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Pouţité zkratky:  

        

KO - komunální odpad 

POH – plán odpadového hospodářství 

BRKO – biologicky rozloţitelný komunální odpad 

ČR – Česká republika 

ŢP – Ţivotní prostředí 
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Anotace 

Předloţená bakalářská práce se zabývá problematikou sběru komunálního odpadu, 

recyklace odpadu, třídění odpadu a především lisování tříděného odpadu. Jedná se 

o procesy drcení a lisování, které jsou v práci obecně charakterizovány a následně 

aplikovány na oblast odpadů. Tato oblast má svá určitá specifika a poţadavky. Ke 

zpracování odpadů se pouţívají jiné způsoby, ale konstrukčně podobná zařízení. Část práce 

je zaměřena na komplexní lisovací linky různých druhů odpadů. 

Klíčová slova 

drcení, drtiče, mletí, lisy odpadů, odpady, recyklace odpadů, recyklační linka, sběr 

odpadů, třídění odpadů,  

Summary 

The submitted thesis deals with the recycling of waste, namely with the two main 

preparatory processes. It is  crushing and grinding processes, which are generally 

characterized in the thesis and then applied to the field waste processing. This area has 

its particular specifics and requirements. There are other methods of  processing the waste 

presently in use, but with structurally similar devices used in the waste processing. One 

part of this thesis is focused on comprehensive recycling lines of various types of waste. 

Kewords 

crushing, crushers, grinding,waste preses, waste, waste recycling , recycling line, 

waste collection, waste separation 
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1 Úvod 

Rozvoj společnosti, nárůst spotřebovávaných statků, rozvíjející se nové technologické 

procesy sebou přinášejí problém zvýšeného mnoţství odpadů. Otázkou zůstává, co 

s narůstajícími odpady, jak zajistit, aby došlo k jejich nejlepšímu vyuţití. 

To je neustále diskutované téma nejen na domácí ekonomicko-environmentální scéně, ale 

i všude ve světě. Odborníci ze všech zemí spojují své zkušenosti, dovednosti a znalosti 

k tomu, aby dokázali vrátit, co největší mnoţství materiálů zpět do spotřeby.  

Cílem práce je vysvětlení teoretického principu lisování tříděného odpadu. Pro tyto 

činnosti jsou vyvíjena stále nová technologická zařízení. Vzhledem k jejich velkému 

mnoţství a různým typům rozdělení jsou vybrána jen některá. Zvlášť jsou vyčleněny ty 

typy lisů, které se objevují na trhu a jsou nejvíce v odpadovém hospodářství pouţívány.  



Piták Petr: Technologie lisování tříděného odpadu 

2010 10 

2 Komunální odpad 

Narůstající ţivotní úroveň občanů a tím spotřeba stále většího mnoţství spotřebních statků 

dochází k vyprodukování většího mnoţství odpadů. Odpad je movitá věc, které se člověk 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje 

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i 

příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice. [1] [17] 

Komunální odpad se dělí: 

 Komunální odpad je podle platné legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti 

fyzických osob (domácností) na území obce. 

 Zbytkový komunální odpad je sloţka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění 

vyuţitelných a nebezpečných sloţek a objemného odpadu. 

  Tuhý komunální odpad (TKO) - je komunální odpad, který si za běţných 

atmosférických podmínek uchovává svůj tvar 

 Domovní odpad - je odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných 

objektů. Jedná se především o běţný odpad z denní spotřeby domácností. 

 Biologicky rozloţitelný odpad - je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního 

nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír)[1] 

Nakládání s odpadem: 

S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naloţit. Od jednotlivých 

občanů a firem, kteří odpad ukládají do popelnic a kontejnerů, obvykle odpad vyváţejí 

popelářskými vozy obecní či městské komunální sluţby. Po jeho shromáţdění se obvykle 

vyuţije jedna z následujících moţností: 

 opětovné vyuţití 

 materiálové vyuţit - recyklace                                            

 kompostování 

 energetické vyuţití - přímé spalování / zplyňování                                                 

 výroba paliv 

 uloţení na skládce odpadů 
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Zvláštním způsobem se nakládá s některými nebezpečnými odpady, např. jaderným 

odpadem. Samostatnou kapitolu také tvoří tzv. nebezpečný odpad, jako jsou vybité baterie, 

staré léky, oleje, staré ledničky a další elektrospotřebiče. Takovýto odpad do běţné 

popelnice nepatří. Odvést je můţeme do sběrného dvora. Nepouţité či prošlé léky je 

moţné vrátit v lékarně, baterie je moţné odevzdat v elektroprodejnách. (obrázek 1)[1] [17] 

 

 

                 Obrázek – 1 Kontejnery na tříděný odpad [2]   

 

2.1 Třídění komunálního odpadu 

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadu odděleně od ostatních. Znamená to, ţe 

jednotlivé materiální druhy odpadu se od sebe navzájem rozdělují, aby mohly být následně 

recyklovány a následně znovu vyuţity. Důvodem pro třídění odpadů je právě moţnost 

jejich dalšího vyuţití a tedy šetření přírodních zdrojů. 

