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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá recyklaci plastů. Z počátku práce popisuje 
jednotlivé druhy plastů a jednotlivé druhy produkovaného plastového odpadu. Na základě 
těchto informací se práce dále zabývá možnostmi recyklace vyprodukovaného plastového 
odpadu. Rozděluje recyklační technologie do základních skupin a následně popisuje 
jednotlivé principy recyklačních postupů. Práce se zabývá jak modernějšími tak i staršími 
druhy recyklačních technologií, představuje vhodnost jejich využití. Práce by měla 
shromáždit informace v této problematice a tím poskytnout ucelený pohled do oblasti 
recyklace plastů. 
Klíčová slova: recyklace plastů, recyklační technologie, odpad, recyklační postup možnosti 
recyklace. 

Annotation 
This bachelor thesis deals with a recyclation of  plastics. There is a description of 

individual types of plastics and various kinds of plastic vaste in the beginning of the thesis. 
On the basis of these informations the thesis concerns to possibilities of recyclation of 
producted plastic vaste. The thesis divides recycling technologies to basic groups and then 
it describes individual principles of recycling methods. The thesis deals with modern as 
well as older types of recycling technologies and makes up availability of their 
exploitation. The thesis should collect information of these problems and so provide 
integrated view of plastic recyclation area.  
 
Key words: recyclation of plastics, recycling technology, vaste, recycling methods, 
possibilities of recyclation. 
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1 Úvod 
Tato Bakalářská práce se zabývá jednou z aktuálních problematik poslední doby.  

A tou je mimo jiné recyklace plastů, plasty mají dnes své zastance i odpůrce, ale pro 
výborné vlastnosti se produkce plastů stále zvyšuje a je nutno myslet na to, že s materiály 
jakými jsou plasty si příroda po skončení jejich využití sama neporadí. A to je jedním 
z důvodů proč se v posledních letech stalo téma recyklace plastu jedním 
z nejdiskutovanějších. 

Celá práce se zabývá  charakteristikou a rozdělením plastů, technologiemi pro 
jejich recyklaci a to jak fyzikální recyklací (z odpadu se získává nový materiál aniž by 
proběhla chemická reakce) tak i chemickou recyklací (získání nového materiálu za použití 
chemických procesů) a v neposlední řadě také recyklací, jejíž cílem je zpětné získání 
energie z vyřazeného výrobku. 

Popsat všechny možnosti recyklace plastů a všechny recyklační postupy není 
slučitelné s rozsahem této práce, ale ani to není jejím cílem. Recyklační proces je složitý  
a technologicky náročný. Proces recyklace je ovlivňován mnoha faktory a závisí na kvalitě 
a čistotě odpadu dodávaného k recyklaci a hlavně na původu odpadu: odpad 
technologický, průmyslový, uživatelský. Ale také závisí na požadovaném produktu, který 
má při recyklaci vzniknout. Dle tohoto dále dělíme recyklaci na primární recyklaci (vznik 
produktu se stejnými vlastnostmi jaké měl původní výrobek) a sekundární recyklaci (vznik 
produktu s odlišnými vlastnostmi na rozdíl od původního výrobku). 

1.1 Cíl práce 
Cílem této práce je shromáždit ucelený soubor informací v oblasti recyklace plastu, 

předvést nové i starší postupy recyklace. Postupy jak chemické tak i fyzikální recyklace 
poukázat na jejich výhody a nevýhody a poukázat na vhodnost jejich využití. Následně je 
ke konci práce zhodnotit a porovnat v závěrečné diskusi. 

1.2 Recyklační technologie 
Recyklační technologie je souborem na sebe navazujících procesů, postupů, 

technologických operací apod., jejímž cílem je proměna odpadu na druhotnou 
surovinu. Recyklační technologie se vyznačuje relativní samostatností  
v technologickém schématu výroba - odpady - výroba. Za určitý případ recyklace lze 
považovat máloodpadové technologie, kdy nedochází ani k prostorovému  ani časovému 
posunu mezi vznikem odpadu a jeho využitím. 

Zatímco u máloodpadových technologií musí být příslušné postupy 
zpracování odpadu součástí výrobní technologie, recyklační technologie jsou 
zpravidla realizovány samostatně, často ve formě dodatkových investic, jež mají 
zvýšit ekonomickou a ekologickou účinnost existujících výrobních postupů. Dalším 
znakem recyklačních technologií je jejich dočasnost, protože dříve nebo později by 
měly být nahrazeny máloodpadovými technologiemi, u nichž už bude ekologický 
aspekt výrobní činnosti vzat plně v úvahu. [1.] Obecně můžeme napsat  
a zapamatovat si prioritní řadu pro využívání odpadů následovně: 
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recyklace > regenerace > biologické procesy > termické procesy > ostatní 
procesy > skládka (odvaly) 

O prioritě bezodpadových technologií, regulaci a regeneraci není pochyb. 
Biologické procesy rozkladem odpadů vrací jeho části zpět do funkčního 
přírodního prostředí. Termické procesy využívají tepelnou energii pro výrobu 
páry, přípravu teplé užitkové vody apod. Na skládkách a odvalech leží odpad 
zcela nevyužit. Navíc skládky se chovají k životnímu prostředí velmi 
nepřátelsky. Zabírají půdní fond a negativně mohou působit na okolní přírodní 
prostředí.   

Možné využit í  skládek KO v budoucnost i ,  vzhledem k jej ich značné 
nehomogennosti, není slučitelné s realitou. Bohužel, i přes všechny uvedené 
negativní vlivy, jsou skládky nejrozšířenějším způsobem likvidace odpadů. 
Odstraňování odpadů se stalo druhem podnikání .  Často jsou proto tyto  
způsoby odstraňování ovl ivněny ekonomickými a podnikatelskými zájmy.  
V důsledku toho často dochází k překračování a nedodržování platných legislativních 
předpisů. Odpady jsou nelegálně dováženy a vyváženy a jejich odstraňování 
je prováděno způsoby neslučitelnými s požadavky na ochranu životního 
prostředí. [2.] 

Podle postavení, jež recyklační technologie zaujímá vůči recyklačnímu procesu,  
v němž odpad vznikl a výrobnímu procesu, kde bude zpracovávána druhotná surovina, 
z něho připravená, mohou nastat tři případy: 

1.recyklační technologie se uskutečňuje na závodě, v němž odpad vzniká, 

2.recyklační technologie se uskutečňuje na závodě, ve kterém sice odpad nevznikl, 
ale využívá se zde z něho vyrobená druhotná surovina, 

3.recyklační technologie je samostatným výrobním procesem a vyrobená druhotná 
surovina se stává zbožím. 

Průzkum provedený v naší republice ještě před zavedením zákona  
o odpadech ukázal, že největší podíl realizovaných recyklačních technologií připadá 
na druhou skupinu. To znamená, že asi 70 % uskutečněných recyklačních technologií 
je součástí závodů, které vyrobenou druhotnou surovinu dále potřebují k výrobě 
svého výrobku. Zhruba 20 % recyklačních technologií probíhá v samostatných 
závodech na zpracování odpadu a vyrobená druhotná surovina se stává zbožím. Pouze 
10 % z uskutečněných recyklačních technologií bylo prováděno v závodech, jež daný 
odpad vyprodukovaly. Z rozdělení názorně vyplývá, jak původci odpadu zatím v podstatě 
nebyli zainteresováni na omezování vzniku odpadu.[1.] 

1.2.1 Rozdělení recyklace do tří základních principů 
1.princip opětného použití. Tento princip je obvykle používán v návratné 

obalové technice; 

2 .p r inc ip  regenerace odpadů  a  jeho  opě tného použ i t í .  V  tomto  př ípadě  
j de  o shromažďování odpadu, který je regenerován, někdy složitým technologickým 
procesem (hutě, sklárny, papírny apod.); 

3.princip dalšího využití jako druhotné suroviny. Odpad vzniklý při výrobě výrobku 
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jedna je vstupní surovinou při výrobě výrobku dvě.[2.] 

1.3 Spotřeba plastů 
Množství spotřebovaných plastů Evropská asociace výrobců plastů - Plastics 

Europe se sídlem v Bruselu - publikovala roku 2008 poprvé hodnoty o produkci, spotřebě  
a znovuvyužití plastů za r. 2006. Data se týkají 25 členských států Evropské unie, Norska  
a Švýcarska.  

Spotřeba plastů v roce 2006 vzrostla v EU o 4 %, když dosáhla absolutního čísla 
49,5 milionu tun, ve stejném období činila světová výroba 245 milionů tun při růstu 4,3 % 
proti roku 2005. V ČR výroba plastů v roce 2006 překročila hodnotu 1 milion o 104 tis. 
tun. Tato hodnota je srovnatelná s celosvětovou spotřebou plastů v roce 1950, uvádí pro 
srovnání zástupce Plastics Europe ČR při SCHP Ing. František Vörös.  

Noví členové EU vykázali vyšší dynamiku růstu spotřeby - 12 % - proti 3,5 %  
u západních zemí. Avšak spotřeba plastů na hlavu v těchto zemích je 100 kg, zatímco  
u nových členů je pouze 55 kg. Pro srovnání v ČR je výroba na hlavu stejná jako  
u západních zemí, spotřeba je však nižší - zhruba 80 kg. Roční průměrný růst spotřeby 
plastů v EU se předpovídá do roku 2010 ve výši 7,2 %. [3.] 

1.3.1 Technologické oblasti s největší spotřebou plastů. 
Hlavními aplikačními segmenty spotřeby plastů jsou - obaloviny - 37 %, 

stavebnictví - 21 %, automobilový průmysl - 8 % a elektrotechnika - 6 %. Aplikace plastů 
šetří energie a tím i emise kysličníku uhličitého. Pokud by se naráz ukončily všechny 
aplikace plastů a přešlo na tradiční materiály, bylo by nutno spotřebovat dalších 22,4 mil. 
tun ropy každý rok. Přitom pouze 4 % z roční spotřeby ropy se využívá pro výrobu plastů.  

Značnou výhodou plastů je, že po skončení jejich aplikační životnosti je lze:  

1.znovu použít, např. plastové lahve, tašky, přepravky, podnosy, palety apod.,  

2.recyklovat, po shromáždění plastového odpadu jej vytřídit, rozdrtit a zgranulovat na 
produkt, který lze dále použít technologiemi klasického zpracování plastů, jako jsou 
vstřikování, vytlačování apod.,  

3.využít v energetice, směs různých typů plastů lze na tomu uzpůsobených spalovnách 
spálit a využít tak vysokou výhřevnost plastů na úrovni ropných produktů,  

4.skládkovat, bohužel, tato u nás nejčastěji používaná metoda, je nejméně vhodná  
a neekonomická. [3.] 
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2 Charakteristika a rozdělení plastů  
Plasty můžeme dělit z několika hledisek, tři základní hlediska jsou z hlediska 

využití, z technologického hlediska, podle způsobu výroby makromolekulární látky. 

2.1 Z hlediska využití 
Z hlediska oblastí využití, daných pochopitelně vlastnostmi polymerů, je lze 

rozdělit do tří skupin. 

 Špičkové 
Jsou charakterizovány vysokými hodnotami mechanických pevností a současně 

vynikající odolností vůči vnějším vlivům. Patří mezi ně např. polyketony, 
polysulfony, polysulfidy, polyamidy a fluorouhlíkové polymery, z nichž však některé, 
zejména polytetrafluorethylen, bývají zařazovány i do tzv. konstrukčních neboli 
inženýrských polymerů. 

Konstrukční (inženýrské) 
Jsou polymery střední skupiny, vlastnosti jejíž členů odpovídají nárokům kladeným 

především na technické díly. 

Standardní (spotřební) 
Jsou zde zařazovány polymery vhodné pro pevnostně i teplotně ne příliš náročné  

a široce využívané výrobky charakteru spotřebního zboží, k nimž patří např. domácí 
potřeby nebo hračky. Do této skupiny se většinou zařazují vinylové, styrenové  
a akrylové homopolymery a kopolymery, deriváty celulózy, melaminoformaldehydové  
a močovinoformaldehydové reaktoplasty a polyolefiny, z nichž však některé bývají 
současně zařazovány i mezi konstrukční plasty. [4.] 

2.2 Z technologického hlediska  
Z technologického hlediska dělíme plasty na reaktoplasty  

a termoplasty.  

Reaktoplasty 
Jsou tvrditelné plastické hmoty, jež jsou po tepelném zpracování dále 

netavitelné.  
Termoplasty 

Jsou netvrditelné plastické hmoty, při zahřátí měknou a při ochlazování opět 
tvrdnou. [5.] 

2.3 Podle způsobu výroby makromolekulární látky 
 Podle způsobu výroby makromolekulární látky tyto látky dělíme na:  

Vysokomolekulární látky vznikající polymerací 
 Polymerace je chemická reakce, při níž vzniká řetězením jednotlivých molekul 
téže látky sloučenina makromolekulární, při procesu nevznikají vedlejší produkty. 
Látky vstupující do chemické reakce nazýváme monomery, látky vystupující polymery.  
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Vysokomolekulární látky vznikající polyadicí 
Polyadice je chemická reakce, při níž se vzájemně spojují molekuly 

monomeru, avšak spojují se jen ty molekuly, které neobsahují dvojné vazby uhlíku bez 
odštěpení vody a dvojné vazby jednoduchých chemických prvku. 

Vysokomolekulární látky vznikající polykondenzaci 
Polykondenzace je chemická reakce spojující dvě i více molekul jednoduchých 

látek v makromolekuly, při chemické reakci jsou uvolňovány vedlejší produkty. 
Vedlejší produkty j sou látky nízkomolekulární (voda, amoniak atd.) [5.] 

2.4 Jednotlivé druhy plastů 

2.4.1 Polyolefiny 
Pod pojmem polyolefiny rozumíme homopolymery a kopolymery olefinů 

neboli alkenů, tj. uhlovodíků, které obsahují ve svých molekulách jednu dvojnou 
 vazbu. K nejdůležitějším patří homopolymery a kopolymery ethylenu (ethenu)  
a propylenu (propenu).[4.] 
Jednotliví zástupci: Polypropylen (PP), Polyethylen (PE)  

Polypropylen (PP) 
  Má vynikající chemickou, tepelnou odolnost, pevnost, houževnatost. Disponuje 
nejnižší hustotou ze všech běžných obalových plastů .  Vysoký bod tání  je j  č in í  
ideálním mater iálem pro l i t í  za horka. Polypropylenové produkty nejčastěji 
distribuovány ve formě ohebných i tuhých obalů a ve formě vláken. Spotřební produkty 
z PP: láhve na kečup, jogurtové kelímky, tuby na margarin, sáčky aj. Obchodní názvy: 
Mosten, Tatren, Moplen, Neopolen, Hostalen atd. 

Polyethylen (PE) 
 Vyrábí se tlakovou polymerací ethylenu. Je průhledný, pevný, houževnatý, 

nepropustný pro plyn a vlhkost, tepelně odolný. Zpracovává se  především vstřikováním 
a litím. Spotřební produkty z PE: láhve nealko nápojů, nádoby, tácky a misky  
v potravinářském průmyslu, fólie aj.  

Recyklované pelety a drtě jsou velmi žádány výrobci vláken pro tkané kobercové 
příze, dále pro výrobu netkané střiže a geotextílie. Obchodní názvy: Daplen, Eltex, 
Borealis, Liten, Taboren, Marlex, Rigidex, Lupolen, Scolefin atd.Rigidex ,  Lupolen, 
Scolef in  atd.  

Vysokohustotní HDPE je používán převážně v obalovém průmyslu. 
Hlavními vlastnostmi jsou tuhost, pevnost, odolnost proti většině chemikálií, 
propustnost plynů a par, snadná recyklovatelnost. 

Nízkohustotní LDPE se vyznačuje snadnou zpracovatelností, odolností proti 
vlhkosti, vysokou pevností, houževnatostí, ohebností, snadnou svařitelností. 

Polyethylentereftalcit (PETP) 
Je polyester lineárního typu, základní surovina pro termoplastické výrobky  

a textilní vlákna. Dlouhodobě odolává teplotám okolo 100°C. Patří mezi 
termoplasty s vynikající tvarovou stálostí a chemickou odolností (vyjímaje 
působení horké vody a halogenových uhlovodíků). Fó1iové výrobky  
z PETP se vyznačují vysokou mechanickou pevností. PETP produkty jsou užívány 
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v elektrotechnice, strojírenství, pro výrobu nápojových lahví, pevnostních fólií  
a vláken. Obchodní názvy: Valox, Tenolan, Impet, Vivypak, Hostadur, Melinex, Rynite 
atd.[5.] 

2.4.2 Vinylové polymery 
Patří k nejdůležitějším plastům. Získávají se většinou polymerací 

monomerů obecného vzorce CH2 = CH - R.  

Jednotl iví zástupci: (Polyvinylchlorid (PVC), Polyvinilacetát (PVAC),   
Polystyren(PS),Polyvinalalkohol(PVAL))[4.] 

Polyvinylchlorid (PVC) 
  Vyrábí se polymerací vinylchloridu. Má poměrně stálé fyzikálních vlastností , 
vynikající chemickou odolnost, dobrou odolnost vůč i  klimatickým vlivům, 
stabilní elektrické vlastnosti. Obecně lze PVC výrobky dělit na výrobky z tvrdého  
a  poddajného PVC. Užití tuhého PVC ve stavebnictví — potrubní systémy, podlahové 
krytiny, okna aj. Poddajné PVC — izolace drátů, kabelů, fólie, plachty, 
podlahové krytiny, výrobky z umělé kůže, hadice aj.  
Obchodní názvy: Vestolit, Vinidur, Nakan, Neralit, Duromix, Durofol, Duroplast, 
Solvic, Lacovyl, Norvinyl, Sloviplast, Geon atd. 

Polyvinilacetát(PVAC) 
 Se používá k výrobě latexů přidávaných do většiny nátěrových hmot. Jeho 

hydrolýzou se vyrábí polyvinylalkohol, který je součástí řady lepidel. 

Polystyren (PS) 
  Vzniká polymerací styrenu (vinylbenzenu), je všestranným mater iá lem,  
může být  jak  v  pevné,  tak  i  napěněné fo rmě .  Č i r ý ,  t v rd ý,  křehký, 
tvarově stálý. Spotřební produkty z PS: obaly, kelímky, příbory, tácky, izolační 
materiály. Obchodní názvy: Vestyron, Polystyrol, Krasten, Edistir, Styron, Stvrolux 
atd. Lehčená forma polystyrenu: Styrofoam, Koplen, Rigipore, Vestypor atd. 

Polymethylmethakrylat(PMIMA) 
 Má rozsáhlé využití jako tzv. organické sklo (plexisklo). Slouží k výrobě 

optických čoček, zubních protéz atd. Obchodní názvy: Autuglas, Akrylon, Perspex, 
Plexiglas, Lucryl, Oroglas, Diakon atd. 

Polykarbonát (PC) 
 Je polyester kyseliny uhličité na bázi dianu. Čirý materiál (propouští 85 % 

světla) S dobrými mechanickými vlastnosti, vysoká pevnost v tahu, rázově 
houževnatý. Použitelný v rozsahu teplot od —100 °C do 130 °C. Špatná chemická 
odolnost vůči aldehydům, ketonům a esterům. Odolnost proti UV záření a oxidačním 
reakcím. Hojně užíván pro výrobu okenních tabulí, osvětlovacích těles, dále 
pro výrobu některých strojních součástek apod. Obchodní názvy: Calibre, Xantar, 
Apec, Lexan, Carbonex, Makrofol atd. 

Polyamidy (PA) 
 Vznikají kondenzací diaminu s dikarboxylovými kyselinami. Polyamidy nalézají 

nejširší uplatnění ve výrobě textilních materiálů. Obchodní názvy: Zytel, Spolamid, 
Gelon, Maranyl, Ultramid, Miramid, Rilsan, Technyl, Grilon, Silamid, Vestamid, 
Orgamide, Stanyl, Akulon, Maranyl aj.[5.] 
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2.4.3 Polyestery 
Polyestery tvoří velkou skupinu polymerů , jej ichž společným znakem 

je přítomnost esterových vazeb v hlavním makromolekulárním řetězci,  t j .  
polymerů  obecného vzorce -[-R1-CO-0-R-2]- n. Lze je klasifikovat na dva 
základní typy: polyestery termoplastické, lineární ( o d v o z e n é  o d  k y s e l i n y  
t e r e f t a l o v é  a  u h l ič i t é ) ,  z  n i c h ž  n e j r o z š íř e ně j š í  j e  
polyethylengiykoltereftalát, a polyestery reaktoplastické, rozvětvené  
a v konečném stádiu zpracování sesíťované, známé především z oblasti nátěrových 
hmot. 

Polyethylenglykoltereftalát (PET) 
Nejvýznamnější z termoplastických polyesterů je v současné době polykondenzát 

kyseliny tereftalové a ethylenglykolu, polyethylenglykoltereftalát. Vyrábí se 
dvoufázově. V první fázi se dimethyltereftalát tzv. transesterifikuje 
ethylenglykolem za uvolnění methylalkoholu. Ve druhé pak teprve vzniká polymer za 
vydestilování přebytečného ethylenglykolu 

Polyethylenglykoltereftalát je surovinou hlavně pro výrobu vláken  
a v menším rozsahu pro výrobu fólií. Vlákna se zpracovávají na spotřební 
textilie, technické tkaniny a lana, používají se i k oplétání vodičů elektrického 
proudu a jako jiné výztuže polymerních materiálů (např. kordy pro pneumatiky  
a dopravní pásy). Fólie se používají v elektrotechnice a jako podložky pro výrobu 
magnetofonových a videorekordérových pásků a filmů. Ve formě lahví se  
s polyethylenglykoltereftalátem setkáváme při balení kapalného zboží, především 
nápojů. Polyethylenglykoltereftalátové vlákno, vyráběné z taveniny, je méně 
mačkavé než vina, méně navlhá a rychleji schne než vlákno poiyamidové. Má také 
větší stálost na světle než poiyamid ale menší než polyakrylonitril. Velmi dobře 
odolává dlouhodobému zahřívání, i na vzduchu. Dosti stálé je v prostředí 
zředěných roztoků kyselin a hydroxidů, neodolává koncentrovaným roztokům 
amoniaku.[4.] 

Polyuretany (PUR) 
 Jsou zpracovávány jako lehčené hmoty, elastomery, licí pryskyřice (stěrky), 

lepidla a nátěrové hmoty. Měkké pěny jsou připravovány jako elastické materiály se 
značnou tažností. Pórézní struktura tvořena  póry, pěny se využívakí jako tepelně 
izolačních materiály. Odolnost polyuretanů proti povětrnostním podmínkám je malá. 
Pěnová forma se hojně používá pro čalounění v nábytkářském průmyslu, tvrdé pěny ve 
stavebnictví. Obchodní názvy: Elastoflex, Baydur, Elastan, Elastopan, Molitan atd. 

