení přímočarého kmitu je bezpodmínečně nutné, aby 

směr otáčení obou vibrátorů byl vzájemně opačný. Tříděný granulát je třídící plochou 

uváděn do tzv. mikrovrhů. Na třídící výkon mají vliv jak pracovní parametry (frekvence 

kmitů, tvar kmitů, velikost kmitů, úhel vrhu, sklon třídící plochy), tak i fyzikální vlastnosti 

materiálu (velikost granulí, tvar granulí, vlhkost, lepivost). Vibrační třídič je určen pro 

separaci granulí od aglomerátů. Výrobce vibračního síta je firma VIBROS s.r.o. Příbram 

[6]. 

Svařenec skříně je vyrobený z plechů a válcovaných profilů. Nad dopravní 

plochou je konzola, na které jsou upevněny příložné vibrátory. Pro dosažení dostatečné 

pevnosti a tuhosti je stroj vyztužen žebry. Na vnějších stranách bočnic jsou podpěry pro 

pružné uložení. Třídič je pružně uložen na čtyřech šroubovitých pružinách. Sítovou plochu 

tvoří jeden kus ocelového děrovaného plechu 305 x 1000 mm s otvory Ø 6 mm. Nadsítný 

materiál je odváděn výsypkou o průměru 110 mm na konci síta. Podsítný materiál padá 

pod stroj spodním výsypem o průměru 110 mm [6]. 

Blok stejnosměrného brzdění BSP 16 je určen ke zkrácení doběhu asynchronních 

motorů při vypnutí stejnosměrným proudem. Omezuje zvýšené dynamické účinky při 

doběhu stroje. 

Tabulka 9: Technické údaje vibračního třídiče GAMA 032.100.1 

Parametr Veličina Jednotka 

Délka třídící plochy 1000 mm 

Šířka třídící plochy 300 mm 

Budič 2x NO14 - 

Napětí 3x 400 V 

Jmenovitý příkon 2x 0,12 kW 

Pracovní frekvence 24 Hz 

Celková kmitající hmotnost 72 kg 

Optimální nastavení nevývažků 90 % 

Maximální tříděné množství 150 kg.h
-1
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Obrázek 34: Vibrační třídič GAMA 

 

4.6.8 Pneumatický dopravník pelet ABS 1080 

Pneumatický dopravník pelet je instalován na upravenou konstrukci pro vaky 

s kapacitou přibližně 1000 kg. Zařízení je primárně určeno k odsávání pilin a třísek 

v truhlářských dílnách. Výrobce Holzmann-maschinen Austria. 

Vzhledem ke krátké dopravní trase, celokovové konstrukci odtahového 

ventilátoru a velké ploše filtru je plnohodnotnou náhradou podstatně komplikovanějších a 

dražších dopravních systémů. Dopravní potrubí je řešeno vrapovou hadicí o průměru 

100 mm. 

 
Obrázek 35: Pneumatický dopravník pelet ABS 1080 
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5 APLIKACE FINÁLNÍHO VÝROBKU 

Konečný produkt recyklovaného PE a PP ve firmě Recyplast Žalmanov je 

polymer ve formě granulátu. Granulát přírodní je produkt bez přídavku barviv a plniva. 

Granulát černý je produkt obsahující přibližně 2% sazí (plniva). Granulát barevný je 

produkt v barvách žlutá, červená, modrá, zelená. 

Z důvodu recyklátu jsou výrobky následného zpracování cíleny pro jednodušší 

aplikace nebo pro aplikace bez jakýchkoli záruk (tlakových, svařitelnosti, chemické 

odolnosti a mechanických pevností). Nejčastějšími zástupci těchto výrobků jsou beztlaké 

chráničky potrubí, kryty kabelů, chráničky pro uložení v zemi, desky pro různé podložky, 

přepážky, vodoměrné šachty a další aplikace. Uvedené příklady jsou na obrázku níže. 

 
Chráničky z PE pro optické kabely 

 
Desky z recyklovaného PP 

 
Ochranné hladké potrubí z PE 

 
Kabelová chránička z PP 

 
Drenážní potrubí z PE 

 
Kabelový kanál z PP 

Obrázek 36: Příklady výrobků recyklovaného PE a PP 
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6 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem poukázal na fakt, že prvovýroba je zdrojem odpadů 

PE a PP. Popsal jsem zdroje odpadů, jejich zpracování a uvedl příklady aplikací finálního 

produktu recyklační firmy. Toto téma bylo cílem mé práce. 

Ve své práci jsem se zaměřil pouze na metodu nedestruktivní recyklace, u které se 

nemění chemické složení materiálu a nedochází ke štěpení makromolekuly na 

nízkomolekulární produkty, protože pro mě bylo důležité pracovat na tématu podloženém 

praxí. Technologie určená pro tuto metodu nepatří mezi složité a těžko pochopitelné 

systémy, ale v principu je technologicky nejblíže části jednotky prvovýroby, i když 

kapacitně spíše na úrovni poloprovozní jednotky, která není určená ke komerční výrobě, 

ale k testování vývojových typů produktů. 

Velkým přínosem pro mě byla spolupráce s majitelkou firmy Recyplast a jejími 

zaměstnanci. Vstřícný a profesionální přístup z jejich strany mi umožnil bez omezení projít 

celou technologii a získat tak podklady pro zpracování závěrečné práce. V průběhu času 

přípravy a shromažďování podkladů jsem pozoroval rozvoj firmy. V lednu 2016 byla 

realizována investice nákupu nového extruderu. Firma investuje do modernizace a 

rozšíření kapacity výroby. Určitě by bylo zajímavé po čase navštívit firmu Recyplast a 

porovnat strojní vybavení a další rozvoj firmy. 

Jediným negativem, na které lze poukázat je absence certifikace ISO 9000 – ISO 

9002. Systém řízené dokumentace dle ISO 9000, který je v prvovýrobě samozřejmostí zde 

chybí a pro získání podkladů k této bakalářské práci se projevil jako drobná komplikace. 
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MFR – melt flow ratio (poměr indexů toku taveniny) 
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