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Anotace  

Bakalářská práce se zaměřuje na recyklační technologie úpravy plastu, recyklací 

vozovek za studena i za tepla, recyklací pneumatik a papíru. Tyto technologie jsou zde 

popsány. Vše je v souladu s legislativou a platnými právními předpisy, které jsou zde 

uvedeny. Také se zaměřuje na analýzu stavu recyklace v ČR a srovnává ho s ostatními 

zeměmi EU.  

Klíčová slova: 

Recyklace plastu, technologie zpracování pneumatik, papír, recyklace papíru, stavební 

technika 

Summary 

This thesis focuses on the technology of plastic recycling, recycling roads in cold and hot, 

recycled tires and paper. These technologies are described. Everything is in compliance 

with applicable laws and regulations which are listed here. It also focuses on analyzing the 

state of recycling in the CR and compares it with other EU countries. 

Keywords  

Recycling plastic, processing technology of tires, paper, paper recycling, construction 

equipment 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Po zamyšlení a úvaze, jsem si vybral téma recyklační technologie v odpadovém 

hospodářství. Problematika vyuţívání druhotných surovin se stále rozvíjí. Vymýšlejí se 

různé nápady jak tyto suroviny efektivněji a ekonomičtěji zpracovat a přitom se snaţí být 

šetrnější k ţivotnímu prostředí. Recyklační technologie bych chtěl vyzdvihnout právě 

proto, ţe materiálové vyuţití má přednost před energetickým vyuţitím uţ i ze zákona 

185/2001 sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a tyto technologie dokáţou 

odpad recyklovat a výrobek navrátit na trh, nebo vytvořit surovinu, která je potřebná k 

dalšímu zpracování. Myslím si, ţe recyklace spolu s regenerací mají velký úspěch nejenom 

v ČR ale také v ostatních zemích Evropy a tento druh zpracování odpadu dostává přednost 

před energetickým vyuţitím a také se podílí největší mírou na nakládání s odpady v ČR. 

 

Cílem a výstupem mé práce je objasnění pojmu a procesu recyklace (recyklačních 

technologii), také seznámení s legislativou, která se tohoto procesu určitě týká. Nadále 

analýzou stavu recyklace v České republice a v Evropské unii. Také je mým cílem 

zdokonalení systému sběru a tím i zlepšení recyklačního efektu. 
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2 LEGISLATIVA A PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Hlavním právním předpisem odpadovém hospodářství je: 

 ZÁKON 185/2001 sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů[1] uvádím ho zde proto, protoţe proces recyklace závisí na 

dodání odpadu, aby mohl vzniknout výrobek nebo surovina, která je 

schopna se vrátit na trh. Také ho zde uvádím proto, ţe v něm naleznu 

základní pojmy, jako je odpad, komunální odpad, nakládání s odpady a 

způsobu nakládání s odpady. 

 477/2001 Sb. ZÁKON o obalech a o změně některých zákonů[2] 

Důleţitost tohoto zákona má své opodstatnění pro nakládání s obaly a také se 

zmiňuje o recyklaci, organická recyklace, autorizovaná obalová společnost a 

dále se zabývá věcmi, které jsou s těmito pojmy spjaty, jako je:  

Autorizace k zajišťování sdruženého plnění 

Předpokládaná mnoţství odpadů z obalů, pro které bude zajištěna recyklace, 

energetické vyuţití, organická recyklace nebo odstranění v jednotlivých letech 

platnosti rozhodnutí o autorizaci. 

Poţadovaný podíl vyuţití a recyklace, popřípadě energetického vyuţití a 

organické recyklace odpadů z celkového mnoţství obalů uvedených na trh 

nebo do oběhu osobami, které budou mít s autorizovanou společností uzavřenu 

smlouvu o sdruţeném plnění; tyto poţadavky mohou být stanoveny odlišně pro 

jednotlivé roky platnosti rozhodnutí o autorizaci; při jejich stanovení se 

vychází z plánu odpadového hospodářství podle zvláštního právního předpisu  

Změna rozhodnutí o autorizaci 

„Ministerstvo životního prostředí může změnit rozhodnutí o autorizaci též 

a) na žádost autorizované společnosti, nebo 

 b) z důvodu změn v závazcích týkajících se výše podílu využití a recyklace 

odpadu z obalů, jestliže vyplývají z práva Evropských společenství.“[2] 
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 383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

Touto vyhláškou se rozumí označení R1-R12, také rozšiřuje výstupní zákon 

185/2001 sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nalezneme 

v příloze č. 1  

 197/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky [3] 

Toto nařízení vlády poukazuje, ţe existuje nějaký plán odpadového 

hospodářství a recyklace má v něm zastoupení, počítá se s nárůstem tohoto 

způsobu nakládání s odpadem. 

Podíl recyklovaných odpadů 

V zájmu dosaţení cíle zvýšit vyuţívání odpadů s upřednostněním recyklace na 

55% všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové vyuţití 

komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000: 

g) zpracovat Realizační program České republiky pro obaly a odpady z obalů 

komplexně řešící nakládání s obaly a odpady z obalů zejména s prioritou 

prevence, opakovaného pouţití a recyklace; 

m) dosáhnout opětovného pouţití nebo recyklace materiálů, látek a součástí z 

výbojek v rozsahu minimálně 80% hmotnosti pouţitého spotřebiče do 31. 

prosince 2006; 

2.1 Základní pojmy 

Základní pojmy, které nalezneme v legislativě a právních předpisech jsou zde zmíněny 

proto, aby objasnili, co daný pojem znamená. 

Odpad  

je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v zákonu č. 185/2001 Sb. 

Komunální odpad  

veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 
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který je uveden v prováděcím právním předpise s výjimkou odpadů vznikajících u 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Nakládání s odpady  

jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, 

úprava, vyuţívání a odstraňování. 

Způsoby nakládání s odpadem 

Způsoby nakládání jsou rozděleny do dvou skupin, které odpovídají rozdělení podle 

Evropské unie na: 

1. Způsoby vyuţívání odpadů (jsou uvedeny v zákonu č. 185/2001 Sb., které 

rozšiřuje vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2005 Sb. o některé specificky 

sledované způsoby vyuţití). 

2. Způsoby odstraňování odpadů (jsou uvedeny v zákonu č. 185/2001 Sb.). 

Recyklace 

proces, kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků nebo jejich 

zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo 

surovinu. 

Organická recyklace 

 aerobním zpracováním, nebo anaerobním zpracováním biologicky 

rozloţitelných sloţek tohoto odpadu za kontrolovaných podmínek a s pouţitím 

mikroorganismů za vzniku stabilizovaných organických zbytků nebo metanu. 

Skládkování se za organickou recyklaci nepovaţuje. 

Autorizovaná obalová společnost, 

 která je právnickou osobou zaloţená, jako akciová společnost u které bylo 

vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17. Autorizací se pro účely tohoto 

zákona rozumí oprávnění zajišťovat sdruţené plnění povinnosti zpětného 

odběru a vyuţití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o 

sdruţeném plnění podle § 13 odst. 1 písm. c). 
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3 ANALÝZA STAVU RECYKLACE V ČR A EU 

Stav recyklace v ČR a v EU bych mohl brát z více hledisek. Vzhledem k tomu, ţe 

EU respektivě informační zdroj Eurostat se zabývá nakládáním s komunálními odpady v 

zemích EU-27 a v mé práci dále popisuji recyklační technologie plastů (plast je součástí 

komunálního odpadu), chci uvést, ţe budu srovnávat nakládání s odpadem a také 

nakládáním s komunálním odpadem v ČR a v EU. 

3.1 Stav recyklace v ČR 

Celkový pohled na nakládání s odpady v ČR (viz tabulka č. 1). Z tabulky je patrné, 

ţe největší zastoupení má recyklace a regenerace (R2-R6). Celkové odpady se dělí na 

nebezpečné a ostatní. Nakládání s odpady zahrnuje vyuţití odpadů, odstranění a ostatní 

způsoby zpracování odpadů, které jsou v tabulce uvedeny. Tím se chci odkázat na seznam 

kódů způsobů nakládání s odpady dle vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.  