Fenolplasty  
  Vznikají kondenzaci fenolu s formaldehydem. Pokud je proces ovlivňován s cílem 
dosáhnout lineárních vazeb, vytváří se látky nazývané novolaky využívané v oblasti 
výroby lepidel, nátěrových hmot atd. Uskuteční-l i  se polykondenzace za 
přítomnosti alkalických katalyzátorů, pak vznikající nerozpustné netavitelné pryskyřice 
známé pod obchodními názvy Bakelit a Chemolit. 

Aminoplasty  

Vznikají polykondenzací formaldehydu s aminosloučeninami. Bezbarvé nebo bílé 
látky používané v elektronice a ve výrobě nátěrových hmot, tmelů, lepidel. Obchodní 
názvy: Melopas, Cymel, Ureol, Resimene, Maprenal atd. 
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Epoxidové pryskyřice 
Jsou látky připravované z dianu a epichlorhidrinu. Následné vytvrzování 

je realizováno pomoci aminů karboxylových kyselin. Jsou užívány jako základní 
suroviny pro výrobu lepidel a tmelů. Obchodní názvy: Umatext, Eprosin, Sadurit, 
Hysol, Epon, Araldit, Lopox atd. 

Silikony 
 Jsou sloučeniny s dlouhými řetězci, se střídáním atomů křemíku a kyslíku. 

Charakteristickými vlastnostmi silikonů jsou vysoká chemická a teplotní odolnost. 
Obchodní názvy: Rhodorsil, Elastosil, Lukopren atd.[5.] 

2.5 Druhy odpadních plastů  
Od ranné existence lidstva, kdy člověk uchopil první nástroj a tak se stal 

člověkem, se lidstvo snaží vyvíjet umělé materiály, které mají lepší vlastnosti 
než látky vyskytující se běžně v přírodě. Mezi tyto materiály patří i umělé hmoty - 
plasty. První z nich byly vyvinuty v minulém století a dnes se s nimi setkáváme  
v moderní společnosti prakticky všude a každý den. Objemy výroby plastů se neustále 
zvyšují z roku na rok. 

Vynikající materiálové vlastnosti plastů mají však i svoji druhou stranu 
mince, právě díky jejich výborné odolnosti nemají plasty prakticky šanci se 
zařadit do přirozeného koloběhu látek v přírodě. [4.] Podíl polymerů v komunálních 
odpadech činí několik procent. Při skládkování jsou však polymery, podobně jako sklo  
a porcelán, mnohem odolnější vůči chemickýma biochemickým změnám než jiné 
materiály, včetně kovových, a proto narušují proces přirozené homogenizace 
skládkového tělesa. Proto je nezbytné omezit na minimum množství polymerních odpadů 
v komunálních odpadech. [1.] Navíc se při výrobě většiny plastů vychází téměř 
100%ně z neobnovitelných přírodních zdrojů - ropy, případně uhlí. PVC je  
v tomto pohledu výjimkou, jeho výroba primárně vychází pouze z 43% ropy  
a z 57% chloridu sodného. Toto je první zásadní odlišnost PVC od většiny 
ostatních plastů. Životnost výrobků z plastů je velice různorodá podle jejich 
určení. Může se pohybovat řádově od dnů až po desítky let. V tomto pohledu je 
PVC opět výjimkou mezi masově vyráběnými plasty, neboť převážná většina 
aplikací PVC směřuje do oblasti výrobků s dlouhou až velmi dlouhou dobou životnosti. 
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Tabulka č.1  Životnost výrobků z PVC 

Krátkodobá 
obaly, lékařské pomůcky, kancelářské potřeby 

< 2 roky 15% 

střednědobá 
tapety, obuv, podlahoviny 

2 - 10 let 17% 

dlouhodobá 
podlahoviny, elektroinstalace, nábytek, 
automobily 

10 - 20 let 26% 

velmi dlouhodobá trubky, okenní profily, střešní krytiny, kabely 20 a více let 42% 

Shora uvedená fakta mají za důsledek to, že lidstvo pro svůj rozvoj na 
jedné straně postupně vyčerpává neobnovitelné přírodní zdroje, na druhé straně ve 
svém životním prostředí hromadí „cizorodé" látky. Princip udržitelného rozvoje  
a politika „hospodárnosti zdrojů", která míří k vyrovnanosti zájmů životního prostředí  
a výhod průmyslové společnosti tak, aby oba tyto faktory byly ve vzájemném souladu, 
tedy logicky vedou k myšlenkám opětovného využití materiálů z předmětů, které již svému 
účelu posloužily - tedy k recyklaci. Recyklace obecně představuje velice široký pojem  
a různorodé technologické procesy. Za recyklaci některých surovin, většinou nikoliv 
plastů, je některými zdroji považováno i řízené kompostování. 

Dostatečně vysoký rozdíl mezi energetickou spotřebou výroby panenského 
polymeru a přepracováním použitého materiálu, stejně jako ropná (tj. z hlediska přírodních 
zdrojů neobnovitelná a tedy perspektivně stále dražší) materiálová báze plastů jsou 
základem ekonomické efektivity zhodnocení plastových odpadů.  

Recyklace plastů má také celou řadu možných postupů, tyto postupy nejvíce 
záleží na charakteru a složení surovinového proudu vstupujícího do recyklace. 
Surovinové proudy, které mohou přinášet plasty do recyklačního procesu, lze rozdělit do 
několika skupin. [4.] 

2.5.1 Obecný směsný odpad 
Charakteristickým příkladem tohoto typu odpadu může být běžný 

komunální odpad z domácností, obsahující vše možné včetně plastů. Podle dostupných 
údajů tento odpad obsahuje cca 14% plastů, většinou předmětů s krátkou dobou 
životnosti, především obalů a domácích potřeb. V tomto plastovém podílu je pak PVC 
zastoupeno pouhým 1 %, převládá PET, polyolefinické plasty a styrenové plasty. [4.] 

2.5.2 Směsný plastový odpad 
Představuje různorodou směs plastů proměnlivého složení a kvality. Zdrojem bývá 

nejčastěji separovaný sběr odpadů, případně plastový podíl vytříděný z obecného směsného 
odpadu. Opět v něm převládají obaly a další předměty krátkodobé životnosti. 
Materiálově jsou nejčastěji zastoupeny polyolefinické plasty (PE, PP), tereftalátové plasty 
(PET) a styrenové plasty (PS, ABS). I v tomto případě bývá PVC minoritní složkou. [4.] 
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2.5.3 Jednodruhový plastový odpad 
Představuje odpad jednoho druhu plastu různé kvality a čistoty. Podle 

původu vzniku jej lze dále rozdělit na: 

1.uživatelský plastový odpad - materiál známého složení, znehodnocený 
používáním výrobku. Příkladem může být odpad z likvidace elektronických 
zařízení, plastových stavebních prvků z renovací staveb, zemědělských folií a pod. 

2.průmyslový plastový odpad - materiál známého složení z výrobních operací 
neznehodnocený používáním výrobku. Například odřezky z montáží potrubí, 
podlahovin a pod. 

3.technologický (zpracovatelský) odpad - odpad vzniklý při prvotním 
zpracování plastu, velice dobře definovaného složení a často vysoké kvality. [4.] 

2.5.4 Poměr recyklovaného plastového odpadu k nerecyklovanému v EU. 
Ze spotřebovaných 49,5 milionu tun plastů v EU skončilo v roce 2006 svoji 

aplikační životnost 23 milionů tun. Polovina toho množství, tj. 11,5 milionů tun, skončila 
na skládkách, druhá polovina byla využita efektivněji.  

V průměru 19,7 % doslouživších plastů se v Evropě zrecyklovalo a 30,7 % se 
využilo v energetickém sektoru. ČR, i díky úspěšné komunikační kampani ke třídění 
odpadů a činnosti společnosti EKO-KOM - (www.ekokom.cz), dosahuje ve srovnání  
s evropskými státy při recyklaci plastů vyšší než průměrné hodnoty - asi 25 %. Značné 
rezervy však máme v energetickém využití plastů, když dosahujeme pouze asi 7% podíl.  
V oblasti naprosto nevýhodného skládkování plastů se podílem 68 % ČR řadí k nejhorším 
zemím. Zatímco průměr EU je 50 %, jsou země jako Švýcarsko, Dánsko a Německo, kde 
podíl skládkování je nižší než 5 %. V těchto zemích se většina odpadních plastů spaluje.  
A právě tam máme největší rezervy, konstatuje František Vörös. [3.] 

Je předností syntetických polymerů mimo jiné to, že spotřeba energie pro 
jejich výrobu je  podstatně menší než u jiných materiálů (např. u dnes nejrozšířenějších 
polyolefinu sedmkrát menší než u hliníku). Rovněž polyethylenové nákupní tašky se 
ukázaly, z hlediska emisí do vody a ovzduší, spotřeby energie při výrobě i objemu na 
skládkách, výhodnější než papírové.[1.] 

2.5.5 Sběr a recyklace odpadů v ČR 
Naprostá většina obcí a na 97 % obyvatel Česka jsou už v současné době zapojeny 

do systému třídění a recyklace odpadu, organizovaného autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM. Plast – a v něm i použité PET lahve – tvoří v tuzemsku po papíru 
s lepenkou druhou nejlépe využívanou odpadní surovinu z celkem 2,6 miliónu tun obalů, 
uvedených loni v Česku na trh. EKO-KOM získává prostředky od dovozců, výrobců či 
prodejců baleného zboží, kteří si zákonnou povinnost zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů nezajišťují sami, ale právě prostřednictvím této autorizované firmy. Se společností  
EKO-KOM mělo ke konci loňského roku uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění této 
povinnosti více než 21 tisíc právnických a fyzických osob. Z vybraných prostředků 
přispívá společnost zejména na financování nákladů na sběr, svoz, třídění a využití 
obalového odpadu. Pro tyto účely uzavírá smlouvy i s obcemi, kterým pak hradí náklady 
na povinné třídění a využití obalových odpadů obsažených v komunálním odpadu. Celková 
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recyklace veškerého obalového odpadu v systému EKO-KOM dosáhla loni v přepočtu na 
obyvatele výše 36 kg. Recyklováno bylo 85 % papíru a 42 % plastových obalových 
odpadů.[6.] 
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3 Technologie recyklace a zpracování plastů 

3.1 Třídění odpadních plastů 
 Většina objemu odpadní suroviny určené k recyklaci pochází z druhově 

netříděného komunálního sběru a sestává z poměrně vysokého počtu 
vzájemně nemísitelných druhů polymerů. Z výsledků různých šetření vyplývá, že 
přibližně 60% všech vyrobených plastů přejde ve formě výrobků po ukončení své 
životnosti do komunálního odpadu. Podíl plastů v komunálním odpadu i celkový objem 
plastového odpadu se stále zvyšuje a v posledních letech představuje pro životní prostředí 
značnou zátěž.  

 Největším zdrojem plastového odpadu jsou použité plastové obaly  
a multimateriálové výrobky krátké a střední životnosti z domácností a drobných živností. 
Tato směs odpadních plastů se skládá z přibližně 65% polyolefinů (nízkohustotní  
a vysokohustotní polyethylen, polypropylen), 11 % polystyrenových plastů, 13% 
polyesterových plastů (hlavně polyethylentereftalátu ) a malých podílů 
polyvinychloridových plastů a polyamidů. V souvislosti s uvažovanou recyklací takových 
směsí je nezbytné vycházet ze skutečnosti, že každý z těchto materiálů má své specifické 
požadavky na zpracování. [4.]Proto je nutné před dalším zpracování, tyto plasty třídit. 

3.1.1 Rozdružování odpadních plastů 
Účelem rozdružování je oddělit jednotlivé druhy odpadních plastů od sebe, popř. od 

ostatních příměsí a nečistot. Základní principy rozdružovacích metod byly převzaty  
z upravárenských procesů nerostných surovin. Rozdružování, je založeno na fyzikálních, 
popř. i chemických vlastnostech odpadních plastů. 

Rozdružování v hydrocyklónech 
Nejvíce propracovaná a známá je metoda rozdružování založená na 

principu rozdílných hustot jednotlivých druhů plastů. Zařízení pro její realizaci, 
tzv. mokrý třídič (hydrocyklón), se skládá z válcové nádoby, k níž zespodu přiléhá 
kuželová část třídiče. Suspenze rozemleté drtě ve vodě se přivádí do válcové části 
třídiče. Odstředivou silou vyvozenou velkou rychlostí proudění dochází v kuželové 
částek dělení plastové drtě. Těžší, a hrubší částice jsou vrhány na stěny kužele, po 
nichž kloužou do spodní části kužele, odkud odcházejí jako tzv. spodní výtok. 
Lehčí a jemnější částice jsou vynášeny nahoru vírem vzniklým v ose kuželové 
části, kde odtékají středním otvorem jako tzv. přepad. Mokrý třídič má poměrně vel-
kou výkonnost při velmi malých rozměrech. Schéma zařízení je znázorněno na obr. 1. [7.] 
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Obrázek č.1. Schéma hydrocyklónu [8.] 

Při zkouškách byl použit průmyslový odpad z PE, PS a PVC (včetně 
smíšeného domovního plastového odpadu). Zkoušky s dělením dvou produktů 
přinesly pozitivní výsledky. Při použití nejmenšího typu třídiče o průměru 50 mm, 
délce kuželové části 200 mm a úhlu kužele 170° pro směsný fóliový odpad z PVC  
a PE v poměru 1 : 1 bylo dosaženo rozdružení 99,9 hmotn. % PVC ze spodního výtoku  
a 99,2 hmotn. % PE z přepadu.  

Rozdružování dvou nebo více druhů smíšeného odpadu je možné v sérii řazených 
třídičů, tzv. baterii. V prvním stupni se obvykle zařazuje plastový odpad s největším 
obsahem jedné složky ve směsi. [7.] 

Elektrostatické rozdružování 
Princip elektrického rozdružování plastového odpadu vysokým napětím je 

založen na jejich rozdílné povrchové vodivosti a relativní permitivitě. Částice drtě  
o velikosti do 2 mm se při volném pádu v elektrostatickém poli různě vychylují  
v závislosti na jejich rozdílné vodivosti. Toho se využívá k jejich třídění. Problém 
elektrostatického rozdružování je v tom, že plastové materiály vykazují jen nepatrné 
rozdíly v povrchové vodivosti. Proto zatím nelze očekávat, že tato metoda bude pro 
rozdružování plastového odpadu prakticky použitelná. [7.] 

Flotace 
Flotace jako nejznámější rozdružovací postup pro nerostné suroviny je použitelná 

i pro plastový odpad. Jde o způsob rozdružování za mokra, který je založen na 
vzájemném působení povrchů částic drtě a zvláště tzv. flotačních přísad při 
spolupůsobení vzdušných bublinek. Flotace je založena na rozdílné smáčivosti 
povrchu částic vodou. Dobře smáčivé částice padají ve vodném prostředí rychle ke 
dnu. Málo smáčivé nebo nesmáčivé se spojují (obalují) s flotační přísadou 
přidávanou do vodného prostředí. Účinnost flotace se zvyšuje provzdušňováním 
vody, tj. mícháním nebo přímým, vháněním vzduchu, popř. jiného plynu do vody. 
Aby se zvýšila účinnost, je nutno při flotaci přidávat do vody přísady (flotační 
činidia, sběrače), které smáčivost plastů regulují. [7.] 

3.1.2 Ekonomická hlediska třídění odpadních plastů 
Může-li recyklát v dané oblasti nahradit v aplikační oblasti hodnotný panenský 

plast, tedy má-li požadovanou jakost, je ekonomická bilance této recyklace příznivá. Na 
operace čištění, separace cizích látek a zdrojů kontaminace, mletí a přetavení se spotřebuje 
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přibližně 15% ekvivalentní energie panenského materiálu. Ekonomický efekt recyklace se 
však strmě snižuje s omezováním praktického uplatnění recyklátu v důsledku jeho nižší 
kvality. Kvalita recyklátu je silně závislá na charakteru vstupní suroviny. Pravděpodobnost 
získání kvalitního recyklátu klesá v řadě: 

I.Typově tříděná vstupní surovina 

II. Druhov ě tříděná vstupní surovina 

 III. Částečně tříděná vstupní surovina 

 Netříděná surovina 
Recyklace typově nebo druhově tříděného plastového odpadu  

(suroviny I. a II.) je poměrně široce využívána již v závodech specializovaných na 
zpracování plastů při zhodnocení tzv. technologického odpadu. Tento typ odpadní 
suroviny je obvykle složen z materiálu odpadajícího jako nezbytný důsledek vlastního 
výrobního nebo zpracovatelského procesu. 

Odpadní plasty pocházející z komunálního sběru jsou však obvykle netříděné. Pro 
zpracováni směsného plastového odpadu se často využívá pro tento účel zvlášť vyvinuté 
technologie ,down-cycling". Jedná se o míchání směsi plastů v tavenině ve 
speciálním extruderu s vysokou hnětací účinností a bezprostředním vytlačováním 
taveniny do formy. Výhodou tohoto způsobu zpracování odpadních směsí je, že lze 
poměrně snadno získat i výrobky o poměrně velkém objemu. Nevýhodou jsou však 
nepříliš dobré mechanické vlastnosti finálního recyklátu, který tak může v aplikacích 
konkurovat pouze levným druhům dřeva nebo betonu. Tento způsob recyklace je vhodný 
pro výrobu masivních výrobků, jako jsou různé typy stavebních dílců (např. sloupky pro 
zpevňováni svahů a břehů, zatravňovací panely pro zpevnění parkovacích a pojezdových 
ploch, kabelové kanály), přepravních palet a dalších výrobků s podobnými (tj. nízkými) 
estetickými a pevnostními nároky. Ekonomická bilance tohoto způsobu recyklace plastů 
není příliš vysoká. 

Z dosavadních výsledků výzkumu je zřejmé, že za určitých podmínek je 
možné získat materiál o poměrně vysoké užitné hodnotě i ze směsi použitých plastů. 
Klíčovým problémem recyklace plastových směsí je účinná kompatibilizace jejich složek. 
Kompatibilizací se rozumí postup vedoucí ke snížení mezifázového napětí mezi 
nemísitelnými složkami směsi, tedy postup, který vede ke zlepšení soudržnosti a tedy 
ke zlepšení mechanické pevnosti výsledného směsného materiálu. 

Kompatibilizační postupy byly původně vyvíjeny pro získání vícefázových 
polymerních materiálů se speciálními vlastnostmi, mohou však být úspěšně využity 
i při recyklaci odpadních plastů. Aditivní postup kompatibilizace je založen na přídavku 
kompatibilizátorů složek směsi, obvykle blokových nebo roubovaných kopolymerů, které 
mají segmenty složek strukturně shodné nebo podobné kompatibilizovaným polymerům.  

Méně často využívaný, avšak novější reaktivní postup je založen na účinku 
vhodných iniciátorů, které mezi složkami směsi  generují  roubovací nebo 
síťovací  reakce. Produkty těchto reakcí  sestávající  z  chemicky spojených 
jednotlivých složek směsi pak vykazují podobný kompatibilizační účinek jako již 
zmíněné kopolymerní kompatibilizátory. 

Užití kompatibilizátorů však má i svá omezení. Je to především 
poměrně vysoká cena aditívních kompatibilizátorů, problematická 
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zpracovatelnost reaktivně kompatibilizovaných směsí a také účinek 
kompatibilizovaných systémů omezený jen na určité kombinace určitých 
polymerů. Universální kompatibilizátor libovolné směsi polymerů není  
(a zřejmě ani nikdy nebude) dostupný. 

Vzhledem ke složení směsných plastových odpadů z komunálních 
zdrojů je zřejmé, že materiál o prakticky využitelných vlastnostech je možné 
nejsnáze získat kompatibilizací jejich polyolefinické frakce. Separace 
polyolefinické frakce ze směsi odpadních plastů  je po technické stránce 
poměrně snadno proveditelná, neboť je možné využít nižší hustoty 
polyolefinů v porovnání se všemi ostatními polymerními materiály. [4.] 

3.2 Zmenšování objemu plastového odpadu 
Plastový odpad je velmi objemný. Velký objem, který je nevýhodný především  

z hlediska manipulace a dopravy, lze zmenšit stlačováním odpadu v lisovacích, 
paketovacích, pěchovacích, tabletovacích a podobných strojích. [7.] 

3.2.1 Způsoby zmenšování objemu plastového odpadu 
Lisování odpadu 

Pro lisování odpadu textilu, papíru i plastů se používají vřetenové nebo 
hydraulické lisy od jednoduchého provedení s ručním plněním lisovacích beden 
(komor) až po velmi produktivní lisovací zařízení karuselová nebo zásobníková  
s automatickým plněním, stlačováním a převazováním balíků. 

Pěchování odpadu 
Pro materiály nevhodné k lisování bez vnějšího obalu se používají 

zařízení, která pěchují odpad do kontejnerů (pytlů, žoků, přepravek). -Existuje 
řada různých typů tzv. kompaktorů, kde odpad padá přímo do násypky stroje. Stroj 
automaticky pěchuje odpad do ocelových přepravek. Různá pěchovací ,zařízeni 
mohou být instalována pod schozy ve vícepodlažních budovách. Nedostatkem 
společných schozů bývá vzájemné míšení různých druhů odpadu. 

Paketování odpadu 
Paketování je lisování na balíčky o malém objemu a malé hmotnosti, 

zpravidla do 15 kg, aby s paketami mohly manipulovat i ženy. Materiál se  
k paketovacím lisům přivádí zásobovacím zařízením, lisuje se a automaticky se 
převazuje drátem nebo páskem (obr. 2). 

 
Obrázek č.2. Paketovací lis pro fóliový odpad s automatickým převazováním 
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Tabletování (briketování) odpadu 
Odpad je stlačován do malé komory působením velké stlačovací síly; 

vznikající teplo částečně plastikuje odpad. do kompaktního tvaru. Vznikají 
brikety, popř. tablety různých tvarů jako upravená druhotná surovina pro další 
použití.[7.] 

3.3 Drcení plastového odpadu 
Vlastnímu využití plastových odpadů, v případech zahrnujících primární  

a sekundární, fyzikální, chemickou recyklaci, surovinové a energetické zhodnocení plastů, 
předchází jeho mechanická úprava respektující nároky na dopravu a dávkování do 
technologických zařízení. 

Tato úprava probíhá v drtících a mlecích zařízeních, které představují dvojrotorové 
drtiče, předtrhací mlýny, nožové mlýny (pomaloběžné, rychloběžné) a různé 
modifikace těchto strojů (např. firma PONAST). Je nutné upozornit, že i přes 
používané názvosloví (mlýny, mlecí stroje, drtiče) jde vždy o proces zdrobnění, ve 
kterém má hlavní podíl aplikace střihu.[9.] 

Podle stupně obtížnosti mechanického zpracování jsou polymerní materiály 
zařazovány do tří skupin. První skupinu tvoří elastomery, které jsou zastoupeny různými 
typy vulkanizovaných: i nevulkanizovaných kaučuků. Specifická spotřeba energie, zejména 
jejich jemné drcení, je velká. 

