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Anotace  

Šmídová E., Zpracování a recyklace druhotných surovin – plastového odpadu: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická 

fakulta, Studijní obor Úprava surovin a recyklace, 2011, Vedoucí práce: Ing. Dagmar 

Čechová. 

Dynamický růst výroby plastů v minulém století zásadním způsobem ovlivnil 

technický rozvoj lidské společnosti. S plynule stoupající spotřebou se však stále zřetelněji 

ukazuje, co s plastovým odpadem. V úvodu mé bakalářské práce je popsána historie, 

význam a uţití plastů pro naši společnost a uvedeny některé významné druhy plastu.  

Hlavní část je zaměřena na druhy a způsoby recyklace a také na surovinové zhodnocení 

plastového odpadu. Jsou zde popsány některé technologie recyklace, ale i zhodnocení 

plastů. V závěru je popsána recyklace PET s důrazem na chemickou recyklaci. 

Klíčová slova: plasty, recyklace, zhodnocení, technologie, odpad 

Annotation 

 

 Šmídová e., processing and recycling of secondary raw materials--plastic waste: 

thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of geology, should study 

the adjustment of the raw materials and recycling 2011, thesis: Ing. Dagmar Čechová.  

Dynamic growth in the production of plastics in the last century have substantially 

influenced the technological development of human society. With the steadily rising 

consumption, however, still more clearly shows what with plastic waste. In the 

introduction to my bachelor thesis described the history, meaning, and the use of plastic for 

our company and listed some important types of plastic.  The main part focuses on the 

types and forms of recycling of raw materials and also on the evaluation of the plastic 

waste. There are described some of the technology of recycling, but also an appreciation of 

plastics. In conclusion, it is described, with emphasis on PET recycling, chemical 

recycling.  

Keywords: plastics, recycling, evaluation, technology, waste 
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1   Úvod 

 

S plasty se setkáváme v kaţdodenním ţivotě, jsou součástí ţivotního stylu a značně 

ovlivňují technický rozvoj lidské společnosti. Nacházíme je všude kolem nás, ať jsou       

to věci běţné spotřeby v domácnosti, v průmyslu nebo jako obal potravin v obchodech. 

Plasty jsou lehké, inertní, odolné, pruţné, odolávající vodě i slunci, UV záření i 

mechanickému poškození, jsou takřka nezničitelné. Díky těmto vlastnostem vznikají stále 

nové a nové výrobky, dokonalejší a vyvinutější. Pak ale nastává otázka, co s výrobkem, 

který doslouţí a stane se odpadem. Jak zabránit tomu, aby další vyprodukovaný odpad 

neskončil na skládkách. Některé moţnosti tu jsou, dle druhu zpracování je můţeme buď 

zhodnotit  nebo odstranit, ale nejpřijatelnější forma je recyklace, neboli opětovné vyuţití – 

přepracování. Recyklací sniţujeme ekologickou zátěţ prostředí, ale zároveň šetříme 

přírodní neobnovitelné zdroje.  

V této práci se budu zabývat druhy úprav plastového odpadu, a to od samého    

počátku – druhy, třídění, způsoby recyklace, technologické postupy a vyuţití 

recyklovatelného materiálu včetně nejvýznamnějšího termoplastu  polyethyléntereftalátu 

neboli PET. 
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2   Charakteristika plastového odpadu 

2.1 Historie plastů 

První syntetický plast byl připraven  v roce 1835 panem H.V. Regnaultem a je to nám 

dobře známý plast PVC, neboli polyvinylchlorid. Bohuţel jeho výroba byla zavedena aţ    

o 90 let později. Do plastového průmyslu vnesl jiskru aţ John W. Hyatt, který v roce 1968 

uspěl s hmotou, kterou získal změkčením pyroxidinu kafrem. Tato hmota nazývaná 

Celuloid nahradila výbušné nitrocelulozové  plasty. Spolu s bratrem Isaiahem Smithem 

Hyatten pak získali několik patentů na výrobu nových plastů.  

V roce 1909 americký chemik Leo Hendrik Baekeland  podal patent na výrobu 

reaktoplastu – jinak nazývaného také bakelitová pryskyřice. Byl to nový plast neměnného 

tvaru, který se jako první vyráběl synteticky.  

Výroba organického skla se datuje od roku 1930. To uţ bylo známo 135 různých 

plastů.  Mezi nejznámější patří novodur, novoplast, teflon, umakart, nylon, silon, tesil a 

další. [4] 

Od roku 1950 se výroba a vyuţití plastů ve světě neustále zvyšuje. V roce 1970 

dokonce předstihla celosvětová výroba plastů výrobu barevných kovů. Značně ovlivnila 

technický rozvoj lidské společnosti.  Ke konci 20. století se však stále zřetelněji ukazuje  

na to, ţe přes své dokonalé vlastnosti se stávají plastové výrobky nevýhodou v okamţiku, 

kdy výrobek doslouţí a stane se odpadem. 

2.1.1 Význam a užití plastů 

Pouţívání plastů se stalo samozřejmostí v mnoha oborech lidské činnosti. Setkáváme 

se s nimi na stavbách, v dopravních prostředcích, v zemědělství, strojírenství, u různých 

domácích spotřebičů, automobilů atd.  Z plastů jsou takřka všechny věci, které nás 

obklopují, viz obr. 1. 
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Obrázek 1 - uţití plastů [8] 

 

Je mnoho důvodů, proč jsou plasty tak rozšířené. Hlavním důvodem je, ţe se svými 

vlastnostmi podobají mnoha uţívaným materiálům (dřevo, kov) a často jejich vlastnosti i 

předčí (náhrada ozubených koleček, kluzná loţiska, dřevěný nábytek) - dobře odolávají 

korozi, vzdorují chemikáliím, povětrnostním vlivům, jsou lehké a jsou velice dobrými 

izolanty. Druhým důvodem je, ţe se vyrábějí z dostupných surovin (uhlí, ropa, zemní 

plyn).  Třetím důvodem je dobrá tvarovatelnost teplem, tlakem, nebo oběma způsoby 

současně. A čtvrtým důvodem je daleko niţší spotřeba elektrické energie při výrobě plastů 

ve srovnání s kovy, kde spotřebovaná energie můţe být aţ sedmkrát vyšší. Všechny tyto 

důvody jsou vhodné pro moderní hromadnou výrobu spotřebního zboţí.  

Dosud největším odběratelem plastů je stavební výroba, která spotřebovává více neţ 

čtvrtinu vyrobených hmot. Důvodem je značné mnoţství kvalitních vlastností plastů. 

Příkladem je malá hmotnost, umoţňující lehké konstrukce, snadná tvarovatelnost a dobrá 

odolnost proti nepřízni počasí. Předností je i to, ţe plasty nevyţadují ţádné povrchové 

úpravy a vyznačují se dobrými elektroizolačními a tepelně izolačními vlastnostmi. 

Typickým výrobkem ve stavebnictví jsou nátěrové hmoty, lepidla, podlahové krytiny, 

dekorační obklady stěn ( PVC, umakart), vodovodní a elektrické instalace. 

Další vyuţití plastů je ve strojírenství, které je jejich druhým největším odběratelem. 

Jejich pouţitím se sniţuje tím nadměrná spotřeba materiálu, velká pracnost výroby a také 

hmotnost vyráběných součástí a strojů.  Toho se vyuţívá při výrobě motorových a 

kolejových vozidel. Plasty jsou vhodné i jako součást strojního zařízení v chemickém, 

potravinářském a textilním průmyslu. 
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Jednou z dalších oblastí vyuţití plastů je spotřební průmysl. Syntetická vlákna často 

nahrazují tradiční materiály v textilním a oděvním průmyslu. V nábytkářském průmyslu 

pomáhají produkty z plastů šetřit dřevo a dávají moţnost výroby zcela nových druhů 

nábytku. V koţedělném průmyslu stále více nahrazují přírodní kůţi. Různé druhy koţenek 

a plastických fólií se pouţívají na výrobu obuvi, tašek, potahů sedadel. Také mnoho potřeb 

pro domácnost se vyrábí z plastu, ať jsou to nádoby, podnosy, sportovní potřeby nebo 

hračky. 

Další uplatnění plastu nabízí zemědělství, kde se pouţívají různé fólie a skelné 

lamináty, které slouţí při zakrývání siláţních jam, jako skleníky, pařeniště a zásobníky 

krmiv. 