 
Tabulka č. 1: Způsoby nakládání s odpady v r. 2008 [4] 

Ukazatel Celkem 
  

 Odpady 

Nebezpečné Ostatní 

t 

Nakládání s odpady celkem 28 183 522 2 047 734 26 135 788 

Využívání celkem ( R kódy )  7 915 288 370 075 7 545 213 

V tom:       

R1 využití jako paliva nebo jiným 555 769 61 643 494 125 

  způsobem k výrobě energie       

R2-R6 recyklace, regenerace 5 246 820 211 039 50 357 881 

R7-R11 
ostatní způsoby využívaní 
odpadu 

788 779 6 310 782 469 

R12 
předůprava odpadu před 
jejich využití 

1 289 821 90 485 1 199 336 

R13 
skladování materiálu před 
jejich využitím 

34 099 597 33 502 

Odstraňování celkem ( D kódy )  5 868 651 760 829 5 107 822 

Ostatní způsoby celkem   14 399 582 916 830 13 482 752 

 

V následující tabulce (viz. tabulka č. 2) se zaměřuji na vyuţívání komunálního 

odpadu v ČR od roku 2004-2008. 
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Tabulka č. 2: Vyuţívání komunálních odpadů v České republice, 2004–2008 [5] 

Kód Množství [t]       

  2004 2005 2006 2007 20081) 

R1 192 343 418 053 379 729 375 710 364 503 

R2 - 19 - 20 8 

R3 128 204 104 199 101 634 105 873 97 463 

R4 11 503 19 434 15 509 29 562 27 439 

R5 25 788 133 985 78 742 190 135 79 029 

R6 18 - - - 0 

R7 417 - 3 - 0 

R8 - - - - 0 

R9 689 41 307 2 737 826 

R10 38 174 24 194 3 909 4 591 4 027 

R11 192 540 32 029 31 199 25 232 13 802 

1) 
Předběžné hodnoty 

3.2 Stav recyklace v Evropské unii 

V roce 2006 v 27 zemích Evropské unie, kaţdý jedinec vyprodukoval v průměru 

517 kg komunálního odpadu (viz tabulka č. 3). Coţ je o 6,6 % více neţ v roce 1996, ale o 

něco méně neţ v roce 2001. Během této doby se způsob zpracování odpadu výrazně 

změnil. Okolo 60% komunálního odpadu bylo sládkováno v roce 1996. Okolo 14% 

komunálního odpadu bylo spáleno a zbytek byl zpracován jinými způsoby, jako je 

recyklace a kompostování. V roce 2006 se poměr komunálního odpadu, který byl 

sládkován sníţil na 41 % a recyklování a kompostování se stalo mnohem významnějším 

způsobem zpracování odpadu v mnoha zemích EU.[6] 

V roce 2006 byl počet komunálního odpadu na obyvatele v Irsku, Kypru, Dánsku a 

Lucembursku mezi 33-50% , coţ je více neţ průměr EU. V kaţdém z těchto případů došlo 

k zvýšení údajů z roku 1996. Na rozdíl od toho byli v České republice a Polsku hodnoty 

komunálního odpadu mezi 40-50%, coţ je méně neţ průměr EU. Mezi lety 1996-2006 

průměrné mnoţství komunálního odpadu na obyvatele kleslo o 170 Kg v Bulharsku, coţ je 

největší sníţení členského státu EU, dále následuje Slovinsko (158 kg), Německo (76 kg) a 

Polsko (42 Kg). V Německu se mnoţství komunálního odpadu, které bylo skládkováno 

sníţilo z 225 kg na osobu v roce 1996 na pouhé 4 kg v roce 2006. Došlo také 

k významnému sníţení pod 60 kg na osobu v Belgii, Holandsku, Rakousku a Švédsku. 

Oproti tomu mnoţství komunálního odpadu, které je sládkováno prudce vzrostlo na Maltě 
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v Rumunsku na Slovensku, Řecku a na Kypru. Ty země, které zredukovaly pouţívání 

skládek měli poměrně vysoké hodnoty spalování odpadů v roce 2006. Nově instalované 

spalovny odpadů jsou vybaveny systémem pro obnovu energie. Energetické statistiky v 

roce 2006 ukazují, ţe ve Francii, Německu, Švédsku a Španělsku velké mnoţství 

obnovitelné energie pochází z odpadu. Podle statistické regulace odpadu členské státy 

v roce 2006 vyprodukovaly 2950 miliónů tun odpadů a to ekonomickými aktivitami a 

domácnostmi z čehoţ 88 miliónů tun odpadu zahrnovalo nebezpečný odpad. Musíme 

poznamenat, ţe velká část z celkového mnoţství odpadu byla vyprodukována stavebními a 

demoličními prácemi a hornickým a těţebním průmyslem, zatímco zpracovatelský průmysl 

vyprodukoval většinu nebezpečného odpadu. Okolo 70 miliónu tun kovového odpadu bylo 

znovu zpracováno v roce 2006 dále 37 miliónů tun papíru a kartónů a 12 miliónů tun skla 

bylo recyklováno (viz. tabulka č. 4). Většina těchto produktů byla recyklována v Německu, 

Španělsku, Francii, Itálii a Anglii zatímco významné mnoţství kovové recyklace proběhlo 

v Polsku (11,4% z celkového mnoţství EU) tak papíru a kartónů v Nizozemsku (7,1% 

z celkového mnoţství EU).[6] 

 

Tabulka č. 3: Vývoj nakládání s Komunálním odpadem Evropské unie [7] 

 

 Komunální odpad kde je použita recyklace, kompostování.                Spálený komunální odpad               

 Komunálního odpadu ukládaného na skládky 
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Tabulka č. 4:Nakládání s odpady, vyuţití, 2006 [7] 

Kovový Skelný 
Papírový a 
lepenkový  Pryžový Plastový Dřevný Textilní 

  odpad odpad odpad odpad odpad odpad odpad 

EU-27 (1) 69 935 11 816 37 789 1 508 : : 1651 
Belgie 2 711 282 630 8 130 440 10 

Bulharsko 1 148 47 125 2 24 0 3 

Česká Republika 1 307 50 201 13 89 120 18 

Dánsko 942 131 788 54 54 863 : 

Německo 7 648 2 024 5 922 192 1 119 2 502 68 

Estonsko 4 7 6 6 10 398 0 

Irsko 31 14 26 9 25 180 7 

Řecko 644 54 425 31 42 63 9 

Španělsko 5 083 1 412 3 346 352 1 450 573 79 

Francie 10 136 2 174 6 050 230 435 3 727 388 

Itálie (1) 6 981 1 429 3 335 49 959 4 248 244 

Kypr 18 4 45 1 26 5 0 

Lotyšsko 9 1 18 1 8 0 0 

Litva 15 26 141 11 36 34 1 

Lucembursko : : 0 0 : : 0 

Maďarsko 760 21 344 10 49 174 1 

Malta 0 1 3 1 0 1 0 

Nizozemsko 1 910 483 2 688 73 265 1 317 92 

Rakousko 1 160 249 1 425 30 164 2 282 34 

Polsko 8 004 136 212 785 446 419 1 294 

Portugalsko 558 237 345 43 98 1 109 56 

Rumunsko 2 319 80 335 9 198 109 4 

Slovinsko 750 : 373 : 22 : : 

Slovensko 509 11 108 11 29 421 3 

Finsko 1 266 149 734 24 5 4 122 0 

Švédsko 1 866 : 1 846 35 : 10 916 0 

Anglie 10 538 1 198 4 174 25 426 2 747 117 

Chorvatsko (1) 16 13 4 1 3 35 0 

Turecko 9 7 23 2 13 0 1 

Island (1) 0 6 8 4 2 23 1 

Norsko 880 91 670 39 36 348 13 
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4 POPIS VYBRANÝCH RECYKLAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

V mé práci popisuji recyklační technologie. První technologii je recyklace plastů ať jiţ 

fyzikální nebo chemickou recyklací. Další recyklační technologie, které jsou zde zmíněny 

je recyklace vozovek za studena, recyklace pneumatik. Všechny tyto metody rozvádím a 

popisuji a shromaţduji informace pro výběr recyklování daného odpadu. 

