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ANOTACE :  
 

 Bakalářská práce se zaměřuje na popsání základních vlastností polymerů a 

způsobů jejich výroby polymerací, polykondenzací a polyadicí. Jsou v ní uvedeny 

nejdůležitější typy plastů, jejich vlastnosti a využití. Plasty, které se začaly hojně 

využívat jako obalové materiály pro nejrůznější výrobky a nahradily do té doby 

používané sklo či papír. Bylo však nutné řešit obrovský nárůst objemu tohoto druhu 

odpadu, který se významně podílel na vzrůstu celkového množství komunálního 

odpadu. Z tohoto důvodu je cílem práce posoudit  možnosti recyklace plastů a jejich 

dalšího využití v průmyslové výrobě nebo v běžném životě. 
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ANNOTATION :  

 

My work for the bachelor degree is directed to the description of the polymers 

qualities and the way of their production , such as polymerise , poly condensation and 

poly addition . There are named different sorts of plastics ,their qualities and usage. The 

plastics which started to be frequently used as the cover materials for different sorts of 

goods ,replaced such cover materials as glass and paper .The main problem which 

occurred with their frequent use was how to solve the problem of the increasing volume 

and consequently the huge volume of waste ,which contributed with a large deal to the 

waste increase as a whole. That is the reason the target of my work is to judge the 

possibilities of  plastic recycling   and its further use in the industrial production and 

common life.  
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1. ÚVOD 

  Polymery jsou přírodní nebo syntetické makromolekulární látky, v jejichž veliké 

molekule se jako článek v řetězu mnohonásobně opakuje základní monomerní jednotka. 

Jejich průměrná molární hmotnost je větší než 104 g/mol. Většina polymerů je 

syntetizována z monomerů, které jsou připravovány převážně z ropy. Ve svých 

obrovských molekulách obsahují většinou atomy uhlíku, vodíku a kyslíku, často dusíku, 

chloru a jiných prvků. Představují tedy chemickou stavebnici, která umožňuje 

proměnlivost struktur i vlastností výsledných látek.  

 Chemie polymerů prošla neobyčejně dynamickým rozvojem, díky němuž se 

především syntetické polymery staly nepostradatelnou součástí každodenního života. 

Neexistuje snad obor lidské činnosti, ve kterém by ve větší nebo v menší míře nebyly 

zastoupeny, kde doplňují, nahrazují, či dokonce vytlačují klasické materiály – dřevo, 

papír, kov, keramiku a sklo. V závislosti na chemické struktuře makromolekul a jejich 

vzájemnému uspořádání mohou mít syntetické polymery velice rozmanité vlastnosti – 

určité typy jsou měkké a ohebné, jiné tvrdé a křehké nebo naopak velmi houževnaté. 

V důsledku své chemické struktury jsou některé skupiny polymerů nerozpustné a 

netavitelné, jiné mohou být například rozpustné i ve vodě. Velmi rozdílná může být       

i termická a chemická stabilita různých polymerů, nebo jejich odolnost vůči 

povětrnostním vlivům. Většina syntetických polymerů je velmi odolná biologickému 

prostředí, existují však i takové, které se mohou ve vhodném biologickém prostředí 

rozložit za aerobních podmínek až na vodu a oxid uhličitý (případně amoniak, pokud 

polymer obsahuje dusík). V anaerobním prostředí je produktem rozkladu voda  a 

bioplyn. Jeho hlavní složkou je, vedle oxidu uhličitého, energeticky bohatý methan. 

Některé vlastnosti polymerů je možné navíc modifikovat přísadou vhodných 

nízkomolekulárních látek. V mnoha případech se syntetické polymery vyznačují 

vlastnostmi nebo kombinací vlastností, které nelze nalézt u žádných přírodních 

materiálů. [1]                                                                                                                                 

1.1. ZÁKLADNÍ ROZD ĚLENÍ POLYMERŮ 

 Základní klasifikace polymerních látek se obvykle provádí podle původu a 

způsobu přípravy a podle jejich chování za zvýšené a běžné teploty. 
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A)  PODLE PŮVODU A ZPŮSOBU PŘÍPRAVY 

� polymery na přírodní bázi - vyrobené z přírodních makromolekulárních látek. 

Výchozí surovinou je většinou celulóza  nebo jiné látky bílkovinného typu         

(estery celulózy – acetát, nitrát; étery celulózy – etylcelulóza; kaseinové hmoty – 

umělá rohovina, ligninové formaldehydové hmoty). 

� polymery na bázi syntetické - vyrobené syntézou nízkomolekulárních 

organických sloučenin. Výchozí surovinou je obvykle ropa, zemní plyn a černé 

uhlí. 

B)  PODLE CHOVÁNÍ ZA ZVÝŠENÉ A NORMÁLNÍ TEPLOTY 

� elastomery – vysoce elastické polymerní látky, jež je možné za normálních 

podmínek malou silou deformovat bez porušení. Deformace je ve většině 

případů vratná. Mezi tuto skupinu polymerních látek patří především kaučuky, 

které  jsou výchozí surovinou pro výrobu pryže. 

� plastické hmoty – polymerní látky, které jsou za normálních podmínek tvrdé, 

v některých případech i křehké. Za zvýšených teplot se stávají plastickými a 

tvarovatelnými. Pokud je změna z plastického do tuhého stavu opakovatelně 

vratná, jedná se o  termoplasty. Pokud jde o změnu nevratnou, vzhledem k tomu, 

že výsledkem je chemická reakce mezi molekulami většinou za zvýšené teploty, 

mluvíme o reaktoplastech.       

 

                                                                                                      

                                                                                                                                       

Obrázek 1  Základní rozdělení polymerních hmot [3] 
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2. FÁZOVÝ STAV, VLASTNOSTI A SYNTÉZA POLYMER Ů 

 Vzhledem k vyvíjejícím se názorům na strukturu polymerů vznikla moderní 

makromolekulární teorie, která popisuje možné struktury makromolekulárních řetězců a 

vlastnosti polymerů. Přes značnou propracovanost této teorie však ještě neumíme přesně 

odvozovat makroskopické vlastnosti polymerů od jejich molekulární struktury, protože 

makromolekulární látky zahrnují obrovské množství nejrůznějších vlastností. Proto je 

velice obtížné rozdělit je schematicky podle odlišných projevů. Už jenom existence 

různých fyzikálních stavů závisejících kromě chemického složení také na molekulové 

hmotnosti polymeru je velmi komplikujícím faktorem. 

2.1. FÁZOVÝ STAV 

 Polymery mají značně vysokou molekulovou hmotnost, což způsobuje, že jejich 

bod varu je neobyčejně vysoký a nachází se ve všech případech nad teplotou jejich 

rozkladu. Plynný stav polymerů tedy neexistuje – mohou se vyskytovat pouze ve stavu 

kapalném nebo tuhém. Podle pravidelnosti geometrického uspořádání 

makromolekulárních řetězců v tuhé fázi rozlišujeme vysoce uspořádaný stav krystalický 

a neuspořádaný stav sklovitý. 

  Pro polymery, na rozdíl od nízkomolekulárních látek, je charakteristickým ještě 

přechodný stav mezi sklovitým a kapalným – tzv. stav kaučukovitý. Polymer lze 

v tomto stavu poměrně malou silou do neobvyklé míry deformovat, takže jej není 

možno definovat  jako tuhou látku, ani jako kapalinu, protože při deformaci nedochází 

k nevratnému toku, který charakterizuje stav plastický – kapalný. Polymery se tedy 

mohou vyskytovat v různých fázových stavech : 

� krystalickém 

� amorfním      

� sklovitém 

� kaučukovitém 

� plastickém 

  O tom, ve kterém z těchto stavů se polymer za běžných podmínek nachází a jak 

široké je teplotní rozmezí existence těchto jeho stavů, rozhoduje především chemické 

složení a molekulová hmotnost makromolekulární látky. 

  Z hlediska chování za různých teplot lze amorfní polymer charakterizovat tzv. 

teplotou zeskelnění (Tg) a krystalický polymer  teplotou tání (Tm). Zvolíme-li si          
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za charakteristický projev polymeru hodnotu deformace vznikající působením určité 

síly po určitou dobu za dané teploty a provedeme-li takové měření v co nejkratším 

teplotním rozmezí, získáme tzv. termomechanickou křivku, která je charakteristická 

pro každý polymer. Schematicky je znázorněna (obrázek 2) pro tři polymery, jež mají 

stejnou teplotu zeskelnění. Teplota Tm ohraničuje oblast krystalického stavu, teplota Tg 

oblast stavu sklovitého (amorfního), rozmezí teplot Tg a Tf  odpovídá kaučukovité 

oblasti., ve které se deformace s teplotou velmi málo mění a je převážně vratná. Teprve 

v oblasti teploty toku Tf vede zahřívání k poměrně náhlému a značnému růstu 

deformace. Nad touto teplotou se polymer nachází v plastickém stavu. [2]                                                     

                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 2  Termomechanická křivka amorfního (1) a dvou různých krystalických polymerů (2,3) [2] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 3  Schematické rozdělení jednotlivých fází v krystalickém a amorfním polymeru v  
                        na  teplotě [2] 
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2.2. LINEÁRNÍ, ROZVĚTVENÉ A SÍŤOVANÉ POLYMERY 

  Fázový stav polymeru je tedy přímým odrazem jeho molekulární struktury a 

zásadně ovlivňuje jeho materiálové vlastnosti. 

2.2.1.  KRYSTALIZAČNÍ SCHOPNOST 
 
 U lineárních a rozvětvených polymerů je typická jejich schopnost nebo 

neschopnost krystalizace, podle níž rozeznáváme polymery :  

� se sklonem k samovolné krystalizaci- jsou obvykle termoplastické, 

vláknotvorné a filmotvorné, s vysokou pevností a houževnatostí, elastické, často 

špatně rozpustné nebo nerozpustné v běžných organických rozpouštědlech, 

obvykle mají úzkou oblast kaučukovosti. Z tohoto důvodu se převážná část 

nehodí ke zpracování válcováním, vytlačováním a podobně, ale naopak pro 

postupy vyžadující rychlé roztavení, jako je vstřikování, zvlákňování atd. 

Příkladem mohou být gutaperča, polyamidy, polyetylen, polypropylen. 

� samovolně nekrystalizující – ale teprve změnou teploty nebo pod napětím. Mají 

obvykle za běžných podmínek kaučukovitý charakter, jsou termoplastické, 

elastické a dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Typickými způsoby 

zpracování jsou pro ně válcování, vytlačování a lisování. Jako příklady lze uvést 

přírodní kaučuk, syntetický izoprenový kaučuk, butylkaučuk nebo 

chloroprenový kaučuk. 

� nekrystalizující za žádných okolností – jsou většinou křehké, transparentní, 

velmi dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Zpracovatelné jsou téměř 

všemi známými technologiemi s výjimkou zvlákňování. Příkladem mohou být 

polystyren, polymethylmethakrylát, polyvinylchlorid, nevytvrzené rezolové 

pryskyřice. 

 O krystalizační schopnosti rozhodují hlavně tyto faktory : 

� polarita skupin polymerního řetězce 

� jeho geometrická pravidelnost 

� objem substituentů na něm vázaných  

� v případě rozvětvených makromolekul – počet rozvětvení a délka 

postranních řetězců 

� ohebnost polymerního řetězce  
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2.2.2.  MOLEKULOVÁ HMOTNOST 
 
 Vlastnosti lineárních a rozvětvených polymerů jsou také významně závislé           

na jejich molekulové hmotnosti. Vysoká molekulová hmotnost je nejdůležitější 

vlastností, kterou se makromolekulární látky odlišují od látek nízkomolekulárních. 

Hodnota molekulové hmotnosti rozhoduje o chování polymeru za různých podmínek. 

Má-li mít makromolekulární látka vůbec nějakou mechanickou pevnost, musí se její 

polymerační stupeň pohybovat minimálně v rozmezí od 40 do 80. Po překročení této 

hranice nabývá teprve polymer pro praxi významných hodnot mechanické pevnosti, 

která se při vzrůstající délce makromolekulárního řetězce neustále zvětšuje. Další 

odlišností struktury polymerů  je skutečnost, že řetězce jedné a téže makromolekulární 

látky nejsou stejné, ale mají různou délku. Proto nelze u polymerů hovořit o molekulové 

hmotnosti ve stejném slova smyslu jako u nízkomolekulárních látek. Distribuce 

molekulových hmotností se stanovuje statisticky a z této distribuce lze vypočítat střední 

( průměrnou ) hodnotu molekulové hmotnosti. Tuto distribuci můžeme názorně vyjádřit 

tzv. distribuční křivkou, což je závislost hmotnosti polymeru o dané velikosti 

makromolekuly ( frakce ) na délce makromolekulárního řetězce nebo jeho molekulové 

hmotnosti ( obrázek 4 ). 

 Podle experimentálního způsobu stanovení vypočítáme obvykle hmotnostně 

střední molekulovou hmotnost (Mw) nebo číselně střední molekulovou hmotnost  

(Mn). Poměr Mw / Mn označujeme jako index neuniformity, tj. míru distribuce 

molekulových hmotností. Jeho hodnoty pro běžné polymery se pohybují kolem 1,5 až 2, 

ale mohou dosáhnout 20 i 50. Molekulová hmotnost a její distribuce ovlivňují 

především teplotu měknutí polymerů, jejich rozpustnost, viskozitu roztoků a tavenin, 

pružnost, pevnost, tepelnou stálost a další vlastnosti, zejména odolnostní 

charakteristiky. [2] 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

             Obrázek 4  Distribuční křivka molekulových hmotností polymeru [2] 
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2.2.3. SÍŤOVANÉ POLYMERY 

 Řetězce makromolekul těchto látek jsou vzájemně spojeny chemickými vazbami 

tak, že vytvářejí trojrozměrnou prostorovou síť. Vznikají buď sesíťováním lineárního 

nebo rozvětveného polymeru, popřípadě i vzájemnou reakcí dvou či více monomerů     

o formální funkčnosti (schopnosti vytvořit chemickou vazbu) větší než 2. 