 Velký podíl na rozvoji plastů spočívá v obalové technice.  Do průhledných fólií se balí 

pečivo, cukrovinky, těstoviny a ovoce a tím se výrobek chrání.  Nutné je brát zřetel na to, 

ţe ne kaţdý plast je vhodný pro balení potravin. Jako obalový materiál se plast osvědčil 

také při ochraně přístrojů v elektrotechnice. 

 Je zřejmé, ţe plasty jsou a budou součástí našeho ţivota. Bez nich by náš svět nebyl 

takový, jaký ho známe. 

2.2 Charakter plastu 

 Plasty jsou syntetické nebo přírodní materiály, které vznikají chemickými reakcemi. 

Tvoří je makromolekuly s velkým počtem atomů. Při zpracování se vyznačují plastickým 

stavem.  Pouţívají se často s přísadou práškových nebo vláknitých plniv, pigmentů nebo 

barviv, změkčovadel. 

Ekologická závadnost plastů spočívá ve velmi pomalé biodegradovatelnosti, v obsahu 

toxických nebo karcinogenních látek, ve schopnosti uvolňovat vysoce toxické zplodiny 

např. při poţáru, spalování, skládkování. 

Plastové odpady se označují podle druhu identifikačním symbolem s piktogramem.  

Například polyethyléntereftalát  PET (E) 1, lineární polyetylén HDPE 2, vinylové plasty V 

(PVC) 3 a tak dále aţ po ostatní plasty 7. Značení přispívá ke zlepšení třídění a recyklace 

odpadního plastu. [1] 
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Vzhledem ke zpracovatelské moţnosti se odpad dělí podle struktury na homogenní a 

heterogenní. Do homogenního odpadu jsou zařazeny termoplastové odpady na bázi 

polyvinylchloridu (PVC), polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), polyvinylbutyralu 

(PVB) a další. Jejich společnou vlastností je moţnost často i vícenásobné recyklace. 

Heterogenní odpad je například odpad, v němţ jsou spojeny textilní materiály                      

s polyvinylchloridem, případně s polyuretanem. Převaţuje kombinace polyvinylchloridu 

s textilem. Jedná se o odpad ze syntetických usní, koţenek, polyuretanových podešví apod.  



Erika  Šmídová – Recyklace plastových odpadů 

2011 6 

3   Druhy plastového odpadu 

3.1 Základní klasifikace plastů z hlediska chování k teplotě 

 Z důvodu orientace ve velkém mnoţství různorodých plastů se plasty dělí do určitých 

skupin se společnými vlastnostmi. Nejčastější rozdělení plastů je podle toho, jak se chovají    

za běţné a za zvýšené teploty. Z tohoto hlediska dělíme plasty na dvě skupiny: termoplasty 

a reaktoplasty. Uvedené rozdělení plastů má značný vliv při jejich uţití. 

3.1.1 Termoplasty 

 Jsou to plasty tepelně tvárné. Působením tepla měknou a ochlazením opět tuhnou, 

jejich vlastnosti se při zahřívání mění vratně.  Pouţívat se dají všude tam, kde během jejich 

uţití nebudou zahřívány. Důsledkem zahřátí termoplasty měknou, ztrácejí pevnost a 

mohou se deformovat. Časté vyuţití mají především ve spotřebním průmyslu. Patří sem 

obrovská škála druhů plastů. Proto zmíním jen některé, se kterými přicházíme  do styku 

v kaţdodenním ţivotě a vyskytují se nejčastěji v komunálním odpadu (polyethylen, 

polystyren, polyvinylchlorid, polypropylen, PET). 

Polyethylen (PE) 

 Má největší uţití jak u nás, tak i ve světě. Ve směsném komunálním odpadu tvoří přes 

50% plastového odpadu.  Vyrábí se polymerací ethylenu. Rozlišují se dva druhy 

polyethylenu, a to o vysoké hustotě-lineární (PE-HD) a o nízké teplotě-rozvětvený (PE-

LD). Polyethylen je za normálních podmínek bílý a v tenčí vrstvě průhledný. Má velice 

dobré vlastnosti vůči nízkým teplotám, křehne při teplotě aţ -120˚C. Stálost při vysoké 

teplotě je u lineárního kolem 100 ˚C a u rozvětveného kolem 90 ˚C. Při výrobě lze pouţít 

vstřikování a vytlačování. Vyuţití je jak pro technické výrobky (fólie, trubky, pláště 

kabelů…) tak i pro spotřební zboţí (výrobky v domácnosti, hračky….). 

Polystyren (PS) 

 Je to nejstarší syntetický polymer. Vyrábí se polymerací styrenu a lze jej snadno 

připravit všem známými polymeračními technikami (např. polymerací v monomerní fázi, 

roztokovou, suspenzní i emulzní). Je tvrdý, křehký, vodojasný, má vysoký lesk a vynikající 

elektroizolační vlastnosti. Snadno se zpracovává především vstřikováním. Pouţívá se 
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k výrobě nenáročného spotřebního zboţí (kelímky, misky, hračky atd.). Široké uplatnění  

nalezl pěnový polystyren především ve stavebnictví (tepelné a zvukové izolace) a 

v obalové technice, kde slouţí jako ochrana proti nárazu při manipulaci a dopravě. 

Měkčený polystyren je vyuţíván jako fólie, která je odolná vůči vodě s elektroizolačními 

vlastnostmi. 

Polyvinylchlorid (PVC) 

 Je velice významným a značně rozšířeným syntetickým plastem. Hlavním důvodem 

jeho rozšířené výroby jsou levné způsoby pořízení, snadná zpracovatelnost prakticky 

všemi základními postupy (válcováním, vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním atd.), 

chemická odolnost a schopnost ţelatinace s různými změkčovadly. Výrobky 

z neměkčeného PVC jsou u nás známé pod označením Novodur a z měkčeného PVC 

Novoplast. Neměkčený PVC je pevný a pouţitelný do teploty 60˚C. Při teplotách nad 80˚C 

měkne natolik, ţe přechází do plastického stavu. Tato vlastnost se často vyuţívá 

k tvarování PVC. Z neměkčeného PVC se vyrábějí polotovary ve formě desek, fólií, tyčí 

nebo hotové výrobky jako jsou kanalizační trubky, potrubní spojky, nádoby apod. 

Měkčený PVC je ohebný, pod bodem mrazu však křehne. Vyrábějí se z něho podlahoviny, 

hračky, obaly, izolace vodičů, kabelky, obuv, koţenka apod. 

Polypropylen (PP) 

 Současná výroba má podobný charakter jako výroba lineárního polyethylenu. Oproti 

polyethylenu má niţší hustotu, menší odolnost vůči mrazu, oxidaci a povětrnosti, ale        

na druhé straně má větší pevnost, tvrdost, odolnost vůči chemikáliím, zvláště                    

při zvýšených teplotách. Zpracovává se vstřikováním a vyfukováním na menší a duté 

předměty, vytlačováním na trubky a desky, výtlačným vyfukováním na fólie. Desky a 

bloky lze také lisovat z granulí. Vzhledem k dobrým mechanickým vlastnostem je 

vyuţíván na součásti strojů a přístrojů třeba v automobilovém a spotřebním průmyslu. 

Díky dobré odolnosti vůči sterilizačním teplotám se uplatňuje při výrobě injekčních 

stříkaček a jiné zdravotnické techniky. Je vhodný k výrobě mechanicky i chemicky 

odolných vláken. 

Polyethylentereftalát (PET) 

 Je nejvýznamnějším z termoplastických polyesterů, vyrábí se většinou dvoufázově. 

Produkují se z něj vlákna (pro spotřební textil, technické tkaniny a lana) a v menším 
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rozsahu i fólie (pro elektrotechniku, podloţky pro výrobu magnetofonových a 

videorekordérových pásků a filmů).  Dnes je nejčastěji pouţíván k výrobě lahví, jako obal 

kapalného zboţí – především nápojů. 

3.1.2 Reaktoplasty 

 Jsou to polymery, které nevratnou chemickou reakcí přecházejí z lineárního stavu     

do stavu síťového. Říká se, ţe se vytvrzují. Tyto plasty, zahřáním nebo přidáním 

vytvrzovacího prostředku přecházejí do nerozpustného a netavitelného stavu, čímţ vlastně 

ztrácí termoplastický charakter. Často se vyuţívají k výrobě lisovacích hmot, vrstvených 

materiálů, lehčených hmot, lepidel, nátěrových hmot, prostředků pro úpravu papíru, textilu, 

dřeva, kůţe atd. 