4.1 Technologie recyklace plastů 

Obecná problematika recyklace  

Hlavním problémem při recyklaci je kvalita recyklovaných materiálů ve vztahu k 

materiálům z přírodních surovin. Nejčastěji se pouţívá tzv. down-cyclingem tj. postupným 

sniţováním kvality materiálu s proběhlými recyklačními cykly, výjimečně se můţeme 

setkat i s jevem opačným tzv. up-cycling. 

 

Hlavní důvody down-cyclingu:  

1. Zvyšování obsahu cizorodých látek  

2. Postupná degradace vlastního materiálu v průběhu uţívání nebo při procesu recyklace.  

Počet recyklačních cyklů je tedy omezen[8] 

Technologie, které se zabývají recyklací plastů, můţeme rozdělit do dvou skupin:[9] 

I. fyzikální recyklace (materiálová mechanická) 

 primární 

 sekundární 

II. chemická recyklace (surovinová) 

4.1.1 Fyzikální recyklace 

 Fyzikální recyklace je děj, při kterém z plastového odpadu získáme výrobek bez 

jakýchkoli látek nebo přípravků, aby zde nedocházelo k chemické reakci. V současnosti 

převaţují technologie mechanického charakteru, které mají za následek převedení 

plastového odpadu do taveniny či visko-elastického stavu. Tento odpad se dále tváří a 

ochlazuje. Mechanický postup můţeme dělit podle zpracované suroviny a uţité hodnoty 

výrobku na recyklaci primární a sekundární.[9] 
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4.1.2 Primární recyklace  

Základem primární mechanické recyklace je, z jednopruhového plastového odpadu získat 

výrobek podobné či stejné kvality, jako původní materiál nebo výrobek. Tento postup je jiţ 

dlouhodobě vyuţíván a zpracovává se s ním více neţ 95 % odpadů, protoţe náročnost na 

technologii je velmi malá. Recyklovaný materiál stačí podrtit na poţadovanou velikost a 

přidávat k proudu panenského plastu. U některých typů plastů jako je (PBT,PET, PA) je 

potřeba ještě vzniklou drť prosoušet, pro dosaţení poţadovaných mechanických vlastností 

výrobku. V současnosti existuje jen málo zpracovatelských technologii, které není moţno 

tímto postupem zpracovávat. Do primární recyklace můţeme zahrnout problém - odpad 

průmyslový, ale také odpad uţivatelský, který za přísunu dostatečného mnoţství, kvality a 

příznivých ekonomických podmínek se vyplatí zpracovat. Provází ho postup, který je 

ekonomicky i pracovně náročný. Tento odpad se musí přetřídit. Odstranit z něj cizorodé 

prvky a také často vyprat od neţádoucích nečistot a zbytků, které ulpěli na povrchu a 

v neposlední řadě tento odpad vysušit. Mezi největšího zástupce řadím PVC ale také 

výrobky, které je moţné snadno identifikovat a rozdělit je z odpadního proudu, relativně 

čisté s vysokým obsahem kvalitního regranulátu pouţitelného pro další vyuţití.[9] 

4.1.3 Technologické postupy primární recyklace  

Plastový odpad stejného charakteru se snaţíme připravit tak, aby se mohl vrátit zpět 

do výrobního procesu. Existuje více postupů, kterým lze primární recyklaci uplatnit. Zde je 

ukázka několika postupů pro pochopení odlišnosti v přístupu řešení. [13] 

Vstřikování 

Tavenina polymeru se vtlačí do plastikářské formy, zde je teplem a tlakem tvářená. 

Po ukončení tvářecího procesu nastává ochlazení formy a vyjmutí výrobku.[12] 

Technologický odpad vzniklý při výrobě vstřikovaných výrobků, můţeme recyklovat buď 

po rozdrcení, nebo po regranulaci. Drcení odpadu je moţno řešit také centrálně, pro větší 

počet vstřikovacích linek, nebo lokálně pro jednotlivé linky. Výhody a nevýhody těchto 

postupů je třeba zváţit, pro konkrétní podmínky výroby.[13] 
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Vyfukování dutých předmětů 

Do plastikářské formy se vloţí přelisek (předpřipravený plastový dílec). Po 

uzavření formy, působením tlaku, vzduchu a tepla dochází k tzv. vyfouknutí.[10] Při 

vyfukování nádob o velkém objemu, jako jsou konve o objemu aţ 50 l, či sudy o objemu 

40 1, vznikají přetoky a také zmetky, které je zapotřebí ještě za tepla drtit. Získaná teplá 

drť se vrací přímo do násypky stroje.[13] 

Válcování 

Válcovací (klandrovací linka) upravuje produkty extruzivního tvarování úpravou 

tloušťky a povrchu plochých výrobků. Válcováním se vyrábí: desky, fólie a vícevrstvé 

plastikářské výrobky.[12]  

Nejrozšířenější výrobky získané touto technologií jsou fólie z polyvinylchloridu, 

které se pouţívají pro obalové účely. Při vlastní výrobě dochází k vzniku ořezů okrajů, 

které představují asi 10 % z mnoţství zpracovávaného materiálu. Při zpracování fólií na 

kelímky a obaly vzniká další část odpadu aţ 40 %, který je primárně zhodnocován. 

Ořezané okraje fólie z posledního válce klandru je moţno před začátkem chlazení 

pneumaticky odtahovat a vracet spolu s odpadem z výroby kelímků a obalů zpět na klandr. 

Podobným způsobem se zhodnocují i ořezané okraje fólií při vytlačování.[13] 

4.1.4 Sekundární recyklace 

Sekundární mechanická recyklace se velmi liší od primární sekundární recyklace. U 

primární jsme se snaţili dostat výrobek původní nebo velmi podobné kvality, ale u 

sekundární recyklace se snaţíme z plastového odpadu získat materiál či výrobek, který má 

odlišné či značně jiné vlastnosti, neţ výrobek původní. Tento postup lze vyuţít při 

zpracování některých typů směsných plastových odpadů, kompozitních výrobků a méně 

kvalitních průmyslových a technologických plastových odpadů.[9]  

„Postupy mechanické recyklace představují nejrozšířenější variantu fyzikálních 

recyklačních postupů, nejsou však jediné možné. Zejména v případech, kdy plastový odpad 

je znečištěn cizorodými, těžko oddělitelnými příměsemi, nebo jedná-li se o směsný plastový 

odpad s minoritní příměsí jiného plastu neoddělitelného mechanicky, lze použít jiné 

fyzikální postupy založené například na rozpouštění.” [11] 
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4.1.5 Technologické postupy sekundární recyklace 

Vytlačování trubek hadic z odpadních plastů 

Sběrový tříděný odpad tvořený polyvinylchloridovými obaly od minerálních vod, 

stolního vína a olejů se velmi dobře hodí jako materiál pro vytlačování trubek a hadic. 