 Síťování lineárních polymerů je typické pro kaučuky. Pak hovoříme o tzv. 

vulkanizaci – procesu poskytujícím pryž. V poslední době se síťování průmyslově 

uplatňuje i u jiných polymerů, např. polyetylenu, polypropylenu a polyvinylchloridu, 

kterým tento proces dodává zejména tvarovou stálost za zvýšených teplot a zlepšení 

fyzikálně-mechanických vlastností.                                       

 

 
 
 
 
 
 
Obrázek 5  Chování termoplastu,  při teplotě vyšší než Tf, který obsahuje lineární a mírně rozvětvené         
                   molekuly[3] 
  
 

 

 

 

 

Obrázek 6  Elastomer, který obsahuje mírně sesíťované řetězce a vlivem vnější síly dochází k jeho   
                  deformaci, která je vratná [3] 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7  Reaktoplast, který je tvořen    
                   trojrozměrnou sítí, při působení vnější síly dochází k jeho destrukci [3] 
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2.3. SYNTÉZA POLYMERŮ - ZÁKLADNÍ REAKCE 

 Polymery vznikají chemickou reakcí, při níž se nízkomolekulární sloučeniny  

(monomeru) spojují a mnohonásobným opakováním vytvářejí makromolekulární látku  

(polymer). Jestliže monomer obsahuje pouze dvě místa (funkce) schopná vytvářet 

kovalentní chemickou vazbu, vznikají polymery lineární. Při větším počtu funkčních 

míst mohou vznikat polymery rozvětvené nebo  prostorově sesíťované. 

 Základní monomerní jednotka charakterizuje chemickou strukturu polymeru, 

která má zásadní vliv na jeho chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti. Základní 

jednotka není u všech polymerů totožná s chemickou strukturou monomerů   

(obrázek 8). [ 3 ] 

                 

                                                                                                                                        
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8  Schematické vzorce vybraných plastů a kaučuků [3] 
 

 Syntetické polymery vznikají třemi základními chemickými reakcemi -

polymerací, polykondenzací a polyadicí. 

2.3.1. POLYMERACE  

 Je řetězová chemická reakce velkého počtu molekul monomeru, při níž vznikají 

dlouhé makromolekuly polymeru. Produktem polymerace je makromolekulární řetězec, 

který narůstá do své „nekonečné“ délky ve velmi krátké době, takže v reakční směsi 
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existují vedle sebe nezreagované molekuly monomeru a makromolekuly polymeru ve 

své konečné velikosti. Podle charakteru růstového místa lze základní polymerační 

reakce rozdělit na: 

� radikálové polymerace -  radikál vzniklý nejčastěji z peroxosloučeniny reaguje 

s dvojnou vazbou u monomeru a homolyticky ji rozštěpí. Vznikne tak nový 

objemnější radikál a ten opět reaguje s další molekulou monomeru. Takto 

opakovaně pokračuje propagace reakce, růstovým místem je radikál. Ukončení 

reakce (terminace) se může dít třemi způsoby. Nejjednodušší je kombinací dvou 

radikálů, dále je možný transfer a disproporcionační reakce. Příkladem reakce je 

polymerace PE. (obrázek 9) 

 

 

 

 

 
Obrázek 9  Polyethylen - výroba radikálovou polymerací [3] 

 
 
� iontové polymerace – rozdělují se na kationovou a aniontovou : 

• Kationtová polymerace se nejčastěji uplatňuje, pokud na násobnou vazbu působí 

z postranních řetězců skupiny, které odpuzují elektrony směrem k násobné vazbě. 

Na uhlíku, na který je tato skupina připojena, vzniká přebytek elektronové hustoty  

     (částečný záporný náboj) a ten může reagovat s kationtem, jako iniciátorem reakce.    

      Příkladem je polymerace PP (obrázek 10).  

 

Obrázek 10  Polypropylen - výroba kationtovou polymerací [3] 
 
• Aniontová polymerace se uplatňuje nejčastěji, pokud na násobnou vazbu působí 

z postranních řetězců skupiny, které přitahují elektrony směrem od násobné vazby. 

Na uhlíku, na který je tato skupina připojena vzniká nedostatek elektronové hustoty  

     (částečný kladný náboj) a může reagovat s aniontem, jako iniciátorem reakce.  

      Příkladem je polymerace PVC (obrázek 11). 
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Obrázek 11  Polyvinylchlorid - výroba aniontovou polymerací [3] 
 

2.3.2. KOPOLYMERACE  

 Při této reakci spolu reagují minimálně dva různé monomery. Tato reakce může 

probíhat jak radikálově ( obrázek 12), tak iontově. Výsledné kopolymery mohou mít 

výchozí monomerní jednotky vzájemně navázány různým způsobem (obrázek 13). 

 
Obrázek 12  Schéma přípravy butadienstyrenového kaučuku radikálovou kopolymerací [3] 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 13  Některé možnosti struktury kopolymerů [3] 
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2.3.3. POLYKONDENZACE 

 Reakce, při níž reagují dva stejné nebo dva různé monomery, které obsahují dvě či 

více reakčních funkčních skupin a dochází k postupnému nárůstu molekulové 

hmotnosti. V průběhu reakce nevzniká pouze polymer, ale i nízkomolekulární produkt   

(např. voda, methanol, amoniak). Rozdíl mezi polymerací a polykondenzací je v tom, že 

produkt polymerace má stejné chemické složení jako původní výchozí látka, kdežto 

produkt polykondenzace má jiné chemické složení, než nízkomolekulární látky,           

ze kterých vznikl. Významnými produkty polykondenzačních reakcí jsou polyamidy 

nebo polyestery. Jedním z nejvýznamnějších polyesterů je polyetylentereftalát (obrázek 

14). Mezi nejznámější polyamidy patří Nylon 66. Číslo 66 značí, že oba monomery 

mají    ve svém řetězci 6 atomů uhlíku (obrázek 15). 

 

 

 

 
 

 
 

Obrázek 14  Schéma polykondenzační reakce při přípravě polyethylentereftalátu [3] 
 

 

 

 

 
 

Obrázek 15  Schéma polykondenzační reakce při přípravě Nylonu 66 [3] 
 

2.3.4.  POLYADICE  

 Sloučeniny, jejichž molekuly obsahují násobné vazby, nebo jsou tvořeny kruhy 

s malým počtem členů, mohou být mimo vzájemného spojování (řetězení) schopny 

adičních reakcí se sloučeninami, jejichž molekuly obsahují vhodné funkční skupiny. 

Mají – li tyto sloučeniny ve svých molekulách alespoň dvě funkční skupiny, může 

násobnou adicí vzniknout polymer. Příkladem je vznik polyuretanů z diizokyanátů a 
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glykolů. Na rozdíl od polymerace poskytuje polyadice strukturu základního článku 

polymeru odlišnou od struktury výchozích látek. 

2.4. ZÁKLADNÍ ZP ŮSOBY VÝROBY POLYMERŮ 

 Při výrobě polymerů z monomerů dochází k exotermní chemické reakci. 

Základním problémem při těchto reakcích je odvod uvolňovaného tepla z reakční směsi. 

Průmyslově se polymery vyrábějí několika základními způsoby. Chemicky 

nejjednodušší je polymerace samotného monomeru. Je-li polymer v monomeru 

rozpustný, vzniká v průběhu polymerace stále viskóznější roztok, který nakonec ztuhne 

na blok, jež zaujímá tvar reakční nádoby (bloková polymerace). Nerozpouští-li se 

vznikající polymer ve výchozím monomeru, vylučuje se v jemných částicích. Po přidání 

vhodného rozpouštědla vznikne roztok polymeru (roztoková polymerace). Častější, než 

polymerace samotného monomeru v bloku nebo jeho roztoku se pro technologické 

výhody provádí polymerace v emulzi (emulzní polymerace) nebo v suspenzi                  

(suspenzní polymerace). 

2.4.1. BLOKOVÁ POLYMERACE 
 
 Blokovou polymerací se provádí iontová a radikálová polymerace. 

Technologickou nevýhodou polymerace v bloku je nesnadný odvod tepla. Polymerace 

je obecně doprovázena zmenšováním objemu. Kvůli snadnějšímu chlazení a potlačení 

smršťování se v bloku polymerují výrobky, které mají „tenký“ jeden rozměr, např. 

desky z PMMA. Hlavní přednosti blokové polymerace je to, že lze připravit polymer    

o vysoké čistotě, např. PMMA a PS v čistotě vhodné pro elektroniku. 

2.4.2. ROZTOKOVÁ POLYMERACE 

Ve srovnání s blokovou polymerací se při roztokové polymeraci reakční teplo 

odvádí snadněji. Díky tomu, že rozpouštědlo je přenašečem, výsledný produkt má vždy 

nižší molekulovou hmotnost, než při blokové polymeraci. Jestliže je polymer 

v rozpouštědle rozpustný, připraví se produkt, který se používá přímo, např. jako 

lepidlo, nebo s přídavkem dalších aditiv, jako nátěrová hmota. 

2.4.3. SUSPENZNÍ POLYMERACE 
 
 Při suspenzní polymeraci je zaručen dobrý odvod reakčního tepla. Monomer 

s iniciátorem je rozptýlen mícháním ve vodě. S postupující konverzí reakce stoupá 
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viskozita a lepkavost částeček a také jejich slepení ve velké shluky. Tomu se zabraňuje 

přídavkem látek, které snižují viskozitu nebo ulpívají na povrchu částic. Suspenzní 

polymer je kvalitativně stejnoměrnější než blokový, ale obsahuje více příměsí. Tímto 

způsobem se vyrábí např. PS a PVC. 

2.4.4. EMULZNÍ POLYMERACE 
 
 Emulzní polymerace je proces, kdy polymer vzniká z částic mechanicky 

rozptýlených ve vodě, která obsahuje emulgátor (např. mýdlo) a iniciátor. Od suspenzní 

polymerace se liší tím, že každá částice monomeru je chráněná obalem emulgátoru a při 

polymeraci se mění na „ jedinou“ makromolekulu polymeru. Tím je zaručena možnost 

jejího růstu do vysoké molekulové hmotnosti. Stejně jako u suspenzní polymerace je     

u emulzní zaručen velmi dobrý odvod tepla, ale produkt je znečištěn aditivy. Emulzně 

se polymerují např. polyvinylacetát a PVC. 
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3. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLASTY, JEJICH VLASTNOSTI  
    A VYUŽITÍ  

 Podle původu a způsobu přípravy rozlišujeme přírodní polymery a polymery     

na bázi syntetické. 

3.1. PŘÍRODNÍ POLYMERY 

Přírodní polymery byly prvními makromolekulárními látkami, které našly 

technické použití. Patří mezi ně především přírodní kaučuk, gutaperča a některé 

deriváty celulózy a kaisenu.  

PŘÍRODNÍ KAUČUK  

Je obsažen v některých rostlinách v podobě mlékovité šťávy zvané latex.        

Pro těžbu kaučuku má však hospodářský význam prakticky jen strom Hevea brasiliensis      

(z čeledi Euphorbiacea), pěstovaný na plantážích.  

Latex je uložen ve zvláštních trubkovitých buňkách, které jsou umístěny          

ve spodní vrstvě kůry stromu po celém jeho povrchu, včetně kořenů a větví. Získává se 

tzv. čepováním. Provádí se tak, že pod šikmý zářez v kůře stromu se umístí nádobka, do 

níž odtéká latex vytlačovaný vnitřním tlakem. Složení přírodního latexu není zcela stálé 

– záleží na druhu a stáří stromu, způsobu čepování, počasí, ročním období a dalších 

okolnostech. Průměrný obsah kaučukového uhlovodíku je přibližně    35 %, voda 

představuje 60 % a zbytek připadá na bílkoviny, pryskyřice, popel a cukry. 

 Během několika hodin stání latex samovolně koaguluje. Aby bylo možné jej 

delší dobu uchovávat ve stavu disperze a pak koncentrovat (na padesáti až 

šedesátiprocentní obsah kaučukového uhlovodíku), je nutno jej napřed stabilizovat        

(konzervovat) – nejčastěji se k tomuto účelu používá amoniak. Přímé zpracování latexu 

má mnoho výhod. Kvalita produktů, zejména mechanické vlastnosti a odolnost vůči 

stárnutí, je značně lepší, než u zboží vyrobeného z roztoků. Z latexu lze získat 

vysrážením, vymrazením nebo odpařením vody suchý kaučuk. Na plantážích se vyrábí 

kaučuk téměř výhradně srážením kyselinou mravenčí nebo octovou. Sražené bloky se 

pak perou a dále zpracovávají na celou řadu druhů přírodního kaučuku, z nichž 

klasickými jsou uzený kaučuk a světlá krepa. Stále většího významu nabývá 

standardní kaučuk. Přírodní kaučuk jako nenasycený uhlovodík (cis-1,4,-polyizopren) 

reaguje s mnoha chemickými činidly : 
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� uváděním chloru do zředěného roztoku vzniká chlorkaučuk – používá se 

k výrobě antikorozních nátěrových hmot a spojování pryže s kovem 

� uváděním suchého chlorovodíku do roztoku přírodního kaučuku vzniká jeho 

hydrochlorid  –  používá se k balení potravinářského zboží 

� působením kyseliny sírové na přírodní kaučuk vznikají thermopreny – používají 

se jako nátěrové, tiskařské nebo impregnační materiály [2]                                                     

3.2. SYNTETICKÉ POLYMERY 

 Polymery označované jako syntetické se v přírodě nevyskytují. Vznikají 

chemickou syntézou. 

3.2.1. TERMOPLASTY 

Jsou polymery, které lze zvýšením teploty, to znamená termickým účinkem,  

uvést ze stavu tuhého do stavu plastického. Tato změna je vratná.  

Základní rozdělení termoplastů : 

 
� POLYOLEFINY A FLUOROPLASTY 

� VINYLOVÉ POLYMERY 

� STYRENOVÉ A AKRYLOVÉ POLYMERY 

� POLYESTERY A POLYETHERY 

� POLYAMIDY A POLYURETHANY 

 

3.2.1.1. POLYOLEFINY A FLUOROPLASTY 
 
 Pod pojmem polyolefiny rozumíme homopolymery a kopolymery olefinů neboli 

alkenů, to znamená uhlovodíků, které obsahují ve svých molekulách jednu dvojnou 

vazbu. K nejdůležitějším patří homopolymery a kopolymery ethenu (ethylenu) a 

propenu (propylenu) a homopolymer 1-butenu. 