Tvrditelné lisovací hmoty jsou sypkou směsí pryskyřice, plnidel a přísad, které se dají 

za tepla lisovat. Tím se ze sypkého stavu převedou na tuhý výlisek. Takto vytvořené 

reaktoplasty jiţ nelze po vytvrzení znovu teplem tvářet. Tyto hmoty dosahují velice dobré 

mechanické pevnosti a jejich tepelná odolnost je vyšší neţ u termoplastů. Reaktoplasty 

mají široké pouţití zejména ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dopravě. Jako 

příklad uvedu bakelit, vrstvené plasty a umakart. 

Bakelit 

Patří k nejstarším plastům. Hmota se vyrábí ze syntetické pryskyřice, plnidlem je zde 

dřevěná moučka, která je tmavé barvy. Je velice dobrým elektroizolantem, proto se 

vyuţívá k výrobě elektrotechnických součástí (části vypínačů, zásuvek, rozvodnic). 

Vrstvené plasty - lamináty 

Je to významná skupina reaktoplastů. Tyto plasty jsou vyrobené ze dvou základních 

sloţek. První tvoří ztuţující vrstvy, jako jsou skleněná vlákna, papír nebo tkanina. Druhou 

vrstvu tvoří vhodné syntetické pryskyřice. 

 Mezi nejuţívanější plasty tohoto typu se řadí sklolamináty, kde vrstvu                                              

skleněných vláken spojuje pryskyřice (polyesterová, epoxidová apod.). Vyrábí se z nich 

nábytek, osvětlovací tělesa, sportovní čluny, různé dílce pro letadla, nádrţe a cisterny      

na tekutiny, karosérie automobilů, viz obrázek č. 2. [8] 
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Obrázek 2 – výrobky ze skelných laminátů  [8]    
 

V praxi našel své vyuţití i vrstvený tvrzený papír. Vyrábí se tak, ţe se nejprve vrstvy 

papíru napustí pryskyřicí a pak se lisují za působení tepla. Vyuţívá se především tvrzený 

papír, který je označen kartit. Pouţití kartitu je především v elektrotechnickém průmyslu 

jako izolační a konstrukční materiál na cívky, svorkovnice, rozvodné desky atd. [8]  

Umakart 

Podobně jako vrstvený papír se vyrábí umakart. Skládá se ze dvou vrstev, kde spodní 

hnědá vrstva je z listů tvrzeného papíru a vrchní vrstvu  - líc, tvoří dekorativní vrstva plastu 

různých pastelových barev a vzorů. Umakart má výborné mechanické a chemické 

vlastnosti, které se vyuţívají při výrobě nábytku, při stavbě lodí, letadel, ţelezničních 

vagónů, ve stavebním průmyslu (bytová jádra, obklady) atd. 
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4   Recyklace plastového odpadu 

4.1 Úvod do recyklace plastů 

Při značném mnoţství plastů, které se vyrábějí na celém světě, nastává důleţitá otázka, 

co s pouţitými plasty – pevným odpadem z průmyslu a domácností. Tato otázka těsně 

souvisí s  péčí o ţivotní prostředí a jeho ochranou. V současnosti se stala středem 

pozornosti kvůli obavě ze znečištění přírody. Většina plastů velmi dobře odolává rozpadu a 

zůstává dlouhou dobu jako pevný odpad. Na celém světě se tedy řeší problém, kam 

s pouţitými a nepotřebnými plasty?  Na skládky?  Při produkci 280 tisíc tun plastových 

odpadů za rok je to nereálné.  Současná doba umoţňuje několik řešení: plastový odpad 

vytřídit, pouţitelné sloţky recyklovat a nerecyklovatelné zbytky pouţít jako alternativní 

palivo. Recyklaci plastů uvádím na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3 – Recyklace plastů [3] 

 

      Vznik plastového odpadu a současný stav nakládání s nimi lze rozdělit do tří 

kategorií 

 Technologický odpad 

 Průmyslový odpad 

 Uţivatelský odpad 

Technologický odpad je v podstatě odpad, který vznikl jiţ při výrobě. Jde o zmetky, 

přetoky, odřezky, obrus atd. Odpad je známého sloţení, pochází z určité technologické 

operace a obsahuje pouze jeden polymerní materiál.  
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Průmyslový odpad, který pochází z více technologických operací, obsahuje jeden 

nebo více polymerních výrobků známého sloţení. 

Uţivatelský odpad je vlastně směsný plast z polymerních materiálů, který doslouţil 

svému účelu. 

4.2 Skládky 

Jde o poměrně jednoduchý zdánlivě nejméně nákladný způsob likvidace odpadů. 

V České republice se v současné době vyváţí na skládky více neţ polovina plastového 

odpadu. Polymery však ani v průběhu velmi dlouhé doby nepodléhají významným 

oxidačním a biologickým přeměnám jako jiné materiály a tím narušují proces přirozené 

homogenizace nového skládkového terénu. Proto vyspělé země skládkování stále více 

omezují a dávají přednost rozumnému a ekonomicky únosnému zhodnocování 

polymerního odpadu. Ukazuje se, ţe reálné je vyuţití skládek  jen k odstraňování takového 

plastového odpadu, který nelze ţádným jiným způsobem zhodnotit. Ten dnes reprezentuje 

asi 20% polymerních odpadů. 

4.3 Chemická recyklace 

Je to proces charakterizovaný chemickým rozkladem druhově tříděného polymerního 

odpadu na nízkomolekulární sloučeniny, často i monomery, z nichţ se chemickými 

procesy vyrobí nový materiál. 

Nejvýznamnější výhodou tohoto způsobu recyklace jsou poměrně nízké nároky         

na čistotu vstupní suroviny. Nevýhodou jsou naopak poměrně vysoké investiční náklady  

na technologické zařízení a praktická uskutečnitelnost jen v podmínkách chemického 

průmyslu ve spojení s jiţ existujícími procesy. 

      Nejjednodušším případem chemické recyklace je tepelná depolymerace. Některé      

polymery při vysokých teplotách za nepřítomnosti kyslíku podléhají degradaci (štěpení), 

kdy se z konců polymerních řetězců postupně odštěpují monomerní jednotky.           

Takový mechanismus tepelné degradacevykazuje např. polystyren (PS) nebo 

polymethylmethakrylát (PMMA). Získané monomery je moţné po vyčištění bez zvláštních 

problémů opět polymerovat. [4] 
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Příkladem lze uvést depolymeraci polykaprolaktamu v poloprovozním zařízení. Odpad 

s polykaprolaktamu se dávkuje do reaktoru, kde se vnějším ohřevem udrţuje hladina 

taveniny při teplotě 270 aţ 290 °C. Vodní pára vstupuje přes odlučovač kapek a regulační 

ventil do přehřívače páry. Pára přehřátá na 400 °C probublává vrstvou taveniny v reaktoru 

a unáší páry kaprolaktamu. V kondenzátoru páry se zkondenzují a vzniklý depolymer se 

shromaţďuje v zásobníku. Depolymer obsahuje 10 aţ 15 hmot. % kaprolaktamu a malé 

mnoţství nečistot, které se odstraní adsorpcí. Do míchací nádoby se při obyčejné teplotě 

přidá k depolymeru adsorbent a filtrací se oddělí čistý roztok kaprolaktamu. Produkt je 

vysoce kvalitní a je vhodný pro výrobu všech druhů polykaprolaktamových výrobků. [4] 

K nejpokročilejším způsobům chemické recyklace odpadních polymerních materiálů 

patří pyrolytická degradace. Poskytuje pouţitelné produkty – paliva, rozpouštědla. V praxi 

jde o redukční pyrolýzu. Je to proces zaloţený na působení oxidu uhelnatého, vody a tepla. 

Odpadní polymery transformuje na dosti ušlechtilá paliva. [7] 

Další uţitečná chemická recyklace je hydrolytická degradace odpadních hmot            

za přítomnosti kyselých nebo bazických katalyzátorů. Hydrolýzou z polyamidů získáváme 

znovu polymerizovatelný monomer (kyselinu tereftalovou, ethylenglykol atd.) Jsou to     

pro nás cenné produkty. [7] 

Snadno se vyuţívá oxidační degradace. Je to proces získávání polymerů při teplotě 

okolí nebo při zvýšené teplotě. Jde o řetězovou reakci volných radikálů, při níţ nejdříve 

vznikají peroxidické sloučeniny a v další fázi se štěpí na směs kyslíkatých produktů. 