Kdyţ se odpad zbaví nečistot, přichází fáze drcení a získaný regenerát se ve směsi s 

polyvinylchloridem můţe zpracovat na trubky. S rostoucím obsahem regenerátu ve směsi 

dochází k poklesu teploty a měknutí ze 79 °C na 67 °C a houţevnatost při zachované 

pevnosti roste. Měkčený polyvinylchlorid z vyřazených výrobků i technologického odpadu 

je pro nás významnou druhotnou surovinou.[13] 

Meliorační trubky, silážní plachty z odpadních plastů 

Tříděný polyethylenový nebo polypropylenový odpad (i značně znečištěný) lze 

upravit na regranulát nebo aglomerát po předchozím vypírání. Vypranou a vysušenou drť 

lze regranulovat na vytlačovacím stroji s filtrací taveniny na sítech, která pracují 

kontinuálně, nebo diskontinuálně s hydraulickou výměnou sít. Získaná druhotná surovina 

je vhodná pro uplatnění výroby melioračních trubek, siláţních plachet apod. Velmi 

efektivní aplikací můţe být výroba trubek pro zemědělství (k povrchovému i podzemnímu 

zavlaţování).[13] 

Výroba tlustostěnných dílců z plastového odpadu pomocí spékání 

Pro výrobu tlustostěnných dílců z plastového odpadu se pouţívá technologie 

spékání. Princip závisí na povrchové plastikaci rozemletého plastového odpadu. Povrchové 

ohřátí horkým vzduchem nebo infračerveným zářením vyţaduje ve srovnání s úplnou 

plastikací materiálu relativně jednodušší aparaturu. Základní výhodou této metody je 

schopnost vyrábět i dílce s velkou tloušťkou stěn při relativně krátké době chlazení. Byly 

vyzkoušeny dvě zásadně odlišné ohřívací metody. U první metody byla pouţita válcová 

fluidní komora o průměru 200 mm, do níţ se vháněl horký vzduch o teplotě asi 200 °C. 

Vířící materiál byl ještě shora ohříván infračervenými paprsky. Ohřátý materiál dopadal 

přes rošt do lisovací formy. Takovým způsobem byly z různých plastových směsí 

vyrobeny desky o tloušťce 12 mm s pracovním cyklem asi 30 s. Tloušťka se omezila na 

malou kapacitu pokusné fluidní komory. Druhá ohřívací metoda vyuţívá vlastností 
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polárních vazeb zpracovávaného materiálu, a to má za následek ohřev mikrovlnným 

zářením. Většina elastomerů není polární s výjimkou PVC, bylo proto nutno polaritu 

vytvořit přimícháním asi 2 % sazí. Touto technikou je moţno spékat ohřáté odřezky fólií i 

směsi s jemně rozemletými částicemi pro tvar desek s nejrůznější velikostí jádra. Touto 

technologií však nedosáhneme hladkých povrchových ploch. Zdá se, ţe tyto výrobky jsou 

ve stavebnictví perspektivní.[9] 

Zpracování heterogenního plastového odpadu 

Perspektivní metodou zpracování heterogenního termoplastového odpadu je 

plastikace a homogenizace taveniny, zaloţená na tzv. Weissenbergově efektu. Diskový 

vytlačovací stroj, vyvinutý koncem padesátých let, představoval vyuţití Weissenbergova 

efektu v praxi (obr. 4.), Viskoelastický materiál je namáhán smykovým napětím v pracovní 

štěrbině, dochází k intenzívní plastikaci a homogenizaci vytlačovaného materiálu. 

Současně se část hnětací práce přeměňuje v teplo, které spolupůsobí při tání polymerního 

materiálu. Mnoţství vzniklého tepla je ovlivněno především viskozitou, smykovou 

rychlostí a mnoţstvím taveniny namáhané smykem. V průběhu hnětacího děje vzniká 

elastická sloţka deformace, jejímţ vlivem dochází k dostředivému pohybu a vytlačování 

taveniny z výstupního otvoru. Základní rysy diskového vytlačovacího stroje lze 

charakterizovat těmito vlastnostmi: 

 vytlačovaný materiál je podroben mechanickému i tepelnému účinku 

zároveň; 

 poměrně krátké zdrţení materiálu v pracovní štěrbině umoţní zpracovávat 

plastycitlivé na teplo, popř. umoţní pouţít přísady, jeţ by dlouhodobým 

působením tepla degradovaly; 

 míchací vlastnosti diskového vytlačovacího stroje jsou vynikající. Výrobní 

kapacita stroje je však vlivem malé výtlačné síly poměrně malá. U 

klasického šnekového vytlačovacího stroje je tomu naopak. 
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Legenda: 1-rotor, 2-čelní deska, 3-vytlačovací hlava, 4-topná tělesa, 5-násypka, 6-chlazení.   

 

4.1.6 Chemická recyklace 

Chemická recyklace odpadů pouţívá technologie zaloţené na chemické reakci. V 

mém případě jsem se zaměřil na postup, který vyuţívá zvýšené teploty a to buď za 

nepřítomnosti kyslíku (zplyňování), případně za přídavku vodíku, nebo v oxidačním 

prostředí (pyrolýza). Při chemické reakci dochází k štěpení na nízkomolekulární 

sloučeniny. Tyto produkty mají pak uplatnění v celé řadě chemického průmyslového 

odvětví, také i ve výrobě plastů.[9] 

Tepelné zpracování můţeme rozdělit do dvou skupin podle pouţité technologie. 

1. pyrolýzou 

2. zplynováním 

Obrázek č. 1: Schéma diskového vytlačovacího stroje [13] 
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4.1.7  Pyrolýza 

Pyrolýza je tepelný rozklad organických látek za nepřístupu oxidačních medií 

(vzduchu, kyslík, oxid uhličitý) v reakčním prostoru, při němţ se vysoce molekulární 

organické látky rozpadají na látky jednoduché. U energetického vyuţití produktů pyrolýzy 

dojde k navázání vazby s kyslíkem, to má za následek vytvoření potřebného mnoţství 

tepelné energie k rozštěpení makromolekul. Existují různé druhy pyrolýzy a ty se 

vzájemně liší zařízením a technologiemi, ale hlavně dobou setrvání v pyrolýzním reaktoru. 

Můţeme je tedy rozdělit do dvou skupin. 

 postupy s dlouhou reakční dobou (delší neţ 20 min) 

 postupy s krátkou reakční dobou 

Postupy pro dlouhou reakční dobu vyuţívají tavící kotle, šachtové pece, komorové 

pece, šnekové reaktory a rotační bubnové pece atd. Postupy s krátkou reakční dobou 

vyuţívají fluidní reaktory a reaktory s tekutým loţem.[13] 

Příkladem pyrolýzy je například proces Mitsubishi. 

Postupu Mitsubishi vyuţívá k pyrolýze směsových plastů tavicí kotel je na obr. 2. 

Rozdrcený plastový odpad se po vysušení dopravuje šnekovým podávačem do tavicího 

kotle. Zde se z polyvinylchloridu při teplotě asi 300 °C odštěpuje chlorovodík, který se 

vede přes chladič do absorpční věţe a získává se kyselina chlorovodíková. Roztavené 

plasty se po dehydrochloraci přepouští do pyrolýzního kotle, který je nepřímo vyhříván 

spalnými plyny. Plasty se štěpí při teplotě taveniny v kotli 400 aţ 500 °C. Míchání 

taveniny je zajišťováno přečerpáváním. Část taveniny je odváděna do spalovacího hořáku a 

spalné plyny vyhřívají pyrolýzní kotel a topný kotel. Tento postup při zpracování 

polyethylenu, polypropylenu a polystyrenu poskytuje 2 aţ 5 hmotn.% plynu a 95 hmotn.% 

oleje s velkým obsahem alkanů a alkenů. Získaný pyrolýzní olej dosahuje hodnoty 

specifického spalného tepla 44 aţ 47 MJ kg 
-1

. Velký obsah alkanů a alkenů v pyrolýzním 

oleji umoţňuje zpracovat olej efektivněji jako petrochemickou surovinu neţ jako surovinu 

energetickou.[9] 
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Legenda: 
1-odpad plastů, 2-drtič, 3-sušení odpadu, 4-zásobník, 5-plnicí násypka, 6-dávkovací ventil, 7-podávací šnek, 

8-tavný kotel, 9-pyrolýzní reaktor, 10-vodní chladič, 11-chladič, 12-olejový odlučovač, 13-odběr zbytků, 14-

absorpční kolona, 15-neutralizační věţ, 16-olejový odlučovač, 17-zásobník roztoku hydroxidu sodného, 18-

plynoměr, 19-zásobník kyseliny chlorovodíkové , 20-zásobník pyrolýzního oleje, 21-spalovací komora, 22-

výstup spalných plynů, 23-přívod hydroxidu sodného, 24-vstup páry, 25-vstup vzduchu, 26-přebytečný 

pyrolýzní plyn, 27-přebytečný pyrolýzní olej. 