 Nejvýznamnější deriváty polyolefinů jsou tzv. fluoroplasty, v jejichž molekulách 

byly vodíkové atomy nahrazeny fluorovými buď úplně, nebo jen částečně, a zbývající 

vodíkové atomy byly eventuálně nahrazeny atomy chloru. Působením kyseliny sírové    

na přírodní kaučuk vznikají thermopreny – používají se jako nátěrové, tiskařské nebo 

impregnační materiály [2]                                                      
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POLYETHYLEN ( PE )  

Pojmem polyethylen označujeme homopolymery ethylenu a jeho kopolymery 

s malým obsahem komonomeru (do 10 %). Jejich vlastnosti jsou závislé na molekulové 

hmotnosti, prostorovém uspořádání merů v řetězci makromolekuly a stupni krystalinity. 

 Jedná se tedy o semikrystalitický plast s nižší pevností a tuhostí, ale s velkou 

houževnatostí. Podle způsobu polymerace se dělí na : 

• LDPE – měkký PE ( rozvětvený ), vzniká vysokotlakou polymerací 

• HDPE – tvrdý PE ( lineární ), vzniká nízkotlakou polymerací 

Polyethylen má výbornou odolnost vůči nízkým teplotám, křehne až při – 120°C.        

Za zvýšených teplot jsou předměty z rozvětveného polyethylenu stálé asi do 90°C, 

předměty z lineárního polyetylenu do více než 100°C. 

 Za normálních podmínek je bílý a v tenčí vrstvě průhledný. Transparence 

vzrůstá s rozvětveností makromolekul a jejich molekulovou hmotností. 

 Využívá se pro výrobu technických výrobků (fólie, trubky, pláště kabelů, 

kanystry), ale i  pro spotřební zboží (výrobky pro domácnost, hračky). Polyethylen          

o velmi vysoké molekulové hmotnosti slouží např. k výrobě kluzných vodicích 

elementů, pluhových radlic, filtrů, ložisek, šneků vytlačovacích strojů, součástí 

kloubních protéz a lisovacích forem na keramiku.  

POLYPROPYLEN ( PP )  

Radikálovou nebo kationovou polymerací polypropylenu lze získat jen 

nízkomolekulární ataktický produkt měkkého blátivého až parafinického charakteru. Je 

tedy potřeba přítomnost katalyzátorů (Zieglerova typu), aby mohl vzniknout 

z monomeru vysokomolekulární, vysoce krystalický izotaktický polypropylen. 

Ataktický podíl, zhoršující mechanické vlastnosti polypropylenu, lze vyprat např. 

hexanem.  

Podobně jako polyethylen má i polypropylen prakticky nepolární strukturu. 

Vzhledem ke stupni krystalinity (60 – 75 %) je však neprůhledný. Teplota tání čistého 

izotaktického polypropylenu je 176°C, obchodních produktů v rozmezí  od 160°C        

do 170°C. Kromě vyšší teploty měknutí, a tím i použitelnosti při vyšších teplotách, se 

polypropylen liší od lineárního polyetylenu nižší hustotou, menší odolností vůči mrazu, 

oxidaci a povětrnosti. Na druhé straně je však pevnější, tvrdší a odolnější vůči oděru. Je 
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také méně propustný pro plyny a páry. Odolnost vůči chemikáliím je ve srovnání 

s polyethylenem rovněž větší, zvláště při zvýšených teplotách. 

Polypropylen se zpracovává,  podobně jako polyetylen, především vstřikováním 

(obrázek 16) a vyfukováním na menší a duté předměty, vytlačováním na trubky, desky 

profily, výtlačným vyfukováním na fólie. Desky a bloky lze také lisovat z granulí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 16  Schéma vstřikovacího stroje se šnekovou plastikací [6C] 

 
 
(1 – doraz, 2 – tyč vyhazovače, 3, 5 – upínací desky, 4 – forma, 6 – vstřikovací tryska, 7 – špice šneku, 8 – 
zpětný uzávěr, 9 – šnek, 10 – tavící komora, 11 – topná tělesa, 12 – násypka, 13 – granule plastu, 14 – 
deska vyhazovačů, 15 – kotevní deska, 16 – vyhazovače, 17 – výstřik) 

 

Použití polypropylenu je také podobné, ale vzhledem k jeho lepším 

mechanickým vlastnostem se více používá na součásti strojů a přístrojů, např. 

v automobilovém a spotřebním průmyslu (vstřikované dílce přístrojových desek a 

ventilátorů, nárazníky, součásti vysavačů a kuchyňských přístrojů), ale také na trubky a 

vodní armatury. Odolnost vůči sterilizačním teplotám umožňuje jeho použití na dílce 

injekčních stříkaček a jiné zdravotnické techniky. Na rozdíl od polyethylenu se 

polypropylen využívá také k výrobě mechanicky i chemicky odolných vláken.  

POLYTETRAFLUORETHYLEN ( PTFE ) 

 Patří mezi zástupce fluoroplastů, v jejichž makromolekulách jsou vodíkové 

atomy nahrazeny fluorovými nebo částečně fluorovými a částečně chlorovými.  

 Začala jej vyrábět ve čtyřicátých letech 20. století firma Du Pont,                    

pod obchodním označením „teflon“ .  
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Jedná se o vysoce krystalický polymer, nerozpustný pod teplotou tání (327° C). 

Chemickou odolností předčí tak ušlechtilé materiály jako jsou vzácné kovy, sklo, 

emaily, smalty, nerezavějící oceli apod. 

 Kombinace velké tepelné odolnosti a mazací schopnosti učinila tento polymer 

užitečným v mnoha oblastech; v technické praxi jsou zřejmě nejznámější tzv. 

samomazná třecí ložiska, v domácnosti se osvědčily poteflonované pánve, nános teflonu 

na čepelkách zpříjemňuje a zdokonaluje holení vousů. [2] 

 

3.2.1.2. VINYLOVÉ POLYMERY 
 

Patří k nejdůležitějším plastům. Získávají se většinou polymerací monomerů 

obecného vzorce  CH2=CH–R.  Jejich makromolekuly můžeme obecně charakterizovat 

schématem. Dosazením  za - R  dostaneme : 

- Cl                    :  polyvinylchlorid  (PVC) 

- OH                  :  polyvinylalkohol  (PVAL) 

- O- CO – CH3  :  polyvinylacetát  (PVAC) 

- C6H5               :  polystyren  (PS) 

 

POLYVINYLCHLORID ( PVC ) 

 Průmyslově se vyrábí suspenzní, emulzní a také polymerací v monomerní fázi. 

Poněvadž je nerozpustný v monomeru, je výsledkem jeho výroby, jakýmkoliv 

způsobem, více nebo méně porézní prášek.  

 Chemicky je polyvinylchlorid odolný především vůči neoxidujícím kyselinám, 

dobře však odolává i zásadám. Jeho odolnost pochopitelně klesá se vzrůstajícím 

stupněm změkčení polymeru a zvyšující se teplotou. Za běžné teploty pohltí neměkčený 

polyvinylchlorid asi 1% vlhkosti. Absorpce vody, vzrůstající s obsahem změkčovadla, 

se projevuje mléčným zakalením výrobku. Z organických rozpouštědel odolává 

polyvinylchlorid nasyceným uhlovodíkům a alkoholům, velmi dobře s naopak rozpouští 

v tetrahydrofuranu a cyklohexanonu. 

Polyvinylchlorid se zpracovává buď bez změkčovadel, pouze se stabilizátory a 

modifikátory na tuhé výrobky (trubky, profily,desky apod.), nebo se změkčovadly       

na výrobky polotuhé až elastické (fólie, nádoby, hračky, ochranné rukavice atd.). 

Neměkčený, tvrdý polyvinylchlorid je známý pod zobecnělým obchodním označením 

novodur; měkčený, měkký je známý pod názvem novoplast. [2] 
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POLYVINYACETÁT ( PVAC ) 

  Vyrábí se výhradně radikálovou polymerací, především emulzně a suspenzně, 

ale i v monomerní fázi. Na trh je polyvinylacetát dodáván v pevném stavu jako prášek, 

transparentní hmota, ve formě roztoků v organických rozpouštědlech  nebo jako latex.  

  Polyvinylacetát je poměrně stálý i za zvýšených teplot, v závislosti na střední 

molekulové hmotnosti měkne v rozmezí od 80° C do 200° C. Odolává olejům, petroleji 

a etherům, rozpouští se v alkoholech, ketonech, chlorovaných a aromatických 

uhlovodících. Polymery s nižší střední molekulovou hmotností jsou citlivé k účinku 

vody, které mohou absorbovat až 20 %. Polyvinylacetát se snáší dobře s nitrocelulózou 

a chlorkaučukem, není ale mísitelný s acetátem celulózy. 

 Používá se především k výrobě lepidel (v běžném prodeji je to v ČR kanagom , 

což je roztok polyvinylacetátu v acetonu), roztokových nátěrových hmot (často ve směsi 

s nitrocelulózou) a latexů, které jsou známé jako nátěrové hmoty pro vnitřní použití, 

disperzní lepidla nebo apretury tkanin. [2] 

 

3.2.1.3. STYRENOVÉ A AKRYLOVÉ POLYMERY 

 Akrylové polymery, mezi než zahrnujeme homopolymery a kopolymery 

derivátů kyseliny akrylové a metakrylové, mají stavbu  makromolekulárních řetězců 

buď shodnou s vinylovými polymery (polyakryláty), nebo velmi podobnou 

(polymethakryláty). To je také důvodem, proč homopolymery a kopolymery styrenu 

mohou být zahrnuty  do tohoto oddílu i do oddílu přecházejícího. 

POLYSTYREN ( PS ) 

 V současné době patří společně s polyolefiny a polyvinylchloridem 

k nejpoužívanějším polymerům. Lze jej snadno připravit všemi známými 

polymeračními technikami. Prakticky se však pro výrobu homopolymerů a kopolymerů 

styrenu používá především radikálová polymerace. Nejdůležitějšími způsoby výroby 

polystyrenu jsou polymerace v monomerní fázi a suspenzní. 

 Polystyren je tvrdý, křehký, vodojasný polymer (viditelné světlo propouští        

z  90%) vysokého lesku s vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi. Za běžných 

podmínek je dostatečně odolný vůči oxidaci, ale není doporučován pro venkovní 

použití, protože fotooxidací žloutne a křehne. 
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 Rozpouští se v aromatických a chlorovaných uhlovodících, esterech a ketonech. 

Odolává vůči účinkům alkoholů, minerálních olejů a zásad. Teplotní hranice jeho 

použitelnosti je 75° C. 

  Snadno se zpracovává především vstřikováním, je bez problému vybarvitelný 

na pestrou paletu transparentních a krycích odstínů, ale je také značně křehký. Používá 

se hlavně k výrobě nenáročného spotřebního zboží, jakým jsou různé kelímky, misky, 

podnosy, dětské hračky, ozdobné předměty atd. Své využití nalezl také pěnový 

polystyren – především ve stavebnictví (tepelné a zvukové izolace) a v obalové technice 

(ochrana přístrojů proti nárazu při manipulaci a dopravě). Menší množství polystyrenu 

se spotřebuje k výrobě elektronických  součástek  polystyrenových nátěrových hmot 

odolných vůči kyselinám a zásadám. Měkčené polystyrenové fólie vynikají leskem, 

odolností vůči vodě a elektroizolačními vlastnostmi. 

POLYAKRYLÁTY A POLYMETHAKRYLÁTY 

 Všechny se vyznačují vynikající transparencí a odolností vůči povětrnosti. Mají 

velmi rozsáhlé využití – od nátěrových hmot, přes plasty až po vlákna. Podle hlavního 

monomeru se rozdělují na polyakryláty, polymethakryláty a polyakrylonitril, který má 

zvláštní postavení jako výhradně vláknařský polymer. 

Akryláty a methakryláty polymerují účinkem tepla, světla a iniciátoru na 

viskózní až tuhé hmoty. Fyzikální vlastnosti polyakrylátů jsou závislé na počtu 

uhlíkových atomů v alkoholovém zbytku esterového substituentu (tabulka 1).  

Polymethylakrylát měkne při 4°C; polyethylakrylát je měkký, pružný, lepivý, 

tuhne při – 20° C; polybutylakrylát je lepivý, strupovitý, tuhne při – 40° C. 

 
              Tabulka 1 Charakteristické vlastnosti polyakrylátů a polymethakrylátů [2] 
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Polyakryláty se používají podle druhu a molekulové hmotnosti, především        

ve formě disperzí (latexů), jako nátěrové hmoty a lepidla, také jako fólie. Jen  

polymethyl – α – chlorakrylát se používá k výrobě desek, které mají lepší vlastnosti, než 

polymethyakrylátové. Lépe odolává rozpouštědlům, je tvrdší, má větší pevnost v tahu a 

ohybu,  a také vyšší tepelnou odolnost. Patří do skupiny samozhášivých polymerů. 

 Polymethakryláty se používají především k výrobě lepicích fólií pro 

bezpečnostní skla. Z této skupiny polymerů je nejpoužívanější  polymethylmethakrylát, 

známý jako organické sklo, plexisklo nebo Umaplex. Dobře odolává zředěným 

roztokům kyselin, zásad a solí i oxidační atmosféře. Rozpouští se v ketonech, esterech a 

chlorovaných uhlovodících. Jeho nejcharakterističtější vlastností je čirost a naprostá 

bezbarvost i ve velmi tlustých vrstvách (propustnost světla je asi 92 %). Vykazuje také 

tzv. tvarovou paměť, projevující se např. vrácením vytvarované desky do původního 

stavu po jejím zahřátí na teplotu tvarování nebo vyšší. Suspenzní polymer se 

zpracovává vstřikováním na drobnější výrobky a vytlačováním např. na trubky, profily, 

vlnité desky. Použití polymethymethakrylátu je velmi široké - ve stavebnictví, 

spotřebním průmyslu, lékařství, optice, elektrotechnice a elektronice, bižuterii atd. 

 

3.2.1.4. POLYESTERY A POLYETHERY 

Polyestery tvoří velkou skupinu polymerů, jejichž společným znakem je 

přítomnost esterových vazeb v hlavním makromolekulárním řetězci. Lze je  klasifikovat  

na dva základní typy : polyestery termoplastické, lineární (odvozené od kyseliny 

tereftalové a uhličité) a polyestery reaktoplastické, rozvětvené a v konečném stádiu 

zpracování sesíťované. 