Druhou skupinu tvoří termoptasty. Energetická náročnost mechanického zpracování 
je v závislosti na vlastnostech polymerů značně rozdílná. Při zpracování těchto materiálů 
lze s výhodou rovněž použít kryogenní techniku, která zabraňuje vzniku třecího 
tepla a zvyšuje účinnost mechanického zpracování. Obecně je rozsah využití 
kryogenní techniky charakterizován rozměrem částic polymerní drtě. Práškové 
frakce o rozměrech částic pod 600 [tm lze získat podchlazením kapalným dusíkem, 
popř. jiným chladicím médiem. 

Třetí skupinu tvoří reaktoplasty zastoupené nejčastěji nenasycenými 
polyestery (UP), epoxidovými pryskyřicemi (EP), fenoplasty (FP) apod. Tyto 
materiály jsou poměrně křehké, snadno se drtí i za normálních podmínek na 
práškové frakce o rozměrech částic 30 až 80 m. Teplo vznikající při drcení termoplastů 
musí být odváděno cirkulujícím vzduchem, jinak dochází k natavování částic, popř.  
k jejich degradaci. Kryogenní technika je využitelná jen při rozmělňování 
termoplastů s nízkým bodem tání. U reaktoplastů obvykle stačí jen mírné 
podchlazení, aby se udržel rozsah teplot od —1 do 30 °C. [7.] 

3.3.1 Aplikace kryogenní techniky 
Systém kryogenního podchlazování lze aplikovat v širokém rozsahu 

různých typů drticích a mlecích strojů. Nejčastěji jde o kladivové mlýny. 
Nejjednodušší metodou je přímé vstřikování kapalného dusíku do pracovního prostoru 
drtícího stroje (obr. 1). Varianta A na obr. 3. je vhodná pro křehké polymerní materiály, 
které se drtí při teplotě 24 °C a vyšší. Nastřikuje se malé množství kapalného dusíku 
nutné jen pro odvádění tepla vznikajícího v drticím prostoru. 
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Další metoda podchlazování je určena pro některé typy plastů, které vyžadují 
drcení při snížených teplotách (-40 °C). Zařízení pro vstřikování chladicího média je 
instalováno u dna násypky nad šnekovým podávačem, který ústí do drtícího stroje (obr. 3. 
varianta B). 

 
Obrázek č.3. Zařízení pro kryogenní drcení plastů 

A  přímé vstřikování kapalného dusíku do drtícího stroje, B  předchlazení 
materiálu kapalným dusíkem ve šnekovém podávači; 1 zásobník kapalného dusíku,  
2 regulační ventil, 3 násypka se šnekovým podávačem, 4 drticí stroj, 5 kontrolní panel 
automatické regulace, 6 vypouštěcí komora pro polymery, které vyžadují delší 
chladicí dobu a teplotu drcení pod — 40 'C, bylo vyvinuto zařízení s prodlouženým 
šnekovým dopravníkem—Tím je zajištěna dostatečná časová rezerva pro 
podchlazení materiálu, který prochází od násypky do drtícího stroje. Chladicí 
dopravníkové systémy jsou vhodné zejména pro Houževnaté termoptasty a pro 
některé typy elastomerních materiálů. [7.] 

3.3.2 Drcení plastového odpadu bez použití kryogenní techniky 
Nožový a t lakový mlýn 

Existuje mnoho různých typů strojního zařízení na zpracování plastového 
odpadu. Pro hrubé drcení je vhodný např. nožový mlýn. Stroj je určen pro 
rozmělňování pásků, trubek, fólií, strun, tyčí, desek apod. z měkčených i neměkčených 
plastových materiálů. Nožový mlýn může být použit bud individuálně, nebo může 
být zařazen do drticí linky. Tato sestava strojů je vhodná především tehdy, je-li třeba 
materiál rozmělnit na jemné částice. V drtící lince přichází materiál (po hrubém 
drcení v nožovém mlýně) elektrickým vibračním podavačem do tlakového mlýna. 
Odtud je drť po rozmělnění pneumaticky přepravována do podavačky, kde je na 
vibračních sítech roztříděna. Příkon motoru nožového mlýna je 45 kW, otáčky 
rotoru jsou 800 až 1740 min Rozměry ok sít jsou 8 mm x 8 mm, 10 mm x 10 mm a 12 
mni x 12 nim. Plnicí otvor má rozměr 312 mm x 750 mm.  

Drcení odpadní fólie 
Problém zpracování odpadních fólií byl vyřešen použitím 

vysokoobrátkových míchaček, působících jako drtiče i jako plastikátory. Společný 
princip takových zařízení je tento: Ve válcové nádobě je u dna umístěno ramenové 
míchadlo, na jehož ramenech. jsou nože, které při rotačním pohybu drtí  
a míchají fóliový odpad. Při míchání a drcení fólií vzniká teplo, které zvyšuje teplotu 
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vsázky, až polymer změkne a dochází k aglomeraci částic. Při určité teplotě se náplň 
ochladí daným množstvím vody. Ochlazením aglomerovaná drť tuhne a míchadlo  
s noži ji převede na drť, která zaujímá jen asi pětinu původního objemu odpadu. [7.] 

Kladivové drti če 
Kladivové drtiče se uplatňují při středníma jemném drcení křehčích materiálu 

a jiných středně drtitelných hornin a hmot. V kladivových drtičích se materiál drtí 
údery kladiv (tluček), které jsou upevněny kloubovitě na vodorovně uloženém 
rotoru. V klidu jsou kladiva ve svislé poloze. Jakmile se začne rotor otáčet, zaujímají 
kladiva působením odstředivé síly radiální polohu. Rychle se pohybující kladiva 
drtí materiál prudkými údery a částečně i tím, že ho vrhají na pancéřovou drticí 
desku. Různé typy kladivových drtičů mívají tři, čtyř i i více řad kladiv. Váha  
a tvar kladiv se řídí velikostí a tvrdostí drceného materiálu. Váha kladiv velkých 
drtičů bývá 30 až 120 kg. Kladiva se zhotovují z tvrdé uhlíkaté oceli; jejich životnost se 
prodlužuje otočením o 180° ve směru otáčení rotoru. [8.] 

 
Obrázek č.4. Schéma kladivového drtiče 

3.4 Technologie recyklace plastů 
Recyklaci odpadů obsahujících plasty lze rozdělit do tří skupin podle použitých 

technologií: 

1.fyzikální recyklace (materiálová mechanická) 

2.chemická recyklace (surovinová) 

3.zpětné získávání energie 

3.5 Fyzikální recyklace 
Fyzikální recyklace je proces, při kterém se z plastového odpadu získává 

výrobek a během kterého neprobíhá chemická reakce recyklovaného materiálu. 
V současnosti při tomto postupu téměř bezvýhradně převažují mechanické 
technologie, kdy plastový odpad je převeden do taveniny či visko-elastického 
stavu, tvářen a pak ochlazen. Tento mechanický postup lze dále dělit dle 
zpracovávané suroviny a užité hodnoty výrobku na recyklaci primární  
a sekundární. 
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Recyklace primární 
Při primární mechanické recyklaci se z jednodruhového plastového odpadu 

získává výrobek stejné či podobné kvality, jako měl původní materiál či recyklovaný 
výrobek. 

Tímto postupem je již dlouhodobě zpracováváno více než 95% technologických 
odpadů přímo zpracovateli plastů. Fakticky stejně hodnotnou surovinou je  
i průmyslový plastový odpad. Lze takto zpracovávat naprostou většinu plastů bez nároků 
na složitá technologická zařízení. Recyklovaný materiál většinou stačí podrtit na 
dostatečně jemnou frakci a tu přidávat k proudu panenského plastu vstupujícího do 
zpracování. Pouze u některých typů konstrukčních plastů (PBT, PET, PA) je nutno drť 
dosoušet, pro dosažení požadovaných mechanických vlastností výrobku. Existuje jen 
málo zpracovatelských technologií, kde odpady není možno tímto postupem 
zpracovávat, příkladem může být výroba vícevrstvých folií. Do okruhu primární 
mechanické recyklace lze zahrnout i zpracování některých typů uživatelských plastových 
odpadů, pokud jsou dostupné v dostatečném množství, - relativně stálé kvalitě a za 
ekonomicky příznivých podmínek.. V tomto případě je proces zpracování odpadu složitější 
a ekonomicky i pracovně náročnější. Odpad je téměř vždy nutné přetřídit a odstranit z něj 
cizorodé prvky, často vyprat od zbytků nečistot ulpěných z období používání  výrobku  
a usušit. 

PVC patří mezi ty druhy plastů, které mají značnou šanci pro tento recyklační 
postup. Vhodnými použitými výrobky jsou ty, které lze snadno identifikovat a oddělit  
z odpadního proudu, relativně čisté, dávající vysoce kvalitní regranulát použitelný v řadě 
výrob z PVC. Příklady jsou uvedeny v tabulce č. 2  

Tabulka č.2.  Možnosti přepracování výrobku. 

Použitý výrobek Nový výrobek 

lahve lahve pro ostatní použití než potravinářské, trubky, 

armatury, profily 
podlahoviny podlahoviny 

trubky trubky 

střešní fólie hydroizolační pásy 

okenní profily okenní profily 

Sekundární mechanická recyklace 
Sekundární mechanická recyklace plastového odpadu je proces, kdy se z 

plastového odpadu získává materiál či výrobek, jehož vlastnosti jsou značně odlišné 
od původního materiálu či výrobku. Tento postup lze využít při zpracování některých typů 
směsných plastových odpadů , kompozitních výrobků a méně kvali tních 
průmyslových a technologických plastových odpadů. 

Příkladem může být postup nabízený belgickou firmou J.E.T. (Julien Enviromental 
Technology), který pomoci intruze zpracovává směsné plastové odpady na profily, palety 
a další, většinou rozměrnější, výrobky (zatravňovací dlaždice, mříže, prvky 
zahradní architektury, patníky a pod). 
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Jak je patrné, pokud není možné získat jednodruhový plastový odpad, 
existují postupy vhodné pro zpracováni směsi plastů. Směs plastů obsahující do 
15% PVC nepředstavuje po technické stránce významný problém, nicméně recyklát 
lze použít pouze na omezený okruh výrobků.  

Postupy mechanické recyklace představují nejrozšířeně jší  variantu 
fyzikálních recyklačních postupů, nejsou však jediné možné. Zejména v případech, 
kdy plastový odpad je znečištěn cizorodými, těžko oddělitelnými příměsemi, nebo 
jedná-li se o směsný plastový odpad s minoritní příměsí jiného plastu neoddělitelného 
mechanicky, lze použít jiné fyzikální postupy založené například na rozpouštění. [4.] 

3.5.1 Primární recyklace plastů 
Požadavkům primárního zhodnocení lze nejlépe přizpůsobit technologický 

odpad. Ve výrobě jsou možná organizační a technická opatření, kterými se zajistí 
třídění odpadu a jeho udržení v čistém stavu. O tom, zda se odpad vrátí do 
původního cyklu, rozhoduje především jeho chování při opakovaném průchodu 
technologickým zařízením z hlediska tepelně oxidační degradace a zpracovatelnosti. [7.] 

Degradační změny při zpracování 
Jednotlivé druhy plastů vykazují rozdílnou odolnost proti tepelně oxidačnímu 

namáhání v průběhu technologického procesu. [7.] Zpracování vratného odpadu je 
většinou záležitostí výrobních nebo zpracovatelských závodů,je třeba jen zamezit 
nežádoucí smíchání různých druhů polymerních hmot a jejich nadměrné znečistění. 
Komplikovanější je zpracování sběrového odpadu, protože bývá různě znečištěn většinou 
ve formě, směsného produktu, a záleží proto velmi na organizaci sběru a třídění. Téměř 
úplně se dnes v průmyslově vyspělých zemích využívají odpady z výroby polyolefinů. 
Zpracovávají se na nejrůznější výrobky, zejména fóliové a deskové materiály, kryty 
elektropřístrojů, trubky pro zavlažování, přepravky, polypropylen rovněž pro konstrukce 
regálů a květinových stěn. [1.]Proto se stručně zmíníme o chování hlavních druhů 
polymerů. [7.] 

Polyethylen 
K tepelnému odbourání PE dochází při teplotách kolem 290 °C, tj. nad oblastí 

teplot zpracování. V přítomnosti kyslíku se rychlost tepelné degradace zvětšuje. 

Tepelně oxidační degradace polymeru vyvolává vznik gelovitých částic, které 
zvláště při výrobě fólií mohou způsobovat trhání fólie a změnu fyzikálních vlastností. 
Rozvětvený polyethylen zpracovávaný technologií vstřikování může být až 
dvanáctkrát vrácen do technologického procesu, aniž by se výrazně zhoršily jeho 
mechanické vlastnosti . 

Polyethylen patří mezi nejvhodnější polymery pro opakované zpracování, tj. 
pro primární zhodnocení odpadu jako druhotné suroviny. Byl hodnocen i vliv 
opakovaně zpracovaných fólií po třech letech použití na vlastnosti výrobku. 
Zpracovaná druhotná surovina vykazovala pevnost v tahu 10,2 MPa a tažnost  
100 %, zatímco původní čerstvá surovina dosahovala pevnosti v tahu 12,5 MPa  
a tažnosti 400 %. Stupeň degradace vyjádřený obsahem karbonylových skupin 
odpovídal hodnotě 0,1 mol kg -1. 

Z hlediska degradačních změn při zpracování i užití polyethylenu je jeho 
primární zhodnocení perspektivní nejen pro technologický odpad, ale i pro 
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vyřazené obaly s krátkou funkční dobou. 

Polypropylen 
Polypropylen je značně náchylnější k tepelně oxidační degradaci než 

polyethylen. Proto se prakticky nezpracovává bez přídavku antioxidantu.Teploty při 
zpracování vyfukováním jsou 200 až 230 °C. Při vytlačování však dosahují 250 až 
300 °C. Vzhledem k těmto teplotám je třeba před každým opakovaným zpracováním 
odpadu kontrolovat stupeň degradace. Opakovaným zpracováním polyolefínů se 
zužuje distribuce relativních molekulových hmotnosti. Následkem užší distribuce  
u regenerovaných  polyolefinů je mírné zmenšení narůstání profilu za hubicí. 

Polyvinylchlorid 
Nejsložitější je tepelně oxidační degradace u polyvinylchloridu. Prakticky jej 

nelze bez přídavku stabilizátorů zpracovávat. Degradace se projevuje změnou 
barvy přes žlutou a hnědou až k  úplnému zčernání. V oblasti teplot zpracování 
160 až 190 °C je tepelná odolnost závislá na použitém stabilizačním systému. Při 
teplotách nad 200 °C stabilita polyvinylchloridu značně klesá. Opakované zpracování  
i stabilizovaného polyvinylchloridu je omezené. Zkoušky ukazují, že první až třetí 
zpracování mění vlastnosti jen nepatrně. U houževnatého polyvinylchloridu 
jsou změny vlastností značně menší. Houževnatý polyvinylchlorid a zvláště PVC 
modifikovaný kopolymerem ethylen/vinylacetát má větší předpoklady pro primární 
zhodnocení. 

Polystyren 
Tepelná degradace polystyrenu je provázena uvolňováním styrenu.  

K degradaci však dochází až při ohřevu nad 260 °C. Praktické zkoušky přídavku 
regenerovaného, vysoce houževnatého polystyrenu k čerstvé surovině ukázaly, že 
směsi s 25 % druhotné suroviny vykazovaly prakticky stejné hodnoty pevnosti  
a houževnatosti jako původní polymer. 

Polyamid 
Všechny druhy polyamidů jsou citlivé na tepelně oxidační i hydrolytickou 

degradaci. 

Polyethylentereftalát 
Polyethylentereftalát je značně citlivý na tepelně oxidační i hydrolytickou 

degradaci. V tuhé fázi je rychlost obou degradačních procesů velmi malá. Nad 
bodem tání však hydrolytická degradace probíhá téměř okamžitě. Původním 
jevem procesů probíhajících při zpracování plastů a použití výrobků z plastů jsou 
degradační změny v polymeru. Velikost těchto změn, které ovlivňuji fyzikálně 
mechanické vlastnosti výrobků, určuje jak způsob výroby (válcování, vytlačování, 
vyfukování, vstřikování), tak způsob použití. Nejběžnější způsob primárního 
zhodnocení technologického odpadu a také vyřazených výrobků, u nichž nedošlo za dobu 
užívání významné degradaci, je jejich přidávání k primární surovině. Pro řízení výroby 
i technologického procesu je významná kvantifikace vlivu přídavku druhotné 
suroviny na výsledné vlastnosti zpracovávané směsi výrobku. Proto je věnována 
značná pozornost studiu změn vlastností polymerů při opakovaném použití a jejich 
postižení matematickým vztahem, který umožňuje předpovídat výsledné vlastnosti 
plastů. Nezanedbatelnou úlohu při primárním zhodnocení má chování druhotné 
suroviny v průběhu zpracování. 
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Vliv druhotné suroviny na proces zpracování 
Před primárním zhodnocením druhotné suroviny je nutno posoudit vliv 

jejího přídavku k čerstvé surovině na stabilitu výrobního procesu. Před opětovným 
použitím je nutno odpad upravit a rozmělnit tak, aby velikost jeho částic byla 
vhodná pro míšení s původním materiálem. K tomu se používají různá zařízení  
(viz. kap. drcení). Podle druhu odpadu a podle použitého zařízení se získá materiál 
s různou velikostí částic, sypnou hmotností a sypatelností. Zpracovává-li se 
druhotná surovina ve formě granulátu se stejnou geometrií jako surovina původní, 
nevznikají problémy. Při přídavku fóliové drtě k původnímu granulátu dochází ke 
změně sypné hmotnosti a sypatelnosti. Původní granulát má sypnou hmotnost 500 
až 600 kg m-3 , zatímco drcený fóliový odpad 95 až 150 kg m -3. Experimentální 
měření ukázala, že výsledná sypná hmotnost směsi a její sypatelnost je nelineárně 
závislá na poměru původního granulátu a drtě fóliového odpadu ve směsi. Naměřené 
závislosti vytlačovaného množství na sypné hmotnosti směsi potvrdily jejich přímou 
úměrnost, která odpovídá teorii dopravy tuhého materiálu ve šneku. Není to však jen 
pokles výkonnosti vytlačovacího stroje při vzrůstu podílu drtě ve zpracovávané směsi. 
Mění se rovněž stabilita vytlačovacího procesu. Lze ji posuzovat změnami tlaku  
v tavenině. Kolísání tlaku ovlivňuje tloušťku vyfukovaných  
i vytlačovaných fólií. Již přídavek 10 % drceného fóliového odpadu k původnímu 
granulátu způsobuje nerovnoměrné zaplňování vstupního pásma šneku granulátem,  
a tím i kolísání tlaku taveniny. Kolísání tlaku v rozmezí 1 MPa vyvolává např.  
u vytlačované fólie kolísání tloušťky od 0,10 do 0,18 mm, které se neodstraní ani 
mícháním směsi v násypce vytlačovacího stroje. Aby bylo možno tyto nedostatky 
odstranit, byly navrženy různé úpravy dávkování granulátu z násypky nebo 
prohloubení šnekového profilu ve vstupním pásmu. Je-li sypný úhel větší než 70°, 
materiál se samovolně nesype z násypky vytlačovacího nebo vstřikovacího stroje do 
šneku a nedá se zpracovávat na běžných plastikářských strojích. [7.] 

3.5.2  Technologické postupy primární recyklace 
Homogenní technologický odpad plastů je čistotou a malými změnami 

degradačního charakteru nejlépe připraven k tomu, aby se mohl vrátit do výrobního 
procesu, tj. k primárnímu zhodnocení. Výrobní i zpracovatelské závody proto řeší ve 
vlastních provozech problém hospodárného zužitkování vznikajícího odpadu. 
Vlastní řešení recyklace odpadu závisí jak na použité technologii, tak i na stavu 
odpadu určeného jeho původem. Pro pochopení rozdílnosti v přístupu k řešení 
jsou uvedeny následující příklady. [7.] 

Vstřikování 
Tavenina polymeru je vtlačena do plastikářské formy, zde je teplem a tlakem 

tvářená. Po ukončení tvářecího procesu nastává ochlazení formy a vyjmutí výrobku. [5.] 

Technologický odpad vznikající při výrobě vstřikovaných výrobků lze recyklovat 
buď po rozdrcení, nebo po regranulaci. Drcení odpadu je možno řešit bud centrálně 
pro větší počet vstřikovacích linek, nebo lokálně pro jednotlivé linky. Výhody  
a nevýhody těchto postupů je třeba zvažovat pro konkrétní podmínky výroby. [7.]  

Vyfukování dutých předmětů 
Do plastikářské formy je vložen přelisek (předpřipravený plastový dílec). Po 

uzavření formy působením tlaku vzduchu a tepla dochází k tzv. vyfouknutí[5.] 
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Při vyfukování nádob o velkém objemu, jako jsou konve o objemu až 50 l 
nebo sudy o objemu 40 1, vznikají přetoky a také zmetky, které je třeba ještě za tepla 
drtit. Získaná teplá drť se vrací přímo do násypky stroje. [7.] 

Válcování 
Válcovací (klandrovací linka) upravuje produkty extruzivního tvarování úpravou 

tloušťky a povrchu plochých výrobků. Válcováním jsou vyráběné: desky, fólie a vícevrstvé 
plastikářské výrobky[5.] 

Nejrozšířenější výrobky získávané touto technologií jsou fólie z polyvinylchloridu, 
určené pro obalové účely. Při vlastní výrobě vznikají ořezy okrajů, které představují 
asi 10 % z množství zpracovávaného materiálu. Při zpracování fólií na kelímky  
a obaly vzniká dalších až 40 % odpadu, který je primárně zhodnocován. Ořezané 
okraje fólie z posledního válce klandru lze před začátkem chlazení pneumaticky 
odtahovat a vracet spolu s odpadem z výroby kelímků a obalů zpět na klandr. 
Podobným způsobem lze zhodnocovat i ořezané okraje fólií při vytlačování. [7.] 

Vyfukování ,fólií 
Technologický odpad, který vzniká při výrobě fólií a fóliových obalů, je čistý 

a kvalita suroviny je téměř nezměněna. Rovněž sběrový odpad obalových fólií, 
pokud nebyly narušeny povětrnostním stárnutím, je možno upravit stejně jako 
technologický odpad pro primární zhodnocení. [7.] 

Výsledkem vzájemné spolupráce mezi dvěma rakouskými firmami -EREMA 
GmbH, Ansfelden/Linz a firmou SML Maschinen GmbH, Lenzing - je výrobní linka, která 
umožňuje vyrábět z vyprané PET drtě (sběrový lahvový odpad), bez mezioperace 
granulování přímo fólie.  

Fólie bez mezioperace z vyprané PET drtě 
Vlastní technologie je samozřejmě přizpůsobena vyrábět tyto fólie i ze směsi 

vyprané drtě a primární suroviny PET.  

Jak je známo, firma EREMA (Engineering REcyding Maschinen und Aniagen) 
patří mezi přední světové výrobce zařízení na recyklaci plastů.  

Firma SML Maschinen GmbH patří mimo jiné již více než 5 let mezi přední 
světové výrobce zařízení, vyrábějící fólie z primárních surovin.  