Příkladem je spalování. Je to velice snadný způsob, jelikoţ všechny polymerní materiály 

jsou v podstatě snadno spalitelné. Toto teplo se často vyuţívá k výrobě páry nebo 

elektrické energie (viz bod 5.3.1.). 

4.4 Fyzikální  recyklace 

Jde o proces, při němţ se z polymerního odpadu získává nový materiál nebo sloţky 

nového materiálu, aniţ by probíhaly chemické reakce. Především se jedná  o mechanickou 

úpravu odpadu, která spočívá v jeho lisování, pěchování, paketování, třídění, drcení, mletí, 

vypírání. Zároveň lze fyzikální recyklace vyuţít jako část přípravy pro chemickou 

recyklaci. 
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4.4.1 Lisování, pěchování a paketování 

Tyto úpravy se vyuţívají především z důvodu velikosti odpadu. Plastový odpad je 

velmi objemný. Velký objem je nevýhodný z hlediska manipulace a dopravy. Lze jej 

změnit stlačováním odpadu v lisovacích, paketovacích a pěchovacích strojích.                

Pro materiály s malou deformovatelností je lisování nebo pěchování nevhodné. Tento 

odpad se rozmělňuje v drtičích a mlýnech. 

Lisování 

Pro lisování odpadu se pouţívají vřetenové nebo hydraulické lisy od jednoduchého 

provedení s ručním plněním lisovacích beden (komor) aţ po vysoce produktivní lisovací 

zřízení karuselová nebo zásobníková s automatickým plněním, stlačováním a 

převazováním balíků. 

Pěchování 

Pouţívají se zařízení, která pěchují odpad do kontejnerů (pytlů, ţoků, přepravek). 

Existuje řada tzv. kompaktorů, kde odpad padá přímo do násypky stroje. Stroj automaticky 

pěchuje odpad do ocelových přepravek. 

Paketování 

Paketování je lisování na balíky o malém objemu a malé hmotnosti zpravidla do 15 kg. 

Slisovaný materiál se automaticky převáţe drátem nebo páskem. 

4.4.2 Tabletování (briketování) 

Jde o mechanický proces skusování (stlačování) plastového odpadu pod tlakem. 

Briketovací lis stlačí vstupní materiál v lisovací formě a vznikající teplo plastikuje částečně 

odpad do kompaktního tvaru. Vznikají brikety nebo tablety různých tvarů jako upravená 

druhotná surovina pro další pouţití. 

Pro materiály s malou deformovatelností je tabletování nevhodné. Tento odpad se 

rozmělňuje v drtičích a mlýnech. 

4.4.3 Třídění 

Tříděním se dosáhne rozdělení jednotlivých sloţek plastového odpadu podle druhu 

nebo typu materiálu. Třídění můţe být zaloţeno na identifikačním materiálovém značení 
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výrobků nebo případně fyzikálně-chemických vlastnostech materiálu.  Vyuţívá fyzikálně-

chemické odlišnosti různých druhů plastů, např. hustota, optických a elektrických 

vlastností. Třídění se provádí manuálně nebo automaticky. 

V třídírnách se třídí podle: 

 druhu výrobku, vzhled odpadu většinou umoţňuje určit původ, a tím i materiál 

 stupně znečištění a poškození 

 barvy  

 dle dalšího způsobu úpravy 

Některé způsoby třídění: 

 Gravitační rozdruţování plastů v kapalinách 

Základním principem je přivedení směsi plastů do kapaliny, jejíţ hustota je menší 

neţ hustota těţšího podílu plastů, avšak větší neţ hustota lehčího podílu plastů. 

Lehčí podíl pak plave na hladině a těţší klesá ke dnu. K dosaţení potřebné hustoty 

kapaliny se pouţívají přídavky různých solí. Tento způsob separace lze pouţít pro 

PVC, coţ právě tvoří tu těţší sloţku plastu, která klesá. [16] 

 Rozdruţování plastů na odstředivce 

V případě vyuţití odstředivky také dochází k rozdruţování plastů na základě jejich 

rozdílných specifických hmotností, nicméně působením odstředivých sil je 

separační proces intenzifikován. Jde také o rozdruţování dle rozdílných hustot.  

 Rozdruţování plastů v hydrocyklonu 

Jde o separaci na základě rozdílných specifických hmotností. Hydrocyklon je 

nádoba kruhového průřezu, jejíţ horní část má válcovitý a spodní část kuţelovitý 

tvar. Do válcové častí je přiváděna suspenze rozemletých odpadních plastů.  

Rotačním pohybem suspenze v prostoru komory hydrocyklonu vzniká odstředivá 

síla. Těţší a hrubší částice se dostanou ke stěně kuţele, po stěně klouţou do spodní 

části kuţele a odtud odcházejí jako spodní výtok. Lehčí a jemnější částice jsou 

vyneseny nahoru vírem a odtékají středním otvorem jako přepad. [16] 

 Rozdruţování na třídicím pásu 

Jde o selektivní způsob třídění, kdy na pásu zůstane ţádaný druh a neţádoucí 

příměsi se oddělí. Postup můţe být obrácený – na pásu zůstanou neţádoucí příměsi. 

Patří sem i magnetické odlučování, kdy se pomocí magnetického separátoru 

zbavujeme neţádoucí kovové příměsi. Jedná se o takzvané odlučovače ţeleza. 
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Nejčastěji jsou pouţívány ve formě magnetických bubnů v hlavách pásových 

dopravníků. [1] 

4.4.4 Drcení, mletí 

Při úpravě odpadu se pouţívá klasického drcení, kryogenního drcení nebo kombinace 

obou metod. 

Odpadní plasty ze sběrové technologické sféry jsou většinou pouţitelné aţ 

v rozdrceném stavu. Běţným mechanickým drcením lze získat drť s průměrem částic 

přibliţně do 600 μm. Další zjemňování je energeticky značně náročné. Kryogenní 

technikou v podchlazeném stavu lze za ekonomicky přijatelných podmínek připravit drť  

na průměr částic cca 100 μm. 

Podle stupně obtíţnosti mechanického zpracování jsou polymerní materiály 

zařazovány do 3 skupin. 

    První skupina zahrnuje elastomery, které jsou zastoupeny různými typy 

vulkanizovaných i nevulkanizovaných kaučuků. Měrná spotřeba energie na drcení 

je velká. 

    Druhou skupinu představují termoplasty. Energetická náročnost jejich zpracování 

je značně rozdílná, závisí na vlastnostech polymerů. Při zpracování těchto materiálů 

lze pouţít kryogenní techniku, při které se odvádí vznikající teplo a zvýší se 

účinnost mechanického zpracování. Práškové podíly o rozměrech částic pod 600 

μm lze získat podchlazením kapalným dusíkem nebo jiným chladicím médiem. 

    Třetí skupinu tvoří reaktoplasty, kam patří nenasycené polyestery, epoxidové 

pryskyřice, fenoplasty aj. Tyto materiály jsou křehké a dobře se drtí i za normálních 

podmínek. 

                Některé druhy techniky pouţívané k drcení a mletí: 

Aplikace kryogenní techniky  

Teplo vznikající při drcení termoplastů se musí odvádět cirkulujícím vzduchem, jinak 

nastane natavování částic a jejich degradace. Kryogenní techniku lze aplikovat u různých 

typů drticích a mlecích strojů. Nejvíce se pouţívá u kladivových mlýnů. Nejjednodušší 

metodou je přímé vstřikování kapalného dusíku do pracovního prostoru drtícího stroje. [1] 
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Zařízení kryogenního drcení plastů znázorňuje obrázek 4. 

Varianta A uvedená na obrázku je vhodná  

pro křehké polymerní materiály, které se drtí 

při teplotě 24 °C a vyšší. Nastřikuje se malé 

mnoţství kapalného dusíku nutné               

pro odvádění tepla vznikajícího v drticím 

prostoru. [1] 

Varianta B uvedená na obrázku je pro plasty, 

které potřebují drcení při nízkých teplotách  

(-40 °C). Zařízení pro vstřikování chladícího 

media je u dna sýpky nad šnekovým   

                                                                  podavačem, který ústí do drtícího stroje. [1] 

 

 

 

 

Aplikace noţového mlýnu 

Pro rozmělňování pásků, trubek, fólií, strun, tyčí, desek a podobných výrobků 

z měkčených i neměkčených plastových materiálů se pouţívá noţový mlýn, který můţe 

být pouţit samostatně nebo můţe být zařazen do drtící linky. [1] 

 

Aplikace vysokoobrátkových míchaček 

Pouţívá se pro odpadní fólie, které působí jako drtiče a zároveň jako plastifikátory. 