 

 

 

2.1.1 Třídění v domácnostech 

Pro třídění odpadů je důleţitá jeho včasnost – nutné je třídit odpad jiţ v domácnostech, 

protoţe smíšený odpad nejde jiţ dále roztřídit a tedy zpracovat. Kaţdý z nás ročně 

vyprodukuju okolo 250 kg odpadu. Pokud se ale rozhodneme pro jeho třídění, můţeme tak 

http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/trideni-odpadu-kam-s-bioodpadem-bateriemi-nebo-napojovymi-kartony.aspx
http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/jak-jsme-na-tom-s-tridenim-odpadu-v-ceske-republice.aspx
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k recyklaci poslat více neţ 1/3 tohoto mnoţství. Za rok je moţno vytřídit okolo 30 kg 

papíru, 25 kg plastů nebo 15 kg skla. 

Co vše tedy můţeme třídit? Mezi základní tříděné odpady patří papír, sklo, plasty nebo 

tetrapaky, které můţeme umisťovat do barevných kontejnerů. V současné době se však 

třídí uţ téměř vše – od elektroniky, přes kovy a bioodpad po auta, oděvy, osvětlení nebo 

baterie. [3] 

 

2.1.2 Třídění odpadů v domácnostech v České republice 

Nejčastějšími odpady v českých domácnostech jsou papír (22 % z domovního odpadu), 

následuje plast (13 %) a sklo (9 %). Zbytek odpadu tvoří nebezpečný odpad (3 %), 

kompostovatelný kuchyňský bioodpad (18 %) a jiné odpady (35 %). Co se týká třídění, 

Češi nejčastěji třídí papír, následuje sklo, plasty a kovy. [21] 

Na nedostatek kontejnerů pro tříděný odpad si v Čechách nemůţeme ztěţovat. Máme jich 

totiţ k dispozici více neţ 178 tisíc. Díky tomu se do třídění odpadu zapojuje 7 občanů z 

deseti, coţ není malé číslo. Přesto je ale objem komunálního odpadu stále větší a 

plánované sníţení hmotnostního podílu komunálních odpadů ukládaných na skládky o 20 

% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 není plněn. [3] 

 

2.1.3 Třídění odpadů v Evropě 

Přestoţe jsme ve třídění odpadu rok od roku lepší, za leckterými státy Evropy stále 

pokulháváme. Jedničkou v recyklaci je v Evropě Nizozemsko, kde se na skládkách 

zanechává pouze 5 % veškerého odpadu. I plány a poţadavky Evropské unie jsou stále 

větší. Do roku 2020 by se k recyklaci měla dostat celá polovina komunálního odpadu. [3] 

[21] 

 

Třídění plastů 

   
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly 

od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, 

http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/trideni-odpadu-kam-s-bioodpadem-bateriemi-nebo-napojovymi-kartony.aspx
http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/trideni-plastu-v-cr-se-recykluje-60-pet-lahvi.aspx
http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/bioodpad-neresitelny-problem-nebo-nevyuzita-prilezitost.aspx
http://www.nazeleno.cz/technologie-1/ekologicka-likvidace-auta-je-zadarmo.aspx
http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/recyklace-osvetleni-nevyhazujte-usporne-zarovky-do-kose.aspx
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balící fólie od spotřebního zboţí, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. 

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. (obrázek 2) 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly 

od ţíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 

[4] 

 

Obrázek – 2 Ţlutý kontejner na plasty [4] 

 

Třídění papíru 

Hodit sem můţeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv 

z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můţete také vhazovat, 

zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového 

vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy 

oddělí. (obrázek 3) 

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný 

papír. Tyto materiály nelze uţ nadále recyklovat. Pozor, pouţité dětské pleny opravdu 

nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice. [4] 
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 Obrázek – 3 Modrý kontejner na papír [4] 

 

 Třídění skla 

    

Do zeleného kontejneru můţeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, 

alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. 

Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, 

bude se dále třídit! (obrázek 4) 

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do 

zeleného sklo barevné. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani 

autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné 

zálohované sklo patří zpět do obchodu. [4] 

 

 

 Obrázek – 4 Zelený kontejner na sklo [4] 
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Třídění kartonových nápojů 

Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranţový, důleţité je opět označení 

sbírané komodity oranţovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranţovou nálepku, 

pak sem patří krabice od dţusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před 

vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.  