Vzájemnou kooperací se tedy zkombinovaly rozhodující technologické poznatky 
obou podniků do jedné koncepce, jejímž výsledkem je nová nabídka zákazníkům. Nabízí 
se jim tedy možnost výroby plochých fólií PET v tloušťkovém rozsahu od 150 um do  
1 mm.  

Nejčastější použití těchto fólií je u balení potravin, dále se z nich mohou vyrábět 
dělicí a ochranné segmenty pro balení bonbonů v bonboniérách a u balení čokolád. Další 
možnost použití této fólie je jako výchozí materiál pro výrobu různých kelímků, krabiček  
a pro tzv. blister-balení.[10.] 

Zhodnocení odpadu z výroby usní 
Výroba syntetických usní se odlišuje od klasické plastikářské technologie,  

a tak i primární zhodnocení odpadu se liší. Syntetické usně a speciálně poromery se 
vyrábějí nanášením roztoku polyurethanu na textilní nosnou vrstvu. Dále je nutné 
srážení a extrakce rozpouštědla ze vzniklého plošného útvaru. Odpad z výroby poromeru 
Polcorfam lze extrahovat dimethylformamidem, který rozpouští polymerní vrstvu, 
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tvořenou polyurethanem modifikovaným polyvinylchloridem. Rozpuštěný polymer se 
vysráží vodou a po oddělení z vodného roztoku se vysuší. Takto  
regenerovaný polymer lze po rozpuštění v dimethylformamidu přidávat k čerstvému 
polymernímu roztoku v množství 5 až 20 % a vracet do výroby Polcorfamu. Vyrobené 
poromery s přídavkem až 20 % druhotné suroviny nemají zhoršené mechanické ani 
hygienické vlastnosti. 

Podobného postupu lze využít i pro zhodnocení technologických odpadů koženek, 
které jsou tvořeny nánosem polyvinylchloridu na podkladové tkanině. Nános polymeru lze 
z podkladové tkaniny odstranit dvoustupňovou extrakcí tetrahydrofuranem nebo 
cyklohexanonem. Při první extrakci se získává až 63%ní roztok PVC  
v tetrahydrofuranu, popř. 69%ní roztok PVC v cyklohexanonu. Při druhé extrakci se 
získává roztok o koncentraci 24 až 30 %. Polymer je třeba z roztoku izolovat srážením 
ethanolem nebo se přímo používá k nanášení na podkladovou tkaninu. [7.] 

Zhodnocení odpadu z výroby polystyrénu 
Zajímavé racionalizační opatření představuje primární zhodnocení odpadu 

pěnového polystyrenu. Rozdrcený odpad pěnového polystyrenu o objemové  hmotnosti  
15 až 30 kg m -3 a velikosti částic 10 až 15 mm lze přidávat k čerstvému polystyrenu  
v poměru 10:90 až 20 : 80. Přídavek této druhotné suroviny se projevuje zkrácením doby 
chlazení bloků před jejich vytažením ze zpěňovací formy až o 80 %. Na zkrácení doby 
chlazení má vliv především objemový podíl druhotné suroviny ve směsi. Přídavek 
druhotné suroviny poněkud zmenšuje u získané pěny pevnost v tlaku a tvarovou stálost za 
tepla, ale mírně zvětšuje svařitelnost granulí a tepelnou vodivost. [7.] 

3.5.3 Sekundární recyklace 
Více degradovaný nebo jinak narušený odpad plastů a pryže, stejně jako 

jejich směsi a heterogenní odpad, jen stěží nalézají uplatnění zpět v původních 
výrobcích. Požadavek racionálního využití vlastností materiálu obsaženého  
v odpadu by však měl zabránit jeho likvidaci. Znamená to tedy, že jsou 
využitelné jako druhotná surovina pro sekundární zhodnocení. 

Úspěšnost sekundárního zhodnocení je z velké části určována výběrem vhodného 
konečného výrobku, neboť nedoceněním skutečných možností a vlastností 
sekundární suroviny dochází k ztrátám, stejně jako jejich přeceněním, které vede 
k produkci zmetků. Rozhodující vliv výběru vhodného výrobku, spolu se širokým 
sortimentem existujících plastových a pryžových výrobků, znamená, že zvolený postup 
zpracovaní se bude vyznačovat modifikacemi zařízení i konstrukce výrobku podle 
místních podmínek a stavu použité druhotné suroviny. Do sekundárního zhodnocení 
plastů lze zařadit zpracování průmyslového i sběrového heterogenního odpadu. 
Patří sem zejména vícevrstvé fólie, podlahoviny, syntetické usně, dopravní pásy  
a vyřazené výrobky, např. přepravky, kabely a obalové materiály. Již tyto uvedené 
skupiny výrobků naznačují pestrost materiálu, jak z hlediska základního polymeru, 
tak i z hlediska přísad a stabilizačních systémů v plastových směsích. Efektivnost  
a rozsah možných aplikací druhotné suroviny určuje homogenita materiálu. 
Dosažení jen teoreticky možné separace podle základního polymeru i podle 
složení přísad a příměsí by problém sekundárního zhodnocení přesunulo na úroveň 
primárního zhodnocení. [7.] 
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3.5.4 Technologické postupy sekundární recyklace 
Výroba granulátu z  plastového odpadu 

Při regeneraci plastového odpadu hraje důležitou úlohu stupeň jeho 
znečištění. Pro regeneraci neznečištěného odpadu byl vyvinut nový typ zařízení 
Retruder RT 100. Jde o kombinaci nožového mlýna (rozmělňovací, popř. mísicí stupeň) 
se šnekovým vytlačovacím strojem. Bezprostřední spolupůsobení obou stupňů 
umožňuje zpracovávat plastový odpad na regranulát. 

Nožový mlýn je rychloběžný (aglomerátor) s přímým dodáváním energie do 
rozmělňovaného nebo míchaného materiálu. Násypka mlýna je v části s pohybem 
materiálu vybavena, účinným vzduchovým i vodním chlazením. Pohon nožového 
mlýna zajišťuje asynchronní motor o příkonu 45 kW při otáčkách 1 500 min 

Vytlačovací stroj je řešen jako jednošnekový. Šnek o délce (vyjádřené v násobcích 
jeho průměru) 15D až 19,5D má vyměnitelný vstupní díl. Tvar šneku je 
přizpůsoben podmínkám zpracování plastů; šnek je přizpůsoben pro vysoké 
tlaky. Provedení šneku je srovnatelné s druhým stupněm běžného dvoustupňového, 
odplyňovacího šneku (první stupeň je zaměněn za nožový mlýn). 

Vstupní část válce je vyměnitelná a radiálně zasahuje do násypky mlýna. 
Válec je vyhříván odporovými tělesy. Mezi topnými tělesy ve válci jsou drážky, které 
zvětšují plošný obsah pro přístup vzduchu při chlazení v případech, má-li se odvádět 
třecí teplo. Energie potřebná pro zpracování plastů se dodává jednak přeměnou 
mechanické energie ve šneku, jednak přívodem tepla ze stěny válce. 

Zpracovávaný materiál, který se při mletí zahřeje, vstupuje do šneku již 
značně předehřátý, a tak ve vstupním pásmu je materiál prakticky již v plastickém stavu. 
K homogenizaci a přesunu materiálu pak ve šneku dochází při teplotě kolem 200 °C. 

Vytlačovací stroj má granulační hlavu. Před hlavou je zařazena sada 
výměnných sít, kde se zachycují nečistoty a neroztavené částice. Postupné zanášení sít 
způsobuje zvyšování tlaku, který se indikuje tlakoměrem. Granulace probíhá 
obyčejně pod vodou. Jen při granulaci PVC se pracuje na vzduchu. Ve vodě se 
granule povrchově ochladí a zároveň se dopraví do vibračního žlabu. V první 
polovině vibračního Žlabu, se granule oddělí od vody a ochladí se na zbytkovou 
teplotu. Ve druhé polovině žlabu se granule dochladí a zároveň se vysuší proudem 
vzduchu. Před pytlováním se pak granulát pneumaticky dopravuje do zásobníku. 

Pro zpracování značně znečištěného plastového odpadu je nutno před zařízení 
zařadit pračku, popř. další čisticí systém. Pračka regenerátu je určena zejména pro 
zpracování znečištěného polyethylenu. První krok zpracování vede k odstranění 
kovů a hrubých nečistot. Tato operace je nutná již při přepravě znečištěných fólií 
pásovým dopravníkem ke stroji, který se skládá z válcové nádoby, v níž se u dna 
otáčí rotor s namontovanými noži. Ve stěně zásobníku jsou namontovány výměnné 
segmenty, opatřené spirálově uspořádanými protinoži. Ve spirálových mezerách je 
rozřezaná fólie transportována silným, proudem vody  
(objemový tok asi 1 500 1 min -1). Drť s vodou se přivádí ke kapalinovému čerpadlu. 
Pohon zařízení je zajišťován společným motorem o příkonu asi 75 kW. 

Nečistoty se v prvním stupni oddělují poměrně složitě. Oddělování začíná  
v průběhu rozmělňování v prvním stupni, pokračuje při transportu ve vodě  
k čerpadlu, v dopravníni potrubí k hydrocyklónu, ve vlastním hydrocyklónu  
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a v odvodňovacím perforovaném žlabu. 

Látky s malou Hustotou se oddělují v odvodňovacím perforovaném žlabu,  
v úpravně vody a v sušicí odstředivce. 

Odvodňovacím žlabem se hrubě rozdrcená a částečně vypraná fólie 
dopravuje k rozmělňování ve druhém stupni. Funkce tohoto zařízení je analogická 
jako u prvního stupně. Liší se pouze menším výstupním otvorem, má více rotujících 
nožů a větší otáčky rotoru. Nečistoty se ve druhém stupni separují pouze v sušicí 
odstředivce, která nahrazuje hydrocyklón z prvního stupně. 

Účinek sušení v odstředivce se zvyšuje přívodem teplého vzduchu. Vlhký 
teplý vzduch se odděluje od drtě v cyklónu, který je umístěnu zásobníku drtě. Ze 
skladovacího zásobníku drtí postupuje k výrobě regranulátu. [7.] 

Vytlačování trubek  hadic z odpadních plastů 
Sběrový tříděný odpad tvořený polyvinylchloridovými obaly od minerálních 

vod, stolního vína a olejů je vhodným materiálem pro vytlačování trubek a hadic. 
Když se odpad zbaví nečistot, drtí se a získaný regenerát se ve směsi  
s polyvinylchloridem může zpracovat na trubky. S rostoucím obsahem regenerátu ve 
směsi klesá teplota měknutí ze 79 °C na 67 °C a houževnatost při zachované pevnosti 
roste. 

Měkčený polyvinylchlorid z vyřazených výrobků i technologického odpadu 
je i v našich podmínkách významnou druhotnou surovinou. [7.] 

Využití recyklátu p ři výrob ě důlních dopravních pásů 
  Důlní dopravní pás má textilní kostru, složenou ze dvou nebo více vložek, 

napuštěných pastou polyvinylchloridu. Na textilní kostru se mezi etážemi 
hydraulického lisu nalisuje krycí horní a spodní vrstva o tloušťce 2 až 4 mm, tvořená 
fólií z měkčeného polyvinylchloridu. Při výrobě těchto fólií se využívá druhotná 
surovina v množství až 80 %. Fólie se vyrábějí válcováním. Druhotná surovina  drť 
měkčeného polyvinylchloridu, se plastifikuje s přísadami a změkčovadly  
v beztlakovém hnětidle a na dvou válcových kalandrech. Fólie s předepsanou 
šířkou a tlouštkou se válcuje na tříválci. Důlní dopravní pásy vyráběné z druhotné 
suroviny mají stejné vlastnosti jako pásy vyráběné z původních surovin. [7.] 

Meliorační trubky, silážní plachty z odpadních plastů 
Tříděný polyethylenový nebo polypropylenový odpad (i značně znečištěný) 

lze zpracovat na regranulát nebo aglomerát po předchozím vypírání. Vypranou  
a vysušenou drť je možno regranulovat na vytlačovacím stroji s filtrací taveniny na 
sítech, která pracují kontinuálně nebo diskontinuálně s hydraulickou výměnou sít. Získaná 
druhotná surovina je vhodná pro výrobu melioračních trubek, silážních plachet apod. Velmi 
efektivní aplikací je výroba trubek pro zemědělství (k povrchovému  
i podzemnímu zavlažování). [7.] 

Vstřikování dílců ze struktůrní  pěny 
Princip výroby dílců ze strukturní pěny je založen na vstřikování plastikovaného  

a homogenizovaného odpadu do chlazené formy. Tímto způsobem lze zpracovávat mnohé 
znečištěné směsi odpadu, např. fólie z kopolymeru akrylonitril/butadien/styren (ABS), 
polystyrenu (PS) a hliníku, nebo odpad z měkčeného PVC a kopolymeru ABS, který se 
vyskytuje v automobilovém průmyslu. 



Vladislav Blažek: Recyklace plastů 

2009  33 

Vedle výroby monolitních dílců, které se mohou využít např. jako lehké krycí desky 
kabelů, je možná i výroba dvoukomponentních dílců. 

Regranulát je možno použít i pro výrobu izolačních dílců pro stavebnictví, tj. 
útvarů tvořených z několika vrstev (tzv. sendvičů). K tomu slouží vstřikovací stroje  
s tříkanálovým rozváděcím systémem. Vnější vrstvy lze připravit z nelehčené původní 
suroviny, zatímco střední vrstvu (jádro) může tvořit druhotná surovina. Tímto postupem je 
vhodné vyrábět velkoobjemové dílce pro elektrotechnický, nábytkářský  
a automobilový průmysl. 

Předpokladem pro výrobu takových ,sendvičových dílců je dobrá adheze mezi 
vrstvami různých materiálů. Rozdílné smrštění jednotlivých vrstev vede při ochlazení  
k jejich separaci. 

Poměrně dobrou přilnavost prokázal plastový jádrový materiál v obalu z PE nebo 
PP. Jako nadouvadlo byl použit azobis (formamid) v množství 0,5 a2 1 %. 

Nevýhodou uvedené techniky je z hlediska hospodárnosti nutnost homogenizace 
materiálu před vstřikováním do formy. Tato příprava není nutná, použije-li se smíšený 
odpad vhodného složení. 

Vedle uvedených technologií bylo realizováno také zpěňování tepelné, izolačních 
desek v konvenčním lisu. Princip metody je založen na využití plynného nadouvadla. 
Dutina formy s proměnným objemem umožňuje, aby se plynné .nadouvadlo při pomalém  
a kontrolovaném zvětšování zpěňovacího prostoru rozpínalo. 

Podle ekonomického rozboru je ve srovnání s popsanou technologií lisování 
výhodnější (z hlediska produktivity práce) vstřikování s použitím vícestanicového stroje 
karuselového typu. 

Domácí plastový odpad s obsahem nečistot asi 4 % vykazoval i bez přídavku 
nadouvadla slabou pěnivost, kterou způsobuje vlhkost obsažená v materiálu. U takto 
lehčených materiálů byla naměřena hustota asi 850 kg m-3. Při použití levných 
nadouvadel, jako je např. uhličitan sodný, citronová kyselina a hydrogenuhličitan 
sodný, byla naměřena hustota asi 700 kg m-3. Menší hustota, asi 560 kg m-3, byla 
naměřena při použití dražších nadouvadel, jako je např. azobis (formamid)  
a 4,4-oxybis(benzen sul fohydrazid). Jednoduchý technologický postup představuje 
technologie lehčením v autoklávu. Rozemletý plastový odpad se zde zpěňuje přímo 
v tlakové nádobě  v autoklávu. Pro tuto technologii byla použita kapalná nadouvadla 
s bodem varu nižším, než je teplota měknutí termoplastového odpadu. 

Rozemletý, nečištěný domácí plastový odpad se plní zároveň s kapalným 
nadouvadlem do autoklávu. Po prohnání propanu, který slouží ke zvýšení tlaku  
a jako dodatečný nadouvací prostředek, se autokláv zahřeje na teplotu měknutí 
plastomeru. Při zvyšování teploty v autoklávu dochází v první fázi, vlivem zvýšeného 
tlaku, k difúzi nadouvadla do částic plastomeru, ve druhé fázi pak, za pomalého 
klesání tlaku, k vlastnímu zpěňování. Struktura pěny je za těchto podmínek 
poměrně hrubá a nerovnoměrná. 

Pokusy bylo zjištěno, že nejlepší struktura pěny vznikne při nejmenší hustotě 
(asi 300 kg m -3). Spotřeba nadouvadla za těchto podmínek je poměrně značná.  
K dosažení uvedené hustoty bylo použito 1,4 % látky inhibující tvorbu zárodků a 25 
% fyzikálního nadouvadla (nejčastěji trichlorfluormethanu nebo pentanu). 
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Velkou spotřebu nadouvadla bude možno patrně minimalizovat zavedením 
recyklačního procesu. [7.] 

Výroba tlustostěnných dílců z plastového odpadu pomocí spékání 
Pro výrobu tlustostěnných dílců z plastového odpadu se využívá technologie 

spékání. Princip je založen na povrchové plastikaci rozemletého plastového 
odpadu. Povrchové ohřátí horkým vzduchem nebo infračerveným zářením 
vyžaduje ve srovnání s úplnou plastikací materiálu relativně jednodušší aparaturu. 
Základní výhodou této metody je možnost vyrábět i dílce s velkou tloušťkou stěn při 
relativně krátké době chlazení. 

Byly vyzkoušeny dvě zásadně odlišné ohřívací metody. U první metody byla 
použita válcová fluidní komora o průměru 200 mm, do níž byl vháněn horký vzduch  
o teplotě asi 200 °C. Vířící materiál byl navíc shora ohříván infračervenými paprsky. 
Ohřátý materiál padal přes rošt do lisovací formy. Tak byly z různých plastových 
směsí vyrobeny desky o tloušťce 12 mm s pracovním cyklem asi 30 s. Tloušťka byla 
omezena malou kapacitou pokusné fluidní komory. 

Druhá ohřívací metoda využívá vlastností polárních vazeb zpracovávaného 
materiálu, a to umožňuje ohřev mikrovlnným zářením. Většina plastomerů  
s výjimkou PVC není polární, bylo proto nutno polaritu vytvořit přimícháním asi 2 % 
sazí. Touto technikou je možno spékat ohřáté odřezky fólií i směsi s jemně 
rozemletými částicemi do tvaru desek s nejrůznější velikostí jádra. Touto technologií 
však není možno dosáhnout hladkých povrchových ploch. Zda se, že tyto výrobky 
jsou ve stavebnictví perspektivní. 

Strukturn ě lehčené výrobky z odpadního plastu 
Strukturně lehčené výrobky lze připravovat i z polypropylenu, který se 

získá z vyřazených akumulátorových skříní. Odpadní polypropylen se mísí s 0,5 
% chemického nadouvadla a vytlačují se strukturně lehčené profily ve tvaru písmene I. 

[7.] 

Využití PUR odpadu 
Také se zpracovává polyurethanový odpad jako přísada do směsí  moplastických 

polyurethanů[1.] 

Postup VinyLoop 
Pro recyklaci některých typů PVC odpadů byl vyvinut postup VinyLoop, 

který vyžívá rozpouštědla k izolaci PVC od mědi, vláken a jiných polymerů. Jedná se  
o vsádkovou technologi i ,  s uzavřenou smyčkou, která spoč ívá v rozpuštění 
PVC ve vhodném rozpouštědle, následném oddělení cizorodých příměsí  
z roztoku filtrací, vysrážení přečištěného PVC a regeneraci rozpouštědla. PVC 
je získáváno zpět ve formě kompoundu vhodného pro další zpracování v aplikacích 
obecného použití. [4.] 

Využití odpadu ze syntetických úsní a barexu pomocí válcování, vytlačování, 
vstřikování,  lisování. 

Výzkumné práce prokázaly možnost zpracování upraveného, tj. rozdrceného 
a homogenizovaného odpadu syntetických usní různými technologiemi, jako je 
válcování, vytlačování, vstřikování i lisování. Při jejich využití jde o problém 
zpracování směsí polyvinylchloridu s krátkými textilními vlákny. Pro výběr 
vhodného výrobku je třeba získat informaci o závislosti či nezávislosti fyzikálně 
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mechanických vlastností na druhu vláken a o vlivu přídavku druhotné suroviny 
na vlastnosti získaného materiálu. Používané textilní. podklady ve výrobě 
syntetických usní jsou různého druhu, např. bavlna, viskóza, polyester, polyamid,  
a mohou tedy rozdílně ovlivňovat vlastnosti směsi (to bylo experimentálně 
prokázáno). Přítomnost vláken ve směsi významně ovlivňuje tažnost, odolnost proti 
dalšímu trhání, rozměrovou stálost a odolnost proti oděru. Vliv jednotlivých 
druhů vláken na tyto vlastnosti je rozdílný. Křivka závislosti jednotlivých veličin na 
množství přítomných vláken, tj. množství přidané druhotné suroviny k původní 
směsi, vykazuje extrémy. Úpravou odpadu na druhotnou surovinu, tj. jeho 
drcením a tříděním, je možno do určité míry od sebe oddělit částice 
polyvinylchloridu a textilních vláken za vzniku tzv. koncentrátu komponent, jímž lze 
upravovat připravované směsi a dosahovat regulace vlastností výsledné směsi. 
Vytváří se předpoklady pro optimalizaci vlastností výsledné směsi. Modifikace vlastností 
připravovaného regenerátu však vyžaduje znalost obsahu vláken v druhotné 
surovině jak z hlediska jejich druhu, tak i z hlediska jejich koncentrace. 

Převedení odpadu na druhotnou surovinu, kterou lze v plastikářském 
průmyslu znovu použít, vyžaduje jeho dokonalou dezintegraci. Získaná dezintegrovaná 
směs má sypnou hmotnost 90 až 130 kg m-3. Pro zpracování je výhodný granulát, který 
lze získat po zpracování v tlakovém hnětiči, popř. ve vytlačovacím stroji s hnětací 
jednotkou, nožovými granulovacími stroji. Takto upravená druhotná surovina má 
mnohostranné použití. Volba podílu druhotné suroviny ve zpracovávané směsi 
bude záviset nejen na zvoleném konečném výrobku, ale také na použité technologii. 
Při ověřovacích zkouškách válcování a vstřikování bylo možno zpracovávat až 50 
hmotn.% druhotné suroviny ve směsi. Při lisování bylo možno zpracovávat až 400 
% druhotné suroviny. Při výběru vhodných aplikací je nutno mít na zřeteli malou 
náročnost na barevné odstíny u výrobku vyráběného z druhotné suroviny. K takovým 
méně náročným aplikacím patří výroba palet, sloupků oplocení, plotových dílců, 
cívek, kabelů, koberečků a zástěrek pro automobily, vyložení zavazadlových 
prostorů dopravních prostředků, ochranných boxů, dlaždic, průmyslových podlah, 
výplní dveří, drenážních trubek, roštů, květináčů, lehkých střešních krytin, izolační, 
středové a podložné vrstvy podlahovin aj. 