 

Obrázek č. 2: Dvoustupňová pyrolýza plastů podle postupu Mitsubishi [8] 

 

4.1.8  Zplyňování 

Zplyňování je proces, který přeměňuje odpadní látky při teplotách nad 800 °C za 

postechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, kde dochází k přeměně 

vzniklého koksového zbytku v plynné produkty. Tento proces je silně endotermický. 

Můţeme říci, ţe zplyňování je dalším postupem pyrolýzy. Musíme si ale uvědomit, ţe 

nejenom u produktů zplyňování a pyrolýzy, ale také v jakémkoli energetickém vyuţití při 

procesu spalování nám vznikají odpady z termických procesů. Hlavním tuhým zbytkem můţe 

být škvára, struska nebo polokoks. Tyto odpady při svém volném uvolňování mohou 

představovat nebezpečí pro ŢP a to z důvodu moţnosti výluhu svých kovových iontů. 

Omezením vychovatelnosti kovových iontů lze dosáhnout tzv. protavením strusky. Lze také 
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vyluhovatelnost omezit nebo zcela zamezit aplikací vhodného solidifikačního postupu 

(cementace, bitumenace, vitrifikace). 

Kiener 

Technicky zajímavým řešením zplyňování odpadu kombinovaného s vyuţitím energie 

je pyrolýzní zplyňovací postup Kiener, který je schematicky znázorněn na obr. 3. Rozdrcený 

odpad vstupuje do praţicího bubnu, vyhřívaného nepřímo odplyněného z plynového motoru na 

teplotu 450 aţ 500 'C. Praţný plyn vznikajících praţícím bubnu je odsáván přes cyklón do 

zplyňovacího štěpného reaktoru, do něhoţ přichází čerstvý vzduch a probíhající parciální 

oxidací se zplynují unášené částice sazí a dehtu. Přitom se zvýší teplota plynu asi na 1 100 °C. 

Odcházející štěpný plyn obsahuje vedle dusíku a oxidu uhličitého asi 3 obj. % methanu, 

9 obj. % vodíku a 17 obj. % oxidu uhelnatého. Přes cyklón vstupuje do pračky plynu. Vypraný 

plyn se po zchlazení ve vodním chladiči dopravuje turbokompresorem do plynojemu. Získaný 

plyn je pouţit k pohonu plynového motoru, který je spojen s generátorem elektrické energie. 

Odplyn z plynového motoru slouţí k ohřevu praţicího bubnu.[9] 

 

Legenda: 
1-prací buben, 2-cyklón, 3-zplyňovací reaktor, 4-cyklón, 5-pračka plynů, 6-chladič plynů, 7-turbokompresor, 

8-plynojem, 9-plynový motor, 10-generátor, 11-předehřátý vzduch, 12-přívod vypírací vody, 13-odběr 

elektrické energie, 14-odpad vypírací vody 

 

Obrázek č. 3: Schéma zplynování systémem Kiener[9] 
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4.2 Technologie recyklace asfaltových vozovek  

Tato recyklační metoda by mohla v ČR změnit havarijní stav vozovek. Tato metoda 

je šetrná k ţivotnímu prostředí a ekonomicky i pracovně výhodná. Tato technologie 

pochází z USA, kde se jiţ přes 20 let pouţívá při rekonstrukci rychlostních komunikací a 

vozovek.[10,11] 

 

4.2.1 Princip technologie recyklace asfaltových vozovek za studena 

Tuto technologii můţeme rozdělit do tří skupin podle druhu pouţitého pojiva. 

1. Recyklace za studena s hydraulickým pojivem (cement nebo vápno).  

 Recyklace za studena s hydraulickým pojivem se vyuţívá hlavně pro 

zlepšení podloţí silničních a dálničních vozovek, místních komunikací ale i 

ţelezničních a velkých zpevněných ploch (parkoviště, letiště). 

2. Recyklace za studena s asfaltovým pojivem (asfaltová emulze nebo asfaltová pěna). 

3. Recyklace za studena s kombinovaným pojivem (cement a asfaltová emulze nebo 

cement a asfaltová pěna).[14,17] 

 Recyklace za studena asfaltovým nebo kombinovaným pojivem se pouţívá 

pro podkladní vrstvy silničních vozovek prováděných z recyklovaného 

materiálu původní vozovky, nebo z jiných dostupných recyklovaných 

materiálů. 

Základem recyklační sestavy je výkonná silniční fréza s moţností frézování aţ do 

hloubky 350 mm, s šířkovými moduly 2,5 a 3,8 m a nivelačním systémem. Fréza se svým 

výkonem 950 HP tlačí a táhne celou sestavu strojů. Její odlišnost od běţné frézy je v 

pohybu frézovací hlavy a dopravního pásu směrem vzad.[14,17] 

Většina akcí se provádí recyklací vrstev vozovky do předepsané hloubky, aby ve 

vozovce byla dostatečná hloubka asfaltových vrstev, tím i dostatek recyklátu pro 

zpracování.[18] 

Recyklační stroj CRMX 2 (viz obr.č.4) zajišťuje výrobu homogenní směsi. 

Vyfrézovaný materiál prochází přes sítového třídiče opatřený dvěma podlaţími síty s 

proměnnou amplitudou i frekvencí. Velká zrna a bloky jsou nejprve drceny rotačním 
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drtičem. Materiál obohacený o nová pojiva je promíchán v kontinuálním dvouhřídelovém 

lopatkovém mísiči a vysypán na vyfrézovanou vozovku v podélné hrázce. Dávkování pojiv 

je řízeno počítačovou jednotkou, která vše vyhodnocuje na základě vstupních údajů. Jako 

pojivo je pouţita asfaltová emulze, vápno, případně cementu, slouţící k úpravě vlhkosti 

materiálu a k urychlení procesu štěpení pojiva. Dávkování vápna je ve formě suché směsi. 

Asfaltová emulze, jejíţ cirkulaci si zajišťuje stroj CRMX2 sám, je dávkována do mísiče ze 

zásobníku. Homogenní směs je z podélné hrázky podávána elevátorovým dopravníkem do 

násypky finišeru, který ji pokládá při dodrţení výškových a směrových parametrů. Povrch 

recyklované vrstvy se uzavře dvouvrstvým nátěrem s podrcením popř. mikrokobercem 

anebo se překryje hutněnými asfaltovými vrstvami. Technologický postup počítá s 

minimálními teplotami kolem 10 °C. [16] 

 

 
 

Legenda: 

 

1-dopravní pás,  2-drtič, 3-síťový třídič, 4-otvor pro vyfrézovaný materiál, 5-hydraulicky ovládané vstupní a 

výstupní otvory, 6-řiditelná zadní dvojnáprava, 7-řídicí jednotka, 8-dvouhřídelová míchačka, 9-vypouštěcí 

otvor recyklované směsi) 

 

   Obrázek č. 4: Schéma CRMX2: zdroj [15] 

 

Další technologii studené recyklace je recyklační stroj Recycler 2200 CR (viz obr.č.5), 

Stejně jako u předcházející soupravy se nemusí odváţet jiţ jednou pouţitý materiál a 

přiváţet nový. Recyklací na místě se vyuţije materiál ze staré konstrukce vozovky, který 

se doplní o pojiva a další suroviny na základě výsledků laboratorních zkoušek. Návrh 

parametrů nové směsi závisí na výsledcích diagnostiky původní asfaltové vozovky. Jeden 
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kilometr silnice šířky sedm metrů opraví Recycler 2200 CR za dva dny. Po aplikaci 

asfaltového koberce, jehoţ poloţení trvá jeden den, je moţné komunikaci okamţitě 

pouţívat. [15] 

 

Legenda: 