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte 

sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin. [5] 

Nápojové kartony je moţné recyklovat dvěma způsoby: 

V papírnách 

Obal tvoří převáţně papír, takţe je moţné zpracovávat ho stejně jako starý papír. Zbytky 

hliníku a polyethylenu lze vyuţít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či 

dále zpracovat na palety apod. 

Na speciální lince 

Nápojové kartony se rozdrtí, a drť se za tepla lisuje do desek, které je moţné pouţít např. 

jako stavební izolace. [22] 

  

 

Obrázek – 5 Červený kontejner[4]  

 

Kromě třídění odpadů do vyznačených kontejnerů se plasty, sklo, kovy a jiné materiály, 

které lidé vhazují do kontejnerů na KO, vozí na skládky, kde probíhá také vytříďování 

netříděného KO. Před skládkováním se z odpadu vybírají kovy, ţelezo, telefony a různé 
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materiály, které by se po zahrnutí dlouho rozkládaly. Na skládky se vozí také dřevo, 

monitory a lednice, televize a elektrospotřebiče. Ty jsou postupně rozebírány a materiály 

rozděleny dle sloţení. Jsou pak prodávány k dalšímu druhotnému vyuţití a recyklaci. 

(tabulka 1) 

 

Třídění bio odpadu a skládkování komunálního odpadu 

Tříděním BIO, SKO  a dalších odpadů dochází ke značnému sníţení objemu SKO. V obci 

Cholticích zavedli třídění BIO odpadu a tím se jim podařilo sníţit SKO. Pro porovnání 

uvádějí údaje za období leden aţ srpen pro SKO: v roce 2009 byl SKO 218 tun, v roce 

2010 byl SKO 164 tun a v roce 2011 byl SKO 142 tun. Bio odpad byl v roce 2009 0 tun, 

v roce 2010 33,5 tuny a v roce 2011 byl 38,38 tuny. Tříděním se jim tedy podařilo sníţit 

objem SKO ve sledovaném období o 76 tun, coţ přepočteno na peníze činí uspořených cca 

57 tis. Kč.  [23]    

 
Tabulka 1 – Nakládání s odpady v ČR za rok 2010 

(tabulka přepracována podle [6]) 

ODPAD 27 658 315 T 

vyuţívání celkem 8 344 875 t 

z toho:  

vyuţití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 

energie 

578 189 t 

recyklace, regenerace 5 265 016 t 

odstraňování celkem 5 562 671 t 

z toho:  

skládkování a ostatní způsoby ukládání odpadů v úrovni 

nebo pod úrovní terénu 

4 271 089 t 

Spalování 74 975 t 

ostatní způsoby 13 750 770 t 

vyuţití odpadů na terénní úpravy 5 845 867 t 

zpracování autovraku 77 375 t 

prodej odpadu jako suroviny 697 816 t 

vyuţití odpadu na rekultivace skládek 550 402 t 

ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění 

skládky 

942 316 t 

kompostování 232 173 t 

zpracování elektroodpadů 32 430 t 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka 2 – zařízení k úpravě, vyuţití a odstraňování odpadů  

(tabulka přepracována podle [6] 

  POČET PROJEKTOVANÁ 

KAPACITA [T/ROK] 

Zařízení na energetické vyuţívání odpadů 39 1 490 236 

z toho: spalovny komunálního odpadu 3 646 000 

Ostatní 36 844 236 

Zařízení na materiálové vyuţívání 

odpadů  

1269 31 279 970 

z toho: regenerace (kyselin, zásad, 

rozpouštědel apod.) 

12 46 743 

recyklace, získávání sloţek 377 11 207 145 

biologické procesy 111 903 521 

Zařízení na předúpravu odpadů  1059 17 641 038 

Zařízení na biologickou úpravu odpadů  58 46 844 632 

Zařízení na fyzikálně-chemickou úpravu 

odpadů  

94 1 408 450 

Kompostárny  102 5 279 464 

Zařízení na biologickou dekontaminaci  26 138 922 

Spalovny (kapacita v m3)  37 107 103 

Skládky celkem 323 155 812 743 

z toho: inertní odpad 106 45 438 393 

ostatní odpad 173 65 266 287 

nebezpečný odpad 34 16 449 513 

odkaliště 10 28 658 550 

Zdroj: CENIA 

 

 

2.2 Kovošrot a výkup druhotných surovin 

Kovošrot BARCO 

Kovošrot Barko, vykupuje nejenom šrot, ale i druhotné suroviny. Jako je kovový odpad, 

kabely, odpady z nerezu, výkup NiCd baterií, atd. 