Pracují na principu, kdy u dna válcové nádoby je umístěno ramenové míchadlo, na jehoţ 

ramenech jsou noţe, které při rotačním pohybu drtí a míchají fóliový odpad. Během 

míchání a drcení vzniká teplo, které zvyšuje teplotu vsázky, aţ polymer změkne a částice 

aglomerují. Při určité teplotě se náplň ochladí vodou, aglomerovaná drť tuhne a míchadlo 

s noţi ji převede na drť, která má přibliţně pětinu původního objemu odpadu. [1] 

Obrázek 4 - Zařízení pro kryogenní drcení  

                      plastů [1] 
A-přímé vstřikování kapalného dusíku do drtícího stroje, B- 
předchlazení materiálu kapalným dusíkem ve šnekovém 

podavači, 1- zásobník kapalného dusíku, 2-regulační ventil, 

3-násypka se šnekovým podavačem, 4-drticí stroj, 5- 

kontrolní panel automatické regulace, 6-vypouštěcí komora. 
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4.4.5 Jiné metody fyzikální recyklace 

Zpracování heterogenního a znečištěného odpadu lehčením 

Jde o přípravy materiálů, které se vyznačují malou objemovou hmotností a malou 

teplotní vodivostí bez zvláštních nároků na mechanickou pevnost a jiné fyzikální 

vlastnosti. Především jsou to lehčené izolační materiály. 

Zpracovatelská technologie pouţívá vytlačovacích strojů. Vytlačovaný materiál je 

lehčen aţ po výstupu z vytlačovacího stroje. Je nutné rovnoměrné mísení nadouvadla se 

znečištěným plastovým odpadem. Větší typy hnětacích strojů mohou zpracovat 

nerozemletý nebo jen hrubě rozdrcený plastový odpad, pro všechny typy šnekových strojů 

je však nezbytné drcení nebo mletí zpracovávaného materiálu. 

Vypírání 

Jde o proces rozdruţování, který plní funkci čisticí, jelikoţ je zapotřebí k odstranění 

organických i anorganických nečistot, které se uvolňují ze zpracovávaných plastů. Je to 

nákladná, avšak často nutná operace fyzikální recyklace, ale i jiných metod úprav plastu.  

Odvodňování 

Separovaný plast je zapotřebí před další manipulací odvodnit. Také tato operace je 

zdrojem dalších investičních a provozních nákladů. 

4.5 Biologicky rozložitelné polymery 

Jsou to polymery s rozloţitelným účinkem mikroorganismů na nízkomolekulární látky, 

především vodu a oxid uhličitý.  

V posledních třech desetiletích se rozvíjej snahy o větší výrobu biologicky 

rozloţitelných materiálů, především v rámci obalové techniky. Je to alternativní řešení 

odpovídající na otázku kam s plastem.  

Rozloţitelnost plastické látky závisí na původu a struktuře polymerní látky, např. 

celulóza, vláknité bílkoviny se biologicky degradují, synthetické polymery jsou odolné. 

Odolnost je tím větší, čím větší je jejich molekulová hmotnost a čím je rozvětvenější 

polymerní řetězec.  
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Další podmínkou rozkladu odpadu je vhodné prostředí, například v kompostu, v kalech 

z čistíren odpadních vod nebo v mořské vodě se mohou takové polymery vlivem působení 

mikroorganismů rozloţit aţ na vodu a oxid uhličitý, případně amoniak, pokud                  

by v polymeru byl zastoupen dusík. Při biologickém rozkladu polymeru za nepřítomnosti 

kyslíku jsou konečnými produkty rozkladu voda a methan. Na rozkladu některých typů 

polymerů se můţe v určité míře podílet sluneční záření v kombinaci s působením 

vzdušného kyslíku. 

Příroda nabízí celé spektrum biologicky rozloţitelných polymerů vyuţitelné 

v technické praxi, jako různé typy polysacharidů a bílkovin. Naprostá většina z nich však 

tak, jak v přírodě vznikají, nemá dostatečné vlastnosti pro technické aplikace a musejí být 

chemicky modifikovány, čím je ale větší modifikace biopolymeru, tím obtíţněji pak 

podléhá biologickému rozkladu. 

Biopolymer ale jen stěţí dokáţe  konkurovat syntetickým polymerům, ať uţ je to 

z důvodu ceny nebo kvůli technickým parametrům. V posledních letech sice jejich 

produkce stoupá o zhruba 50% ročně (50000 t/r ), ale ve srovnání s nejrozšířenějším 

plastem – polyethylenem - pokulhává o několik milionu tun ročně. Produkce polyethylenu 

totiţ činní 62 mil. t/r. [4] 
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5   Využití plastového odpadu 

 

Výrobky z plastů ztrácejí po splnění společenské funkce uţitnou hodnotu jako 

výrobek, ale jejich materiálová podstata zůstává zachována. Fyzická existence výrobků je 

většinou mnohem delší neţ doba jejich pouţívání. Z hlediska vzniku a charakteru 

plastového odpadu lze rozlišovat výrobky s velkou rychlostí spotřeby do 1 roku, výrobky 

střednědobé o ţivotnosti 5-15 let a výrobky s plánovanou dlouhodobou ţivotností. Při 

výrobě plastů se tedy dá vyuţít k opakovanému zpracování plastový odpad jako druhotná 

surovina, která nám nahrazuje surovinu primární.  

Plastový odpad lze zhodnotit dvěma postupy, a to nedestruktivními a destruktivními 

metodami vyuţití plastů. 

Nedestruktivní zhodnocení plastového odpadu 

Jde o zhodnocení surovin, při kterém se nemění chemické sloţení materiálu. 

Nedestruktivní vyuţití odpadu zahrnuje: 

    Přímou aplikaci opotřebených výrobků po splnění původní funkce pro jiné méně 

náročné účely. 

    Primární zhodnocení odpadu, tj. aplikace druhotné suroviny pro výrobky stejného 

druhu jako výrobky, z nichţ vznikl odpad představující druhotnou surovinu. 

    Sekundární zhodnocení odpadu – pouţití druhotné suroviny pro výrobky jiného 

druhu, případně ve směsi s jinými materiály. 

5.1 Přímé aplikace 

Některé plasty po prvotním vyuţití neztratily zcela svoji uţitnou hodnotu, často se dají 

dále vyuţít. Příkladem je pouţití nevratných nádob na zahrádkách a v domácnostech, či 

obalových fólií k ochraně materiálu před povětrnostními vlivy na stavbách. Dalším 

uplatněním jsou například syntetické usně, ze kterých se vyrábějí různé ozdoby a drobné 

spotřební zboţí. 
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5.2 Primární zhodnocení plastů 

Pro primární zhodnocení je vhodný čistý, homogenní, tříděný odpad po úpravě.  Kaţdý 

odpad nelze primárně zhodnotit, protoţe moţnosti jsou do určité míry omezené. 

Poţadavkům primárního zhodnocení lze nejlépe přizpůsobit technologický odpad.           

Ve výrobě je moţné zajistit třídění odpadu a jeho udrţení v čistém stavu. Nejběţnější 

způsob primárního zhodnocení technologického odpadu a vyřazených výrobků je jejich 

přidání k primární surovině. 

Recyklace technologického jednodruhového odpadu vede k získání produktu stejných 

nebo podobných vlastností, jako měl původní polymer. Odpad je nutné upravit a rozmělnit 

tak, aby velikost jeho částic byla vhodná pro míšení s původním materiálem. 

Technologický odpad vzniká nejčastěji při výrobě (zmetky, odřezky, obrus). Příkladem 

leze uvést výrobní postupy vstřikováním, vyfukováním dutých předmětů, dále válcování 

fólie nebo polyuretanový odpad v obuvnickém průmyslu.  

Při vstřikování se odpad recykluje po rozdrcení. Získaná drť se přímo přidává 

k původnímu granulátu do násypky stroje.  

Při vyfukování dutých předmětů vznikají často přetoky a zmetky, které je nutné ještě 

za tepla drtit. Teplá drť se vrací přímo do násypky stroje.  