  Polyethery představují jen málo početnou skupinu polymerů. Lze je 

charakterizovat přítomností etherové vazby v hlavních makromolekulárních řetězcích. 

 

POLYETHYLEHTEREFTALÁT ( PETP ) 

 
 Jedná se o polykondenzát kyseliny tereftalové a etylen glykolu. Vyrábí se 

většinou dvoufázově. V první fázi se dimethyltereftalát tzv. transesterifikuje 

etylenglykolem za uvolnění methylakoholu, ve druhé pak teprve vzniká polymer           

za vydestilování přebytečného ethylenglykolu. 

  Polyethylentereftalát byl původně surovinou hlavně k výrobě vláken a 

v menším rozsahu k výrobě fólií. Vlákna se zpracovávají na spotřební textilie, technické 
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tkaniny a lana, používají se i 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 videorekordérových pásků a filmů. 

 Nejznámější a nejčastější využití polyethylentereftalátu je ve formě lahví, 

vyráběných vstřikovacím vyfukováním. Tyto lahve slouží k balení kapalného zboží, 

především nápojů, kde se již vžil pojem „ PET lahev“ (pramenící z ne zcela správné, ale 

často používané zkratky pro polyethylentereftalát – PET) 

 Polyethylentereftalátové vlákno, pro něž se podobně ne zcela správně používá 

zkratka PES (pravděpodobně z obecného označení polyester) je vyráběné 

z taveniny.Vyznačuje se menší mačkavostí, než vlna, méně navlhá. Ve srovnání 

s polyamidovým vláknem rychleji schne, má také větší stálost na světle a velmi dobře 

odolává dlouhodobému zahřívání. Je poměrně stálé v prostředí zředěných roztoků 

kyselin a hydroxidů, neodolává však koncentrovaným roztokům amoniaku. Obtížně se 

vybarvuje, protože nebobtná ve vodě. U polyethylentereftalátové střiže se uplatňuje 

pružnost a omak podobné vlněné střiži a navíc nemačkavost a rychlé schnutí. To jsou 

důvody k výrobě suken na základě kombinace polyethyletereftalátové  a vlněné střiže, 

která si zachovává prodyšnost vlny a má všechny výhodné vlastnosti 

polyethylentereftalátu. [2] 

 Polyethylentereftalátové fólie se vyrábějí vytlačováním, svou mechanickou 

pevností předčí fólie ze všech ostatních termoplastů. Zachovávají si pružnost do velmi 

nízkých teplot (až – 70° C) a odolávají i vyšším teplotám (až 130° C) a olejům. Jsou 

opticky čiré a mají vynikající elektroizolační vlastnosti. Málo propouštějí vlhkost a 

plyny, jsou výborně zpracovatelné. Nevýhodou je jejich poměrně vysoká cena. 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 17 Linka na výrobu vláken vytlačováním [6C] 
 
1 - vytlačovací stroj, 2 - vytlačovací hlava, 3 - chladicí lázeň, 4 - první odtahovací zařízení, 
5 - temperační lázeň, 6 - orientační zařízení, 7 - stabilizační lázeň, 8 - druhé odtahovací zařízení,  
9 - cívky 
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3.2.1.5. POLYAMIDY A POLYURETHANY 

Řada polymerů obsahuje ve svých hlavních makromolekulárních řetězcích 

dusíkaté skupiny. Jsou to např. –CO-NH- polyamidy, -NH-CO-NH- polymočoviny, -

CO-NH-NH- polyhydrazidy, -O-CO-NH- polyuretany, -CO-NH-CO polyamidy. 

Technicky nejvýznamnější a nejrozšířenější jsou polyamidy a polyuretany. 

POLYAMIDY (PA) 

Polyamidy jsou lineární polymery charakterizované hlavním polymerním 

řetězcem, ve kterém se pravidelně střídají skupiny –CO-NH- s větším počtem skupin 

methylenových, tedy –CH2-. Vyrábějí se převážně na základě technické realizace tří 

polyreakcí: 

• polykondenzace ω-aminokarboxylových kyselin 

• polymerace jejich cyklických aminů (laktamů) 

• polykondenzace diaminů s dikarboxylovými kyselinami nebo jejich dichloridy 

Významnými reprezentanty jsou polyamidy, označované výrobními názvy: 

nylon 6 (PA-6), nylon 66 (PA-66) a nylon 610 (PA 610). Čísla za označením nylon 

charakterizují výchozí polymery podle počtu atomů uhlíku v jejich molekulách – např. 

polymerací kaprolaktamu, cyklické sloučeniny s šesti atomy uhlíku v molekule, 

získáme nylon 6. 

Polykaprolaktam (PA-6) je typ polyamidu, jehož první obchodní značku „silon“ 

vytvořil básník Vítězslav Nezval – ten se zřejmě inspiroval skutečností, že polyamidová 

vlákna jsou silná a k jejich přetržení je zapotřebí velké síly. Zvlákňování polyamidu se 

děje protlačováním jeho taveniny tryskami. Vzniklé vlákno se pak louží a praním 

zbavuje monomeru. Z polyamidu 6 se vyrábějí jak technická vlákna (kordy do koster 

pneumatik a dopravních pásů, štětiny, žíně, vlasce, vlákna na síta apod.), tak vlákna 

textilní (hedvábná, kobercová střiž). Jejich vybarvování nečiní potíže. Textilie z nich 

připravené se sice rychle špiní,  protože se snadno nabíjejí statickou elektřinou a 

přitahují prach, ale na druhé straně neméně snadno perou ve vlažné vodě. Málo se 

mačkají. Vlákna mají značnou pevnost a mnohem větší oděruvzdornost, než všechna 

ostatní (přírodní i syntetická). Málo však odolávají zvýšeným teplotám (žehlení) a 

účinkům povětrnosti (slunečnímu účinku). 
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                          Tabulka 2 Srovnání některých fyzikálních vlastností polyamidů [2] 
 

 

 

 

 

 

 

 

POLYURETHANY (PUR) 

Polyuretany patří do rozsáhlé skupiny polyesteramidů, tedy polymerů, které jsou 

z chemického hlediska kombinací polyesterů a polyamidů. Lze je připravit z různých 

funkčních izokyanátů a látek, obsahujících hydroxylové skupiny. Nejvýznamnější jsou 

polyuretany vyráběné polyadicí 1,6-diizokyanátohexanu a 1,4-butandiolu. Jedná se       

o krystalické bílé hmoty o teplotě tání kolem 180° C; při teplotě nad 220° C se 

rozkládají na své složky. Ve srovnání s polyamidy mají polyuretany nižší navlhavost, 

lepší elektroizolační vlastnosti a větší odolnost vůči vodě, kyselinám a povětrnosti.      

Za běžné teploty jsou rozpustné ve vodě a ve fenolech a kyselinách mravenčí a sírové. 

Zpracovávají se vstřikováním, lisováním a zvlákňováním. 

Polyuretany se používají k výrobě lehčených hmot (pěnových materiálů). Měkké 

pěny se vyrábějí v rozmezí hustot od 15 kg.m-3 do 70 kg.m-3, připravují se výhradně 

v blocích; používají se jako matrace, k laminování textilu, pro obalové účely ( ochrana 

proti nárazu), výrobě izolačních a těsnících pásků apod.  Tvrdé pěny se vyrábějí v ještě 

větším rozmezí hustot, již od 10 kg.m-3 do 600 kg.m-3. Připravují se buď v otevřených 

nebo uzavřených formách. Slouží jako izolační materiál ve stavebnictví a strojírenství 

(chladničky, automobily). 

Polyuretany dosáhly v krátké době svého vývoje rozsáhlého použití nejen jako 

lehčené a nelehčené plasty a vlákna, ale také v oblastech elastomerů, porterů 

(syntetických usní), licích pryskyřic, lepidel, nátěrových hmot, montážních pěn, 

uplatnily se i jako materiál k výrobě pneumatik.[2] 

                                                           

3.2.2. REAKTOPLASTY 
 
 Jsou polymery, které nevratnou chemickou reakcí přecházejí z lineárního         

do síťovaného stavu. Plasty, jež zahřátím nebo přidáním vytvrzovacího prostředku 
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přecházejí do nerozpustného a netavitelného stavu (ztrácejí termoplastický charakter). 

Používají se k výrobě lisovacích hmot, vrstvených materiálů, lehčených hmot, lepidel, 

nátěrových hmot, prostředků pro úpravu papíru, textilu, dřeva a kůže. 

Základní rozdělení reaktoplastů : 

 
� FENOPLASTY 

� AMINOPLASTY 

� EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE 

� POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE 

� SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE 

3.2.2.1. FENOPLASTY  

Neboli fenolické pryskyřice, jsou polykondenzáty aldehydů, nejčastěji 

formaldehydu, s fenolem. Tyto pryskyřice si zachovávají stále významné postavení 

mezi plasty a lakařskými pryskyřicemi z hlediska použití i rozsahu výroby. Můžeme je 

klasifikovat na dva základní typy: 

A) novolaky – produkty polykondenzace fenolu s nedostatkem formaldehydu, které 

lze vytvrdit teprve po přidání formaldehydu nebo jiného vytvrzovacího činidla 

v množství, které zajistí minimálně ekvimolární poměr obou výchozích složek 

reakční směsi 

B) rezoly – produkty polykondenzace fenolu s přebytkem formaldehydu, které 

působením tepla nebo kyselin můžeme snadno převést v nerozpustnou a 

netavitelnou hmotu zvanou rezit 

 
3.2.2.2. AMINOPLASTY 
 

Nazývají se také aminopryskyřice. Jsou to reakční produkty aminosloučenin, 

zejména močoviny, dikyandiaminu, melaninu, anilinu a jejich derivátů a aldehydy 

(převážně formaldehydem), které jsou schopny účinkem tepla nebo katalyzátoru dále 

reagovat a přecházet na vytvrzené hmoty. Jednotlivé reakční pochody závisejí na řadě 

činitelů, zejména na molárním poměru reagujících složek, teplotě a době reakce a 

eventuálně na přítomnosti dalších látek, tj. na reakčním prostředí. Proto i malá změna 

reakčních podmínek může mít za následek značnou změnu polykondenzace. 

Hlavními druhy aminopryskyřic jsou močovinoformaldehydové a 

melaminoformaldehydové. Další druhy se přípravou i vlastnostmi podobají těmto 
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základním – například thiomočovinové jsou obdobou močovinových, guanidinové jsou 

obdobou melaminových. 

Z hlediska zpracování rozdělujeme animoplasty na : 

• technické pryskyřice – jsou to pryskyřice v netvrzeném stavu, vytvrzují 

se až po aplikaci na jiné materiály, které tvoří postatu konečného 

výrobku. Patří mezi ně např. lepidla a pojiva, pryskyřice impregnační, 

lakařské a licí a také pryskyřice používané jako pomocné prostředky 

k úpravě textilu a papíru  

• lisovací hmoty – připravují se smícháním pryskyřice ve formě málo 

viskózního roztoku nebo tužší pasty, případně prášku s přísadami – po 

vysušení se směs rozdrtí a rozemele na prášek nebo granule. Vyrábějí se 

hmoty průsvitné i neprůsvitné, bezbarvé i různě barevné. Kriteriem pro  

posuzování lisovacích hmot jsou vlastnosti charakterizující jejich 

zpracovatelnost (tabelovatelnost prášku, tekutost taveniny, rychlost 

tvrzení), vlastnosti výlisku, vzhled a také cena 

• vrstvené hmoty (lamináty) a lehčené hmoty – používají se především 

jako dekorační a stavební materiály 

                         
Tabulka 3 Porovnání fyzikálních vlastností lisovacích hmot[2] 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2.2.3. EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE 
 

Tímto názvem se označují pryskyřičné látky, jejichž řetězce obsahují zpravidla 

více, než jednu epoxidovou (ethylenoxidovou) skupinu. Jsou to bezbarvé až nažloutlé 

hmoty konzistence kapalin až tvrdých, křehkých látek. Za běžných podmínek jsou 
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prakticky neomezeně skladovatelné. Jejich vytvrzování lze uskutečnit polyadicí 

s aktivním vodíkovým atomem na epoxidové skupiny. 

 Díky jejich značné reaktivitě s velkým množstvím molekul, která vede 

k sesíťovaným makromolekulárním produktům  a také vynikajícím vlastnostem – 

zejména velké adhezi k většině materiálů, chemické odolnosti i minimálnímu smrštění 

při vytvrzování, se tyto látky používají především jako lepidla, nátěrové, zalévací a 

lisovací hmoty, pojiva skelných laminátů a lakařské pryskyřice. 

3.2.2.4. POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE 
 

Jsou produkty polyesterifikace nenasycených dikarboxylových kyselin nebo 

jejich anhydritů s dioly. Pro jejich výrobu má největší technický význam kyselina 

fumarová, z anhydritů maleinanhydrid a z diolů propylenglykol. Výsledkem 

polyestrifikace je reaktoplastická polyesterová pryskyřice ve formě bezbarvé až 

nažloutlé viskózní kapaliny. Vytvrzování těchto pryskyřic se iniciuje organickými 

peroxidy, při teplotách nad 80 °C ( nejčastěji dibenzoylperoxidem).  

Reaktoplastické nenasycené pryskyřice se zpracovávají na nevyztužené výrobky, 

např. knoflíky, bižuterii, zalévací hmoty, jako pojivo k výrobě umělého kamene 

(zejména mramoru) z minerální drti, obkládaček, litých podlah, výrobky vyztužené 

skleněnými vlákny, např. k výrobě průmyslových zásobníků surovin, vlnité střešní 

krytiny, na tmely a bezrozpouštědlové nátěrové hmoty. 