Kabely 

Samotná recyklace kabelů probíhá za pomocí speciálních technologií, kde se kabely 

vymelou a zbylý odpad se poté třídí na plast a na kov. Kabely se dále třídí na hliníkové a 

měděné. [24] 

 

 

 



Piták Petr: Technologie lisování tříděného odpadu 

2010 18 

SITA CZ 

Cílem společnosti SITA je vyuţití druhotných odpadů před jeho odstraňováním. Stále 

hledají nové moţnosti jeho uplatnění. Výzkumem hledají skryté moţnosti vyuţití 

produkovaných odpadů. Samozřejmostí je stálá optimalizace třídění recyklovatelných 

odpadů a surovin za dosáhnutím co nejefektivnějšího vyuţití a získání finančního 

hodnocení.  Společnost SITA je zapojena v systému EKO- KOM, zajištění zpětného 

odběru, úpravy a vyuţití odpadů z obalů. Pouţívají technologii pro částečné zpracování 

druhotných odpadů jako drtiče, separátory, lisy a automatické velkokapacitní lisy pro 

zmenšení objemu odpadu. V roce 2010 došlo díky centrálnímu řízení materiálových toků a 

následnému lepšímu vyuţití druhotných surovin k nárůstu vytříděného a dále vyuţitého 

materiálu (papír, plasty, kovy, dřevo) o 10 % oproti roku 2009. [25] 

 

. 

Obrázek – 6 Třídění plastového odpadu[26]  
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3 Technologie lisování tříděného odpadu 

Neţ odpad můţeme začít lisovat, je důleţité ho mít vytříděný dle poţadavků konečného 

zákazníka a podle charakteru tříděného materiálu. Třídiče bývají jednoduché stroje, 

pomocí kterých se třídí materiály podle velikostí. Jejich konstrukce a provedení záleţí 

vţdy na poţadavku zákazníka a charakteru daného materiálu. [19]  

Druhy třídičů: 

 Rotační- do rámu ve tvaru šestihranu jsou umístěna síta s určitou velikostí ok.  

Průměr a délka tohoto třídiče vţdy záleţí na materiálu a výkonu. Na třídiči můţe 

být postupně tříděno i několik velikostí. Šestihran se otáčí udanou rychlostí okolo 

osy, vytříděná velikost padá okolo přes výsypník a nadsítná velikost potom 

postupuje na další síto nebo ven mimo třídič.  

 Síta se dají měnit podle potřeby, pokud je materiál vlhký nebo se lepí, dají se na 

třídič upevnit i kartáče. 

 Vibrační – třídič má rovnou plochu s jedním nebo více síty. Kaţdé síto má 

samostatný rám. Jsou vibrační a materiál je tímto vibrováním nadnášen a postupně 

tříděn. Vytříděná frakce se volným pádem spustí dolů pod třídič, nadsítná frakce je 

pak dopravena ve směru otáček hvězdic mimo třídič. 

 Hvězdicové-  v rámu třídiče jsou hřídelky, na kterých jsou ve vzdálenosti upevněné 

hvězdice, otáčející se ve stejném směru. Roztečí a směrem prstů v jednotlivých 

hvězdicích je nadefinovaná velikost tříděného materiálu. Na tříděná frakce padá 

kolmo dolu pod třídič a nadsítná frakce je vodorovně dopravená mimo třídič. [7] 

Vyuţití v oblasti v odpadové hospodářství, zemědělský průmysl, kamenoprůmysl, 

chemický průmysl, hnojiva. 

Linky pro třídění a lisování materiálů se vyrábějí v různých velikostech a cenových 

relacích. Jejich konstrukce se odvíjí od druhu materiálu, který se ná na lince zpracovávat. 

Záleţí také na mnoţství zpracovaného materiálu a na výsledku výstupu. Výstupem můţe 

být drť volně loţená nebo lisovaná do balíků. Linka můţe být vybavena i třídičem, který 

dokáţe vytřídit zaloţený materiál na předem zvolenou velikost. Podsítné je pak 

dopravníkem dopravováno mimo linku nebo do lisu. [7] 
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3.1 Lisování briket z kovového odpadu 

Aby se zmenšil objem odpadu a předešlo se prašnosti, snadnější manipulaci s odpadem, 

skladování, převoz bez nákladných obalů se odpad lisuje do tvaru briket. Briketovací lisy 

zpracují i kovové třísky vzniklé při obrábění kovů. Tento odpad slisovaný do briket je 

moţné vyuţít pro recyklaci v tavících pecích, nejčastěji se jedná o odpad třísek z obráběcí 

linky barevných kovů nebo oceli. Hustota lisovaného materiálu dosahuje aţ 500kg/m
3 

. [8] 

(Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

 

              Obrázek – 7 Kovové brikety [8]  

 