Příkladem heterogenního odpadu, který vedle textilních vláken a polyvinylchloridu 
obsahuje ještě polyurethan, je odpad z výroby a zpracování poromerní usně Barex. Při její 
výrobě vzniká například brusný prach,který je z hlediska požární ochrany velmi 
nebezpečný. Brusný prach se využívá ve stavebnictví pro výrobu izolačních desek 
Barexolit. Při jejich výrobě se brusný prach ve směsi se skleněným vláknem pojí 
močovinoformaldehydovou pryskyřicí a lisuje na plošný útvar o objemové 
hmotnosti  76 kg m-3. Pro výrobu těchto izolačních desek lze po rozmělnění použít  
i nezpracovatelný odpad poromerní usně Barex, který vzniká ve výrobě při zpracování 
v obuvnickém průmyslu. Nejkritičtější fází zpracování heterogenního odpadu je jeho 
homogenizace. Ještě donedávna byly podle zkušenosti plastikářských technologů 
směsi polyvinylchloridu, polystyrenu a polyolefinů považovány za nezpracovatelné 
vzhledem k vzájemné neslučitelnosti. Existence procesů, které jsou schopny 
transformovat směsi těchto polymerů na použitelnou taveninu s definovatelnými  
a předpověditelnými vlastnostmi, je určitým překvapením, které je provázeno 
pochybnostmi. Charakteristickou vlastností zařízení pro homogenizaci je schopnost 
převést směs ve velmi krátkém čase do stavu velkých smykových rychlostí při vysoké 
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teplotě, které jsou nezbytné pro dosažení intenzivního míchání. To dovoluje 
homogenizaci v polokapalném stavu. Velmi krátké doby setrvání směsi  
v homogenizátoru jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo rozkladu méně stabilních 
polymerů ve směsi, např. polyvinylchloridu.Plasty jsou relativně drahým materiálem,  
a proto se v primárním zpracování často používají pro výrobky s relativně tenkými 
stěnami. Protože tenkým jsou neodlučitelné od heterogenního plastového odpadu, 
nesmějí narušovat proces zpracování. Zůstávají. však v materiálu jako heterogenní 
centra, která mohou ovlivňovat vlastnosti konečných výrobků. Proto je 
zpracování heterogenního odpadu orientováno obvykle na tlustostěnné 
výrobky s tloušťkou stěny 20 až 30 mm (jen ojediněle pod 5 mm). 

S tloušťkou stěny výrobku souvisí relativně velké množství spotřebovaného 
materiálu, a tedy i velká spotřeba technologické energie pro ohřev a chlazení. 
Použitím regranulátu se tato energie spotřebovává dvakrát. Z energetického 
hlediska je tedy výhodné zpracování heterogenního odpadu přímo na finální 
výrobek. Byly proto vyvíjeny postupy a speciální zařízení, která umožňují 
respektovat uvedená kritéria. Mezi nejznámější postupy patří Reverser, Remaker, 
Regal . 

Pro výrobu jednoduchých výrobků podobného charakteru z plastového 
odpadu je určen rovněž postup vytlačování s plastikací frikčním teplem (tzv. 
Klobie). Byl vyvinut pro zpracování heterogenního odpadu plastů s obsahem 
minimálně 50 % polyolefinu na jednoduché výrobky, jako jsou díly na ploty, 
tyče apod. Náklady na jejich výrobu jsou sice vyšší o 10 až 15 % než při výrobě ze 
dřeva, ale hlavním přínosem je likvidace odpadu. 

Výrobky takto produkované z heterogenního plastového odpadu se 
hmotností odlišují od klasických plastikářských výrobků a spíše nahrazují sortiment 
výrobků dříve zabezpečovaný dřevozpracujícím průmyslem. Touto skutečností 
lze zdůvodnit malý zájem plastikářského průmyslu o sekundární zhodnocení 
heterogenního, technologického nebo sběrového odpadu. [7.] 

Technická maziva 
Rozmanitost možností využití plastového odpadu dokresluje použití 

regenerovaného polyethylenu jako přísady k technickým mazivům. Rozpuštěním 
odpadního polyethylenu laminovaného na papíru v minerálním oleji při teplotě 90 
až 100 °C bylo získáno mazivo použitelné při válcování ocelových trubek za studena. 
Mazivo  
s obsahem 20 hmotn.% polyethylenu se nanáší na trubky máčením při teplotě 110 
až 120 °C. Po ochlazení se trubky válcují. Mazivo zmenšuje radiální tlak na válec 
a osové síly. Tím se dosahuje vyšší životnosti válcovacích kalibrů. [7.] 

Obohacení silničních povrchů odpadními plasty 
Značně znečištěný heterogenní odpad bez třídění může být využit při budování 

silničních povrchů, neboť zlepšuje vlastnosti používaných pojiv. Používají se dva 
druhy pojiv, a to pojiva asfaltová a dehtová. Netříděný plastový odpad může být 
použit jako přísada k oběma typům. Dosahuje se tak zvýšení životnosti povrchů, 
a to asfaltových při 40 °C až 5krát a dehtových při stejné teplotě až 2,5krát. 
Zjištěné modifikační působení plastového odpadu na životnost silničních povrchů 
vytváří předpoklady pro další rozvoj této aplikace.Vyššího efektu zhodnocení se 
dosahuje u tříděného odpadu plastů, neboť směsový odpad vyžaduje při běžném 
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plastikářském zpracování přídavek přísad, aby se zlepšila jeho mísitelnost.  
U polyethylenového a polystyrenového odpadu zlepšuje mísitelnost přídavek 
kopolymeru ethylen/vinylacetát nebo ethylen/butylakrylát. Ethylen/vinylacetát je 
účinnější, neboť již v koncentraci 10 % potlačuje nepříznivý vliv polystyrenu. [7.] 

Zemědělství a lesnictví 
Široké možnosti aplikace druhotných plastových surovin skýtá zemědělství  

a lesnictví. Zabezpečení výživy při nízké výměře zemědělské půdy vyžaduje použití 
nových metod v pěstování zeleniny a ovocných i lesních stromů. Nové pojetí 
průmyslové výroby balíčkovaných nebo obalových sazenic vyžaduje široký 
sortiment různých kořenáčů, fóliových obalů, velkoobjemových kontejnerů, které 
mohou být zhotoveny z druhotných plastových surovin. 

Kombinace textilního a plastového odpadu se využívá při nové technologii 
pokládání trávního koberce na exponovaných a svahových územích. Travní 
koberec je vypěstován na plastové podložce. Prorůstá mřížkou a s touto 
podložkou se pokládá na upravený povrch. V nosné plastové podložce trávního 
koberce jsou zabudovány živiny (hnojiva), které se postupně uvolňují a podporují 
růst rostlin i stromů. [7.] 

Využití netříděných  plastových odpadů s příměsí ostatních odpadů 
Netříděné plastové odpady ve směsích s dalšími materiály (prach, dřevo, 

hliník, papír, lepenka) se zpracovávají na přepážky, cívky, laťky na ploty, meliorační 
trubky apod. [1.] 

 Zpracování heterogenního plastového odpadu 
Perspektivní metodou zpracování heterogenního termoplastového odpadu je 

plastikace a homogenizace taveniny, založená na tzv. Weissenbergově efektu. 
Diskový vytlačovací stroj, vyvinutý koncem padesátých let, představoval využití 
Weissenbergova efektu v praxi (obr. 5.), 

Viskoelastický materiál je namáhán smykovým napětím v pracovní 
štěrbině, dochází k intenzívní plastikaci a homogenizaci vytlačovaného materiálu. 
Současně se část hnětací práce přeměňuje v teplo, které spolupůsobí při tání 
polymerního materiálu. Množství vzniklého tepla je ovlivněno především viskozitou, 
smykovou rychlostí a množstvím taveniny namáhané smykem. V průběhu 
hnětacího děje vzniká elastická složka deformace, jejímž vlivem dochází  
k dostředivému pohybu a vytlačování taveniny z výstupního otvoru. 

Základní rysy diskového vytlačovacího stroje lze charakterizovat těmito 
vlastnostmi: 

1.vytlačovaný materiál je podroben mechanickému i tepelnému účinku zároveň; 

2.poměrně krátké zdržení materiálu v pracovní štěrbině umožní zpracovávat plasty 
citlivé na teplo, popř. umožní použít přísady, jež by dlouhodobým působením tepla 
degradovaly; 

3.míchací vlastnosti diskového vytlačovacího stroje jsou vynikající. Výrobní 
kapacita stroje je však vlivem malé výtlačné síly poměrně malá. U. klasického 
šnekového vytlačovacího stroje je tomu naopak. 
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Obrázek č.5. Schéma diskového vytlačovacího stroje 

1  rotor, 2  čelní deska (stator), 

3  vytlačovací hlava, 4  topná tělesa, 5  násypka, 6  chlazení [7.] 

Příspěvek z Technického týdenníku k dané technologii. 

Recyklace odpadů z polymerních materiálů bez kompromisů 

Na velkém mezinárodním veletrhu Kř98 konaném na podzim 1998 v Disseldorfu 
vystavovala rakouská firma Erema Ansfelden/Linz nové, cenově velmi výhodné zařízení 
na ekonomickou recyklaci plastových odpadů.  

Jde o nový aglomerátor, na němž se mohou zpracovávat i silně znečištěné směsi 
odpadů termoplastů s podíly ze síťovaných materiálových fragmentů anebo netavitelných 
frakcí, na sypký materiál podobný aglomerátu. Stroj se vyrovná s vysokým, jakož  
i kolísajícím obsahem vlhkosti ve výše uvedených odpadech, aniž by to mělo negativní 
vliv na kvalitu recyklace. Je vhodný i na bezvadné zpracování materiálů s nízkou sypnou 
hustotou. Je možné aglomerovat i okrajové pásy z výroby fólií bez předběžného drcení. 
Stroj dokonce v určitých šířkách pásu samočinně optimalizuje kolísající zásobování 
odpadem a aglomeruje vysoce kvalitní recyklát.  

Další aplikační oblast je homogenizace stejných typů odpadů polymerních 
materiálů, avšak s rozdílnými viskozitami. Sypký materiál vyrobený v aglomerátoru je 
spolehlivě homogenizován ve velkých míchacích silech na aglomerát o konstantní 
viskozitě.  

I když termoplastické materiály jsou při této technologii lehce nataveny, nedochází 
k žádnému tepelnému poškození. Aglomerátor je vhodný pro vynikající zpracování odpadů 
tepelně citlivých polymerních materiálů. Velmi slibné jsou i aplikace, při nichž se z této 
směsi - v druhém pracovním kroku - mohly vytlačovat desky s vlastnostmi podobajícími se 
dřevu.  

Popisovaný aglomerátor se skládá z typického řezacího a zhutňovacího zařízení 
firmy Erema se speciálně pro tyto účely konstruovaným jednošnekovým vytlačovacím 
strojem, který je na ně tangenciálně napojen. V řezacím a zhutňovacím zařízení se uvedený 
materiál v jednom pracovním sledu rozdrtí, homogenizuje a frikcí rotujících řezacích nožů 
ohřeje, usuší a předběžně zhutní. Speciální, extrémně krátký "šnek vytlačovacího stroje" 
přejímá plynule homogenizovaný materiál a dopravuje jej nejkratší cestou - jen lehce 
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natavený do granulačního zařízení. Granulace částečně natavených profilů probíhá novým, 
firmou Erema patentovaným systémem.  

Aglomerát, resp. recyklát vyrobený touto technologií se vyznačuje přibližně stejnou 
velikostí částic, vysokou sypnou hustotou, jakož i minimálním podílem jemných částeček.  

(mt) [11.] 

Další známé metody zpracování heterogenního odpadu jsou postupy 
Reverser, Remaker a Regal. 

Postup Reverser 
Zařízení pro postup Reverser bylo na trh uvedeno v roce 1972. Bylo 

vypracováno zhodnocení značně znečištěného plastového odpadu. Lze jím zpracovávat 
libovolné směsi z polyolefinu, polystyrenu, polyvinylchloridu,, polyamidu  
i kopolymeru ABS. Směsi odpadu mohou obsahovat až 50 hmotn.% neplastových 
složek, jako jsou písek, sklo, papír, hliníková  fólie, textil. 

Pro zpracování je třeba materiál rozdrtit na částice o velikosti 8 až 12 mm. 
Rozdrcený materiál se zpracovává dvoustupňově. Princip zařízeni pro postup 
Reverser je znázorněn na obr. 6. První stupeň tvoří horizontální vytlačovací stroj, 
opatřený krátkým šnekem o délce odpovídající 3,75násobku průměru s velkým 
kompresním poměrem. Šnek je zakončen kuželem, který se otáčí  
v kuželovém nástavci, v němž je možno výměnným kroužkem měnit štěrbinu. 
Drážkovaný kužel tvoří spolu s kuželovým nástavcem hnětací sekci, v niž velkým 
smykovým, namáháním dochází k dissipaci energie, tavení heterogenního odpadu  
a k dokonalé homogenizaci a dispergaci i nemísitelných polymerů. Konstrukce 
hnětací či dispergační sekce je řešena tak, aby k maximálnímu smykovému namáhání 
došlo na jejím konci. Zhomogenizovaná tavenina na vstupuje do zásobníku, z něhož je 
dopravována do forem vertikálním šnekern, s osovým posuvem. Konečnou fází 
procesu je tedy nízkotlaké vstřikování, které se nazývá intruze. Výrobci 
plastikářských strojů a zařízení nabízejí řadu různých modifikací tohoto principu 
pro zpracování heterogenních plastů.  

Do této skupiny lze zařadit linku na zpracování heterogenního odpadu, v níž 
je jako plastikační agregát využit místo šnekového stroje speciální hnětač, tvořený 
rotorem a statorem, v němž pod tlakem dochází třecím teplem k natavování 
odpadu a k jeho homogenizaci. Konečnou fázi zpracování je lisování. [7.] 
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Obrázek č.6. Schéma plastikace heterogenního plastového odpadu postupem Reverser 

1 vstup drceného odpadu, 2  násypka, 3  šnekový vytlačovací stroj, 4  hnětací  
a dispergační hlava, 5  vyměnný kroužek, 6  zásobník, 7  vstřikovací šnek,  
8  výstup taveniny 

Postup Remaker 
Při tomto postupu se rovněž využívá nízkotlakého vstřikování. Plastikaci 

zajišťuje šnek s hlubokými závity, který je vybaven trhací sekcí. Plastikovaný 
materiál lze vstřikovat do levných hliníkových forem. Konstrukce strojů umožňuje 
zpracovávat buď druhotnou plastovou surovinu, nebo původní plasty i s příměsí 
neplastových materiálů. Typovou řadou je umožněna produkce vstřikovaných 
výrobků o hmotnosti 1 000 až 2 500 g. [7.] 

Postup Regal 
Rovněž tento postup byl vyvinut pro zpracování heterogenního a značně 

znečištěného plastového odpadu, který se drtí na částice o stejné velikosti. Drť je 
dopravována do míchačky, kde se v potřebném poměru mísí různé druhy odpadu. Lze 
zpracovávat odpad s kovovými částmi, neboť se nepoužívá vytlačovací stroj. Klíčovým 
místem tohoto postupu je ,converter", do něhož se drť dopravuje pneumaticky.  
V ,converteru" se vytváří vrstva drtě na nekonečném pásu, která se ve vyhřívaném 
tunelu vyhřeje nad teplotu bodu měknutí a potom se slisuje na plošný útvar 
(desku) o tloušťce od 2 do 20 mm. Takto připravená deska je poloprodukt, který je 
třeba dále tvarovat v hydraulickém lisu do žádaného tvaru. Lisovat se může rovněž do 
forem. ,Converter" je konstruován stavebnicově a lze jej rozšiřovat modulem pro ohřev  
a lisovacím modulem. Rozšíření zvětšuje výkonnost zařízení o 500 kg h. Tak lze vyrábět 
různé prefabrikáty, tvárnice, rošty, ozdobné panely apod. [7.] 

3.6 Chemická recyklace 
Chemická recyklace plastových odpadů používá technologické postupy, při kterých 

probíhají chemické reakce. V průběhu procesu chemické recyklace jsou 
plastové odpady podrobovány působení zvýšené teploty, a to bud' v nepřítomnosti 
kyslíku, případně za přídavku vodíku, nebo i v oxidačním prostředí. Jsou tak 
štěpeny na nízkomolekulární sloučeniny svým charakterem často dosti podobné ropným 
frakcím. Takto vzniklé produkty pak mohou najít uplatnění v celé řadě odvětví 
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chemického průmyslu, včetně výroby plastů. Tepelné krakování plastového odpadu 
se provádí: 

1. pyrolýzou  

2. zplynováním  

3.hydrogenací  

  Protože získané uhlovodíky jsou nejčastěji využívány jako surovina  
v petrochemickém průmyslu, je třeba dodržet obsah halogenovaných sloučenin v řádu 
ppm. Z tohoto důvodu jsou sebrané směsné plastové odpady předem upravovány. Tato 
předchozí úprava spočívá ve vytřídění a „naředění" odpadů s vyšším obsahem 
chloru odpady s nízkým, nebo žádným obsahem chloru. Další možností, která je 
používána v současně provozovaných jednotkách, je tepelné odstranění halogenů před 
vlastním zpracováním odpadu, pyrolýzou v kapalné fázi nebo ve fluidním loži. 
Vznikající chlorovodík bývá neutralizován nebo průmyslově využit. V současnosti 
existuje několik jednotek pracujících na komerčním základě, zatím co další jsou ve 
vývoji, nebo jsou provozovány v ověřovacím režimu 

Chemická recyklace odpadů, ve kterých je dominující složkou PVC (více než 
30%), například kompozitní výrobky, je především určena k zpětnému získání 
chlorovodíku, ale také uhlovodíku. Vznikající uhlovodíky jsou využity buď jako 
chemická surovina či energetické palivo. Řada technologických procesů byla 
navržena tak, aby byla schopná si poradit s odpadem bohatým na obsah PVC. Prakticky 
všechny tyto postupy jsou v ranných stádiích vývoje a jsou nejčastěji založeny na 
technologiích typu: 

vysokoteplotní rozklad v rotačních pecích, 

zplynování na kovovém či struskovém loži, 

pyrolýza ve fluidním loži. 

Získávaný chlorovodík je po přečištění používán jako surovina  
v oxichloraci při výrobě vynilchloridu - monomeru pro výrobu PVC.. 

Existují i  j iné postupy chemické recyklace plastů, založené na 
depolymerací plastu a zpětném získání příslušného monomeru - základní 
stavební jednotky daného plastu. Tyto postupy nejsou příl iš rozšířené 
vzhledem k tomu, že se hodí pouze pro omezený okruh plastů, jako jsou 
polyamidy, tereftalátové plasty, případně akrylátové plasty. Příkladem může být 
hydrolytická depolymerace polyamidu  na kaprolaktam. [4.] 

Další možností chemické recyklace je příprava polymerů rozpustných ve vodě. 
Je patrné, že postupy chemické recyklace jsou obecně technologicky obtížnější, 
složitější a ekonomicky náročně jší, než postupy fyzikální. Na druhé straně 
umožňují  zhodnocení odpadů na kvalitní výrobky - suroviny i v takových 
případech, kdy fyzikální postupy nemají žádnou šanci. Nicméně chemická 
recyklace musí být považována za rovnocennou fyzikální ze dvou důvodů:  
zaprvé je nutné disponovat technologi i méně cit l ivou na netříděný  
a znečištěný odpad a za druhé je třeba rozšířit recyklační kapacity pro větší množství 
odpadů.Předpokladem pro to je existence celé řady kompozitnich, nebo více 
materiálových výrobků, kdy pro správnou funkci jsou v těchto výrobcích 
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jednotlivé materiály spojeny tak, že není možné je ekonomicky roztřídit na 
jednotlivé materiály pro recyklaci. Příkladem takových výrobků jsou 
laminované folie, koženky, obuv, interiéry automobilů, ve kterých je použita řada 
různých materiálů. 

3.6.1 Pyrolýza 
Cílem termického štěpení či pyrolýzy odpadu je rozštěpení makromolekulárních 

látek na malé molekuly, aniž by se rozrušily hodnotné vazby mezi uhlíkem  
a vodíkem. Při energetickém využití produktů pyrolýzy není závadou vytvoření 
vazby s kyslíkem, a tak lze pro generování potřebného množství tepelné energie  
k rozštěpení makromolekul využít exotermické oxidační reakce. Různé postupy 
pyrolýzy se vzájemně liší způsobem transportu tepelné energie do pyrolyzovaného 
materiálu a také použitým zařízením. Z hlediska rychlosti probíhajícího tepelného 
štěpení, tj. doby reakce, resp. doby setrvání v pyrolýzním reaktoru, je možno 
pyrolýzní zařízení a postupy rozdělit na: 

— postupy s dlouhou reakční dobou (delší než 20 min) 

— postupy s krátkou reakční dobou 

Do první skupiny patří postupy, které pro pyrolýzu využívají tavicí kotle, 
šachtové pece, komorové pece, šnekové reaktory a rotační bubnové pece. Druhou 
skupinu tvoří zařízení s fluidními reaktory a reaktory s tekutým ložem tvořeným 
např. roztavenou solí. [7.] Pyrolýzní technologie pro zpracování odpadů se začaly  
v průmyslově vyspělých zemích rozvíjet v 70. letech. Dosavadní laboratorní  
a poloprovozní zkoušky ukázaly, že pyrolýza je nákladnější než spalování a jsou 
problémy zejména se zneškodňováním pevných materiálů (pyrolýzní koks) a kapalných 
uhlovodíků, vznikajících při pyrolýze. Na druhé straně při pyrolýze činí menší potíže 
zneškodňování plynných emisí. [1.]   

3.6.2 Technologické postupy pyrolýzy plastů 
Mitsubishi 

 Postupu Mitsubishi využívá k pyrolýze směsových plastů tavicí kotel je na  
obr. 7. Rozdrcený plastový odpad se po vysušení dopravuje šnekovým podávačem do 
tavicího kotle. Zde se z polyvinylchloridu při teplotě asi 300 °C odštěpuje chlorovodík, 
který se vede přes chladič do absorpční věže a získává se kyselina chlorovodíková. 
Roztavené plasty se po dehydrochloraci přepouští do pyrolýzního kotle, který je nepřímo 
vyhříván spalnými plyny. Plasty se štěpí při teplotě taveniny v kotli 400 až 500 °C. 
Míchání taveniny je zajišťováno přečerpáváním. Část taveniny je odváděna do 
spalovacího hořáku a spalné plyny vyhřívají pyrolýzní kotel a topný kotel. Tento 
postup při zpracování polyethylenu, polypropylenu a polystyrenu poskytuje  
2 až 5 hmotn.% plynu a 95 hmotn.% oleje s velkým obsahem alkanů a alkenů. Získaný 
pyrolýzní olej dosahuje hodnoty specifického spalného tepla 44 až 47 MJ kg -1. Velký 
obsah alkanů a alkenů v pyrolýzním oleji umožňuje zpracovat olej efektivněji jako 
petrochemickou surovinu než jako surovinu energetickou. 