Při válcování fólie z polvinylchloridu pro obalové účely vznikají ořezy okrajů, které 

představují 10% ze zpracovávaného materiálu. Při zpracování fólií na kelímky a obaly 

vzniká dalších 40% odpadu. Odpad se vrací zpět do výroby. [1] 

V obuvnickém průmyslu se polyuretanový odpad vrací zpět do výroby podešví. Odpad 

se nejprve rozdrtí a pak při teplotě 180°C aţ 210°C rozpustí v polyolech a 

nízkomolekulárních diolech, které se pouţívají pro přípravu směsí pro výrobu 

polyuretanových podešví. [1] 

5.3 Sekundární zhodnocení plastů 

Do sekundárního zhodnocení plastů lze zařadit zpracování sběrového, případně 

průmyslového heterogenního odpadu, jako jsou vícevrstvé fólie, podlahoviny, syntetické 

usně, dopravní pásy, obalové materiály aj. Převedení odpadu na druhotnou surovinu, 

kterou lze v plastikářském průmyslu ještě pouţít, vyţaduje dokonalou dezintegraci.        



Erika  Šmídová – Recyklace plastových odpadů 

2011 21 

Pro zpracování je vhodný granulát, který se získá zpracováním na vytlačovacím stroji 

s hnětací jednotkou nebo noţovými granulovacími stroji. 

Druhotné suroviny jsou vhodné k méně náročným aplikacím,  jako je výroba palet, 

sloupků, oplocení, plotových dílců, cívek kabelů, koberečků a zástěrek pro automobily, 

průmyslových podlah aj. 

5.3.1 Sekundární zhodnocení plastového odpadu v ČR 

Technologie je suchá, materiály se neperou, pouze třídí, drtí, melou a aglomerují. 

Jednotlivé vytříděné frakce se mísí v takových poměrech, aby vzniklá směs byla dobře 

zpracovatelná. Připravená směs je z míchaček dopravena do extruderu, kde dojde k její 

plastifikaci a homogenizaci. Potom je vtlačována pod tlakem do kovových forem. Po jejich 

ochlazení vzduchem a vyjmutí výrobků je celý proces ukončen. 

Konečným výrobkem jsou palety, zákrytové desky, ţlaby na ochranu kabelů před 

mechanickým poškozením, tyčové profily, desky. 

Předností výrobků je dobrá odolnost vůči povětrnostním podmínkám, chemikáliím, 

hmyzu a plísním, to předurčuje jejich venkovní pouţití. Pracnost a energetická náročnost 

výroby je nízká. 

5.4    Destruktivní metody zhodnocení plastů       

Jde o metody, kdy se mění chemické sloţení materiálu, štěpí se makromolekuly 

polymeru za vzniku nízkomolekulárních produktů. Výsledkem destrukce mohou být 

hodnotné chemické sloučeniny (suroviny) nebo energie uvolněná chemickou reakcí. 

Důleţité je pro nás hlavně druhé řešení, které představuje spalování. První řešení bylo jiţ 

uvedeno v chemické recyklaci (viz bod 4.3). 

5.5    Energetické využití   

Spalování 

Je to hoření za dostatečného přívodu kyslíku; jde o čistě oxidační proces provázený 

produkcí tepelné energie.  Konečným produktem jsou plynné spaliny, jejichţ sloţení závisí 
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jednak na sloţení paliva a jednak na reţimu spalování, a dále pevný minerální zbytek – 

popel. 

Spalování je jedním z nejčastějších způsobů energetického vyuţití odpadů. Vyuţívá se 

především při likvidaci plastu obsaţeného v komunálním odpadu. 

Plasty jsou organické látky, jejichţ odpad představuje zdroj energie. Spalováním se 

vyuţije vysokého spalného tepla plastů. Tabulka č. 1 uvádí hodnoty spalných tepel plastů a 

vybraných pliv. 

Nevýhodou spalování plastů je to, ţe ve větším či menším mnoţství vznikají škodlivé 

spaliny, které se různí podle druhu plastu. Asi 25% odpadního plastu je PVC, které 

spalováním uvolňuje HCl. Větší riziko představuje spalování plastu s obsahem chloru,    

při němţ dochází k tvorbě polychlorovaných aromatických sloučenin, které jsou vysoce 

toxické. Tyto látky se uvolňují především při teplotách 800 aţ 1000°C. 

Spalovny komunálních odpadů, které jsou u nás i v zahraničí v současnosti 

provozované, jsou vybaveny technickými zařízeními, která splňují příslušné 

environmentální, ekonomické i sociální podmínky provozu. Všechny tři naše    spalovny – 

v Praze - Malešicích, Liberci a v Brně – splňují limity dané jak evropskými, tak i našimi, 

v některých případech ještě přísnějšími právními a technickými předpisy. 

Stávající spalovny komunálního odpadu v ČR: 

    ZEVO – Praha Malešice  

Spalovna je v provozu od roku 1998 a její současná kapacita energetického vyuţití 

je 220 tisíc tun komunálních odpadů. Spálením těchto odpadů vzniká a                  

do energetické sítě odchází 1200 TJ tepelné energie. Obsah znečišťujících látek 

(SO2, HCl, HF) se pohybuje do 10 % předepsaných limitů. Obsah dioxinů a furanů 

v emisích sniţují dioxinové filtry DEDIOX a katalytická redukce oxidů dusíku 

(DeNOx). Předpokládaná kapacita na rok 2011 je 310 tisíc tun komunálních 

odpadů. [16] 

    Liberecká spalovna komunálních odpadů TERMIZO, a.s. 

Spalovna je v provozu od roku 1999. V roce 2009 se v ní energeticky vyuţilo 97 

tisíc tun odpadů a do topného systému města dodala 732 TJ tepla, coţ je zhruba 

třetina jeho roční spotřeby nebo ekvivalent roční spotřeby 14,6 tisíc domácností. 

Tím se nahradilo v sousední teplárně 21 tisíc tun mazutu. Spalovna pracuje jako 
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kogenerační zdroj, takţe vlastní turbína vyrobila elektrickou energii pro chod celé 

technologie. Díky velmi účinné technologii čištění spalin Termizo jiţ tak velmi 

přísné emisní limity s rezervou plní, a proto se vedle materiálového vyuţití 

pevných zbytků ze spalování orientuje rovněţ (coţ je český a moţná i světový 

unikát) na materiálové vyuţití plynných odpadů, konkrétně CO2 ve spalinách. 

Pouţitou technologií je fotosyntéza a prostředkem jsou řasy. Takto vypěstované 

řasy splňují kritéria pro pouţití v krmivářství, potravinářství i kosmetice. 

Předpokládaná kapacita na rok 2011 je 100 tisíc tun komunálních odpadů. [16] 

    Spalovna SAKO Brno, a.s. 

Původní zařízení bylo modernizováno a stávající zařízení je v provozu od roku 

2007. Součástí projektu modernizace je i výstavba dvou nových spalovacích kotlů 

s moderním systémem čištění spalin. Spaliny z kotle jsou přiváděny do nového 

systému čištění spalin, který je zaloţen na principu polosuché vápenné metody 

s dávkováním aktivního uhlí do proudu spalin. Veškeré pevné produkty z čištění 

spalin jsou zachyceny na textilních filtrech, umístěných před vstupem do komínu. 

Spálením vzniká pára, která se vyuţívá pro výrobu elektrické energie, a i dodávku 

tepla. Redukovaná pára se pouţívá i pro vlastní potřebu. Předpokládaná kapacita  

na rok 2011 je 224 tisíc tun komunálních odpadů. [16] 

                                

                                  tabulka 1 - Spalná tepla některých plastů, pryţe, uhlí a dřeva [1] 
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Tabulka 1 uvádí hodnoty spalných tepel plastů a vybraných paliv, kde specifické 

spalné teplo plastů je srovnáno s uhlím či dřevem; u některých druhů plastů jsou tyto 

hodnoty aţ dvojnásobné. 