Tabulka 3 – technické parametry vybraných typů briketovacích lisů  

(tabulka přepracována podle [8] 

 

 

 

3.1.1 Lisování třísek hliníku 

V automobilce Škoda Auto vyuţívají lisů na brikety z odpadu třísek hliníku, protoţe se 

z nich pak získá více roztaveného kovu neţ při tavení třísek volně sypaných. Uspoří se tak 

základní surovina ve slévárně a k úspoře chladícího oleje, který dříve odcházel 
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v nezpracovaných třískách. Návratnost za tuto technologii se bude počítat v měsících 

nikoliv v letech. [9] 

3.2 Lisovna plastů M Maplast   

Plasty, které firma M Maplast zpracovává, jsou na bázi makromolekulárních látek, které 

jsou organické sloučeniny a skládají se z makromolekul (molekuly s vysokou molekulovou 

hmotností). Plasty je moţné zpracovávat více způsoby jako vstřikováním, vytlačováním, 

lisováním, válcováním. [16] 

3.2.1 Lisování plastů 

Jedná se o dvoudílnou vyhřívací formu vedenou vertikálně v lisovacím stroji. Materiál se 

vkládá do dutiny spodní částí formy, horní část formy sjede do spodní části a stiskne 

materiál. Během operace je nutné dodávat teplo, aby byl materiál v plastickém stavu. Jedná 

se o technologii, kde není nutné mít materiál v tekutém stavu. 

Výhody: Poměrně rychlá operace lisování, nemusí se pouţívat vysoký tlak a součástky 

dobře drţí tvar. Výsledkem lisování jsou termoplasty, reaktoplasty. [16] 

Lisování – vstřikováním 

Tavenina polymeru se vstřikuje pod tlakem do tvarové dutiny vstřikovací formy. Výrobek 

získává tvar dutiny. Při vstřikování vytvrditelné pryskyřice probíhá ve formě vytvrzování, 

při vstřikování kaučuku vulkanizace. [16] 

 

3.2.2 Zařízení na lisování odpadů. 

Firma Hennlich vyrábí lisy na lisování tříděných odpadů, lisy jsou nenáročné na prostor. 

Novinkou firemního portfolia jsou paketovací lisy na lisování odpadu. Pomocí 

paketovacích lisů se sníţí náklady na likvidaci volně loţeného materiálu. Vystačíme totiţ s 

menším počtem kontejnerů nebo můţete sníţit frekvenci jejich vyváţení. Prostory 

vybavené paketovacím lisem Hennlich se navíc snadno udrţují v čistotě. [10] 

Lis Hennlich 60 S 

http://engineering.hennlich.cz/produkty/lisovani-odpadu-6091.html
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Jedná se o kompaktní paketovací lis na lisování tříděného odpadu, vhodný do místností 

s omezeným prostorem (tabulka 5). Tlaková síla aţ 3,5 t. (Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.) 

Lis Hennlich 60 S je vhodný pro tyto produkty: 

o vhodný pro lisování: kartonu, 2D plastu, papíru, textilií, směsného odpadu 

o vhodný do podzemních garáţí, maloobchodních prodejen, kanceláří, 

podniků s malými prostory a firem v městských zástavbách 

o součástí dodávky je i rudlík na balíky  

 Tabulka 4 – technické parametry lisu Hennlich 60 S 

(tabulka přepracována podle [10] 

Rozměry (mm) 1980 x 1040 x 720 

Hmotnost (kg) 230 

Přepravní výška (m) 1,63 

Napájení (V) 220-230 

Motor 1,5 kW 13 Ampér 

Tlaková síla (t) 3,5 

Hlučnost (dB) 72 

Rozměry balíku (mm) 800 x 700 x 500 

Hmotnost balíku (kg) 60 

Délka lisovacího cyklu (s) 24 

Rozměry plnícího otvoru (mm) 492 x 700 
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Obrázek 8 kompaktní paketovací lis Hennlich 60 S [10] 

Lis Hennlich 75 TWIN je vhodný na produkty: 

Jedná se o paketovací lis tříděného odpadu se dvěma zásobníky, vhodný do místnosti 

s omezenou výškou (tabulka 6) Tlaková síla aţ 3,5 tun (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

o při pouţití více zásobníků šetří čas: zatímco jeden zásobník pracuje a druhý 

se plní. 

o při pouţití více zásobníků můţete efektivně třídit různé druhy materiálů 

o vhodný na lisování: kartonu, 2D plastu, papíru, textilií, směsného odpadu 

o zádrţné čelisti zabraňují odskakování 

o válci vedená hlava pro snadnější manipulaci 

 

Obrázek –9 kompaktní paketovací lis Hennlich 75 TWIN [10] 

 

Tabulka 5 – technické parametry lisu Hennlich 75 TWIN 

(tabulka přepracována podle [10] 