Vladislav Blažek: Recyklace plastů 

2009  43 

 
Obrázek č.7. Dvoustupňová pyrolýza plastů podle postupu Mitsubishi 

1  odpad plastů, 2  drtič, 3  sušení odpadu, 4  zásobník, 5  plnicí násypka, 6  dávkovací ventil, 
7  podávací šnek, 8  tavný kotel, 9  pyrolýzní reaktor, 10  vodní chladič, 11  chladič,  
12  olejový odlučovač, 13  odběr zbytků, 14  absorpční kolona, 15  neutralizační věž,  
16  olejový odlučovač, 17  zásobník roztoku hydroxidu sodného, 18  plynoměr, 19  zásobník 
kyseliny chlorovodíkové , 20  zásobník pyrolýzního oleje, 21  spalovací komora, 22  výstup 
spalných plynů, 23  přívod hydroxidu sodného, 24 vstup páry, 25  vstup vzduchu,  
26  přebytečný pyrolýzní plyn, 27  přebytečný pyrolýzní olej 

Šachtová pec 
Na obrázku 8. je schéma postupu, který se využívá k přeměně domovního,  

a speciálního odpadu na energetickou surovinu. Teplo pro štěpení zpracovávaného 
odpadu je do šachtové pece dodáváno předehřátými pyrolýzními plyny (na 700 °C). 
Pyrolýzní plyn odchází z šachtové pece s teplotou 400 až 600 °C. Část plynu je vedena do 
předehřívače a zpět do šachtové pece. Z přebytečného pyrolýzního plynu se oddělí topný olej 
a část vyčištěného topného plynu se používá k předehřívání pyrolýzního plynu. Postup 
využívající šachtovou pec lze modifikovat pro zpracování ojetých plášťů.Rozdrcené pláště 
se pyrolyzují při teplotě 450 až 500 °C. Saze a kovové zbytky se odebírají ze dna reaktoru. 

 
Obrázek č.8. Pyrolýza domovního odpadu. 

1  šachtový reaktor, 2  pohyblivé rošty, 3  odlučovače částic, 4  výměník tepla, 5  ventilátor, 
6 ohřívač pyrolýzního plynu, 7  vstup odpadu, 8  dělič, 9  odpadní voda, 10  odběr 
přebytku pyrolýzních plynů, 11  odvod spalných plynů, 12  odběr sazí a pyrolýzních 
z b y t ků ,  1 3  o d bě r  pyrolýzních olejů, 14  přívod spalovacího vzduchu 
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Garrett 
Postup Garrett vyžaduje komplexní úpravu zpracovávaného materiálu. Do reaktoru 

tvořeného vertikální ocelovou trubkou se pneumaticky dopravuje drcený odpad a zároveň  
i přenášeč tepla. Jako přenášeče tepla se využívají zuhelnatělé pyrolýzní zbytky zahřáté 
v oddělené peci na 760 °C. Na jeden hmotnostní díl zpracovávaného odpadu se do 
pyrolýzního reaktoru dodává pět hmotnostních dílů rozehřátého pyrolýzního koksu. 
Odpad se v reaktoru štěpí a vzniká pyrolýzní plyn a nový pyrolýzní koks. Teplota směsi na 
výstupu z reaktoru dosahuje 500 až 510 °C. V cyklónu se oddělují plynné komponenty od 
pyrolýzního koksu. Z plynné složky se ochlazením získá topný olej, který se vyznačuje 
zanedbatelným obsahem síry a velkou výhřevností. Ušlechtilá paliva získávaná tímto 
procesem obsahují až 92 % energie ze zpracovávaného odpadu. 

Takuma 
Pro zpracování plastového odpadu s velkým obsahem polyvinylchloridu byl 

vyvinut postup Takuma. Podle tohoto postupu se při teplotě 280 až 300 °C dosáhne 
dehydrochlorace asi za 40 min. Uvolněný plynný chlorovodík se v absorbéru zachycuje do 
vody (získává se kyselina chlorovodíková). Vzniklý karbonizovaný zbytek spolu  
s nerozloženým zbytkem zpracovávaného plastového odpadu se spaluje. 

Sanyo 
Pro značně znečištěný plastový odpad nebo pro heterogenní odpad je 

dvoustupňový postup Sanyo, který využívá mikrovlnného ohřevu materiálu  
a používá šnekový pyrolýzní reaktor. Schéma postupu je znázorněno na  
obr.9. Rozdrcený plastový odpad se pro zvýšení absorpce energie při mikrovlnném 
ohřevu mísí s karbonizačními zbytky po štěpení polyvinylchloridu a vstupuje do 
tavicí pece. Tavenina po dehydrochloraci vstupuje do šnekového pyrolýzního 
reaktoru. Doba setrvání v reaktoru je 10 až 20 min. Přítomný polyethylen a 
polypropylen v odpadu přechází z 10 hmotn. % na plynné produkty a z 90 hmotn. % na 
olej, který je tvořen převážně alkany a alkeny s 7 až 20 atomy uhlíku v řetězci. Uvolněný 
chlorovodík se zachycuje v absorpční koloně do vody (získává se kyselina 
chlorovodíková). 

 
Obrázek č.9. Pyrolýza plastů ve šnekovém reaktoru s použitím mikrovlnného ohřevu podle postupu Sanyo. 

1  vstup odpadu, 2  drtič, 3  zásobník, 4 tavicí pec, 5  zásobník taveniny, 6 mikrovlnný 
ohřev, 7  pyrolýzní reaktor, 8  destilační kolona, 9  zásobník těžkého oleje, 10  zásobník 
lehkého oleje, 11  pračka plynů, 12  spalování odplynu, 13  absorpce chlorovodíku,  
14  zásobník kyseliny chlorovodíkové, 15  neutralizační nádrž, 16 zásobník roztoku 
hydroxidu sodného, 17  zásobník neutralizovaného kapalného odpadu. 
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Tabulka č.3. Reakční entalpie pyrolytického štěpení některých plastů 

Reakční entalpie 
Plast 

[MJ kg-1] 

polyethylen 2,52 

polypropylen 2,24 

polyvinylchlorid 0,23 

polystyren 1,18 

polymethylmethakrylát 0,69 

modelóvá směs*) 2,0 

[7.] 

 Metoda PWI 
      Jednou z nejmodernější metod likvidace plastového nerecyklovatelného odpadu je 
proces Plastic Waste Injektion (PWI). Tento proces představuje účinnou likvidaci 
plastového odpadu, který je uváděn výfučnami do vysoké pece. Pyrolýza plastů, 
probíhající za vysoké teploty, pak zajistí dokonalou likvidaci plastů. Tento technologický 
proces byl vyvinut známou lucemburskou inženýrskou firmou Paul Wurth S. A. ve 
spolupráci s organizací Der Grune Punkt – Duales Systém Deutschland AG, která se 
zabývá sběrem obalového odpadu v Německu a je proto ideálním zdrojem vyseparovaného 
plastového odpadu. 

      Do směsky se používají směsné plastové odpady, které nejsou vhodné pro 
materiálovou nebo surovinovou recyklaci. Směs určená k spálení v pecích obsahuje 
různorodé typy plastů. Připravuje se z ní směska s obsahem minimálně 90 hm. % plastů. 
Největší podíl ve směsy představují polyolefiny, jichž je minimálně 70 %. Jde o směs 
polythylenu (PE-HD, PE-LD, PE-LLD, PE-UHMW a další) a polypropylenů (PP), max. 26 
hm. % směsi polystyrenů (PS), polykarbonátů (PC), polyesterů (PET, PBT), akrylátů 
(PAK, PAN, PMMA) a jiných plastů. Maximálně čtyřmi procenty jsou zastoupeny 
technické plasty a elastomery jako jsou PVC, polyamidy, polyuretany, fluorové polymery 
aj. Podstatným požadavkem je, aby směs obsahovala minimum halogenů, dusíku a síry. 
Celkový obsah chloru a fluoru ve směsce je omezen na max. 2 hm. %. Také další složky 
jsou limitovány: obsah kovů na max. 1 hm. %, nespalitelný zbytek při 650 oC 
z minerálních plniv na max. 4,5 hm. % a obsah vlhkosti na max. 1 hm. %. Směs plastových 
dílů se mele na granulát velikosti zrna pod 10 mm se sypnou hmotností min. 0,3 kg.dm-3  
a dopravuje pneumaticky do zásobníku, k vážení a do násypky. Z násypky proudí 
ejektorem stlačeným vzduchem do injektoru, jimž se vstřikuje do vysokopecního větru 
s teplotou 1200 oC. S větrem prochází směska výfučnami do pracovního pásma vysoké 
pece s teplotou plamene 2000 – 2300 oC. Množství, které je možné dávkovat, se liší podle 
jednotlivých druhů plastů. U polystyrenu je to 150 až 180 kg na tunu tekutého kovu. 
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Technické a nízkovýhřevné plasty se dávkují v množství až 100 kg na tekutého kovu. Pro 
srovnání: uhlí se dávkuje do 250 kg na tunu tekutého stavu. 

Účinnost metody PWI  

      Účinnost procesu a pyrolýzy závisí na teplotě plamene na konci výfučny, která je 
dána množstvím plastů vstřikovaného do pece a jeho výhřevností. Největší výhřevnost 
mají neplněné polystyreny, polyolefiny a polyestery. Na nejnižší úrovni nacházíme 
technické plasty a plasty plněné sklem a minerálními plnivy. Výhodou tohoto procesu je, 
že vlivem velmi vysoké teploty větru s obsahem 22 % kyslíku začíná spalování již před 
vstupem do vysoké pece. V pracovním prostoru vysoké pece pak probíhá dokonalá 
pyrolýza spalin plastů. Po prostupu směsky s rudou a koksem výsledný plyn obsahuje oxid 
uhelnatý, oxid uhličitý, vodík, vodní páru a případně čpavek a sirovodík. Na rozdíl od 
spaloven odpadu a vlivem nízkého podílu halogenů ve směsce nepřekračují emise 
polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů PCDD/F (jako toxický ekvivalent TE) 
ve spalinách vysokopecního plynu hodnotu 2 pg.m3 , a proces PWI tak splňuje nejpřísnější 
evropské předpisy na ochranu ovzduší. Pro provozovatele vysokopecních zařízení je 
proces i ekonomicky zajímavý z hlediska intenzifikace procesu výroby surového železa. 
V současné době hledá firma Paul Wurth S.A. možnosti procesu PWI pro likvidaci 
plastových odpadů s větším podílem technických plastů a méněhodnotných hodnotných 
halogenovaných plastových odpadů. [12.]  

3.6.3 Zachycování škodlivin ze spalin 
Chemický stupeň zachycování škodlivin ze spalin je složitý chemický závod  

a jeho zařazením se podstatně zvyšují náklady na spalování. 
Prakticky ,všechny moderní spalovny dnes používají způsob, kde se do proudu  

spalin rozprašuje hydroxid vápenatý ,který váže kyselé plyny a tím snižuje těkavost kovů 
Současně  se zdokonaluje i způsob zachycování škodlivin v elektrofiltrech, případně 
textilních filtrech, na nichž se zachytí i částice o velikosti 1-5µ m, které jsou 
nebezpečné tím, že pronikají až do plicních sklípků. 

U průmyslových spaloven je třeba zvlášť dbát na možnost vzniku toxických 
exhalátů. Některé látky mají sklon k vysoké kouřivosti (pryž, plasty, aromáty). Proto se 
musí za hlavním spalovacím prostorem použít dohořívací komora, kde se za teplot 
vyšších než 1200 °C spálí i saze a těžko rozložitelné organické sloučeniny. 

Spalováním se odpady přeměňují na chemicky nereaktivní substance obsažené ve 
škváře, která se zpravidla vyváží na skládky. Škvára ovšem není zcela inertní odpad, 
protože se z ní mohou vyluhovat různé soli. Po úpravě, která spočívá ve snížení obsahu 
vody, odloučení jemných podílů a ponechání škváry několik měsíců vyzrát, lze ji použít pro 
stavební práce, zejména pro zásypy inženýrských sítí, k výrobě tvárnic a jako náhradní 
materiál při výrobě betonových směsí pro méně náročné účely. 

 Pro posuzování škodlivosti spaloven je rozhodující, jaký je podíl emisí ze 
spaloven, zejména dioxinů a furanů, z celkového množství jejich emisí produkovaných 
ostatními zdroji. Je nepochybné, že spalování odpadů je zdrojem znečištění prostředí, což 
je ovšem nezbytným průvodním jevem všech fyzikálně chemických technologických 
procesů.Snížení emisí na nulovou hodnotu je zatím zcela nereálné. Negativní vliv těchto 
emisí však musí být porovnán s celkovým pozitivním vlivem spaloven na prostředí. Při 
splnění všech požadavků moderního odpadového hospodářství, včetně omezení vzniku  
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a recyklace odpadů, jejich kladné působení jasně převládá. [1.] 

Poznámka 
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, lze odpady spalovat jen tehdy, 

jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší (zákon č. 
86/2000 Sb.) a o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.). Za energetické využití 
odpadů se spalování odpadů považuje pouze ve dvou případech, a to: 

• použitý odpad nepotřebuje pro vlastní zapálení ke spalování podpůrné palivo  
a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, 

• odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu 
energie nebo materiálů (podle předpisů o ochraně ovzduší). 

Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny uvedené podmínky spalování, jsou 
zařízeními k odstraňování odpadů. Spalovny odpadů, které využívají energii, odpad 
neodstraňují, ale energeticky využívají. [2.] 

3.6.4 Zplyňování 
Na kvalitativně vysoké úrovni a technicky dokonalejší je převedení 

energie obsažené v tuhém odpadu (tuhém palivu) do plynné fáze, tj. získání plynného 
paliva. Plynné palivo umožní mnohem větší účinnost při využití energetického obsahu, 
možnost rozvodu až ke spotřebiteli, možnost akumulace a využití podle skutečné 
denní spotřeby. Technickou předností je vznik značně menšího množství plynných 
produktů než při spalování. Realizace čištění menšího množství plynů, a tím i dokonalejší 
ochrana životního prostředí je investičně i provozně levnější. Proto budoucnost 
energetického zhodnocení plastového a pryžového odpadu, stejně jako městského 
odpadu, bude patřit zušlechťování tuhého odpadu a jeho převodu na plnohodnotný 
energetický zdroj, např. na topný plyn nebo olej. Plynné palivo může být hlavním 
produktem zpracování nebo vedlejším produktem zušlechťovacího procesu 
energetického využití odpadu, jímž je pyrolýza. 

Spalitelné uhlíkaté látky v odpadu se na hořlavé plyny přeměňují tepelným 
štěpením a nedokonalým spalováním. Uplatňují se oxidační i pyrolytické reakce. 
Technicky jsou propracovány různé postupy, které zahrnují procesy převážně oxidační, 
charakterizované vznikem topného plynu s velkým obsahem oxidu uhelnatého, 
ale také pyrolýzní, charakterizované vznikem topných plynů s velkým obsahem 
methanu a ostatních uhlovodíků. U těchto posledních je věcí názoru či použitého 
kritéria, zda se zařadí mezi zplyňovací nebo pyrolýzní postupy. [7.] Zplyňování je 
přesněna uhlíkatých materiálů při vyšších teplotách na plynná paliva. Na rozdíl od 
pyrolýzy probíhá v přítomnosti reaktivních plynů, které umožňují další přeměnu 
vzniklého koksovitého zbytku na plynné produkty. Zplyňování je vlastně další stupeň 
pyrolýzního procesu, při němž při teplotách nad 800 °C dochází k oxidaci vzniklého 
pyrolýzního koksu podstechiometrickým množstvím kyslíku. 

Vysokoteplotní zplyňování odpadů. Při této technologii odpadá, díky vysokoteplotnímu 
režimu, hlavní problém klasických spaloven vznik vysoce toxických dioxinů, furanů, 
polycyklických aromatických uhlovodíků. Vzhledem k redukčnímu prostředí je zcela 
potlačen i vznik oxidů dusíku, průvodní jev všech vysokoteplotních procesů. 
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Princip zařízení je jednoduchý. Na spalovací komoru, v níž jsou plynné  
a kapalné odpady oxidovány žhavou plynnou směsí (při teplotách kolem 1600 °C) na 
primární plyn, navazuje šachta. Tou se přes systém propustí zavážejí odpady tuhé 
konzistence do vysokoteplotní zóny. Dělicí stěna spolu se šnekovým podavačem 
umožňuje přesné dávkování do nejteplejšího místa reaktoru. Primární plyn reaguje  
s odpadem a převádí jej sta surový plyn, který dále prostupuje nasypanou vrstvou 
koksu v další šachtě reaktoru. Ta slouží především jako regenerační filtr- žhavého 
surového plynu. Předčištěný plyn vystupuje při teplotě 800 - 1 000 °C potrubím  
z reaktoru a po předání tepla ve výměníku a vyčištění jej lze použít jako čisté topné 
médium a může nahradit zemní plyn nebo topný olej. Popelovinv obsažené v odpadech 
i v koksu se při teplotách kolem 1600 °C taví ve spalovací komoře a tato tekutá struska 
přetéká jako přepad do vodní lázně. Zde prudce tuhne na jemný sklovitý granulát, odolný 
proti vyluhování, a tudíž použitelný ve stavebnictví. 

Termochemické zplyňování odpadů umožní vyrábět středně výhřevný plyn. 
Pravděpodobně v nejvyšším stupni vývoje je americký projekt Renugas, který lze využít 
pro zpracování takových surovin jako jsou dřevní odpady, zemědělské a městské odpady. 

Termochemické zkapalnění odpadů lze uskutečnit přímou pyrolýzou, hydropyrolýzou, 
nízkoteplotní chemickou hydrogenací nebo ostřejšími hydrogenačními metodami  
a rovněž nepřímými metodami, např. konverzí meziproduktů jako je syntézní plyn na 
methanol a uhlovodíky. Nepřímými metodami vznikají s vysokou selektivitou produkty 
s podobným složením jaké mají uhlovodíková paliva. [1.] 

Pro zplyňování odpadu se používají různé reaktory, např. šachtové pece, 
trubkové reaktory, rotační válcové pece, pražící bubny i fluidní reaktory.  
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3.6.5 Technologické postupy zplyňování plastů  
Destrugas 

Základem zplyňovacího postupu Destrugas je vysokoteplotní oxidace netříděného 
odpadu při teplotách 1 000 až 1 100 °C. Odpad se drtí v kladivových mlýnech na 
částice o velikosti 50 až 100 mm a dávkuje se do šachtové pece (retorty) oválného 
průřezu (2 100 x 300 mm) o výšce 12 m. Retorta je ohřívaná zvnějšku, její větší část 
obepíná spalovací blok, v němž se v plynových hořácích spaluje část 
vyprodukovaného plynu. Z jedné tuny odpadu vzniká asi 500 m3 plynu, který je asi 
ze 2/3 spotřebován na zplyňování odpadu. Postupem Destrugas se pro energetické 
využití produkuje asi 150 m3 topného plynu z 1 t odpadu. Složení plynu ukazuje 
tab. 4. 

Tabulka č.4 Složení topného plynu z procesu Destrugas 

Obsah 
Složka 

[obj•%] 

vodík 55 

methan 10 

uhlovodíky 2 

oxid uhelnatý 11 

oxid uhličitý 18 

voda 4 

Pyrogas 
Městský odpad lze zpracovávat i společně s odpadem pneumatikárenským. 

Zplyňování tohoto kombinovaného odpadu se označuje jako postup Pyrogas. 
Klí čovým místem je dvoustupňová zplyňovací pec, do níž se pod rošt přivádí směs 
vodní páry a vzduchu. Zplyňovaci jednotka produkuje 1 500 až 2 000 m3 topného 
plynu z 1 t odpadu. Získaný plyn o výhřevnosti 5,4 až 6,3 MJ m -3 má složení uvedené  
v tab. 5. 
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Tabulka č.5 Složení topného plynu z procesu Pyrogas 

Obsah 
Složka 

[obj.%] 

vodík 20 

methan 2 

oxid uhelnatý 20 

oxid uhličitý 8 

kyslík 1 

dusík 49 

Andco-Torrax 
Postup Andco-Torrax byl zpracován pro vysokoteplotní oxidační 

zplyňování netříděného nedrceného domovního odpadu. Proces je realizován ve 
vertikální šachtové peci, která je vyzděna y ohnivzdorným materiálem. Ve střední 
části pece při teplotě asi 1 200 °C probíhá v protiproudém uspořádání parciální 
spalování a zplyňování. Ve spodní části (oxidační zóně) šachtové pece vzrůstá 
teplota až na 1 650 °C, zbytky odpadu se taví za vzniku černé sklovité taveniny 
(strusky), která se po ztuhnutí a zchlazení nevyluhuje vodou.  

Nippon Steel  
 Jest podobným řešením je to postup který k vysokoteplotnímu zplyňování  

a tavení zbytků využívá upravenou vysokou pec. Odpad se do šachtové pece 
dávkuje s přídavkem vápence. V jednotlivých částech pece koresponduje hlavní 
proces s dosahovanou teplotou; zóna odvodnění a vysušování při teplotě do 200 °C, 
zóna dehydrochlorace polyvinylchloridu při teplotě 200 až 300 °C. Pyrolýza 
probíhá v teplotním intervalu 400 až 1 000 'C. Ve spalovací zóně je teplota 1 500 
°C. Nespalitelné látky se v nístěji pece taví a vlivem rozdílné hustoty se železo 
odděluje od strusky. Uvolněné oxidy dusíku a chlorovodík se vážou přidávaným 
vápencem. Uvolněný topný plyn se v množství 20 až 30 % spotřebuje pro ohřívání 
vzduchu dmýchaného do pece. 

Purox 
Postup Purox je založen na vysokoteplotním oxidačním štěpení odpadu v 

šachtové peci s použitím čistého kyslíku. V peci se dosahuje teploty až 1 700 °C. 
Vznikající plynný produkt obsahuje oxid uhelnatý a vodík. Je využitelný jako 
topný plyn a jako syntézní plyn. Objemová výhřevnost se pohybuje od 11,7 do 13,8 
MJ m-3. Plyn obsahuje 23 obj.% vodíku, 38 obj.% oxidu uhelnatého, 27 obj.% oxidu 
uhličitého, 10 obj.% methanu a 2 obj.% dusíku. Plyn získaný systémem Purox 
obsahuje 70 až 80 % energie ze zpracovávaného odpadu. Zbytky po štěpení 
odpadu se při vysoké teplotě v peci taví. Vzniklá struska se granuluje ve vodě. 
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Kiener 
 Technicky zajímavým řešením zplyňování odpadu kombinovaného s 

využitím energie je pyrolýzní zplyňovací postup Kiener, který je schematicky 
znázorněn na obr. 10. Rozdrcený odpad vstupuje do pražicího bubnu, vyhřívaného 
nepřímo odplynem z plynového motoru na teplotu 450 až 500 'C. Pražný plyn 
vznikajících pražícím bubnu je odsáván přes cyklón do zplyňovacího štěpného 
reaktoru, do něhož přichází čerstvý vzduch a probíhající parciální oxidací se 
zplynují unášené částice sazí a dehtu. Přitom se zvýší teplota plynu asi na 1 100 °C. 
Odcházející štěpný plyn obsahuje vedle dusíku a oxidu uhličitého asi 3 obj.% 
methanu, 9 obj.% vodíku a 17 obj.% oxidu uhelnatého. Přes cyklón vstupuje do pračky 
plynu. Vypraný plyn se po zchlazení ve vodním chladiči dopravuje turbokompresorem 
do plynojemu. Získaný plyn je použit k pohonu plynového motoru, který je spojen  
s generátorem elektrické energie. Odplyn z plynového motoru slouží k ohřevu pražicího 
bubnu. 