3.2.2.5. SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE 
 

Jsou z chemického hlediska většinou smíšené polymethylfenylsiloxany 

s reaktivními koncovými skupinami makromolekul (většinou hydroxylovými). Dodávají 

se ve formě roztoku v toluenu o koncentraci 50% až 70%. K dokončení polykondenzace 

na nesíťované makromolekuly dochází teprve po odpaření rozpouštědla a zahříváním   

na teplotu 220°C – 240°C po dobu 1 až 5 hodin. Vytvrzené silikonové pryskyřice dobře 

odolávají povětrnosti, dlouhodobě snášejí teploty do 200°C, mají dobré elektroizolační 

vlastnosti. Vyrábějí se především v podobě vypalovacích laků nebo skelných laminátů 

– slouží jako součásti motorů pracujících za vysokých teplot, v podobě nátěrů je 

možnost využití především díky jejich vynikající separační vlastnosti např. k úpravám 

pekařských forem a plechů a kuchyňského nádobí. 
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3.2.3. SYNTETICKÉ KAUČUKY 

 Tímto názvem se označují průmyslově vyráběné kaučuky. Vzhledem k počtu 

různých druhů takto vyráběných kaučuků a jejich poměrně dlouhým názvům, se začaly 

používat mezinárodní zkratky, které vycházejí z třídění kaučuků do 8 základních skupin 

podle jejich chemické struktury (tabulka 4).  

            Tabulka 4 Mezinárodní klasifikace kaučuků do základních skupin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato klasifikace ovšem nemá přímou souvislost s hlavními oblastmi použití 

kaučuků, podle nichž je můžeme rozdělit na : 

A)  KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ :  

� Izoprenové kaučuky (IR) 

� Butadienstyrenové kaučuky (SBR) 

� Butadienové kaučuky (BR) 

� Ethylenpropylenové kaučuky (EPM, EPDM) 

� Butylkaučuky (IIR, BIIR, CIIR) 

 

Uvedené označení má tato skupina kaučuků proto, že se z nich dá vyrábět 

většina běžných pryžových výrobků – různé díly technické pryže, spotřební zboží, 

pneumatiky, hadice i dopravní pásy. Hlavními představiteli jsou polymery a 
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kopolymery izoprenu a butadienu. Nejběžnějším plnivem pro ně jsou saze, k jejich 

vulkanizaci se nejčastěji používá síra.  

Pryže z těchto druhů kaučuků značně bobtnají v olejích, z toho důvodu výrobky 

z těchto kaučuků nesmějí s oleji přicházet do styku. Oleje jsou však pro směsi 

z kaučuků pro všeobecné použití dobrými změkčovadly.  

B)  KAUČUKY SPECIÁLNÍ :  

OLEJOVZDORNÉ 

� Chloroprenové kaučuky (CR) 

� Butadienakrylonitrilové kaučuky (NBR) 

� Akrylátové kaučuky (ACM) 

� Polysulfidové kaučuky (OT) 

Tyto kaučuky se od kaučuků pro všeobecné použití liší především svou 

polaritou. Jsou však rozdíly v  jejich odolnosti vůči olejům – čím polárnější olej, tím 

polárnější musí být kaučuk, z něhož vyrobená pryž má oleji odolávat. Nejsou však 

teplovzdorné. Výrobky z chloroprenových kaučuků jsou známé pod označením 

„Neoprene“. Butadienakrylonitrilové kaučuky se využívají k výrobě hadic, těsnění a 

membrán, ale i klínových řemenů a dopravních pásů. Z akrylátových kaučuků se 

zhotovují výrobky, které mají současně odolávat oleji i zvýšeným teplotám (do 160°C), 

např. hadice na olej a nejrůznější pryžové součástky do motorů pracujících při velkých 

obrátkách, dále vyložení nádob, dopravní a pohonné pásy a teplovzdušná lehčená pryž. 

Hlavní aplikací polysulfidových kaučuků jsou tiskařské válce a jiné speciální výrobky. 

TEPLOVZDORNÉ 

� Silikonové kaučuky (MQ, MVQ, MPVQ, MPQ) 

� Fluorouhlíkové kaučuky (FPM, FKM, FFKM, CFM) 

 

Hlavními představiteli teplovzdorných kaučuků vedle fluorovodíkových, jsou 

kaučuky silikonové, které můžeme současně označit i za mrazuvzdorné. Jejich speciální 

typy jsou použitelné k výrobě pryží používaných v teplotním rozmezí od – 90°C          

do 200°C, přičemž vlastnosti pryží se s teplotou mění jen velmi málo. Neodolávají však 

vlhkému prostředí, v němž podléhají hydrolýze. Silikonové kaučuky se používají 

v kabelářském průmyslu k izolaci tepelně namáhaných vodičů, pro tepelně namáhané 
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součástky ve strojírenství a v automobilovém průmyslu, dále v elektrotechnice a 

elektronice, stavebnictví jako zalévací hmoty a tmely, v chemickém, potravinářském a 

farmaceutickém průmyslu. Pro dobrou snášenlivost s lidským organismem se často 

používají v lékařství jako implantáty a také jako kontaktní čočky. 

Fluorouhlíkové kaučuky se vyznačují největší odolností k vysoké teplotě, vůči 

olejům i značně agresivním chemikáliím. Patří však k nejdražším druhům speciálních 

kaučuků. 

                 
Tabulka 5 Zkratky a relativní spotřeba nejběžněji používaných kaučuků[2] 
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4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH PLAST Ů 

S plasty se v dnešní době setkáváme prakticky všude. Objemy výroby plastů se 

neustále zvyšují. Vynikající materiálové vlastnosti plastů mají však i nepříznivou 

vlastnost. Právě díky jejich výborné odolnosti nemají šanci se zařadit do přirozeného 

koloběhu látek v přírodě. Životnost výrobků z plastů je velice různorodá, podle jejich 

určení. Může se pohybovat řádově od dnů po desítky let.  

Odpad může v podstatě vznikat již při výrobě (zmetky, odřezky, přetoky, obrus, 

atd.). Jednotlivé druhy odpadu lze tedy charakterizovat z hlediska místa vzniku a jejich 

využití. Polymerní odpady podle možností jejich zpracování můžeme buď zhodnotit, 

nebo je odstranit. Donedávna se hovořilo o jejich zneškodňování, ještě dříve o likvidaci.  

 Surovinové zhodnocení polymerního odpadu, většinou směsného charakteru, 

představuje jeho přeměnu na základní suroviny chemického průmyslu nebo na paliva, 

většinou tepelným rozkladem (pyrolytickou degradací), nebo hydrolytickými, 

eventuálně jinými chemickými procesy. 

 Při energetickém zhodnocení polymerních odpadů se využívá jejich energetická 

hodnota spalováním k výrobě tepla a elektřiny.  

 Dalším možným postupem nakládání s odpady je jejich skládkování. Jde            

o poměrně jednoduchý a zdánlivě nejméně nákladný způsob nakládání                             

s plastovými odpady, kterých se dnes v ČR na skládky vyváží více než polovina. 

Polymery však, podobně jako sklo a porcelán, ani v průběhu velmi dlouhé doby 

nepodléhají tak významným oxidačním a biologickým přeměnám jako jiné materiály a 

narušují proto proces přirozené homogenizace nového skládkového terénu. Samovolný 

rozpad plastů je velmi pomalý a přesto končí, stejně jako ostatní odpad, většinou na 

skládkách. Pomoci by mohly vyvíjené postupy na výrobu biologicky a jinak 

odbouratelných plastů, které by se urychleně rozpadaly vlivem půdních a vodních 

organismů, ultrafialového záření a vody. Vyspělé země stále více omezují a dávají 

přednost rozumnému a ekonomicky únosnému zhodnocení polymerního odpadu. 

Ukazuje se reálným využívat skládek jen k odstraňování takového odpadu, který nelze 

žádným způsobem zhodnotit. Ten dnes reprezentuje asi 20% polymerních odpadů. 

Z ekologického hlediska je nejpřijatelnější formou nakládání s odpady jejich 

recyklace – proces při němž jsou použité a odložené výrobky, které by se jinak zařadily 

do proudu tuhého odpadu, sbírány, tříděny, zpracovávány a materiál z nich získaný je 

možné znovu využívat. 
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Při použití jednotlivých odpadů k dalšímu zpracování je nutné si uvědomit jejich 

původ a zvážit, jak byl materiál dříve zpracováván. Záleží také na tom, zda byl materiál 

pouze drcený a nebo drcený a regranulovaný. Použití drceného materiálu má výhodu    

u tepelně citlivých materiálů (nejsou znovu tepelně namáhány při regranulaci), ale 

nevýhodou je nestejná velikost drcených (mletých) částí a zvýšený obsah prachových 

podílů. Tato nevýhoda se dá odstranit použitím vhodných sít, pomalým mletím a nebo 

odsáváním prachu. Na druhé straně regranulovaný materiál je z hlediska tvaru vstupních 

částic rovnocenný materiálu původnímu. Navíc lze použít různých aditiv (stabilizátory, 

plniva, maziva, barviva, apod.) ke zlepšení užitných a zpracovatelských vlastností. 

Nevýhodou regranulace je energetická náročnost a u většiny plastů dokonalé vysušení 

rozemletého odpadu. Při zvažování možností využití druhotných surovin je třeba mít na 

zřeteli, že materiál prochází při zpracování rozdílnými fyzikálními i chemickými 

procesy, které vedou ke změnám struktury a složení.  

Rozemleté a nebo regranulované plastové odpady a výrobky lze ve výrobním 

procesu zpracovávat buď samostatně a nebo jako příměs k originálnímu materiálu. 

První způsob je méně výhodný, protože regenerací nejsou zaručeny původní vlastnosti 

materiálů. Výhodnější je používat regenerátu jako příměsi, přičemž je nutné míchat jen 

takový poměr, aby se objemové procento následně regenerovaného materiálu rychle 

snižovalo. Většina předních výrobců hmot, zpracovatelů a vědeckých a výzkumných 

pracovišť doporučují přidávat maximálně 20 % regenerátu do původní hmoty, čímž je 

zaručeno, že materiál se nevrátí k regeneraci více jak desetkrát, což je pro většinu plastů 

vyhovující. Znovuzpracování odpadu (drceného nebo regranulovaného) a výsledná 

kvalita výrobků závisí na typu polymeru, jeho aditivaci a podmínkách zpracování 

původního materiálu. Obecně platí, že degradace polymerů závisí na obsahu a typu 

stabilizátorů, vlhkosti, teplotě vstřikování a době prodlevy materiálu v tavící komoře. 

Posouzení kvality zpracovávaného odpadu lze provést pouze pomocí experimentů.  

Surovinové proudy, které mohou přinášet plasty do recyklačního procesu, lze 

rozdělit do několika skupin : 

• obecný směsný odpad - charakteristickým příkladem tohoto typu odpadu může 

být běžný komunální odpad z domácností. Podle dostupných údajů tento odpad 

obsahuje asi 14 % plastů. Převládá PET, PE, PP, PS. 

• směsný plastový odpad – představuje různorodou směs plastů proměnlivého 

složení a kvality. Zdrojem bývá nejčastěji separovaný sběr plastových odpadů, 

příp. plastový podíl vytříděný z obecného směsného odpadu.  
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• jednodruhový plastový odpad - představuje odpad jednoho druhu plastu různé 

kvality a čistoty.  

Podle původu vzniku jej lze dále dělit na : 

� technologický odpad – známého složení, pocházející z určité 

technologické operace, a obsahující pouze jeden polymerní materiál  

� průmyslový odpad -  pocházející z více technologických operací, rovněž 

známého složení a obsahující jeden nebo více polymerních materiálů  

� uživatelský odpad –  tvoří ho výrobky z polymerních materiálů, které 

dosloužily, staly se odpadem a byly odděleny od odpadů z jiných 

materiálů, tzv. sběrový odpad  

Společnými vlastnostmi technologického a průmyslového odpadu je jejich 

relativní čistota, homogenita a přesná identifikovatelnost (známe přesné chemické 

složení), což jsou vlastnosti  pro recyklaci velice vhodné a může se jí zabývat přímo 

původce odpadu. Z  toho je zřejmé, že hlavní tlak by měl být veden na průmyslové 

původce odpadů, kteří produkují většinu tohoto odpadu.  

S tím souvisí  i problematika obalů. Největší rozmach však v posledních patnácti 

letech zaznamenaly plasty, které se začaly hojně využívat jako obalové materiály pro 

nejrůznější výrobky a nahradily do té doby používané sklo či papír. Bylo však nutné 

řešit obrovský nárůst objemu tohoto druhu odpadu, který se významně podílel              

na vzrůstu celkového množství komunálního odpadu v posledních deseti letech. Proto 

už na počátku 90. let začaly u nás vznikat firmy, jenž se zabývaly zpracováním 

použitých plastů. V té době však byl problém s minimálním sběrem plastových obalů. 

Ten je dnes už vyřešen zavedením sběrných nádob v jednotlivých obcích a možnost 

třídit plasty má dokonce téměř 100% populace.  

Zpracování technologického odpadu je většinou jen záležitostí výrobních nebo 

zpracovatelských závodů. Při zpracování průmyslového odpadu, pokud se nerecykluje 

jako směsný, je nutné, aby se třídil již během výroby. Další fází zpracování odpadu je 

jeho drcení, homogenizace, popř. třídění podle velikosti částic. Aby byl proces 

ekonomický, je účelné sestavit produktivní zpracovatelskou linku. Zpracování 

uživatelského odpadu je komplikovanější tím, že bývá různě znečištěn a záleží proto 

velmi na organizaci sběru a třídění materiálu. Je nutno uvážit se zřetelem na kvalitu a 

provedení hotového výrobku a na zhoršení technologických podmínek, zda se vyplatí 

drahá mechanizace ve specializovaném podniku, zabývajícím se zpracováním odpadu 

na druhotnou surovinu, tak jeho dalším zhodnocením na hotový výrobek, či nikoliv. 
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5. MOŽNOSTI RECYKLACE  

Pod pojmem recyklace rozumíme opětovné využití energie a materiálové 

podstaty výrobku po ukončení jeho životnosti. Posuzován není tedy jen ekologický 

přínos, ale také přínos ekonomický. Výrobky z pryže a plastů ztrácejí po splnění 

společenské funkce užitnou hodnotu, ale jejich materiálová podstata zůstává zachována. 

Nezbytným předpokladem pro technicky i ekonomicky účelné využití 

jakéhokoliv druhu odpadu je dobrá znalost technologie výroby i sortimentu 

charakteristických výrobků. Zejména plastové a pryžové odpady vyžadují dokonalé 

roztřídění podle druhu a dokonalé odstranění všech nežádoucích příměsí, které by 

negativním způsobem mohly ovlivnit další zpracování polymerních materiálů. 