1-ovládací pult pro vstřikovací zařízení, 2-čerpadlo a dopravní potrubí, 3-vytápěné čerpadlo, 4-vstřikovací 

lišta pro pěnoasfalt, 5-vstřikovací lišta pro emulzi, 6-pohonná jednotka, 7-pokládací lišta, 8-frézovací buben a 

mísící komora, 9-rozdělovací šnek 

Obrázek č. 5: Schéma Recycler 2200 CR [15] 

Využití technologie 

Touto technologií lze opravovat v zásadě silnice všech tříd, ale je vhodná především pro 

silnice II. a III. tříd, městské komunikace a plochy, které vykazují tyto hlavní poruchy: 

plošnou deformaci vozovky, olamování okrajů, místní poklesy, kříţové trhliny, 

nepravidelné hrboly, hloubkovou korozi, výtluky a další. V obou uvedených příkladech 

platí, ţe se rekonstrukcí vozovky zlepší technické vlastnosti – dochází ke zvýšení její 

únosnosti, trvanlivosti, odolnosti vůči vodě a mechanickému opotřebení.[15] 

4.2.2 Princip technologie recyklace asfaltových vozovek za horka 

Recyklace asfaltových vozovek za horka je povaţována za technologii, která má proti 

běţným technologiím opravy, ať jiţ od výměny loţné vrstvy a jejím odfrézováním, 

očištěním povrchu, mezistřikem a pokládkou jedné, nebo dvou nových asfaltových vrstev 

několik přednosti. 
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1. Z názvu vyplývá, ţe stávající asfaltové vrstvy se na místě znovu zpracuji, takţe 

odpadá jejich odvoz jako odpadu, nebo jako materiálu k dalšímu pouţiti, kdy 

kromě technických a technologických hledisek omezuji manipulaci s recyklátem i 

ekologické předpisy. 

2. Při zapracování stávajících asfaltových vrstev recyklace na vozovce za horka 

sníţíme mnoţství pouţitých nových materiálů (kamenivo, asfalt). 

3. Sniţují se nároky na energie, šetři se přírodní zdroje. 

4. Oprava asfaltové vozovky se provádí v jednom pracovním cyklu, coţ umoţňuje 

realizaci jen při částečné uzavírce, místním omezením (světelná signalizace, nebo 

sníţení rychlosti) a zkracuje dobu pro provádění prací a sniţuje ztráty ve veřejné 

dopravě. 

5. Odpadá problém se „studenými“ spárami které jsou typické pro pokládku v jednom 

pruhu. Konstrukce soupravy totiţ umoţňuje dokonalé spojení vrstev v pracovních 

spárách díky teplotě v okolí spáry. 

6. V neposlední řadě musím zmínit také její ekologické přednosti 

U této technologie rozlišujeme čtyři základní varianty na zpracování stávající asfaltové 

vrstvy. Pro práci jsou zkonstruovány soupravy stavebních strojů. Patří zde hlavně 

„rozehřívače asfaltových vrstev a remixér pro různé pracovní šířky“. Spárové remixéry 

s šířkou 0,3-1 m (aţ 2,5 m) a klasické remixéry s šířkou 3-4,5 m.[19] 

 

4.2.3 Varianta Reshape 

Jedná se o reprofilaci asfaltové obrusné vrstvy, kdy sloţení asfaltové směsi má poţadované 

fyzikálně – mechanické vlastnosti. Po rozehřátí obrusné vrstvy rozehřívači je remixérem 

rozpojena v tloušce 30-60 mm, shrnuta do míchačky remixéru, kde se promísí a 

rozhrnovacímí šneky opět rozprostřena, urovnána a finišerovou deskou předhutněna. 

Konečná fáze je dohutnění výsledné recyklované směsi silničními válci.[19],[20] 

 

4.2.4 Varianta Repave 

Pojednává taktéţ o reprofilaci stávajíci obrusné vrstvy, kde je poţadavek na zesílení o další 

novou obrusnou vrstvu. Z recyklované stávající obrusné vrstvy se stává loţná, na kterou je 

bez mezistřiku současně poloţena obrusná vrstva z nové asfaltové směsi. Poţadavek na 

výslednou úpravu nám určuje mnoţství a druh asfaltové směsi. Výhodou je vytvoření 
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neoddělitelného dvojvrství obrusné a loţné vrstvy v tloušťce do 90 mm, která má vyšší 

únosnost neţ dvě vrstvy ze stejných materiálů poloţené klasickou metodou.[19,20] 

4.2.5 Varianta Remix 

Rozdílem mezi předchozími dvěmi technologiemi je, ţe stávající asfaltovou vrstvu 

upravuje remixer na poţadované fyzikálně-mechanické vlastnosti přidáním sloţek, ať jiţ 

kameniva nebo pojiva. Konstrukce remixéru umoţňuje přidávání asfaltového pojiva nebo 

směsi podle předepsané receptury. Varianta je vhodná pro staré asfaltové vrstvy, které je 

moţné tímto způsobem recyklovat a upravit na takové vlastnosti, které jsou poţadovány. 

Za dokonalého promíchání v kontinuální míchačce lze také dosáhnout regenerace 

původního pojiva.[20] 

 

Druhy pojiv: 

Přidání kameniva: Předobalené kamenivo se nasype do násypky remixéru a postupně 

dávkuje do kontinuální míchačky. Při pouţití suchého kameniva se rozprostře 

podrťovačem na vozovku v pracovní liště remixéru před rozehřívače. Kamenivo se 

stávající vozovkou se dostatečně ohřeje, shrne spolu s rozpojenou asfaltovou vrstvou 

stávající vozovky do kontinuální míchačky a v ní se všechny materiály dokonale 

promíchají. 

Přidání pojiva: se provádí při rozpojování rozehřáté asfaltové směsi tak, aby do kontinuální 

míchačky byly shrnuty veškeré hmoty k promíchání.[20] 

 

4.2.6 Varianta Remix plus 

Této metoda jak je patrné z názvu vznikla neustálým zdokonalováním technologie. Jedná 

se o vytvoření dvou asfaltovým vrstev najednou obdobně jako u varianty „repave“ 

s rozdílem, ţe se původní asfaltový kryt upraví metodou „remix“ přidáním potřebných 

komponentů na  základní recyklovanou vrstvu a vytvořením loţné vrstvy.Na ni se poloţí 

poţadovaná nová vrstva. [19] 

4.3 Recyklace pneumatik. 

V dnešní době s hustotou silničního provozu a počtem vozidel neustále vzrůstá počet 

opotřebovaných pneumatik. Odhadem je moţno říct ,ţe na automobilech je namontováno 

asi 4 miliardy pneumatik. Kaţdý rok dochází k vyřazení okolo 700 miliónů 
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pneumatik [21]. Nejpreferovanější způsob recyklace je materiálové vyuţití. Pod pojmem 

recyklace pneumatik bychom si měli představit drcení pneumatik na drť pro stavebnictví, 

nebo pneumatiky řezané a sekané pro jiné účely neţ byly vyrobeny. Tento technologický 

proces má tu výhodu, ţe je čistý a bezodpadový. Existuje ale i energetické vyuţití 

(pyrolýza), které není tak čisté jako materiálové a vznikají produkty, jako je plyn, dehet, 

saze, olej. [21] 

4.3.1 Mechanické zpracování 

Je to nejrozšířenější způsob zpracování ojetých plášťů pro svoji jednoduchost oproti 

chemickému zpracování. Mechanické zpracování můţeme rozdělit do dvou metod. Metoda 

konvenčního drcení a metoda kryogenního drcení. Samozřejmě, ţe existují další metody 

zpracování, jako je hydraulické přetlačování, nebo obrušování. Tyto metody jsou ale 

zastaralé.[22] 

Samotný pryţový granulát má celou řadu vyuţití, odvíjející se od velikosti frakce, 

jeho čistoty a základního materiálu tj. druh a konstrukce recyklovaných pneumatik. Z 

kvalitního granulátu je vyrobena pryţová směs, určena k dalšímu zpracování v 

gumárenství. Tím se ušetří značná část syntetického i přírodního kaučuku i dalších přísad 

při výrobě nových výrobků, dále výroba sorbčních materiálů pro lapání úniku ropných 

látek do prostředí. Z granulátu se téţ vyrábějí podlahové krytiny, tlumící prvky, dlaţba, 

sportovní hřiště, dráţní přejezdy, silnice, nejméně kvalitní díl je pak likvidován ve 

spalovnách. [23] 

4.3.2 Konveční drcení 

Princip spočívá v rozemletí a rozsekání penumatiky na drobné částice. Stroje jsou 

konstruovány jako jednomotorové s plochými zuby, upevněnými střídavě na rotoru i 

statoru. Pomocí smykových sil jsou pneumatiky s textilními nebo ocelovými kordy drceny 

na kusy nebo na částice různých hrubých rozměrů. Pokud není zapojen sítový rošt jsou 

produktem drcení kusy o délce 50 aţ 250 mm a tloušťce, která odpovídá rozměru 

pláště.[21] Pracuje li drtič se sítovým roštem, dostaneme částice o průměru 20 aţ 40 mm, 

které mohou být vyuţity v chemickém průmyslu. Tento stroj se pouţívá pro hrubé drcení. 