 
Obrázek č.10. Schéma zplyňování systémem Kiener 

1  prací buben, 2  cyklón, 3  zplyňovací reaktor, 4  cyklón, 5  pračka plynů, 6  chladič 
plynů, 7  turbokompresor, 8 plynojem, 9  plynový motor 10  generátor, 11 předehřátý 
vzduch, 12 přívod vypírací vody, 13  odběr elektrické energie, 14 odpad vypírací vody 

Pyrocal 
Rovněž postup Pyrocal vyžaduje pro zpracování ve válcové rotační peci (bubnu) 

drcení odpadu. Rotační pec je zvnějšku vyhřívána na teplotu 1400 °C, při níž se odpad 
zplyňuje. Chlorovodík uvolňovaný z polyvinylchloridu je vázán vápencem, který se 
přidává k odpadu. Vzniká velmi hodnotný topný plyn, využívaný jako energetický zdroj. 
Zbytky pro zplyňování představují jen 15 % objemu původního odpadu. 

Landgard 
Zplyňování postupem Landgard probíhá v nepřímo vyhřívané rotační válcové peci  

o průměru 6 m a délce 30 m. Drcený odpad postupuje pecí protiproudně proti kouřovým 
plynům a vzduchu. Parciální oxidací se odpad přeměňuje v plyn, který vystupuje z pece při 
teplotě 730 až 760 °C, a v tuhý zbytek, který obsahuje kovy i sklo a vystupuje s teplotou  
1 000 až 1 090 °C. Vzniklý topný plyn se využívá k výrobě páry a elektrické energie.  

3.6.6 Zhodnocení zplyňování odpadů 
Zplyňování odpadu je velmi vhodným zušlechťovacím postupem pro energetické 

využití heterogenního komunálního odpadu s malým obsahem plastů a pryže. Při zplyňování 
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platíme za transformaci spalitelných podílů v odpadu na výhodné formy energetického 
zdroje, tj. topného plynu, relativně vysokým podílem energie. Pro plastové a pryžové 
koncentráty by však zplyňování mělo být považováno za nepříliš vhodný postup.[7.] 

3.6.7 Depolymerace 
Jsou-li polymery vystaveny účinku tepla bez přístupu kyslíku, rozkládají se 

na nízkomolekulární látky. Štěpení vazeb makromolekulárních řetězců (např. 
štěpení v místě spojení monomerů při vzniku makromolekuly) neprobíhá u všech 
polymerů podle stejných pravidel. Jen některé druhy polymerů mají schopnost štěpit se 
na monomerní jednotky působením tepla nebo v kombinaci s katalytickým 
působením. Mezi ně patří polyamidy laktamového typu, polystyren a polyakryláty. 

 Depolymerace polykaprolaktamu (silon) 
Z fyzikálně chemického hlediska je depolymerace polykaprolaktamu 

založena na posunu rovnovážného složení nízkomolekulárních  
a vysokomolekulárních podílů v polyamidu vlivem teploty. Vliv teploty na 
rovnováhu je velmi významný v oblasti teplot nad 260 °C. Urychlení vlastní 
depolymerace umožňují katalyzátory. Názory na vlastní mechanismus 
depolymerační reakce se liší. Rozdílnost představ o uvolňování monomerních 
jednotek kaprolaktamu však nebrání praktickému využití depolymerace. 

Nejčastěji se při depolymeraci polykaprolaktamu využívá účinku kyseliny 
fosforečné, která se přidává v množství 1 až 2 %. Při zvýšené teplotě depolymerace (250 
až 300 °C) vyvolává kyselina fosforečná i vedlejší reakce, jejichž produkty 
vyskytující se v malém množství v kaprolaktamu lze charakterizovat jako nečistoty. 
V celkovém obsahu nečistot v produktech depolymerace jsou významné různé 
zpracovatelské přísady,. např,. pomocné textilní přísady u textilního odpadu, pigmenty, 
plniva apod. 

Aby depolymerace polykaprolaktamu mohla proběhnout kvantitativně, musí 
se vzniklý kaprolaktam ze systému polymermonomer neustále odvádět. Porušená 
rovnováha se tak vyrovnává uvolněním dalšího kaprolaktaniu z polymeru. 

Odvádění vzniklého monomerního kaprolaktamu z reakčního prostředí se 
napomáhá proudem dusíku nebo jednodušeji proudem přehřáté vodní páry. Po 
zkondenzování parní směsi. vzniká depolymer s obsahem 10 až 20 hmotn. % 
kaprolaktamu. 

Vlastní proces se obvykle realizuje polokontinuálně. Depolymerační zbytky 
obsahující přísady, pigmenty a plniva se shromažďují v reaktoru a periodicky se 
odstraňují. Představu o technologickém postupu ukazuje schéma poloprovozního 
zařízení, které je možno spatřit na obr. 11. 
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Obrázek č.11. Depolymerace polykaprolaktamu 

1 reaktor, 2  předehřívač vodní páry, 3  regulační ventil přívodu páry, 4 kondenzátor,  
5  zásobník depolymeru, 6  odlučovač kapek, 7  reaktor pro čištění depolymeru adsorpcí, 
 8  filtr, 9  zásobník čistého depolymeru, 10  přívod vodní páry, 11  odvod kondenzátu,  
12  vstup polykaprolaktamového odpadu a katalyzátoru, 13  vstup chladící vody,  
14  depolymerní zbytky, 15 vstup adsorbentu 

Polykaprolaktamový odpad vzniká při výrobě a zpracování polyamidu 
vytlačováním, vstřikováním a přímým zpracováním na vlákna, pásky, fólie  
a bloky. Podle aplikace se polyamid liší i relativní molekulovou hmotností, která se 
pohybuje od 14 000 do 82 000, a také množstvím a typem přísad. Odpad z výroby 
vláken rovněž obsahuje vodu v množství do 10 hmotn. %, zatímco odpad  
z plastikářského zpracování polyamidu obsahuje asi 5 hmotn. % vody. Pro 
depolymeraci je vhodný i odpad z obrábění polyamidů, které se připravují 
alkalickou polymerací. Tento odpad obsahuje i kovové třísky ze soustružení a vrtání. 

Polykaprolaktamový odpad se dávkuje do reaktoru, kde je třeba vnějším 
ohřevem udržovat hladinu taveniny stále při teplotě 270 až 290 °C. Vodní pára 
vstupuje přes odlučovač kapek a regulační ventil do přehřívače páry. Pára 
přehřátá na 400 °C., probublává vrstvou taveniny v reaktoru a unáší páry 
kaprolaktamu. V kondenzátoru páry zkondenzují a vzniklý depolymer se 
shromažďuje v zásobníku. Depolymer obsahuje 10 až 15 hmotn. % kaprolaktamu a malé 
množství nečistot, kterých se zbavuje adsorpcí. V míchané nádobě se při obyčejné 
teplotě přidává k depolymeru stanovené množství adsorbentu a na filtru se oddělí filtrát, 
tj. čistý roztok kaprolaktamu ve vodě. Filtrát je nutno vést do vakuové odparky,- kde se 
zajišťuje na obsah 55 až 65 hmotn. % kaprolaktamu. Kaprolaktam získaný depolymerací 
polyamidu splňuje požadavky vysoké kvality a je vhodný pro výrobu všech druhů 
polykaprolaktamových výrobků. 

 Depolymerace polystyrenu 
Působením tepla na polystyren dochází k odštěpování molekul styrenu  

z polymerního řetězce. Vlivem chemických změn znečištění a degradace polystyrenu 
probíhají při tepelném štěpení vedlejší reakce, které znečišťují produkty štěpení. 
Depolymerace polystyrenu je proces, který odpovídá pyrolýze. Množství vzniklého styrenu 
při pyrolýze závisí na reakčních podmínkách. Vliv teploty depolymerace na množství 
vznikajícího monomeru ukazuje tab. 6.  
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Tabulka č.6 Vliv teploty na depolymeraci polystyrenu 

Teplota Obsah monomeru 
[°C] [hmotn. %] 

400 78,4 

450 83,3 

500 90,0 

640 80,0 

740 71,6 

 Na 1 t regenerovaného kaprolaktamu se spotřebuje 1,12 t polyamidového 
odpadu. Regenerací 1 t kaprolaktamu se ušetří dovoz 0,91 t cyklohexanonu.  
1 t cyklohexanonu . 

Větší výtěžnosti monomeru z polystyrenového odpadu se dosáhne při nižších 
teplotách. Vzniklý depolymer obsahuje i jiné aromatické uhlovodíky, jako benzen, toluen, 
xylen,  ethylbenzen, a-methylstyren a vyšší  aromáty. Pro využití při výrobě 
polystyrenu by bylo třeba depolymer pečliv ě čistit. Z tohoto důvodu nedosáhne 
depolymerace či pyrolýza polystyrenového odpadu takového významu jako zdroje 
monomerního styrenu. Pyrolýza polystyrenového odpadu probíhá obvykle  
v míchaném fluidním loži tvořeném křemenným pískem při teplotě 350 až 600 °C. 
Potřebná energie pro štěpnou reakci je dodávána parciálním spalováním části 
produktů pyrolýzy. Pyrolýzní olej obsahuje 63 hmotn. %. styrenu, 9 hmotn. % 
dimeru a 20 hmotn. % trimeru. Získání čistého monomerního styrenu z pyrolýzního 
oleje z důvodu technické náročnosti zatím nesměřuje k širšímu využití procesu pro 
zabezpečení spotřeby styrenu. 

 Depolymerace polymethylmethakrylátu 
Destrukce polymethylmethakrylátu na monomerní methylmethakrylát se 

provádí v průmyslovém měřítku již řadu let. Byly vyvinuty postupy depolymerace jak 
v tavné lázni, tak i ve fluidní vrstvě. Již jen ojediněle se polymethylmethakrylát štěpí 
v lázni roztaveného olova, neboť to způsobuje znečišťování pracovního  
a životního prostředí. Vývoj fluidní techniky je při získávání monomeru z odpadu 
polymethylmethakrylátu velmi efektivní. Při teplotě 550 °C se z polymethylmethakrylátu 
ve fluidní vrstvě získává přes 96 hmotn. % relativně čistého monomerního 
methylmethakrylátu.. 

3.6.8  Příprava polymerů rozpustných ve vodě 
Řada technologických postupů v chemickém průmyslu a zvláště technologie úpravy  

a čištění vod používá polymerní materiály, mj. i ve formě polymerů rozpustných ve vodě,  
z nichž nejznámější jsou vločko-vadla (flokulanty) používaná k sorpčnímu  
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a sedimentačnímu čištění kapalin. Také tato vločkovadla je možno vyrábět z polymerního 
odpadu. Přeměna polystyrenového odpadu na vločkovadlo spočívá v jeho sulfonaci 
93%ní kyselinou sírovou při teplotě 50 až 90 °C po dobu 4 h. Stupeň sulfonace 
ovlivňuje fyzikálně chemické vlastnosti vzniklého vločkovadla. Při konstantní době 
sulfonace je její stupeň ovlivňován teplotou a lze jej charakterizovat obsahem vázané 
síry. Obsah vázané síry vyjádřený v procentech v závislosti na teplotě sulfonace 
popisuje vztah 

y=0,03x + 1,51 

kde y je obsah vázané síry v procentech a x  teplota sulfonace (v °C). 

Účinnost získaného vločkovadla byla ověřována co do použití na čištění extrakční 
kyseliny fosforečné od suspendovaných příměsí. [7.] 

3.6.9 Hydrolýza 
 Hydrolytickou degradací některých odpadních polymermích hmot 

(polykondenzáty) lze získat celou řadu cenných produktů. Hydrolýzou či 
alkoholýzou lze např. z polyamidů získat znovu polymerizovatelný monomer,  
z polykarbonátů bisfenol, z polyethylentereftalátů (PET) kyselinu tereftalovou  
a ethylenglykol, z polyaminů diaminy a odpovídající kyselinu apod. [13.] 

Hydrolýzou označujeme chemickou reakci, která probíhá v opačném směru než 
reakce polykondenzační. Jde o zpětné štěpení polymerů za vhodných podmínek ve 
vodném prostředí, které se může uplatnit u plastů připravených polykondenzačními  
a polyadičními reakcemi. Tuto skupinu plastů tvoří polyamidy, polyestery, polykarbonáty, 
polyurethany a močovinové pryskyřice. U této skupiny plastů vede hydrolytické štěpení 
makromolekuly ke vzniku výchozích surovin, které se používají k výrobě příslušného 
polymeru. Z uvedené skupiny hydrolyzovatelných polymerů patří mezi nejrozšířenější  
a technicky nejzajímavější polyurethany. Výchozí surovinou je toluylendiamin. Reakcí  
s fosgenem přechází na toluylendiisokyanát, který tvoří výchozí složku pro výrobu 
lehčeného polyurethanu. Druhou hlavní složku tvoří polyetheralkohol, který vzniká reakcí 
glykolu a alkylenoxidu. Reakcí těchto složek vzniká polyurethan — polyurethanová pěna.  

Hydrolýza polyurethanu 
Působením vody v příhodných reakčních podmínkách dochází ke štěpení 

(hydrolýze) polyurethanu v místech, v nichž se výchozí složky spojily při vzniku 
makromolekuly. Při hydrolýze se uvolňuje oxid uhličitý a vzniká opět toluylendiamin a 
polyetheralkohol, které mohou vstoupit zpět do výrobního procesu jako surovina pro 
přípravu polyurethanů. 

K prvním pokusům o zpětné využití rozmělněného odpadu lehčeného 
polyurethanu při výrobě nových polyurethanových látek došlo v šedesátých letech. 
Nejdříve bylo popsáno využití u odpadu lehčeného polyurethanu rozpuštěním v horkém 
polyolu, popř. polyaminu, a využití této reaktivní kapalné pryskyřice k přípravě 
polyurethanu reakcí s isokyanáty. V roce 1968 byl objeven postup tepelného 
štěpení polyurethanu na polyether a diamin odpovídající použitému diisokyanátu. 
Hydrolýzní postup štěpení lehčených polyurethanů byl vyvinut až v roce 1969. 

Alkalická hydrolýza probíhá v protiproudně vyhřívaném systému 
tvořeném směsí vody a dimethylsulfoxidu. Z reakční směsi se polyether a diamin 
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izolují. Polyurethany se odbourávají i v horkém diolu. Byl patentován postup, který 
využívá alifatické dioly s relativní molekulovou hmotností 400 až 3 000 v přítomnosti 
halogenovaných esterů kyseliny fosforečné. I zesítovaný polyurethanový odpad, který 
vzniká při reaktivním vstřikování, je recyklovatelný do výrobního procesu. Rozdrcený 
odpadní polyurethan se smísí se stejným množstvím dipropylenglykolu a po zahřátí na 230 
°C proběhne během 30 min rozklad glykolem (tzv. glykolýza) za vzniku roztoku, který lze 
přidávat v množství až 40 hmotn. % k polyolům pro výrobu tvrdých polyurethanových 
pěn. Ekonomicky zajímavý je postup rozkladu tuhých pěn glykoly s přídavkem 
dialkanolaminů. Tímto postupem se zpracovávají např. vyřazená sedadla z automobilů. 
Polyurethany štěpené glykolýzou poskytují produkty, představující kapalné směsi polyolů, 
které nejsou identické s výchozími polyoly. 

Pro zpětné získání výchozích polyolů a diaminu odpovídajícího použitému 
diisokyanátu je zatím ekonomicky výhodná jen hydrolýza vodou. Pěnový 
polyurethanový odpad se hydrolyzuje diskontinuálně v aparatuře, přes níž se prohání 
přehřátá vodní pára při tlaku 0,1 MPa a teplotě 315 °C. Produktem hydrolýzy je tmavá 
kapalina tvořená směsí polyetheru a diaminu. Postup může být bud diskontinuální v 
uzavřeném tlakovém reaktoru, nebo kontinuální ve fluidním reaktoru. 

Hydrolýza lehčeného polyurethanu přehřátou vodní párou má nedostatky; velmi 
objemný lehčený odpad totiž vyžaduje značný prostor. Nejvíce se to projevuje  
u kontinuálního postupu ve fluidní vrstvě. Hydrolýza, která vyžaduje teplotu a vodní páru 
jako reagující složku, probíhá jen na povrchu částic pěny. Produkty hydrolýzy se musí 
odstraňovat, aby se další povrch mohl odkrýt reagující složce. Reakce v plynné fázi 
vykazuje menší měrnou reakční rychlost (množství zreagované látky v jednotce objemu za 
jednotku času) než v kondenzované fázi. Na základě takové analýzy procesu byla vyřešena 
intenzívní technologie hydrolýzy v kontinuálním zařízení, kterým je dvojšnekový reaktor. 
V plášti je rozdělen na devět oddělených sekcí, které jsou samostatně temperovány. 
Pracovní tlak ve šneku je až 10 MPa a provozní teplota až 300 °C. Schematické uspořádání 
zařízení pro hydrolýzu odpadu lehčeného polyurethanu je na obr. 12. Polyurethanový 
odpad se drtí v řezačce a v mlýnu se rozemele na jemné částice, které proud vzduchu 
dopravuje do zásobníku. Transportní vzduch se zbavuje jemných částic polyurethanu na 
filtru a vypouští se do okolí. Rozmělněný polyurethan se kontinuálně dávkuje šnekovým 
podávačem do, plnicí násypky dvojšnekového hydrolýzního reaktoru. Do jednotlivých 
sekcí reaktoru je možno, dávkovat reakční složku, tj. vodu. Reakční směs vzniklá  
v dvojšnekovém reaktoru je dopravována do uzavíracího nádstavce, kde je škrticím 
ventilem udržována konstantní náplň a tlak. Hydrolýzní plyn, obsahující oxid 
uhličitý a produkty hydrolýzy, odchází do odlučovače a kondenzátoru. Odloučené  
a zkondenzované produkty hydrolýzy se odvádějí do zásobníku hydrolyzátu  
k dalšímu zpracování. 
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Obrázek č.12. Schéma zařízení pro hydrolýzu lehčeného polyurethanu 

1  vstup odpadu, 2  nožový mlýn, 3  mlýn, 4  zásobník drtě, 5  podávací šnek, 6 plnicí násypka, 
7 dvojšnekový reaktor, 8 uzavírací nástavec, 9  škrticí ventil, 10 kondenzátor, 11  odlučovač, 
12 zásobník hydrolyzátu, 13 odvod odplynu, 14 odvod hydrolyzátu, 15  přívod vody do 
reaktoru; a až i temperační pásma 

Parametry ovlivňující hydrolýzu 
Vlastní hydrolýza je kromě množství a složení hydrolyzačního činidla 

ovlivňována také parametry technologického procesu, tj. tlakem, teplotou, reakční 
dobou (dobou zdržení). Všechny parametry musí být navzájem sladěny. Množství 
hydrolyzačního činidla musí být 1,5 až 1,7krát větší než teoretické množství nutné k 
hydrolýze. Významně se uplatňuje katalytický účinek roztoku uhličitanu sodného nebo 
kyseliny chlorovodíkové. Přídavek hydrolyzačního činidla do reaktoru je vhodné 
rozdělit mezi pásma b nebo c a d nebo e. Hydrolyzační zóna zahrnuje pásma e až i, v 
nichž se udržuje reakční teplota vyhříváním pláště na 250 °C. Pásmo a není 
vyhřívané, pásmo b je vyhřívané na 150 °C a pásma c a d na 170 °C. Vhodnou volbou 
podmínek lze zkrátit dobu zdržení v dvojšneku, tj. reakční dobu hydrolýzy 
lehčeného polyurethanového odpadu pod 10 min (bylo dosaženo hydrolýzy při době 
zdržení 3 min). 

Vlastnosti hydrolyzátu 
Vzniklý hydrolyzát tvoří homogenní kapalina o viskozitě asi 3 Pa s při 20 

°C a toluylendiamin a polyether získané rozdělením hydrolyzátu představovaly 92,8 % 
teoretického výtěžku. Regenerované suroviny se používají k opakované přípravě lehčeného 
polyurethanu. Pěna vyrobená z regenerovaných surovin se výrazně nelišila od pěny 
získané z čerstvých surovin, kromě barevného odstínu. 

Výzkum a vývoj hydrolýzy lehčeného polyurethanu ukázal cestu k 
efektivnímu zhodnocení polyurethanového odpadu. Použitý dvojšnekový 
hydrolyzační reaktor však naznačuje širší aplikační možnosti pro hydrolýzu i 
jiných polymerních materiálů, jako jsou např. polyurethanové elastomery, 
polyestery, polyamidy, polykarbonáty a močovinové pryskyřice. [7.] 
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3.7 Zpětné získání energie (Termické využití) 
Přes široké možnosti, které nabízí „klasické" recyklační postupy, 

zůstává stále značné množství odpadů s obsahem plastů, které tyto postupy 
nemohou využít. Pro tento proud odpadního toku se nabízí  možnost  využi t í   
s  opě tovným získáním energie obsažené plastovém podílu. Spalování 
odpadních plastů s cílem získat energii, která by jinak musela být získána  
z jiných neobnovitelných zdrojů, tedy lze také považovat za druh recyklačního 
procesu. Plasty jsou v podstatě snadno spalitelné běžně při teplotách okolo 
900°C, a mají ve srovnání s ostatními palivy vysoký energetický obsah. 

 

Tabulka č.7 Výhřevnost různých paliv 

palivo výhřevnost [MJ/kg] 

severočeské hnědé uhlí 8-12 

černé uhlí 28 

dřevo 14,5 

kaly ze zpracování 

í ropy 
9 

PVC 16-25 

PET 23 

pryž 21 -31 

polyamid 30 

PE 43 

PP, PS 44 

[4.] 

Tyto termické procesy probíhají ve velmi širokém teplotním rozmezí, od 300 
až do 2 000 °C. Podle charakteru procesu (vztahu ke kyslíku) je dělíme na: 

•••• oxidační procesy. Obsah kyslíku v reakčním prostoru je stechiometrický (roven) 
nebo vyšší vzhledem ke zpracovávanému odpadu. Tyto procesy zahrnují 
spalování nízkoteplotní nebo vysokoteplotní, 

•••• redukční procesy. Obsah kyslíku v reakčním prostoru je nulový nebo hluboko pod 
jeho stechiometrickou potřebou ke zpracovávanému odpadu. Tyto procesy zahrnují 
pyrolýzu a zplyňování. 
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Využití energetického potenciálu odpadů (samozřejmě po materiálovém využití) 
patří mezi nejefektivnější způsoby jejich odstraňování. Je také nutno dodat, že spalovny 
musí být samozřejmě vybaveny velmi účinným zařízením na čištění vzniklých 
spalin. Jinak by se problematika zneškodňování odpadů přenesla do oblasti 
znečišťování ovzduší.[2.] 