Zplyňování 

Při zplyňování se energie obsaţená v tuhém odpadu (tuhém palivu) převede  do plynné 

fáze – získá se plynné palivo. Plynné palivo umoţní mnohem větší účinnost vyuţití 

energetického obsahu odpadu.  Zplyňování je proces hoření za omezeného přívodu 

kyslíku, při kterém souběţně probíhají jak oxidační procesy uvolňující energii, tak 

redukční děje obvykle energii spotřebovávající. Hlavním produktem procesu zplyňování je 

výhřevný plyn (svítiplyn, generátorový plyn, vodní plyn, syntézní plyn…),  jehoţ hlavními 

sloţkami je CO, CO2, H2, CH4, N2 a H2O. Dalšími produkty jsou  kapalná fáze a tuhý 

zbytek. Při zplyňování odpadu se pouţívají různé reaktory, např. šachtové pece, trubkové 

reaktory, rotační válcové pece, praţící bubny, fluidní reaktory. Na pouţité technice a 

metodě zplyňování jsou pak závislé vzniklé emise. [16] 

Jako příklad lze uvést postup Destrugas, při němţ vysokoteplotní oxidace  netříděného 

odpadu probíhá při teplotách 1000°C aţ 1100°C. Odpad je drcen v kladivových mlýnech 

na částice o velikosti 50-100mm a dávkuje se do šachtové pece. Z jedné tuny odpadu 

vznikne cca 500m
3
  plynu, který je asi z 2/3 spotřebován na zplyňování odpadu. Pro 

energetické vyuţití se produkuje cca 15m
3
  topného plynu z  1t odpadu. [1] 

Dalším postupem je Purox, který je zaloţen na vysokoteplotním štěpení odpadu v peci 

s pouţitím čistého kyslíku. V peci se dosahuje teploty aţ 1700°C. Plynný produkt obsahuje 

oxid uhelnatý a vodík. Je vyuţitelný jako topný plyn a jako syntézní plyn. Jeho výhřevnost 

se pohybuje od 11,7 do 13,8 MJ m
-3

. [1] 

Při postupu Kiener rozdrcený odpad vstupuje do praţicího bubnu. Plyn vznikající 

v praţícím bubnu je odsáván přes cyklón do zplyňovacího štěpného reaktoru, do nějţ se 

zavádí vzduch a oxidací se zplyňují unášené částice sazí a dehtů. Odcházející štěpný plyn 

obsahuje vedle dusíku a oxidu uhličitého cca 3 obj.% methanu, 19 obj.% vodíku, 17 obj.% 

oxidu uhelnatého. Plyn se po vyčištění a zchlazení dopravuje turbokompresorem              

do plynojemu. Plyn se pouţívá k pohonu plynového motoru, který je spojen s generátorem 

elektrické energie. [1] 
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5.6 Jiné metody využití ( pyrolýza ) 

Pyrolýza je perspektivní technologií pro likvidaci odpadů, která vyuţívá spalovací 

zařízení. Tato technologie otevírá nové moţnosti jak efektivně a ekologicky vyuţít či 

odstranit řadu těţko jinak vyuţitelných či odstranitelných odpadů. Lze zpracovávat 

pneumatiky, termoplasty, elasomery, nemocniční odpad, koks, pryskyřice, kaly z čistíren 

odpadních vod atd.   

Pyrolýza je rozklad organických látek působením tepla v inertním prostředí              

bez přístupu kyslíku, tudíţ energie musí být dodána zvenčí.  Cílem pyrolýzy odpadu je 

rozštěpení dlouhých řetězců molekul organických látek na jednoduché sloţky.  Proces 

štěpení molekul na kratší, jednodušší řetězce se taktéţ pouţívá v rafinérském průmyslu pod 

názvem krakování. Proces by měl probíhat za takových podmínek, aby vznikající 

pyrolýzní plyn a olej obsahovaly v nejpříznivějším případě monomery, v méně příznivých 

případech jednoduché sloučeniny zpracovatelné jako druhotná surovina v další výrobě. 

Postupy pyrolýzy se liší způsobem transportu tepelné energie do pyrolýzovaného 

odpadu a pouţitým zařízením. Podle rychlosti probíhajícího tepelného štěpení lze postupy 

dělit na postupy s dlouhou a krátkou reakční dobou. 

Postupy s dlouhou reakční dobou (delší neţ 20 minut) poţívají tavicí kotle, šachtové 

pece, šnekové reaktory, rotační bubnové pece. 

Postupy s krátkou reakční dobou pracují s fluidními reaktory a reaktory s tekutým 

loţem, tvořeným např. roztavenou solí. 

Výsledkem tohoto termického procesu jsou pevný karbonizační zbytek, kapalný 

kondenzát a plyn. Tyto výstupy lze vyuţít jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování, ale 

především k výrobě tepelné a elektrické energie.   

      Vyuţití výstupních produktů pyrolýzy: 

    Pyrolýzní plyn lze vyuţívat energeticky pro kombinovanou výrobu elektrické a 

tepelné energie. Takto vyrobená elektrická energie můţe být dodávána do sítě. 

Získané teplo je moţné vyuţít pro ohřev tepelné uţitkové vody nebo na vytápění.  

Dalším způsobem vyuţití je spalování plynného produktu v centrálních či 

upravených plynových kotlích pro lokální či dálkové vytápění objektů.  
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Třetí moţností jak vyuţít pyrolýzní  plyn, je ve vlastním procesu pro ohřev 

pyrolýzní retorty. [15] 

    Pevná fáze neboli pyrolýzní koks je surový uhlík, který lze bez dalších úprav 

vyuţit jako plnidlo do pneumatik.  

Po chemických a mechanických úpravách je moţno pyrolýzní koks dále vyuţívat 

jako absorbent v chemickém, farmaceutickém, či strojním průmyslu.   

Také se nachází moţnost vyuţití v tiskařském průmyslu, kde má uplatnění            

ve výrobě sazí a následné výrobě tiskařské černě. [15] 

    Kapalná fáze je posledním produktem, který vzniká ochlazováním pyrolýzního 

plynu. Je to bohatá směs nejrůznějších uhlovodíků, ve které není ţádný 

z uhlovodíků významně zastoupen. Vodní fáze vzniká proto, ţe při teplotě pyrolýzy 

dochází k reakcím vodní páry s materiálem za vzniku H2 a CO.  

Kapalnou fázi je moţné pouţít jako topný olej. [15] 

 Příklad fungující pyrolýzní technologie u nás 

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava společně s firmou Arrowline, a.s. a 

za spolupráce dalších členů klastru Envicrack vyvinula a v květnu 2009 uvedla                 

do poloprovozu zcela jedinečnou pyrolýzní technologii na zpracování odpadů 

PYROMATIC. [15] 

Je to nové výkonné technologické zařízení, které pyrolýzním zpracováním odpadů 

umoţní sníţit a energeticky zhodnotit širokou škálu odpadních materiálů a přeměnit 

odpady na dále vyuţitelné suroviny. V květnu 2010 proběhla prezentace této technologie 

pro tým pracovníků MŢP. Vzbudila velký zájem a bylo konstatováno, ţe „po jejím řádném 

odzkoušení může patřit mezi podporované technologie materiálového zhodnocení 

odpadů“. [15] 

Technologický popis pyrolýzní jednotky PYROMATIC: 

Před vstupem do zařízení je materiál drcen na poţadovanou velikost v závislosti        

na rychlosti tepelného rozkladu zpracovávaného materiálu  a  také době jeho zdrţení 

v peci. Upravovaný materiál je váţen a dávkován pasovým dopravníkem do hermeticky 

uzavřeného zásobníku,  který   je  proplachován inertním plynem, aby se zamezilo přístupu 

vzduchu do pyrolýzního procesu. Jakmile je pec vyhřátá na poţadovanou teplotu, je 

materiál postupně dávkován do pyrolýzní retorty. Minimální doba setrvání materiálů 
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v pyrolýzní jednotce je 30 min. Pyrolýzní retorta je ohřívána pomocí pěti sekcí plynových 

hořáků napájených propanem o celkovém výkonu 50 aţ 200 kW, ty umoţní dosaţení 

maximální provozní teploty aţ 800°C. Pevný uhlíkový zbytek je jímán do popelového 

boxu na konci pyrolýzní trasy a plynná fáze je odváděna do cyklonu, kde jsou odloučeny 

tuhé znečišťující látky. Takto přečištěný plyn je odváděn k dvoustupňovému hlazení 

vzduchem a vodou. Vzniklý kondenzát je shromaţďován v nádrţi s míchadlem, aby se 

zamezilo sedimentaci těţkých uhlovodíků. Ochlazený plyn je veden přes odběrovou sondu 

a průtokoměr do zásobníku pro pyrolýzní plyn, odkud je následně spotřebováván dalšími 

technologiemi, například kogenerační jednotkou. [15,16]  

 

Obrázek 3 - Zařízení na pyrolýzní zpracování PYROMATIC  [http://www.strobo.cz/] 
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6   Recyklace průmyslového odpadu – PET 

PET je polyethyléntereftalát. Je to nejvýznamnější termoplastický polyester. Vyrábí se 

dvojfázově, v prvé fázi reaguje dimethyltereftalát s ethylenglykolem  při teplotě mezi    

190˚C a 195˚C, ve druhé fázi vznikne z n-molekul polykondensací polymer za 

vydestilování přebytečného ethylenglykolu.  