Technologie nakládání s plastovými a pryžovými odpady za účelem jejich 

recyklace by měla obsahovat následující operace: 

• sběr a skladování odpadu 

• lisování, pěchování a paketování odpadu pro  jeho přepravu 

• zdrobňování odpadu 

• separace jednotlivých druhů odpadu 

• propírání (čištění) odpadu 

• vlastní technologie zpracování (destruktivní nebo nedestruktivní) 

5.1. ZDROBŇOVÁNÍ PLASTOVÝCH A PRYŽOVÝCH ODPAD Ů 

 Pro zdrobňování materiálů na bázi plastů a pryže je možné použít klasické 

způsoby drcení a mletí. Jedním z nejvíce používaných mlýnů je nožový mlýn, který má 

jednak několik nožů uložených radiálně kolem rotoru (na statoru) a jednak nože 

umístěné přímo na rotoru. Velikost drtě je daná velikostí ok síta, umístěného v dolní 

části mlýnu. Výhodou těchto mlýnů je rovnoměrná velikost recyklátu s malým 

množstvím prachu, snadno se čistí a jemnost je dána velikostí oka síta.  Takto upravená 

surovina má obvykle zrnitost do 600µm.  

                                                                                                   Obrázek 18 Nožový mlýn[6C] 
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Obrázek 19 Nožový mlýn [foto: vlastní zdroj]                      Obrázek 20 Nožový drtič [foto: vlastní zdroj]                           

 

 

 

 

 

 

Dále se používá talířový nárazový mlýn, jehož výhodou je schopnost rozemlít 

materiál na rovnoměrnou zrnitost 100 mm, vhodnou pro stříkání, fluidní nanášení, apod. 

Velikost rozemletého materiálu je daná velikostí štěrbiny mezi bočnicemi. Nepoužívají 

se síta a nedochází k přehřívání materiálu. Mezi další konstrukce mlýnů patří nosový  

nebo kolíkový mlýn, které se však používají v mnohem menší míře, než nožové mlýny. 

Používají se k mletí měkkého odpadu. [6C] 

Obrázek 21 Talířový nárazový mlýn[6C] 
 

 

1 – rotor, 2 – otáčející se rýhovaná bočnice, 3 – 

regulovatelná štěrbina, 4 – pevná axiálně posuvná 

rýhovaná bočnice, 5 – plnící otvor, 6 – hřídel bočnice, 7 – 

šrouby, 8 – hřídel rotoru, 9 – výpustní otvor 

 

 

 

 

 

 

Příprava jemnější suroviny klasickými metodami je energeticky více náročná. 

Pro dosažení jemnější granulometrie je vhodné aplikovat kryogenní drcení (mletí) 

kapalným dusíkem nebo kapalným vzduchem s použitím kladivových nebo odrazových 
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drtičů. Tato metoda je výhodná pro polymerní materiály s viskoelastickými až 

elastickými vlastnostmi, zejména při zpracování automobilových pneumatik. 

Dalším poměrně často používaným zařízením pro zdrobňování plastických hmot 

jsou tzv. šrédry. Jejich operační princip je založen na využití dvou asynchronních nebo 

čtyř synchronních rotorů otáčejících se proti sobě a opatřených střihacími disky a 

distančními prstenci. K vlastnímu drcení dochází působením střihacích disků v prostoru 

mezi distančními prstenci. 

 Jednotlivé typy polymerních materiálů mají různou schopnost se zdrobňovat. 

Eleastomery jsou obtížně drtitelné klasickými prostředky, proto je vhodné používat 

kryogenní způsoby zdrobňování. Termoplasty jsou také špatně drtitelné. Reaktoplasty 

jsou poměrně křehké, snadno se drtí i za normálních podmínek. 

5.2.  ROZDRUŽOVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ ODPADNÍCH PLASTŮ  

 Účelem rozdružování je oddělit jednotlivé druhy odpadních plastů od sebe, 

popřípadě od ostatních příměsí a nečistot. 

 5.2.1. RUČNÍ TŘÍDĚNÍ 

 Je z technického hlediska nejjednodušší metodou, která je postupně zcela 

vytlačována mechanizovanými a automatizovanými technikami. Vedle vysokých 

nákladů na lidskou práci je charakteristické značným počtem chyb, poněvadž ne 

všechny druhy plastů, které se v odpadu nacházejí, jsou označeny a druh plastu není 

možné v mnoha případech pohledem rozeznat. 

5.2.2. GRAVITAČNÍ ZPŮSOBY ROZDRUŽOVÁNÍ 

 Jsou založeny na rozdílných hustotách jednotlivých složek. Pro separaci 

jednotlivých typů plastů je nejefektivnější použití hydrocyklónů, což ale vyžaduje 

poměrně jemnou surovinu. Další  variantou gravitační separace je těžkosuspenzní 

rozdružování, kdy jako medium je, vzhledem k hustotám plastů, použita voda. Hustotu 

rozdružovacího média je možné měnit přidáním různých solí, například chloridu 

vápenatého, nebo alkoholu. Jako vhodné metody se často používají i pneumatická 

separace a elektrostatická separace v koronovém výboji (např. pro vzájemnou separaci 

plastů na bázi měkkého PVC a PS). Jsou známy výzkumy flotačního rozdružování 

plastů. 
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5.2.3. SEPARACE PO PŘEDBĚŽNÉ IDENTIFIKACI 

K identifikaci se používají metody, v rámci nichž jsou polymerní materiály 

zpracovány ve dvou stupních.  

V prvním stupni dochází k identifikaci polymerního materiálu pomocí 

spektroskopických metod. Polymer je tak vystaven proudu záření přesně stanovené 

vlnové délky a energie. Vybuzená spektra jsou přitom automaticky vyhodnocována a 

jednotlivé plasty jsou pak na základě identifikace odseparovány pomocí stlačeného 

vzduchu nebo pomocí různých mechanických zařízení – klapek. Využívají se metody 

atomové spektrometrie, nejčastěji rentgenofluorescenční analýza a metody molekulové 

spektrometrie, především spektrometrie v infračervené oblasti (IR spektrometrie) a 

spektrometrie ve viditelné a ultrafialové oblasti (UV–VIS spektrometrie). 

Ve druhém stupni následuje vlastní separace. 

5.3. ČIŠTĚNÍ ODPADU 

Má velký význam z hlediska kvality granulátu, která bývá zejména v případě 

plastových podílů vytříděných spotřebitelských odpadů velmi snížena přítomností 

různých druhů nečistot. Čištění se obvykle provádí propíráním odpadů vodou. V zásadě 

se tato operace provádí ve třech stupních: 

• namočení a rozpuštění nečistot 

• odstranění nečistot z povrchu plastů 

• oddělení nečistot z propírací vody 

Obvykle je však čistá voda pro  propírání nedostačující, proto se používá voda teplá 

s přídavkem nejrůznějších tenzidů a aditiv. Proces propírání se uskutečňuje v intenzivně 

promíchávaných nádržích. Je však nutné konstatovat, že propírání odpadu a navazující 

čištění odpadních vod je vzhledem k vysokým cenám vody velmi nákladné a 

představuje jedno z ekonomických omezení úprav plastových odpadů. 

5.4. TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH POLYMER Ů 

Recyklace obecně představuje velice široký pojem a různorodé technologické 

procesy. Recyklační postupy lze rozdělit na nedestruktivní a destruktivní.                     

Při destruktivních dochází ke změně chemických vlastností materiálu a nelze jej použít       

k vícenásobné recyklaci. Ta pozvolně zhoršuje fyzikální vlastnosti regenerovaného 

materiálu, což je způsobeno především destrukcí vnitřní struktury polymerů. Počet 

regeneračních cyklů ovlivňuje každý druh plastů jiným způsobem (proto nalézáme      
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na různých plastových obalech značky o recyklaci s různým číslem).  Nedestruktivní 

recyklace je technologicky náročná, protože kvalita odpadních plastů kolísá (různé 

dodávky) a je proto nutno modifikovat postupy recyklace a provádět průběžné zkoušky 

fyzikálních vlastností. Při destruktivní recyklaci vznikají využitelné chemické 

sloučeniny nebo energie uvolněná chemickým rozkladem.  

5.4.1. METODY NEDESTRUKTIVNÍ 

Při použití těchto metod se nemění chemické složení polymerního materiálu, 

nedochází ke štěpení makromolekuly na nízkomolekulární produkty.  

Patří sem zejména:  

• přímá aplikace 

• primární zhodnocení 

• sekundární zhodnocení 

5.4.1.1. PŘÍMÁ APLIKACE PLASTOVÝCH A PRYŽOVÝCH VÝROBK Ů 
 

Některé výrobky z plastů a pryže neztratily po splnění svého prvotního účelu 

zcela svou užitnou hodnotu, je tedy možné jejich další uplatnění (může jít o využití, 

které má místní nebo subjektivní význam). Jako klasický příklad lze uvést využití 

použitých nevratných sudů a nádob na zahrádkách a v domácnostech. Špatně 

realizovatelná je přímá aplikace použitých výrobků z technických pryží. Výjimkou však 

může být například využití ojetých plášťů pneumatik při ochraně nebezpečných úseků 

silnic, mostních opěr, dělících pásů, při budování umělých líhní pro ryby apod. 

Přímá aplikace pryžových i plastových odpadů zřejmě nikdy nemůže dosáhnout 

takového rozsahu, aby ji bylo možné považovat za ekonomicky významnou. 

5.4.1.2. PRIMÁRNÍ ZHODNOCENÍ 
 

Je vhodné zejména pro technologický odpad, tedy v zásadě pro čistý, 

homogenní, tříděný a nedegradovaný odpad po jeho úpravě. Možnosti primárního 

zhodnocení jsou dány především typem polymerní sloučeniny, její odolností při tepelně 

oxidačním namáhání během technologického procesu a vlivem přídavku této suroviny 

na stabilitu a průběh technologického procesu. Jednotlivé druhy plastů a pryže tedy 

vyžadují diferenciovaný přístup. Obvykle je nutno zvlášť zpracovat jednotlivé typy 

plastů, tzn. termoplasty, reaktoplasty a elastomery. 
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Polyetylen je surovinou nejlépe odolnou proti nežádoucím změnám. K jeho 

degradaci dochází až nad teplotami , používanými pro plastifikaci odpadu. Je tedy 

vhodný pro opakované použití jak ve formě výrobního odpadu, tak vytříděný z TDO. 

Polypropylen je značně náchylnější k degradačním změnám, při zpracovacím 

procesu je k němu nutno přidávat antioxidační činidla. 

Polyvinylchlorid je z hlediska opětovného zpracování nejproblémovějším 

druhem plastu a nelze jej prakticky bez přídavku stabilizátorů zpracovat.  

Polystyren je degradován při teplotách kolem 260°C a je při tom uvolňován 

styren. 

Pryžové výrobky je možné primárně zhodnotit dvěma způsoby. Buď se část 

opotřebeného výrobku může zabudovat do výrobku nového, nebo se pryžový odpad po 

zdrobnění stane součástí nového výrobku. Typickým příkladem primárního zhodnocení 

prvního druhu je obnovování ojetých automobilových plášťů. Jako druhý způsob 

zhodnocení je možnost využití pryžové drtě jako přídavku do nových gumárenských 

směsí. 

 
5.4.1.3. SEKUNDÁRNÍ ZHODNOCENÍ 
 

Je prováděno zpracováním průmyslového i sběrového odpadu na výrobky jiného 

typu, eventuelně ve směsi s jinými materiály. Plastové podíly, vytříděné z TDO 

představují problém z důvodu značného promíchání jednotlivých typů polymerů            

i znečištění jinými látkami. Efektivnost a rozsah možných aplikací druhotné suroviny 

určuje zejména homogenita materiálu. Dosažení jen teoreticky možné separace plastů 

podle základního polymeru by problém přesunulo na úroveň primárního zhodnocení. 

Zpracování netříděných plastů je omezeno vlastnostmi jednotlivých polymerů 

při tepelně-oxidačním namáhání. Vzájemná nesnášenlivost některých druhů plastů a 

rozdílná citlivost na působení tepla, způsobuje při jejich zpracování  potíže. Polymery 

nemohou vytvářet ve větší míře navzájem dokonale rozpustné směsi.  

 
5.4.1.4. POSTUPY VYUŽÍVANÉ PRO NEDESTRUKTIVNÍ VYUŽITÍ POLYMERNÍCH ODPADŮ 
 

Nedestruktivní metody zhodnocení polymerních odpadů obvykle vyžadují 

plastifikaci a homogenizaci odpadu s následnou výrobou granulovaného produktu nebo 

hotových polotovarů či finálních výrobků. V zásadě se používají postupy, které se 

používají při výrobě plastových výrobků z primárních surovin. 
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Pro plastifikaci plastových odpadů se využívají šnekové vytlačovací stroje tzv. 

extrudery. Plastový materiál se drcením zahřeje, postupuje do vytlačovacího stroje již 

předehřátý; přeměnou tlakové energie na teplo se dále nehřeje, nataví a plastifikuje. Po 

té je vytlačován přes granulační hlavu. Obvykle se granulace provádí pod vodou           

(s výjimkou PVC). Vytlačovací stroj může být ještě doplněn předehřívacím zařízením. 

Z výsledného granulátu je pak možno zhotovovat palety, sloupky, zahradní nábytek, 

průmyslové podlahy, květináče, izolace atd. Jinou možností je přímá výroba 

jednoduchých výrobků vstřikováním taveniny do forem. Pro výrobu kvalitního 

granulátu z plastových odpadů je vhodné do procesu jeho zpracování zařadit také 

odplyňování taveniny a její kontinuální filtraci, která zajistí odstranění eventuelních 

tuhých příměsí z taveniny. 

Další variantou zpracování plastového odpadu (i netříděného) je jeho lehčení a 

aglomerace. Aglomeraci plastových odpadů lze provádět buď ve formě tepelné nebo 

tlakové aglomerace. Při prvním způsobu jde o povrchovou plastifikaci rozemletého 

plastového odpadu pomocí horkého vzduchu nebo ultrafialového či mikrovlnného 

záření (teplota cca 200°C) s následným lisováním a chlazením. Pomocí této metody je 

možné vyrábět nejrůznější dílce s velkou tloušťkou stěn. Tlaková aglomerace se provádí 

s využitím třecího tepla a tlakové síly. Lehčení plastového odpadu se uskutečňuje 

v autoklávu. Drcený netříděný plastový odpad je spolu s kapalným nadouvadlem 

dávkován do autoklávu. Po přidání propanu, který slouží ke zvýšení tlaku a jako 

doplňkové nadouvadlo, se autokláv nahřeje na teplotu měknutí plastomerů. Při tom 

dochází k difuzi nadouvadla do plastu a postupně při snižování tlaku, k vlastnímu 

zpěňování. Z takových produktů je možné vyrábět lehčené izolační materiály. 