Rozměry (mm) 1969 x 2050 x 872 
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Hmotnost (kg) 562 

Přepravní výška (m) 1,969 

Napájení (V) 220-240 

Motor 1,5 kW 13 Ampér 

Tlaková síla (t) 3,5 

Hlučnost (dB) 72 

Rozměry balíku (mm) 1000 x 700 x 500 

Hmotnost balíku (kg) 75 

Délka lisovacího cyklu (s) 35 

Rozměry plnícího otvoru (mm) 700 x 500 

 

3.3 TT Servis Brno, s.r.o. 

Firma TT Servis Brno dodává kompletní dodávku technologických linek pro třídění, 

lisování, drcení, a balení tuhých kusových odpadů. Třídírny odpadů jsou navrhovány vţdy 

podle potřeb jednotlivých zákazníků, aby technické řešení umoţňovalo optimální vyuţití 

zpracovaných odpadů v souladu s nejvyššími poţadavky na bezpečnost a ochranu 

ţivotního prostředí. (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) [11] 

 

Obrázek – 10 základní agregáty jednoduché třídící linky[11] 
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Popis obrázku 10 základního agregátu jednoduché třídící linky: 

1. přijímací část 

2. dopravník k třídící části 

3. třídící pás 

4. magnetický separátor 

5. nepouţitelné odpady 

6. skladovací mezi zásobníky 

7. drtič papíru 

8. dopravník k lisu 

9. balící lis na separovaný odpad 

10. lis na kovový odpad 

 

 

 

Střediska přepravy pevných odpadů  

o Zavedený stavebnicový systém zařízení pro lisování odpadů a optimalizaci 

dopravy komunálních a průmyslových odpadů do zpracovatelských center. 

[11] 

Balící lisy 

o Jsou to vysokotlaké uzavřené komorové lisy na komunální odpady s 

kontrolovaným jímáním uvolněných tekutin; 

o Dnes je na trhu velmi široká rozměrová a výkonová typová řada lisů na 

vysokotlaké balení vytříděných recyklovatelných surovin [11] 

Zařízení pro kompresi odpadů 

Komprese odpadů se provádí: 
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o Ve statických lisech pro sběrná střediska; 

o V mobilních sběrných lisovacích kontejnerech; 

o drtiče papíru a kartonu. [11] 

3.4 Společnost MACFAB  

Zařízení, která jsou navrhována ale také vyrobena v tomto výrobním středisku, obsahují 

veškerá vybavení odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům. Tato společnost má 

rozsáhlé zkušenosti ale také závazky ke kvalitě, investicím do vývoje a nepochybně 

kapitálové prostředky jsou pro naše zákazníky zárukou dlouhodobého řešení problémů s 

likvidací odpadu za přijatelné ceny. 

Jedním ze zařízení, která tato společnost pouţívá je paketovací lis MACFAB který 

nejenom sniţuje náklady na likvidaci odpadů aţ o 90% ale tyto stroje jsou schopny 

provozu venku, mají nízké provozní náklady. Jsou jednoduché na obsluhu, jednoduchá 

údrţba. Všechny lisy odpovídají nejnovějším zdravotním a bezpečnostním předpisům. 

(Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) Balíky jsou vázané v uzavřené komoře. [12] 

 

Obrázek – 11 horizontální paketovací lis MACFAB HZ 70 T[12] 

3.5 Pracovní stroje Teplice, spol. s.r.o. 

Firma Teplice, spol, s.r.o., vyrábí vertikální a horizontální paketovací lisy na tříděný odpad 

jako papír, karton, textil, PET lahví, molitanu s balením do balíků. Na zpracování 

kovového odpadu pak horizontální lisy a lisovací sílou do 1000 kN. [13] 
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3.5.1  Hydraulické lisy  

 Tyto technologie jako jsou hydraulické lisy pro veškeré lisovací operace v průmyslu při 

zpracování plechu a pro montáţní operace je moţno vybavit dnes uţ velmi moderními 

funkčními moţnostmi. Lisovací síla je obvykle od 30 kN do 400 kN. Všechny pouţívané 

lisy jsou dnes uţ převáţně navrhovány konstruovány podle poţadavků odběratele a tak 

mohou být přizpůsobeny potřebám jednotlivých technologií. Hydraulické agregáty s 

potřebnými hydraulickými prvky jsou většinou umisťovány za stojanem lisu. Rozvaděč 

s řídícími elektroobvody je umístěn na zadní nebo pravé boční straně lisu, ovládací prvky a 

signalizace které jsou nedílnou součástí těchto zařízení. 