Následuje jemné drcení na částice o velikosti 5 aţ 15 mm. Jemné drcení provádíme tak, ţe 

před drcený materiál z hrubého drcení ještě jednou podrtíme drtiči s jemnějšími noţi a 
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hustším sítem. Po této fázi dochází k mletí na kusy velikosti 900µm.Kdyby velikost 

nestačila, pouţije se spíše kryogenní drcení.[22] 

4.3.3 Kryogenní drcení 

Pneumatika se ochladí kapalným dusíkem na - 80°C. Tato teplota nám zajistí to, ţe se 

pneumatika stane natolik křehkou, ţe ji lze poměrně snadno rozsekat sekacím strojem. 

Výsledný produkt (granulát) má vysokou výrobní cenu a navíc se i podstatně změní 

původní vlastnosti pryţe. Na 1 kg pneumatik je spotřeba dusíku 0,6 kg. Jednou z hlavních 

předností kryogenního drcení je mletí pneumatik s ocelovou výztuţí.[21,23] 

4.3.4 Pyrolýza ojetých pneumatik 

Cílem této metody je rozštěpení makromolekulárních látek na molekuly menší. K pyrolýze 

(viz obr. č. 9) vyuţíváme rotačních bubnových pecí. S rostoucí teplotou pyrolýzy roste 

podíl vznikajících plynných produktů, ale klesá podíl olejů a tuhého uhlíkového zbytku. 

Musíme si uvědomit skutečnosti, s kterými je třeba počítat. 

1. Při rotačním pohybu bubnu dochází k rovnoměrnému prohřívání materiálu o teplotě 

600 aţ 800 °C. 

2. Pouţitím rotační bubnové pece můţeme zpracovávat materiál s rovnoměrnou 

velikostí částic 150 aţ 200mm, a to značně sniţuje náklady na mletí ojetých 

pneumatik.[16] 

3. Odstraněním vzduchu z reakčního prostoru zamezuje oxidaci produktů. Tím lze 

plyny o relativně malém objemu lépe čistit. 

4. Vzniklý zbytek (saze) lze oddělit magnetickým odlučovačem. Tento zbytek můţe 

mít vyuţití jako aktivní uhlí. 

5. Získané produkty lze ovlivnit dobou setrvání a teplotou.[21] 
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Obrázek č. 6: Pyrolýza pneumatik [21] 

 

Dle obrázku č. 6 je viditelný následující postup. Drcené pláště o velikosti částic do 10 cm se 

dávkují do pyrolyzního bubnového reaktoru, který je nepřímo vyhříván spalováním 

vznikajících plynů. Plynná frakce z pyrolyzech produktů obsahuje zejména vodík a methan. Z 

plášťů se získává 30 aţ 60 % kapalného produktu, který je rozdělen na frakci benzínovou, 

plynného oleje, těţkého oleje a zbytek. Benzínová frakce obsahuje ¼ kapalného produktu a 

velmi cenné aromatické uhlovodíky. Sloţky z frakce:benzen, toulen, styren, kumen, 

propylbenzen atd. Tuhý zbytek tvoří 16,5 hm. % ocelových kordů a zbytek jsou saze.[21]  

4.4 Recyklace papíru 

Recyklace papíru se dnes stává opět velmi diskutovaným tématem, zatím co v minulých 

letech a dokonce ještě začátkem roku 2010 nebyl papír zcela vůbec vykupován, jelikoţ ho 

byl všude dostatek. V dubnu roku 2010 přichází změna a z papíru jako druhotné suroviny 
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se stává nedostatkové zboţí, ve sběrnách je vykupován, a s trochou nad sázky je moţno 

říct ţe aţ o 200% vyšší ceny. (ústní sdělení televizních novin české televize)  

Spotřeba papíru stále roste. Na začátku 90. let stačil jeden obyvatel naší republiky 

spotřebovat 50 kg papíru za rok, dnes je to 150 kg, tedy trojnásobek. Pro představu – kaţdá 

česká domácnost najde ve schránce během jednoho roku 15 aţ 20 kg reklamních 

letáků. [26] 

4.4.1 Mechanická zpracování  - sběr, výkup 

Papír sbíraný v oblasti průmyslu a obchodu je v porovnání se starým papírem odkládaným 

v domácnostech relativně více druhově čistý. Kupováním výrobků z recyklovaného papíru 

podporuje rozšiřování odbytového trhu. Zpracování starého papíru by mělo narůstat téţ u 

výrobků se střední a lepší kvalitou papíru.  

V Česku je znovu vyuţíváno asi 30-40% sběrového papíru. Vyuţití sběrového papíru jako 

druhotné suroviny šetří čistotu vod, energii a dřevo. Současné technologie umoţňují 

výrobu široké škály zboţí z recyklovaného papíru.[27] 

Mnoţství vytříděného papíru v celé Evropě i u nás dlouhodobě roste. Evropský papírenský 

průmysl se zavázal k recyklaci 66 % všeho spotřebovaného papíru v roce 2010. Česká 

republika v recyklaci papíru zátím zaostává , je to tím ţe čím více vyrecitujeme tím, ţe 

ačkoli třídíme čím dál víc, roste současně i naše spotřeba. Náš průmysl také není schopen 

veškerý vytříděný papír zpracovat, nadbytek sběrového papíru se vyváţí do okolních států.  

Zaostávání ve sběru potvrzuje obr. č. 7 prezentovaný na konferenci papírenského 

recyklačního průmyslu v roce 2008, shrnující situaci v roce 2007.  
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           Obrázek č.7: Sběr papíru v zemích Evropské Unie [27] 

 

4.4.2 Technologická recyklace 

 

Při recyklaci papíru je potřeba vzít v potaz kvalitu dodávané suroviny. Tou můţou být 

například odřezky z tiskáren, kde jedinými nečistotami jsou barvy známého sloţení, prach, 

písek, případně sponky. Surovinou ovšem můţe být i papír ze sběrny surovin, či dokonce z 

kontejneru na papír.  

 

Pro papírnu je přirozeně náročnější zpracovat druhotnou surovinu. Prvním krokem při 

takovém zpracování je namočení vstupní suroviny a její následné rozvláknění. To se děje v 

nádrţi opatřené míchadlem. Jen občas se přidává malé mnoţství hydroxidu sodného 

(NaOH), který usnadní rozvlákňování (tzn. sníţení času naloţení v suspenzi, čímţ je 

sníţena spotřeba energie).  