 
Obrázek 22 Jednošnekový vytlačovací stroj[6C]                                                       

 
 
1 – pracovní válec, 
2 – pouzdro, tavící 
komora, 3 – šnek, 
4 – vytlačovací 
hlava, 5 – hubice, 
6 – trn, 7 – lamač,  
8 – topení,  
9 – chlazení, 
10 – násypka
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Obrázek 23   Dvoušnekový vytlačovací stroj[6C]                                                       
 

5.4.2. METODY DESTRUKTIVNÍ 

Destruktivní metody zhodnocení plastových a pryžových odpadů jsou takové 

metody zpracování, při nichž se mění chemické složení materiálu, popř. se štěpí 

makromolekuly polymeru za vzniku nízkomolekulárních produktů. Výsledkem 

destruktivního zpracování plastového a pryžového odpadu mohou být jak plnohodnotné 

chemické suroviny (surovinové využití), tak energie (energetické využití). 

V zásadě lze tyto metody rozdělit na : 

 

A) TERMICKÉ METODY 

� reduktivní procesy 

• pyrolýza 

• zplyňování 

� oxidativní procesy 

• spalování 

B)  CHEMICKÉ METODY 

� hydrolýza 

� alkoholýza 
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5.4.2.1. TERMICKÉ METODY ZPRACOVÁNÍ  
 

Termické metody zpracování plastového a pryžového odpadu jsou metody, při 

nichž se na odpad působí teplotou přesahující mez jeho chemické stability. Lze je 

rozdělit na  procesy reduktivní  a oxidativní. Při reduktivních procesech je v reakčním 

prostoru obsah kyslíku nulový nebo substechiometrický vzhledem ke zpracovávanému 

materiálu. Řadíme k nim především pyrolýzu, zplyňování a hydrogenaci. Oxidativní 

procesy jsou takové procesy, při nichž je v reakčním prostoru obsah nadstechiometrický 

vzhledem ke zpracovávanému materiálu. Do této skupinu lze zařadit především 

nízkoteplotní a vysokoteplotní spalování. 

 Podle druhu prostředí v reakčním prostoru probíhají někdy i zásadně rozdílné 

reakce za  odlišných teplot. Při termickém zpracování plastových a pryžových odpadů 

probíhá celá řada velmi složitých reakcí, které poskytují širokou škálu různých těkavých 

zplodin. Četné produkty pyrolýzy unikají ve formě dehtové mlhy jako velmi jemný 

aerosol, takže v odplynech spalovacích nebo zplyňovacích zařízení lze nalézt i látky 

s velmi vysokým bodem varu. Při zpracování odpadů může dojít i k vzájemné 

kombinaci reduktivních a oxidativních procesů, např. pyrolýzu lze uplatnit i při 

spalování odpadů (zejména v místech, kam nemá přístup spalovací vzduch), takže se 

mohou ve spalinách vyskytovat i ty škodliviny, které by se teoreticky neměly objevit. 

 Termický rozklad plastických hmot je velmi složitým komplexem chemických 

reakcí, které poskytují primárně jednodušší aromatické sloučeniny benzenového, 

bifenylového a naftenového typu. Obsahují–li zpracovávané plasty halogenvodíky 

(PVC, chlorkaučuk, teflon apod.), může dojít mechanismem adice a rekombinace 

halogenů na reakční meziprodukty ke vzniku stabilních halogenderivátů. Tento 

poznatek je velmi důležitý při úvaze, že kolem 40% zpracovávaných plastů je tvořeno 

polyvinylchloridem, při jehož zpracování se uvolňuje chlorovodík a vznikají rozpustné 

chloridy. Při oxidativních procesech to znamená nebezpečí vzniku polychlorovaných 

dibenzofuranů (PCDB) a polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), které patří mezi 

nejtoxičtější zplodiny. Tyto sloučeniny jsou velmi stabilní při oxidativních  procesech a 

ke svému rozkladu potřebují teploty nad 1300°C. V redukčním prostředí probíhá 

rozklad těchto látek jiným mechanismem a poměrně snáze (již při teplotách nižších než 

1100°C). Pokud není proud spalin, odcházející ze spalovacího prostoru zcela bez 

uhlovodíků, zejména aromatických, pak může při určitých teplotách docházet 

k sekundárnímu vzniku PCDF/PCDD rekombinačními reakcemi těchto látek s HCl a 

kyslíkem. Proto je důležitá rovněž konstrukce spalovacích prostorů, zaručují dokonalé 
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spálení i těkavých  a také prudké zchlazení spalin, omezující vznik rekombinačních 

reakcí. Samotný chlorovodík je také poměrně nebezpečný a už od koncentrací 0,5ppm 

ovlivňuje lidský organismus. 

Analytické zjištění látek typu PCDF/PCDD je velmi složitým problémem, který 

vyžaduje citlivou přístrojovou analýzu (např. plynový chromatograf) a příslušné 

standardy. Pro hodnocení toxicity vzorku se obvykle používá tzv. toxického 

ekvivalentu, vztaženého na 2,3,7,8 tetrachlordibenzodioxin (TCDD). Pro každý izomer 

je určena relativní toxicita, která udává, kolikrát je sledovaná látka méně toxická, než 

2,3,7,8 TCDD. Z výsledků izomerové analýzy, určující koncentraci izomerů a 

relativních toxicit se násobením vypočte inkrement pro každý izomer ve spalinách a 

součtem těchto hodnot se určí toxický ekvivalent. 

SPALOVÁNÍ PLASTOVÝCH A PRYŽOVÝCH ODPADŮ 

Spalování plastového a pryžového odpadu, ať již samotného nebo ve směsi 

s jinými odpady, je technicky značně obtížný proces. Spalného tepla je nutno využít 

přímo v okamžiku jeho vzniku. Hodnoty spalných tepel různých materiálů jsou uvedeny 

v  tabulce 6, přičemž se nevyužívá celého spalného tepla, pouze jeho části (u tuhých 

paliv cca 33%). Při hodnocení spalovacích procesů je nutno rozlišovat, zda jde              

o spalování nízkoteplotní (do 1 000°C) nebo vysokoteplotní (nad 1 000°C).                 

Pro spalování se v současnosti používají různé typy spaloven, lišící se především 

uspořádáním spalovacího prostoru, např. : 

• spalování na roštu, 

• rotační pece, 

• fluidní pece, 

• cyklónové spalování, apod. 

 

                                        Tabulka 6 Specifická spalná tepla vybraných látek 
 

 
LÁTKA 

 
SPECIFICKÉ SPALNÉ TEPLO (KJ/Kg) 
 

polyetylen 
 

46 300 - 49 000 

polypropylen 
 

44 200 - 46 800 

polystyren 
 

40 300 - 45 600 
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polykarbonát 
 

26 900 - 32 400 

akrylátové koberce a 
podlahoviny 

24 200 - 27 900 

polymethylmetakrylát 
 

28 000 

lehčený polyuretan 
 

20 900 - 32 600 

polyvinylchlorid 
 

20 900 

polyamid 
 

20 200 - 25 600 

pryže 
 

32 000 - 43 000 

černé uhlí 
 

23 600 

hnědé uhlí 
 

13 100 

dřevo 
 

11 600 - 20 900 

 
 

Jako příklad energetického využití lze uvést spalování ojetých automobilových 

plášťů, které představují významný druh pryžových odpadů. Pryže pro automobilové 

pláště od různých výrobců se z hlediska chemického složení příliš neliší. Složení a 

výhřevnost plášťů je na úrovni kvalitního černého uhlí a je tedy poměrně výhodné. 

Spalování však není technicky jednoduché, zejména z důvodu zajištění požadovaných 

emisních limitů do ovzduší. Pláště jsou z konstrukčního hlediska složitým systémem, 

v němž jsou vedle pryže zastoupeny i jiné materiály (textil a ocelové kordy). Obvykle se 

jedná o spalování celých automobilových plášťů ve specielně upravených pecích, 

především roštového typu, které jsou doplněny přídavnými hořáky a přívody 

spalovacího vzduchu. Teploty spalovacího prostoru se pohybují kolem 1 300°C.  

Jinou možností energetického využití plášťů je spalování v cementářských 

pecích jako náhrada topného oleje nebo zemního plynu. Ocelové kordy a lanka se při 

teplotách 1 200°C taví a převádí na oxidy železa, které slouží jako korekční 

komponenta při výrobě cementu. 

PYROLÝZA 

Podstatou pyrolýzy je tepelné a chemické štěpení makromolekulárních látek na 

malé molekuly, aniž by se porušily hodnotné vazby mezi C a H. Pyrolýzu lze provádět 

při různých teplotách, reakčních časech, tlacích a přítomnosti nebo nepřítomnosti 
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reaktivních plynů či kapalin, popřípadě katalyzátorů. Je to komplexní proces, který není 

možno popsat jednou nebo několika jednoduchými reakcemi. Mechanismus reakcí, 

které probíhají při termickém zpracování polymerních odpadů je ovlivňován celou 

řadou faktorů a může se poměrně výrazně měnit. 

Jako produkty termické dekompozice polymerů vznikají plynné a kapalné 

produkty a tuhé pyrolýzní zbytky (pyrolýzní koks) v široce proměnlivém množství. 

Tyto látky mohou sloužit jako palivo, petrochemické suroviny nebo monomerní 

sloučeniny.  

Hlavní faktory, které ovlivňují distribuci produktů pyrolýzy plastů a pryží : 

• chemické složení polymeru 

• teplota 

• tlak 

• čas pyrolýzy 

• přítomnost reaktivních plynů 

Z hlediska teploty lze pyrolýzní procesy rozdělit na :  

� nízkoteplotní ( <400°C) 

� středněteplotní (400-600°C) 

� vysokoteplotní (>600°C) 

Vysoké pyrolýzní teploty a pyrolýza ve vakuu či s přídavkem zřeďovacích plynů 

vedou k produkci  malých, plynných molekul. Nízké teploty nebo zvýšený tlak naopak 

vedou k viskózním kapalným produktům, vyššímu stupni pyrolýzy a většímu podílu 

tuhých zbytků a sekundárních produktů, popřípadě k dehydrogenaci. 

Pyrolýza většiny polymerních látek začíná při cca 300°C, u některých teplotně 

citlivých plastů ( vinylové polymery) i při teplotách nižších. Začátek reakce je silně 

ovlivňován přítomností aditiv v plastech (pigmenty, plastifikační činidla, stabilizátory). 

Převážná většina procesů pyrolýzního zpracování plastických hmot probíhá za teplot  

v rozmezí 400-600°C, za atmosférického tlaku a zpracovávané plasty se nacházejí 

v roztaveném stavu. Při pyrolýze kaučuků nebo styrenů se spíše používají procesy, které 

probíhají za  nižšího  tlaku, vakua a za využití zřeďovacích plynů (např.páry). 

Čas pyrolýzy je ovlivněn zejména teplotou. V krátkém pyrolýzám čase se tvoří 

primární produkty (monomerní sloučeniny), naopak při delších rezidenčních časech 

v pyrolýzám prostoru, dochází k tvorbě termodynamicky stabilnějších produktů (H2, 

CH4, aromáty). Z hlediska rychlosti lze pyrolýzní procesy rozdělit na:  



Jana Kuchařová :                                                                             „ Recyklace plastů “ 

 46 

• procesy s dlouhou reakční dobou (více než 20 minut), při nichž se 

používají tavicí kotle, šachtové, komorové nebo rotační bubnové pece 

• procesy s krátkou reakční dobou (méně než 20 minut), využívající 

fluidní reaktory nebo reaktory s fluidním ložem 

Také přítomnost reaktivních plynů (kyslík, vodík, vzduch) může ovlivňovat 

průběh pyrolýzního procesu. V přítomnosti kyslíku může dojít k částečné oxidaci 

materiálu a vzniku oxidu uhelnatého nebo uhličitého jako nežádoucích produktů. 

Vznikají rovněž oxidované organické sloučeniny. 

Průběh termického zpracování plastových odpadů je v poměrně velké míře 

ovlivňován rovněž přítomností katalyzátorů. Katalyzátory představují specielně 

vyvinutou skupinu látek, které ovlivňují reakční mechanismus pyrolýzy. Hlavním 

účelem použití katalyzátorů je přeměna reakčních produktů ve formě par na ropný 

produkt vysokého oktanového čísla- tzv. katalytické krakování. Katalyzátory mohou 

rovněž urychlovat dekompozici plastických hmot na bázi polyamidů a polyesterů. 

Použití nevratných katalyzátorů má za cíl odstranění nečistot. 

 Z hlediska využití produktů pyrolýzy lze procesy dělit na :  

� pyrolýzu s energetickým využitím, která je aplikována zejména při zpracování 

odpadů s nižším obsahem plastů (netříděný TDO) eventuelně, v dnešní době, na 

zpracování paliva z odpadu (RDF). V tomto případě jsou pyrolýzní plyny          

po vyčištění používány k energetickým účelům jako plynné palivo. 

� pyrolýzu se surovinovým využitím, při které se z pyrolýzního plynu ochlazením 

oddělí pyrolýzní olej a vzhledem k tomu, že má obdobné složení, jako 

černouhelný dehet, lze jej tedy zpracovat koksochemickými postupy (nebo 

použít jako kapalné palivo). Pyrolýzní plyn se použije jako palivo pro vlastní 

proces.  

ZPLYŇOVÁNÍ 

Při zplyňování je pokud možno maximální převedení organických podílů do 

plynné formy. Děje se tak působením vysokých teplot za přítomnosti zplyňovacích látek 

(vodní pára, oxid uhličitý, kyslík nebo jejich směs). Při oxidativních postupech vzniká 

topný plyn s velkým obsahem CO. Při reduktivních procesech vzniká topný plyn 

s velkým obsahem methanu a ostatních uhlovodíků. Jako příklad redukční technologie 

může sloužit vysokoteplotní zplyňovací proces firmy VOEST-ALPINE označovaný 
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jako HTV (Hochtemperaturvergassung) nobo systém KIENER, který používá vyrobený 

plyn výrobě elektrické energie v plynové turbíně. U reduktivních procesů je tedy věcí 

názoru, zda použitou technologii zařadit mezi zplyňování či pyrolýzu s energetickým 

využitím. 