3.7.1 Spalování 
Spalování je speciální případ oxidační degradace polymerů, při níž nejdříve 

vznikají těkavé organické produkty, které se v plynné fázi prudce oxidují. Tento radikální 
způsob zneškodňování polymerních odpadů je snadno proveditelný a celkem běžný 
především proto, že všechny polymeru materiály jsou v podstatě snadno spalitelné při 
teplotách kolem 900 °C. 

Chemické hledisko 
Spalování lze z chemického hlediska zjednodušeně vyjádřit jako exotermickou 

oxidaci základních složek spalovaného produktu v plynné fázi. Následující rovnice 
CnHm + (m/2 + n) O2 → n CO2+m H2O+Qcal 

představuje nejjednodušší teoretický případ. 

Další doprovodné chemické reakce mohou vést k tvorbě škodlivých či toxických látek 
ve spalinách: 

Tvorba oxidu uhelnatého: C + 1/2 O2  → CO 

Tuto reakci probíhající za nedostatku kyslíku lze vyloučit řízeným přívodem spalovacího 
vzduchu.  

Tvorba oxidů dusíku: N + 1/2 O2 →   NOx 

Dusík přiváděný vzduchem je za vysokých teplot oxidován kyslíkem nespotřebovaným pro 
spalování. Množství vznikajících NO, závisí na teplotě a přebytku vzduchu. Zkušenosti  
z průmyslu ukazují, že nelze nikdy dosáhnout toho, aby se úplně vyloučil vznik NOx, ve 
spalinách. 

Pokud spalované materiály (odpady) obsahují chlorované sloučeniny, vznikají při 
jejich spalováni  další toxické zplodiny, zejména chlorovodík, chlor a fosgen.  
Z polychlorbifenylů (PCB), případně  dalších chlorovaných látek, mohou za 
určitých podmínek vznikat rovněž vysoce toxické polychlordibenzofurany  
a polychlordibenzodioxiny.  

Termodynamické hledisko 
Průmyslově probíhá spalování v otevřeném reaktoru (peci či ohništi), ve kterém 

dochází k četným  tepelným výměnám. Soubor těchto procesů sdílení tepla může vést k 
samovolně udržované rovnováze, odpovídající optimálním podmínkám zvoleným pro 
zajištění co možná nejvyšší účinnosti destrukce. [1.] 
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3.7.2 Konkrétní p říklad termického využití 
Plasty jako tuhé alternativní palivo pro cementárny 

Cementárny jsou předurčeny pro bezodpadovou l ikvidaci odpadů .  Př i  
spálení odpadu ve spalovně  vzniká popel-  nebezpečný odpad.  Cementárny 
využi j í  nejenom energet ického potenciálu, ale i popelovinu. Př i  spálení 
odpadu dochází nejprve k jeho tepelné destrukci o teplotách do 2100°C. 
Doba zdržení cca 3 s při této teplotě vede k pyrolýze daného materiálu, rozkladu 
na prvky. 

Spa l i ny pos tupu j í  p ro t i  žhavé  taven ině  1450°C ,  do  k te ré  
přecház í  převážná  čás t  popelovin.Popel je roztaven a navázán do slínkového 
minerálu,kde je navždy solidifikován .Přes popelovinu jsou likvidovány nejenom 
silikátové podíly popeloviny, ale i těžké kovy. 

Postupující spaliny se stýkají s předkalcinovanou surovinou, kde se váží na 
bezkonkurenčně velkou sorpční plochu jednak volného vápna,ale i jemně 
namletého vápence.Nutné zchlazení kouřových plynů vodou v kondicionéru podpoří 
případné rekrystalizace solí. 

Přítomnost chloridů v cementářské surovině není žádoucí, avšak ne  
z hlediska životního prostředí. Z technologického hlediska se jedná se  
o nežádoucí tvorbu nálepků na bázi NaCl, KCI, které zvyšují tlakovou ztrátu 
kouřových plynů ve výměníkovém systému rotačních pecí a k postupnému 
snižování výkonu zařízení. Určitý podíl chloridů však obsahuje i přírodně 
získaná cementářská surovina, a tak je třeba koncentraci v palivu hlídat. 
Doporučenou hodnotou pro alternativní paliva je 1% Cl- (metodický pokyn 
MŽP pro využívání upotřebených motorových olejů  v cementářských 
rotačních pecích).  Tato hodnota je stanovena pro 25% náhradu 
energet i ckého př íkonu pece a je  vhodná s  oh ledem na koncent race so lí  
v  surov ině  a  v základním palivu pro všechny známé cementárny.[4.] 

Spalování PVC 
Nelze-li PVC recyklovat jinak, můžeme ho spalovat jako odpad. PVC 

má podobnou výhřevnost jako dřevo či papír. Produkuje ale podstatně méně oxidu 
uhličitého na 1 kg materiálu než vzniká při spalování klasických materiálů, jako 
jsou oleje, dřevo nebo uhlí. Takže jeho spalování lze z pohledu příspěvku ke 
skleníkovému efektu považovat za prospěšné. Znepokojení často vzbuzuje výskyt 
chloru v PVC a vznik sloučenin chloru a dioxinů jako zplodin hoření při jeho 
spalování. Dále jsou uvedeny některé argumenty dokladující, že tyto obavy nejsou 
zcela opodstatněné: 

• Velké množství složek komunálního tuhého odpadu obsahuje rovněž chlor. Při jejich 
spalování tudíž vznikají, stejně jako u PVC, zplodiny hoření obsahující 
chlorované deriváty, zejména chlorovodík. 

• Podíl chlorovodíku z odpadního PVC ve spalovnách činí zhruba 38-50%. 
Zbývající podíl pochází z domovního a zahradního odpadu. 
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Kouřové plyny ze spalování všech druhů odpadů se ve spalovnách čistí. Při čištění 
zplodin hoření z komunálního odpadu je třeba odstranit, kromě chlorovodíku,  
i oxidy síry a dusíku, které vznikají ve větší, nebo menší míře v závislosti na 
charakteru likvidovaného odpadu. 

• Při spalování sloučenin obsahujících chlor mohou vznikat dioxiny. Proto mají 
moderní spalovny odpadů zabudovánu vysokoteplotní sekci, která vznik dioxinů 
znemožňuje, a vyhovují tak přísným evropským normám. Mnoho studií z různých 
koutů světa prokázalo, že přítomnost PVC ve spalovaném odpadu nemá negativní 
vliv na vznik dioxinů, vzhledem k přítomnosti řady jiných sloučenin chloru. 

• Americká společnost strojních inženýrů ,American Society of Mechanical 
Engineers" se v roce 1995 podrobně zabývala tímto problémem a nenašla žádnou 
spojitost mezi přítomností PVC a dioxinovými emisemi a to ve více než 1900 
provedených testech spalování pevných látek a nebezpečného odpadu. 

• Při nedokonalém procesu spalování (například i při požárech) se uvolňují dioxiny  
a chlorovodík. Nicméně, prvotním nebezpečím pro lidský život je oxid uhelnatý  
a kouř, který rovněž vzniká při nedokonalém spalování všech organických látek. 
Toto ale hrozí u nedokonalých lokálních topenišť, nikoli u moderních velkých 
spaloven. [4.] 
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4 Závěr 

4.1 Je recyklace všech plastů reálná? 
Ze všeho, co bylo uvedeno, je patrné, že procesy recyklace plastů jsou 

technologicky zvládnutelné, recyklačním procesům průmysl plastů, zejména pak průmysl 
PVC, věnuje zvýšenou pozornost. Vývoj těchto procesů neustále pokračuje a je více než 
pravděpodobné, že přinese nové poznatky a postupy, které umožní jejich ještě 
efektivnější využití. Je pochopitelné, že tyto technologie, zejména technologie 
chemické recyklace, jsou ekonomicky náročné a v současných podmínkách 
ekonomicky málo výhodné. Je to právě ekonomická stránka, která v současnosti limituje 
možnosti recyklace plastů. Kromě investiční náročnosti recyklačních technologií, je to 
především ekonomika sběru plastového odpadu a nezdravé konkurenční prostředí likvidace 
odpadů na skládkách, které je bohužel stále nejlacinějším řešením. Podaří-li se organizovat 
sběr, prvotní třídění a dopravu plastových odpadů tak, aby byl získáván stabilní tok  
v dostatečném množství a relativně stálé kvalitě jednotlivých proudů, pak je předpoklad 
celkového zlepšení ekonomiky procesů recyklace. [4.] 

4.2 Způsoby předcházení recyklaci 
V případě plastů je způsob jak předcházet poněkud složité recyklaci takřka na 

dosah ruky, řešení má jméno biologicky rozložitelné polymery. 

4.2.1 Biologicky rozložitelné polymery 
Ve vhodném prostředí, např. v kompostu, v kalech z čistíren odpadních vod nebo  

v mořské vodě se mohou takové polymery vlivem působení mikroorganismů rozložit až 
na vodu a oxid uhličitý, případně amoniak, pokud by v polymeru byl zastoupen dusík. Při 
biodegradaci polymeru v nepřítomnosti kyslíku jsou konečnými produkty rozkladu voda  
a methan. 

Na rozkladu některých typů polymerů se může významně podílet sluneční 
záření v kombinaci s působením vzdušného kyslíku. Podmínky a způsob rozkladu 
polymeru (prostředí v němž může k rozkladu docházet) jsou závislé na chemické 
struktuře polymeru. Již v 70. letech 20. století byly vyvinuty polymery, v jejichž hlavních 
makromolekulárních řetězcích byly zabudovány články zvláště citlivé na ultrafialovou 
složku slunečního záření, s cílem rozložit je na dostatečně malé fragmenty konzumovatelné 
mikroorganismy a učinit je tak biodegradovatelnými. Dostaly obchodní označení EcoIyte. 
Příliš se však neosvědčily, protože je prakticky nemožné sloučit v jednom výrobku 
požadavek co největší stálosti užitných vlastností po dobu jeho používání s jeho co 
nejrychlejší degradací po odhození. Hlavní příčinou tohoto stavu je okolnost, že intenzita 
působení jednotlivých účinných faktorů přírodního prostředí (tepla, kyslíku, slunečního 
záření, vlhkosti, mikroorganismů} na polymerní materiál závisí na řadě činitelů, jako je 
roční doba, zeměpisná poloha, nadmořská výška, způsob skladování a používání 
výrobků atd. Tak např. polyethylenový obal s programovanou životností jednoho 
roku v mírném klimatickém pásmu by v přímořské tropické oblasti nebo na horách mohl 
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zdegradovat i během několika dnů. 

Příroda nabízí celé spektrum biologicky rozložitelných 
(biodegradovatelných) polymerů (biopolymerů) využitelných v technické praxi jako 
různé typy polysacharidů a bílkovin (proteinů).  

Naprostá většina z nich však tak, jak v přírodě vznikají, nemá dostatečné 
vlastnosti pro technické aplikace a musejí být více či méně chemicky modifikovány. To je 
ostatně jeden z důvodů, proč papír, jako klasický obalový materiál, v posledních 
desetiletích ve velkém rozsahu nahradily polyolefiny (polyethylen, polypropylen). Je 
bohužel pravidlem, že čím větší je stupeň chemické modifikace biopolymeru, tím 
obtížněji  pak podléhá biologickému rozkladu. Ukazuje to např. porovnání 
biologického rozkladu celulózy, ke kterému může docházet v různém prostředí – za 
přístupu i nepřístupu vzduchu, a produktu její chemické modifikace – celofánu, který se 
ve spodních vrstvách skládek znatelně nerozkládá ani po deseti letech. 

Z biopolymerů izolovatelných přímo z obnovitelných zdrojů vzbudil již před více 
než třemi desítkami let, jako potenciální materiál pro obaly, značný zájem 
škrob, jeden z nejlevně jších biodegradovatelných materiálů. Jeho zdrojem jsou 
kukuřice, brambory, pšenice . Nativní škrob upravený tepelně, nebo působením 

mechanické síly, příp. kombinací obojího (tzv. destrukturizovaný škrob), je s přísadou 
změkčovadla, např. vody, nebo glycerolu, možno zpracovávat vytlačováním. Výrobky 
takto získané však mají limitované použití – důvodem je vysoká hydrofilita a 
malá mechanická pevnost materiálu. Jisté uplatnění mají v obalové technice fixační 
prostředky z tohoto materiálu, které nahrazují např. pěnový polystyren. Pro použití v 
obalových prostředcích (např. tácky,misky apod.) je nutno škrob hydrofobizovat, a to bud' 
ve hmotě nebo povrchovou úpravou výrobku. Zlepšení mechanických vlastnosti je 
možno dosáhnout přísadami, např. vláken nebo organických plniv. 

V polovině sedmdesátých let minulého století se na trhu objevily také fólie  
z polyethylenu plněného škrobem (až 50hmot.%), které byly deklarovány jako 
biodegradovatelné. Jejich aplikace směřovaly hlavně na odnosné tašky, pytle na 
odpad určený ke kompostování nebo mulčovací fólie. V biologickém prostředí. -  
v kompostu nebo v půdě - se tyto fólie rozpadají; škrob se rozloží, ovšem polyethylenový 
podíl zůstává vůči tomuto prostředí intaktní. K jeho pomalé degradaci – fotodegradaci – 
může docházet vlivem dlouhodobého působení slunečního záření a vzdušného kyslíku. 
Fólie i další výrobky získané zpracováním polyethylenu plněného škrobem je 
možno charakterizovat jako biologicky desintegrovatelné, nikoliv však 
biodegradovatelné. 

Před zhruba dvaceti lety našly jako obalový materiál (např. lahve na vlasovou  
a tělovou kosmetiku) uplatnění tzv. bakteriální polyestery – polyhydroxybutyrát (PHB), 
resp. kopolyester označovaný jako PHBV. Tyto polymery produkuje řada 
mikroorganismů a ukládá je ve svých buňkách jako zásobní látky. Průmyslově se 
získávají v bioreaktorech fermentačním procesem, zpravidla z násady glukosy  
a kyseliny propanové nebo pentanové. Mechanické i fyzikální vlastnosti 
bakteriálních polyesterů bývají často srovnávány s vlastnostmi polypropylenu. 
Největší nevýhodou těchto polymerů, pomineme-li jejich vysokou cenu v porovnání  
s polyolefiny, je tzv. fyzikální stárnutí, to je změna mechanických vlastností s časem. 
Uvádí se, že v mikrobiálně aktivním prostředí se za přístupu vzduchu rozkládají 
bakteriální polyestery na oxid uhličitý, vodu a malé množství biomasy v relativně 
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krátkých časových intervalech. Tak např. k úplnému zmizení fólie tloušťky 50 
µ m postačí v provzdušněném aktivnim kalu 7 týdnů, v mořské vodě 50 týdnů. Pro 
zefektivnění výroby PHB, resp.PHBV byl vyšlechtěn geneticky modifikovaný typ 
řepky olejné, v jejichž semenech se ukládá tento typ polymerů jako zásobní látka, 
podobně jako např. škrob v obilninách. 

Schopnost polymerů podléhat biologickému rozkladu nesouvisí s jejich původem, 
tedy s tím, zda byly vyprodukovány v přírodě, nebo v chemickém reaktoru, ale  
s jejich chemickou strukturou, která zakládá předpoklad možného hydrolytického, 
nebo oxidačního štěpení makromolekul. V současné době  se vyrábí řada 
syntet ických polymerů ,  které splňují  kri téria biodegradovatelnosti .  K 
nejvýznamnějším patří, polyoxyethylen (POE), polyvinylalkohol (PVA), dále 
alifatické polyestery na bázi diolů a clikarboxylových kyselin, aromaticko-alifatické 
kopolyestery (Ecoflex) a polyesteramidy (BAK). Ve většině případů jsou však ceny 
těchto polymerů několikanásobně vyšší ve srovnání s polyolefiny, a to zásadně 
limituje možnosti jejich technických aplikaci. 

Přes všechny snahy o efektivní redukci objemu obalového odpadu lze 
vzhledem k již zmíněným cenám syntetických  biodegradovatelných polymerů v 
nejbližší době sotva očekávat jejich schopnost konkurovat obalům ze zavedených 
(nebiodegradovatelných) syntetických polymerů. Na druhé straně si při současné úrovni 
kultury prodeje lze také jen těžko představit obecný návrat k monopolu obalů z papíru, 
celofánu a kartonu.  

V současné situaci, kdy stále vzrůstá naléhavost ekologického nakládání  
s obalovými odpady, se používání biologicky rozložitelných polymerů, 
minimálně ve výše naznačených aplikacích, jistě stane nezanedbatelným 
příspěvkem k ochraně životního prostředí, samozřejmě vedle recyklace odpadů  
a jejich surovinového i energetického zhodnocování. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že 
spotřeba biologicky rozložitelných polymerů v posledních letech stoupá o zhruba 50 
% ročně. Její současný objem (50 000 t/r) však zatím zdaleka nemůže soutěžit ani 
s objemem spotřeby jediného, byť nejrozšířenějšího plastu – polyethylenu, který činí více 
než tisíckrát tolik (62 000 000 t/r). 

Ekonomické a ekologické aspekty zneškodňování a recyklování 
polymerního odpadu Při posuzování této problematiky nelze samozřejmě 
zanedbat ekonomická kritéria: 

1.ceny nahrazovaných primárních surovin, 

2.vliv případných dotací, 

3.porovnání spotřeby energie při zpracování druhotných a primárních surovin, 

4.vliv zpracování druhotných surovin na opotřebení strojního zařízení, případně na 
zvýšení nákladů na jeho údržbu, 

5.potřebu pracovních sil z hlediska řetězového propočtu toku materiálů od primárních surovin 
přes výrobu, odpady, jejich sběr, třídění, skladování a transport k druhotným surovinám 
(zpracování odpadu), 

6.vliv druhotných surovin na případné snížení nebo zvýšení přepravních nákladů, 

7.vyloučení nákladů na odstraňování odpadů při jejich opětovném zhodnocení, 
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8.problematiku vzniku sekundárních odpadů (ze zhodnocených sekundárních surovin). 

Souborné posouzení naznačených dílčích vstupů ukáže ekonomický účinek 
využití druhotných surovin, který podle konkrétních podmínek může být kladný nebo 
záporný. 

Na využití druhotných surovin jakožto zdroje ekonomických přínosů se však  
v současném světě naštěstí názor mění ve prospěch řešení ekologických problémů. 1 v ČR 
bude třeba vidět recyklování a odstraňování odpadů především z hlediska 
ekologického, tj. zachování nezbytných životních podmínek, čistoty půdy, vody, 
vzduchu, a to i za cenu vynakládání nezbytných prostředků. Jde o daň, kterou je nutno 
platit za dosažený stupeň rozvoje společnosti. Zanedbání nutnosti jejího placení  
v současnosti by znamenalo odsoudit se k placení daně několikanásobně větší za mnohem 
bolestnějších podmínek v nikoli vzdálené budoucnosti. 

Ekonomicko-ekologické činitele ovlivňující řešení problematiky odpadů v průmyslově 
vyspělých zemích lze rozdělit zhruba do tří skupin: 

1. Omezení negativních ekologických vlivů skládek odpadů 

a.soukromým vlastnictvím půdy, které prakticky vylučuje možnost vzniku divokých 
skládek, 

b.vysokými poplatky na řízených skládkách, 

c.přísnými předpisy k výběru lokalit pro skládky a k jejich provozu (a s tím souvisejícími 
značnými investičními náklady na jejich zřízení a provoz). 

2. Možnosti účelného zpracovaní (recyklování) odpadů: 

a.rozptyl celé řady drobnějších firem zabývajících se výkupem a zpracováním odpadů 
umožňuje využívat místní druhotné suroviny a stimulovat spotřebu produktů z nich  
v blízkém okolí jejich výroby, 

b.tyto menší podniky jsou často vybavovány odepsaným, ale ještě fungujícím strojním 
zařízením od velikých firem. 

3. Vládní podpora zpracovatelů odpadů: 

a.dotacemi z fondů pro ochranu životního prostředí, 

b.úvěrovou politikou, 

c.celním zvýhodněním druhotných surovin. 

Tyto faktory se mohou v konkrétních případech stát určujícími pro způsob 
odstraňování a zejména zhodnocování odpadu, což je bezesporu národohospodářsky 
účelnější než rozsáhlá a trvalá devastace životního prostředí, a není proto důvodu jich v 
ČR účinně nevyužít. 

Lze předpokládat, že vývoj v hospodaření s p1astovými a pryžovými odpady 
povede ve výhledu do dalšího desetiletí od současných 60% skládkování, 30% spalování a 
10% fyzikálního a chemického recyklování k poklesu skládkování na 20% a vzrůstu podílu 
recyklování a spalování na přibližně 40% v obou případech. [14.] 
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4.3 Závěr 
Bakalářská práce se zabývá  recyklací plastů. Jejím cílem je shromáždit informace 

o starších i modernějších recyklačních postupech a následně je zhodnotit. Z počátku se 
práce zabývá recyklací  samotnou jako technologií, postupuje k rozdělení  plastu od,  
kterého se odvíjí   také dělení plastového odpadu na jednotlivé druhy. Pak práce přistupuje 
k samotné problematice recyklace plastů a  dělí recyklaci na recyklaci fyzikální a recyklaci 
chemickou. Práce popisuje jednotlivé postupy obou recyklací a hodnotí jejich výhody a 
nevýhody. Fyzikální recyklaci dělí na recyklaci primární při recyklaci vzniká stejně 
kvalitní hmota jako výchozí hmota a recyklaci sekundární kdy vzniká hmota horší kvality 
než výchozí hmota. Výhodami fyzikální recyklace je, že se z nevyužitého odpadu stává 
zase žádaná surovina a to často stejné kvality přímo při výrobním procesu. Naopak její 
nevýhodou je, že ze znečištěného nebo netříděného plastového odpadu bez řádného praní a 
třídění již nelze vyrobit hmota stejné kvality.  Chemická recyklace může být zaměřena na 
zpětné získání energie, která byla při výrobě do výrobku vložena. Nevýhodou tohoto 
postupu je produkce emisí do ovzduší a produkce odpadu v podobě zbytku po spalování. V 
případě některých makromolekulárních látek lze získávat výchozí látky čehož se dosahuje 
rozkladem makromolekulárního řetězce v podmínkách k tomu určených. Ke konci se práce 
ještě zmiňuje o biodegradabilních plastech, které jsou jakousi možností jak recyklaci 
v podstatě předejít. 
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Seznam zkratek 
skládka KO- skládka komunálního odpadu 

MŽP- Ministerstvo životního prostředí 

HDPE-Vysokohustotní polyethylén 

LDPE-Nízkohustotní polyethylén
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