Bezpečnost při pouţívání těchto strojů je dnes jedním z nejhlavnějších prvků, které se dnes 

modernizují a stále vylepšují. Bezpečné vypnutí funkcí lisu po nouzovém vypnutí je 

zajištěno mimo redundancí v ovládacích obvodech i seriovým zapojením hydraulických 

rozvaděčů, tímto se uvedou do klidu všechny hydraulické rozvaděče, v prostoru pod pístem 

se odvede tlakové medium.  

Důkladná kontrola polohy šoupátek, které jsou sériově zapojeny u hydraulických ventilů se 

provádí při kaţdém zálisu a návratu bezpečnostního modulu. Toto zapojení umoţňuje 

trvalý chod motoru agregátu, poněvadţ zastavení zálisu je realizováno bezpečně s 

redundancí hydraulickými ventily.  

Jedním z nejpouţívanějších typů hydraulických lisů je hydraulický lis HL 15S pro přítlak 

dílů při jejich kompletaci svařováním.  Síla přítlaku je aţ 150 kN. Lis je maximálně 

zabezpečený proti moţnému zranění při vstupu obsluhy do lisovacího prostoru. [13] 

 

Obrázek – 12 
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hydraulický lis HL 15S[13]  

3.5.2  Pneumaticko-hydraulické lisy 

 Pneumaticko-hydraulické lisy se vyuţívají pro lisovací operace např. při postupovém 

lisování součástek z nekonečného pásu nebo pro odstřihování nálitků. Médium je tlakový 

vzduch z běţného rozvodu do tlaku 1 MPa. Speciální pneumaticko-hydraulický válec, 

který má vnitřní náplň hydraulického oleje násobí vstupní tlak vzduchu a umoţňuje 

lisování aţ do pracovní síly 200 kN podle pouţitého průměru válce. [13] 

3.5.3 Vulkanizační lisy pro lisování   

Jedním z vybraných typů vulkanizačního lisu je HVL 400 rámové konstrukce s 

topnými deskami 400 x 400 mm. Tento lis je osazen jednookruhovými topnými deskami a 

chlazení je prováděno vychlazeným teplonosným olejem. Toto technologické zařízení 

obsahuje zásobník ohřátého oleje, který má svůj samostatný okruh regulovaného ohřevu a 

ohřívák. Pro bezpečné lisování obsahuje také zařízení, které obsahuje zásobník chladícího 

oleje. Zásobník, ale také jeho obsah je stálým oběhem chlazen vzduchovými chladiči. V 

technologickém cyklu, v určité části při dochlazovaní desek na nízkou teplotu je 

teplonosný olej z desek chlazen přímo v chladicí části. 

Toto zařízení ale také celý technologický cyklus vulkanizace a chlazení je řízen 

programovatelným automatem s moţností měnit parametry cyklu, obvykle pouze délku 

vulkanizace, kdyţ je při provádění spoje pásu zapotřebí prodlouţit dobu vulkanizace 

Nosiče forem pro výrobu dílů vypěňováním polyuretanu. Tyto stroje jsou vţdy 

konstruovány na základě zadání. Uzavírací síly jsou obvykle aţ 600 kN a hydraulická 

případně i pneumatická výbava lisu umoţňuje připojení komplikovaných forem (Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.) 
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Obrázek – 13 hydraulický lis[13] 

 

 

Obrázek – 14 vyhřívané velkoplošné lisy[13] 
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3.5.4 Vyhřívané velkoplošné lisy 

Firma podle poţadavku odběratelů dodává aţ deseti etáţové vyhřívané či vulkanizační lisy 

na zpracování pryţe do pásů nebo forem, na spékání folií do desek a podobné technologie. 

Topné desky jsou vyhřívané párou, elektrickou energií nebo teplonosným olejem 

ohřívaným v elektrokotli, teploty aţ 200 °C, měrné tlaky aţ 80 bar. Lisy vybavují pro 

potřebnou manipulaci přípravy. (obrázek 13) [13] 

4 Zhodnocení současného stavu 

Plán odpadového hospodářství ČR je stanoven do roku 2012, určuje cíle pro komunální 

odpad. V souladu s cíli a opatřením plánu byly také zpracovány jednotlivé plány OH krajů 

a jsou postupně zpracovány plány původců. Vyuţívání KO je v podmínkách ČR 

nákladnější neţ odstranění odpadu skládkováním. Jedním finančním zdrojem, který 

kompenzuje nevýhody recyklace je „zásada odpovědnosti výrobce“, která udává, aby byl 

výrobek recyklovatelný po době uţití, a někdy jsou výrobci povinni pouţitý výrobek vzít 

zpět. Ze směsného KO je získání kvalitních materiálů vhodných k recyklaci z technického 

hlediska obtíţné a z ekonomického hlediska náročné. Cílem je popsat současný stav v 

problematice komunálních odpadů v ČR a podpořit splnění cílů, které byly pro komunální 

odpady stanoveny v POH ČR. Doporučené způsoby nakládání s odpady a návrhy 

minimálních standardů vybavenosti obce pro zajištění podmínek ke zvýšení separace 

vyuţitelných sloţek komunálního odpadu, mohou být k tomuto účelu jako metodická 

pomůcka vyuţity. [21 ] (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) Podíváme se, jak hospodaří 

s KO Ústecký kraj. 