Jeho struktura: 

HO-[-CH2- CH2-O--CO--< >--CO-O]n-CH2- CH2-OH 

PET je surovinou hlavně pro výrobu vláken, v menším měřítku téţ pro výrobu fólií. 

Snad nejrozsáhlejší uţití nalezl PET jako obalový materiál ve formě PET lahví při balení 

kapalin, zvláště nápojů. Láhve z materiálu PET jsou vyráběny vyfukováním                      

ze  vstřikovaných předlisků a preforem různých gramáţí. Jsou vyuţívány především       

pro potravinářské účely (limonády, sirupy, sycené nápoje, atd.) a pro kosmetické účely 

(šampóny, pěny do koupele, atd.). Vyrábí se v objemech od 0,3 do 2 l v různém barevném 

provedení dle přání zákazníka. 

Vlastní recyklační pochody pro PET láhve dělíme na fyzikální a chemickou 

recyklaci. 

Fyzikální recyklace (neboli suché recyklační postupy) 

Jde o postup bez pouţití vody nebo rozpouštědel. Nejčastěji je zaloţena na extruzi PET 

odpadů po jejich důkladném vysušení a převedení recyklátu na granulát. Dále se provádí 

zpracování PET odpadů na hnětacích extruderech za současného plnění anorganickými 

látkami, které dodají surovině potřebné specifické vlastnosti pro pouţití 

v elektrotechnickém průmyslu. 

Jako  příklad bych uvedla postup japonské firmy EIN Engineering Co. Ltd.              

pod názvem "Dry Cleaning System", který vyuţívá účinek tření v procesu mletí za sucha, 

kombinovaný se vzdušným tříděním. Firma uvádí, ţe lze takto zpracovat dokonce láhve  

od rostlinného oleje. Výhodou je, ţe nedochází k sekundárnímu znečištění odpadní vody. 

[6] 

Chemická recyklace (neboli mokré úpravárenské postupy)  
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Zařízení pro tento typ recyklace dodává mnoho firem a je v podstatě vţdy velmi 

podobné.  

                                                     Tabulka 2 - Postupy chemické recyklace 1 [1] 

 

 

Chemická recyklace je pouţívána v naší zatím jediné recyklační lince tohoto druhu, 

která je provozována v závodě Silon, a.s., Planá nad Luţnicí. Recyklují se zde odpady 

z výroby vláken, odpad z výroby fólií, roun a neupravených textilií s obsahem 100 % PET. 

Je zpracováván také odpad z výroby lahví. Průmyslové odpady mohou být po nadrcení 

nebo namletí recyklovány do vlákna. Postupy chemické recyklace jsou uvedeny v tabulce  

č. 2. 

Upotřebené PET lahve však musí být předem zbaveny všech neţádoucích příměsí 

(etiket, zbytků nápojů, lepidla z etiket, nečistot). Jejich zpracováním musí předcházet jejich 

praní. 

Slisované PET lahve se rozvolní a nahrnou na podávací pás. Postupují do mlýnu        

se sítem o velikosti ok 14mm. Mletí se provádí s vodou. Dále následuje frikční praní.          

Ve frikční pračce se rozvlákní papír a uvolní většina nečistot. Potom následuje oplach 

vodou a odloučení jemných částic a celulózových vláken v separátorech (cyklonech). 

Polyolefiny z uzávěrů lahví se oddělí od PET ve flotační vaně. Ode dna vany je šnekem 

odtahován hlavní produkt - PET foliová drť. Ta se opláchne čistou vodou, odstředí, usuší 

v horkém vzduchu a uloţí do vaků. Výkon linky je 500 lahví za hodinu. Ztráty na lince 

představují 20% (papír z etiket, vázací materiál, prach a úlomky, zbytky nápojů, špína). 

Předností pracích linek Sikoplast  jsou tyto výhody:    
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 nízká spotřeba vody a energie, 

 nízké náklady na čištění prací vody,   

 bezproblémové sušení fólií různé tloušťky,   

 vyprání papírových etiket a lepidla,   

 intensivní očištění praného materiálu,   

 vysokou vyuţitelnost linky vzhledem k malým nákladům na opravy a tím dlouhým 

prostojům.  
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7   Závěr 

 

Největší rozmach v oblasti úpravárenství plastů započal v průmyslově vyspělých 

zemích v devadesátých letech 20. století. Do té doby převládal názor, ţe vytřiďovat plasty 

(ještě k tomu směsné) z komunálního odpadu je značně nákladné, neefektivní a 

technologicky náročné. Dnes jiţ víme, ţe tomu tak není. 

V souvislosti s novým přístupem k třídění plastů došlo v posledním desetiletí 

k výrazným změnám v systému sběru druhotných surovin, k jejich ostrému  třídění         

(na směsné plasty, a dnes jiţ dokonce výběrově na PET lahve) a následně také k pokroku 

v technologických postupech při jejich úpravě. 

V roce 2007 se v České republice vyprodukovalo 381 tisíc tun odpadních plastů, čímţ 

jsme se zařadili na 13. místo v produkci plastů v Evropě. Pouze necelá polovina odpadních 

plastů je však vyuţita efektivně – ve 20,4 % jde o mechanickou recyklaci a ve 29,2 %        

o energetické vyuţití. Většina plastů tedy stále končí na skládkách. Je ale také pravdou, ţe 

v rámci Evropy se Česká republika řadí na přední místa v mechanickém recyklování 

plastových odpadů. Bohuţel v jejich energetickém vyuţití se naše země nachází na 

nejniţších příčkách. Zhruba jen 7% plastů dokáţeme energeticky zpracovat. Tato čísla jsou 

alarmující, vezmeme-li v potaz, ţe plast je materiálem unikátních vlastností a ţe jeho 

výrobou se spotřebovávají fosilní paliva. Přitom zásoby těchto surovin se stále tenčí. Je 

tedy nanejvýš ţádoucí hledat stále nové alternativy zpracování a úpravy plastů. 

Čím dál víc se vyuţívá předností plastů, jako je několikanásobná recyklace či jejich 

energetická hodnota. Směsné plasty vracejí svůj energetický potenciál ve větší výhřevnosti 

topných olejů, čímţ přispívají k výrobě tepla a elektřiny. Problematika zařízení a 

technologií pro energetické vyuţívání odpadů je stále frekventovanější otázkou výzkumu. 

Existuje mnoho variant, jak vhodně plastový odpad vyuţít, a právě jeho energetické 

zpracování je nejvíce rozšířeným a diskutovaným tématem. 

Významná pozornost je současně věnována moţnostem eliminace vzniku dioxinů     

při hoření plastů a také moţnostem jejich účinného odstraňování ze vznikajících spalin.     

Těchto moţností je celá řada. K eliminaci dioxinů, tedy sníţení obsahu PVC ve směsných 

plastech, se dá vyuţít gravitačního rozdruţování plastů v kapalině, rozdruţování plastů    

na odstředivce nebo v hydrocyklonu. Všechny tyto fyzikální postupy rozdruţování 
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dokáţou spolehlivě sníţit koncentrace Cl v přepracovaném směsném odpadu. Veškeré 

aplikace pro fyzikální rozdruţování jsou na trhu dostupné a jejich spolehlivost je 

vyzkoušená v jiných průmyslových odvětvích (např. úprava nerostných surovin). Je celá 

škála moţností, jak plastový odpad po provedení fyzikálních úprav energeticky vyuţít. 

Jako nejvýhodnější se jeví spalování a zplyňování. Jsou to sice procesy velice náročné jak       

po stránce technologické, tak po stránce ekonomické, ale myslím si, ţe jsou výhodnější neţ 

další zatěţování Země skládkováním. 

Vedle energetického vyuţití je velmi výhodná materiálová recyklace, která není tak 

finančně nákladná a nevyţaduje pouţití jakékoli chemie. Výsledkem takovéto recyklace 

jsou vločky nebo granule, které lze úspěšně včlenit do další produkce. 

V současné době je zřejmé, ţe jakýkoli další způsob odstraňování nebo zhodnocování 

odpadů, stejně jako ty výše zmíněné, je bezesporu výhodnější neţ působení negativních 

vlivů sládkovaných odpadů. Je tedy nutné - ať jiţ legislativními změnami nebo podporou 

ze strany státu, ať jiţ formou dotací určených na podporu nových technologií zvýhodnit 

vyuţívání druhotných surovin oproti dalšímu odčerpávání fosilních paliv. Aţ stát tyto 

změny přijme, pak teprve se posuneme v této oblasti kupředu. 
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