 

Po rozvláknění nadcházejí operace hrubého třídění. U třídění se vyuţívá rozdílné hustoty, 

velikosti nečistot, velikosti papíroviny či vlákna. Třídiče pracují obvykle na principu 

cezení skrz síta s otvory (či štěrbinami) o takové velikosti, aby jimi prošla (nebo neprošla) 

dobrá vlákna. Po hrubém třídění (ale někdy i před ním) se dovlákňují nerozvlákněné 

smotky vláken. Děje se tak na dovlákňovacích zařízeních. Po nich následuje třídící linka, 

která odstraní nerozvlákněné zbytky.  
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Následuje odstraňování velmi malých či rozpustných nečistot (barviv, pigmentů, plniv 

atp.) – nastávají operace jemného třídění, obvykle nazývané jako deinking procesy. Těmi 

jsou obvykle flotace či praní. Při flotaci (obvykle za přítomnosti flotačního činidla, které 

bývá detergentem schopným se jedním koncem molekuly zachytit nečistoty a druhým 

koncem bublinky vzduchu - tj. druhý konec je špatně smáčivý) se suspenze vláken 

probublává vzduchem, který vynese nečistoty na povrch v podobě pěny, která se následně 

odstraňuje. Krom flotace je moţno vyuţít praní vláken. Při něm se suspenze zředí větším 

mnoţstvím vody, aby byla následně zahuštěnana na filtrační přepáţce. Nutno ovšem dodat, 

ţe vzniklý kal je velice zředěný a dá se vyčistit jen za pouţití většího mnoţství energie, či 

chemikálií.[28] 

Při odbarvovacích procesech se vyuţívají nejčastěji tyto chemikálie: NaOH, siřičitan sodný 

(Na2SO3), komplexon DTPA, mýdlo, vodní sklo (směs oxidů křemičitých a sodných). 

Ţádná z těchto chemikálií nepředstavuje naštěstí pro ţivotní prostředí hrozbu (neuniknou-li 

ovšem ve větším mnoţství při havárii).  

 

Po tomto třídění zůstávají v suspenzi papíroviny hlavně jen jemné nečistoty o hustotě 

blízké hustotě celulózy. Jedná se obvykle o polymerní materiály. Mají-li tyto látky nízký 

bod tání (cca. 30-140 °C) nazývají se stickies. Při recyklaci papíru se jedná o jedny z 

nejproblematičtějších látek. Mohou totiţ zalepovat otvory papírenského síta nebo se lepit 

na sušící válce (tím sniţovat přestup tepla, či způsobovat přetrhy pásu papíru), mění i 

koloidní vlastnosti papíroviny (ty mění jen rozpustné stickies), ty mohou způsobovat vznik 

pěny, špatné zachycování plniv v nově vyrobeném papíru aj. Kromě technologických 

problémů nerozpustné stickies způsobují ve vyrobeném papíru i vznik skvrn se sklovitým 

průhledem. Bohuţel stickies obvykle nelze odstranit. Pouze dispergovatelné stickies se dají 

rozptýlit na hranici viditelnosti, čímţ se mírně zvýší kvalita vyrobeného papíru. [28] 

 

Dispergovat (tj. rozptýlit) se dají postupy chemickými (ne moc vyuţívané), termickými 

(zahřátím cca na 150 °C a následnou dispergací), či termomechanickými postupy 

(suspenze se zahřeje na teplotu pod 100 °C a následným mechanickým působením se 

částice rozbíjí).  

V rámci třídění se někdy samotná suspenze rozdělí na frakci s krátkými a dlouhými 

vlákny. Toto třídění je zatím ale v plenkách a pouţívá se málokde.  
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Po vyčištění papíroviny můţe (ale nemusí) následovat její zesvětlování, či bělení. 

Zesvětlovací operace spočívá v maskování chromoforních chemických skupin. K tomuto 

účelu se obvykle vyuţívá thiosíran sodný (Na2S2O3), či peroxid vodíku (H2O2). Bělí-li se 

papírovina, vyuţívá se obdobných postupů, jako při bělení buničiny vyrobené čerstvě ze 

dřeva, za pouţití: oxid chloričitý (ClO2), NaOH, kyslík (O2), ozón (O3), peroxid vodíku apod.  

Následně se s recyklovanou papírovinou zachází prakticky stejně jako s nerecyklovanou. 

Doplní se o různá plniva, klíţidla, pomocné papírenské prostředky (odpěňovače, biocidy – 

pro zabránění vzniku slizů, stabilizátory pH či koloidního systému atd.), případně barviva. 

Poté se vpustí na papírenský stroj a vzniklý papír pak prochází různými dokončovacími 

operacemi (např.: broušení, lisování, apod.) 

 

Poté co je papír vyroben, zbývá vyřešit problém odpadů. Odpady jsou různé tuhé části 

zachycené na třídičích jejich suspenze s vodou a odpadní vody. Nejprve se oddělí větší 

tuhé části pomocí různých zahušťovacích filtrů, kalolisů apod. Poté následuje čištění 

odpadních vod. U toho se můţe vyuţívat různých sedimentačních zařízení, odstředivek, 

flotačních zařízení, koagulačních zařízení. K dočišťování odpadních vod se pak pouţívají 

fyzikálně chemické procesy. [28] 
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5 ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval problematikou recyklace. Tento problém souvisí 

s legislativou, kterou ve své práci uvádím a poukazuji na zákony a vyhlášky, které přímo i 

nepřímo ovlivňují recyklaci potaţmo recyklační technologie. Zaměřil jsem se na analýzu 

recyklace odpadu v ČR a zemích EU, bohuţel porovnání technologií by bylo v rámci 

lokalizace velmi obtíţné, jelikoţ jsou technologie zpracování druhotných surovin v zemích 

Evropské-27 na jiné úrovni neţ u nás. Jediné co lze pozorovat, je jak si stojíme v celkovém 

Evropském měřítku. Mohlo by se zdát, ţe data jsou stará, ale vycházel jsem z ročenky 

Eurostatu pro rok 2009 a tento zdroj analyzuje data co dva roky, takţe pro ¼ roku 2010 

data ještě nejsou známa.  

 

Druhá část mé bakalářské práce je sloţena z vybraných recyklačních technologií, kde je 

popsána problematika recyklace plastů od primární po sekundární recyklace přes 

energetické vyuţití (pyrolýzu). Zabývám se recyklací vozovek za studena i za tepla a 

uvádím typy zpracování, které by mohly být pouţitelné k řešení a pouţití recyklační 

technologií na danou zakázku. Není moţno určit, která technologie by mohla být lepší 

nebo horší, jelikoţ kaţdá se hodí vţdy pro zcela jiné řešení. 

 

V neposlední řadě určitě stojí problém recyklace pneumatik, pro které je vhodné 

mechanické zpracování a vyuţití jako energetický zdroj.  

U poslední recyklační technologie se zabývám problémem, který se dotýká všech, jelikoţ 

papír je běţnou součástí ţivota kaţdého z nás. V této kapitole je rozebrána recyklace od 

samého počátku. Začínám výkupem, aţ po obnovení jako druhotné suroviny. Bez 

recyklace by se muselo vyrábět daleko více nového papíru a to obnáší celou sloţitou 

technologii, při níţ se spotřebuje velké mnoţství energie a chemikálií a jejím výstupem 

jsou vody, které se musejí čistit.  

 

Všechny technologické metody, které ve své práci uvádím je moţno pouţít v praxi, záleţí 

vţdy na konkrétním případu a surovině. 
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Příloha č. 1 

 

Způsob vyuţívání Kód 

Vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 

způsobemk výrobě energie 
R1 

Získání/regenerace rozpouštědel  R2 

Získání/regenerace rozpouštědel , které se nepouţívají jako 

rozpouštědla ( včetně kompostovánía dalších biologických 

procesů ) 

R3 

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin R4 

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálu R5 

Regenerace kyselin a zásad R6 

Obnova látek pouţívaných ke sniţování znečištění R7 

Získání šloţek katalyzátorů R8 

Rafinace pouţitých olejů nebo jinýzpůsob opětovném pouţití 

olejů 
R9 

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo 

zlepšuje ekologii. 
R10 

Vyuţití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů 

uvedených pod označením R1 aţ R10 
R11 

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 

označením R1 aţ R11 
R12 

Skladování materiálů před aplikací některého z postupu 

uvedených pod označením R1 aţ R12 
R13 

 

Zdroj: Cenia ročenka 2009 tabulku jsem přepracoval odkaz: str 104http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMSFYXSS4W 
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