Obrázek – 15 Výtěţnost separovaného sběru obalových odpadů v jednotlivých krajích ČR [14] 
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4.1 Ústecký kraj 

Produkce KO v Ústeckém kraji klesá na rozdíl od celorepublikového trendu, ale 

problémem je, ţe většina KO je uloţena na skládku odpadů, coţ neodpovídá dobré péči o 

ŢP i stanoveným cílům POH Ústeckého kraje. Způsob jak sníţit skládkování je vyuţít 

materiálově a energeticky KO. Kaţdý občan Ústeckého kraje vyprodukuje za rok asi 500 

kg komunálního odpadu. Z tohoto mnoţství je 25 - 32 % (125 – 160kg) odpadu vyuţito 

většinou materiálově, energeticky je vyuţito pouze malé mnoţství, protoţe v kraji zatím 

neexistuje ţádné zařízení na energetické vyuţívání odpadu. Ústecký kraj podporuje třídění 

odpadu, proto má uzavřenou dohodu o spolupráci se společností EKO – KOM, a.s. 

„Smyslem spolupráce je zvýšit zapojení obyvatel do třídění odpadů, zvýšit účinnost třídění 

a recyklace odpadů s cílem snížit množství odpadů ukládaných bez využití na skládky,“. 

Přes veškerá opatření vedoucí ke zlepšení třídění komunálního odpadu se nepodařilo nějak 

zvýšit jeho vyuţívání. Nejvíce jsou vyuţívány zeminy a biologicky rozloţitelný odpad. 

Podle cíle POH ÚK mělo být vyuţito o 40 tisíc tun odpadu více, neţ tomu skutečně bylo, a 

tento trend by pak měl i po roce 2010 stoupat. [15] [20] (Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.) 
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Obrázek – 16 Přehled obcí v Ústeckém kraji a jejich hospodaření s odpady [15 ] 
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5 Závěr 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým 

hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20. – 30. letech. V České republice 

vznikl první zákon o odpadech aţ v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s 

odpady v ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. 

druhotných surovin nebylo ošetřeno ţádným sloţkovým předpisem. 

S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je úzce spjata i odpovídající správní 

činnost. Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, klade důraz na předcházení vzniku 

odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany 

ţivotního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady.  

V sekci věnované odpadům naleznete jak informace o nakládání se vzniklými odpady, tak 

o předcházení vzniku odpadů, povinnostech při nakládání s vybranými výrobky, odpady a 

zařízeními a příslušné metodické pokyny. Jako příklad můţeme uvést komunální odpady 

nebo nebezpečné odpady. V části věnované zpětnému odběru naleznete informace o 

výrobcích, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje, např. baterie a akumulátory, 

elektrozařízení či obaly, příslušné metodické pokyny a ostatní informace dle zákona o 

odpadech.  

V současné společnosti stoupá význam recyklace komunálního odpadu. Tento významný 

recyklační růst je spojen s  dostupností nových technologií na zpracování komunálních 

odpadů. K  nejdůleţitějším úpravám recyklovaného materiálu patří drcení a mletí. Typy 

drtičů a mlýnů jsou proto důleţitou volbou zejména k lisovacím linkám, ale i v menších 

mobilních zařízeních. Je moţno konstatovat, ţe forma nebo frakce recyklátu přímo závisí 

na pouţitém drtícím a mlecím zařízení.  

Tato zařízení proto mají předpoklad ke svému dalšímu vývoji, úměrně novým materiálům 

určeným k recyklaci, i legislativním opatřením v oblasti nakládání s odpady. Lze 

předpokládat, ţe po úpravách se dají vyuţívat starší typy drtičů a mlýnů, určených 

primárně především k úpravám komunálního odpadu, ale je moţné, ţe nebudou dosahovat 

předpokládaných účinností.  Zde vzniká prostor pro jejich další vývoj a zdokonalování 

k recyklačním účelům jako je lisování odpadu.   

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika
http://www.mzp.cz/cz/komunalni_odpady
http://www.mzp.cz/cz/nebezpecne_odpady
http://www.mzp.cz/cz/zpetny_odber_vyrobku
http://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory
http://www.mzp.cz/cz/elektrozarizeni
http://www.mzp.cz/cz/obaly
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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