V porovnání se spalováním poskytují pyrolytické a zplyňovací procesy lepší 

podmínky pro čištění plynných produktů i při likvidaci odpadů. Hlavními výhodami 

reduktivních procesů je potřeba zpracování menších objemů vzniklých plynů, 

nepřítomnost oxidů dusíku a široké technologické možnosti úpravy a zpracování 

technologických plynů. Na druhou stranu jsou vzniklé pyrolýzní plyny mnohem více 

znečištěny než při spalování, surový plyn obsahuje značná množství lehkých 

uhlovodíků, fenolů a jiných kyslíkatých sloučenin, dehet a plynné škodliviny 

(např.chlorovodík, sirovodík a fluorovodík). 

HYDROGENACE 

Je další možností zpracování plastových a pryžových podílů. Při hydrogenaci 

jsou materiály nejprve termicky zpracovány, podobně jako při pyrolýze. Při ohřevu se 

makromolekulární látky štěpí na reaktivní plynné a kapalné podíly, které se po té         

za přítomnosti vodíku hydrogenují a vznikají stabilní konečné produkty (oleje). 

V podstatě je možné podrobit hydrogenaci všechny druhy odpadních plastů. Přítomnost 

cizích látek (zbytky jídel, nápojů, apod.) neovlivňují významným způsobem výtěžek 

této chemické reakce. Jako vstupní materiál pro hydrogenační procesy se nabízí 

především zatím nerecyklovatelné směsné plastové odpady s odpady cizorodých látek 

(papír, lepidla, lepenka, apod.). Dalším typem odpadu mohou být například plastové 

podíly, které vznikají při recyklaci izolovaných kabelů a vodičů nebo plastové podíly 

z drcení autovlaků. Výtěžek olejů při hydrogenaci je ovlivněn z hlediska kvality 

vstupního materiálu zejména:  

• přítomností heteroatomů (především podíly atomů Cl, O, S a N) 

• přítomností aditiv v plastech (barevné pigmenty, plniva, anorganické 

stabilizátory, apod. není možné hydrogenovat) 

• stupněm znečištění nežádoucími látkami ( především anorganickými látkami) 
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Tabulka 7 Porovnání pyrolýzy a hydrogenace 
 
REAKČNÍ 

PODMÍNKY 
PYROLÝZA HYDROGENACE 

TLAK 0,1 – 1 MPa (bez kyslíku) 10 – 30 MPa (přítomnost H2) 

TEPLOTA  200 – 900 °C  300 – 500 °C 

MATERIÁL PE/PP Plasty z TDO PE/PP Plasty z TDO 

 PRODUKTY (%) PRODUKTY (%) PRODUKTY (%) PRODUKTY (%) 

PLYN 52 43 7 17 

OLEJE 42 27 90 65 

ZBYTEK 6 30 3 18 

 

5.4.2.2. CHEMICKÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 
 

Kromě výše uvedených termických postupů lze plastové a pryžové odpady 

zpracovávat i jinými chemickými metodami jako jsou hydrolýza a alkoholýza.  

HYDROLÝZA  

Chemická reakce, probíhající v opačném směru než reakce polykondenzační. Jde 

tedy o zpětné štěpení polymeru za vhodných podmínek ve vodném prostředí, které se 

může uplatnit u plastů připravených polykondenzačními a polyadičními reakcemi          

( polyamidy, polyestery, polykarbonáty, polyuretany a močovinové pryskyřice). U této 

skupiny plastů přitom dochází ke vzniku výchozích surovin, používaných při výrobě 

původního polymeru. Obecně však hydrolýza těchto plastů probíhá velmi dlouho i za 

vyšších teplot.  

ALKOHOLÝZA   

Metoda, která je použitelná zejména při zpracování polyesterů. 

Polyethylentereftalát je z hlediska množství a hodnoty jeden z nejvýznamnějších 

polymerů a jeho recyklace je tedy velmi žádoucí. Modelovým příkladem aplikace PET 
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jsou vratné plastové nápojové lahve.  Alkoholýzou polyetylentereftalátu se získá buď 

kapalný, viskózní glykoltereftalát, který je možno použít v dalších polymeračně-

kondenzačních reakcích, nebo další reakcí s metanolem dimethyltereftalát a glykol. 

Způsob zpracování závisí na čistotě zpracovávaného odpadu. Bezbarvé, čisté a 

vytříděné PET odpady mohou být zpracovány pouze prvním způsobem. Tyto procesy 

používají ke zpracování např. firmy COCA-COLA, HOECHST a MOHAY. Jinými 

aplikacemi alkoholýzy je zpracování polyuretanů. 

Jako další příklad chemického využití lze uvést zpracování pryžové drtě na 

měniče iontů (katexy a anexy) působením kyseliny chlorsírové nebo chlordimethyléteru 

a trimethylaminu. 

5.4.3. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ POLYMERY 

Současně s rozvojem technologií fyzikální a chemické recyklace i energetického 

zhodnocení polymerního odpadu se, jako alternativní řešení, rozvíjejí snahy využít 

biologicky rozložitelné  materiály, zejména obalové. Ve vhodném prostředí, např. 

v kompostu, v kalech z čistíren odpadních vod nebo v mořské vodě se mohou takové 

polymery vlivem 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 jsou závislé na chemické 

struktuře polymeru. 

Příroda nabízí celé spektrum biologicky rozložitelných polymerů (biopolymerů) 

využitelných v technické praxi, jako různé typy polysacharidů a 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 klasickou obalovinu, v posledních desetiletích ve velkém 

rozsahu nahradily polyolefiny (polyetylen, polypropylen).Čím větší je stupeň chemické 

modifikace biopolymeru, tím obtížněji pak podléhá biologickému rozkladu.  

Z biopolymerů izolovatelných přímo z obnovitelných zdrojů vzbudil, jako 

potenciální materiál pro obaly, značný zájem škrob – jeden z nejlevnějších 

biodegradovatelných materiálů. Jeho zdrojem jsou kukuřice, brambory, na trhu je           

i škrob pšeničný nebo rýžový. Nativní škrob, upravený tepelně, nebo působením 

mechanické síly, příp. kombinací obojího (tzv. destrukturizovaný škrob), je s přísadou 
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plastifikátoru, 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 technicefixační 

prostředky z tohoto materiálu, které nahrazují např. pěnový polystyren. Pro použití         

v obalových prostředcích (např. tácky, misky apod.) je nutno škrob hydrofobizovat, a to 

buď ve hmotě, nebo povrchovou úpravou výrobku. Zlepšení mechanických vlastností je 

možno dosáhnout aditivy, přísadou vláken, nebo organických plniv. V polovině 

sedmdesátých let minulého století se na trhu objevily fólie z polyetylenu plněného 

škrobem (až 50 hmot. %), 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 polyetylenový 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 např. 

vstřikováním polyetylenu plněného škrobem, je možno charakterizovat jako biologicky 

desintegrovatelné, nikoliv však biodegradovatelné (biologicky rozložitelné).  

Před zhruba dvaceti lety našly jako obalový materiál (např. láhve na vlasovou a 

tělovou kosmetiku) uplatnění tzv. bakteriální polyestery – polyhydroxybutyrát (PHB), 

resp. kopolyester označovaný jako PHBV (Biopol). Tyto polymery produkuje řada 

mikroorganismů a ukládá je ve svých buňkách jako zásobní látky. Průmyslově se 

získávají v bioreaktorech fermentačním procesem, zpravidla z násady glukózy 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 krátkých 

časových intervalech. Tak např. k „úplnému zmizení“ fólie tloušťky 50 µm postačí       

v provzdušněném aktivním kalu 7 týdnů, v mořské vodě 50 týdnů.  

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 syntetických 
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polymerů, které splňují kritéria biodegradovatelnosti. K nejvýznamnějším patří kyselina 

polymléčná (PLLA), poly-ε-kaprolakton (PKL), poly(oxyetylen) (POE), 

poly(vinylalkohol) (PVA), dále alifatické polyestery na bázi diolů a dikarboxylových 

kyselin (Bionolle), aromaticko-alifatické kopolyestery (Ecoflex) a poly(esteramidy) 

(BAK). Ve většině případů jsou však ceny těchto polymerů několikanásobně vyšší       

ve srovnání s polyolefiny, a to zásadně limituje možnosti jejich technických aplikací. 

Samotný PLLA a PKL mají v současné době hlavní uplatnění v medicíně, jednak např. 

jako šicí materiál v chirurgii, jednak jako některé implantáty, nebo se využívají pro 

řízené uvolňování léčiv. Směsi PKL se škrobem, vyráběné pod obchodním názvem 

Mater-Bi, jsou na rozdíl od směsí polyetylen–škrob skutečně biologicky rozložitelné, 

protože obě komponenty splňují podmínky biodegradovatelnosti. Podobně je tomu         

i v případě jiných směsí typu biodegradovatelný syntetický polymer– škrob, příp. jiné 

biologicky rozložitelné plnivo. Zavedení výroby těchto směsí sleduje hlavně snížení 

ceny produktu a možnost získání materiálu s vlastnostmi „šitými na míru“ pro 

specifické aplikace. Biologickou rozložitelnost POE a PVA podporuje jejich 

rozpustnost ve vodě. PVA se používá jako obalovina zemědělských hnojiv, 

vodorozpustné obaly některých kosmetických přípravků, nebo slouží k výrobě sběrných 

pytlů v nemocničních prádelnách. Podobně polymery typu Bionolle, Ecofl ex a BAK 

byly vyvinuty především jako obalové materiály. Rozpustnost ve vodě nebo hydrofilní 

povaha biodegradovatelných obalových materiálů, tj. jejich schopnost přijímat vodu, 

sice usnadňuje jejich využitelnost mikroorganismy, ale současně omezuje jejich aplikaci 

v praxi, a to především v oblasti potravinářských obalů. Pro kontakt s potravinami s 

vyšší aktivitou vody je totiž nezbytná hydrofobizace těchto materiálů, která ale zase na 

druhé straně omezuje jejich biodegradabilitu. V praxi je pak nutno najít přijatelný 

kompromis mezi biodegradabilitou a rozsahem hydrofobní úpravy, i když lze 

předpokládat použitelnost těchto materiálů ke krátkodobému kontaktu s potravinami, 

např. pro nádobí na jedno použití apod. Obal potravin musí kromě jiného zajišťovat také 

dostatečnou bariéru proti působení mikroorganismů z vnějšího prostředí a zajistit tuto 

funkci u materiálů rozkládaných právě mikroorganismy (tj. biodegradovatelných) lze 

jen v určitých případech. Pozice biodegradovatelných obalů při zpracování potravin je 

v současné době obsazena papírem. Nový materiál, který by jej mohl nahradit, musí být 

buď levnější nebo nabízet jiné výhody, jak jsme se o tom již výše zmínili v odstavci o 

syntetických biodegradovatelných polymerech, např. snadnější tvarování, lepší 

bariérové vlastnosti, možnost tepelného svařování atd. I tak však bude jeho využitelnost 
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zhruba stejná, jako je tomu v současné době u papíru, který lze bez úprav použít pouze 

pro suché materiály. 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, by se používání biologicky rozložitelných polymerů 

v citlivě volených aplikačních oborech mělo stát nezanedbatelným příspěvkem k 

ochraně životního prostředí, samozřejmě vedle recyklace odpadů a jejich surovinového    

i energetického využívání.[2] 
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6. ZÁVĚR 

Recyklačním procesům věnuje průmysl plastů zvýšenou pozornost a je zřejmé, že 

tyto procesy recyklace jsou technologicky zvládnutelné. Jejich vývoj 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 náročné a v současných podmínkách ekonomicky málo výhodné.  

Při posuzování  aspektů odstraňování a recyklace polymerního odpadu nelze  tedy 

zanedbat ekonomická kritéria : 

• ceny nahrazovaných primárních surovin 

• vliv případných dotací 

• porovnání spotřeby energie při zpracování druhotných surovin 

• vliv zpracování druhotných surovin na opotřebení strojního zařízení, 

případně na zvýšení nákladů na jeho údržbu 

• potřebu pracovních sil z hlediska řetězového propočtu toku materiálů od 

primárních surovin přes výrobu, odpady, jejich sběr, třídění, skladování a 

transport k druhotným surovinám 

• vliv druhotných surovin na případné snížení nebo zvýšení přepravních 

nákladů 

• 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. 

V současné době se však názor mění ve prospěch řešení ekologických problémů, 

tj. zachování nezbytných životních podmínek, čistoty půdy, vody, vzduchu, a to i za 

cenu vynakládání nezbytných prostředků.  

Ekonomicko-ekologické činitele ovlivňující řešení problematiky odpadů lze 

rozdělit zhruba do tří skupin: 

1) Omezení negativních ekologických vlivů skládek odpadů 

• soukromým vlastnictvím půdy, které prakticky vylučuje možnost vzniku 

divokých skládek 

• vysokými poplatky na řízených skládkách 
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• přísnými předpisy k výběru lokalit pro skládky a k jejich provozu (s tím 

souvisejícími značnými investičními náklady na jejich řízení a provoz) 

2) Možnosti účelného zpracování (recyklování) odpadů 

• 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 

• tyto menší podniky jsou často vybavovány odepsaným, ale ještě 

fungujícím zařízením od velkých firem 

3) Vládní podpora zpracovatelů odpadů 

• dotacemi z fondů pro ochranu životního prostředí 

• úvěrovou politikou 

• celním zvýhodněním druhotných surovin 

Tyto faktory se mohou v konkrétních případech stát určujícími pro způsob 

odstraňování a zejména zhodnocování odpadu, což je bezesporu účelnější, než trvalá 

devastace životního prostředí. Lze předpokládat, že vývoj hospodaření s plastovými a 

pryžovými odpady povede ve výhledu do dalšího desetiletí od současných 60% 

skládkování, 30% spalování a 10% fyzikálního a chemického recyklování k poklesu 

skládkování a vzrůstu podílu recyklování a spalování. 
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