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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Kostrhun, J. (2009): Flexibilní třídící systémy odpadů pro materiálovou recyklaci i 

energetické využití, Ostrava, obor: 3904R022 Zpracování a zneškodňování odpadů,            

VŠB – TUO, Bakalářská práce,  vedoucí: Hlavatá, M. 

Bakalářská práce se zabývá flexibilními třídícími systémy odpadů pro materiálovou 

recyklaci i energetické využití. 

První část bakalářské práce pojednává o možných způsobech využití odpadů. Ve 

druhé části jsou uvedeny technologické postupy pro využití jednotlivých druhů odpadů. 

Diplomová práce by mohla posloužit jako zdroj informací, týkajících se 

zpracovatelských technologií pro využívání odpadů. 

Klíčová slova: využívání odpadů, recyklace, třídění, druhotné suroviny 

 

 

 

 

 

 

ANOTATION OF THESIS 

Kostrhun, J. (2009): Flexible Control Systeme of Waste for Material Recycling as well as 

energetic use, Ostrava, field of study: 3904R022, VŠB – TUO, Thesis, Thesis leader: 

Hlavatá, M. 

The thesis is an evalution of Flexible Control Systeme  of Waste for Material 

Recycling as well as energetic use. 

The first part of the thesis is focused on possible ways how to reuse waste 

materials. In the next part there are named and described technological procedures of 

particular kinds of waste. 

The thesis could do a goog turn as a source of information concerning about 

manufacructuring technologie of recycling. 

Key words: exploitation wastes, recycling, sorting, secondary raw materials 
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1. Úvod 

 
Odstraňování energeticky nebo materiálově využitelného odpadu skládkováním je 

obrovským plýtváním a zároveň velkou zátěží pro životní prostředí. Než se z primárních 

surovin podaří získat kvalitní materiál pro další výrobu, nebo kvalitní surovinu pro 

energetické využití, zahrnuje to řadu procesů, které jsou v drtivé většině mnohem více 

energeticky náročné a pro životní prostředí daleko škodlivější, než je získávání druhotných 

surovin z odpadů. Například vytříděním 1 tuny papíru se ušetří 100 m2 vzrostlého lesa,      

1 tunou vytříděných skleněných střepů se ušetří 43 % energie, zhruba 0,7 tuny sklářského 

písku, 0,3 tuny sody, 0,2 tuny vápence, dolomitu a dalších přísad. Výroba plastové láhve 

z ropy je zhruba čtyřikrát až osmkrát náročnější na energii než výroba lahví 

z recyklovatelných plastů. [1] Ještě mnohem větších úspor je dosahováno při recyklaci 

kovů. Například spotřeba energie při recyklaci jednoho kilogramu hliníku je dvacetkrát 

menší, než výroba z přírodní suroviny. Využitím  jedné tuny komunálního odpadu se může 

zamezit emisím až 0,8 tuny skleníkových plynů a tak by výčet materiálových, 

energetických i enviromentálních úspor mohl pokračovat mnoha dalšími příklady. I když 

čísla hovoří jasně, je v ČR podíl recyklace a energetického využití odpadů stále na nízké 

úrovni. Z 80 % recyklovatelného komunálního odpadu se u nás skutečně recykluje zhruba 

16 %, velká část potencionálně využitelného odpadu tak končí na skládkách. Vedle 

nedostatečně vybudované infrastruktury a kapacity jiných technických zařízení k nakládání 

s odpady má zásluhu na tomto stavu také právní prostředí upravující nakládání s odpady, 

tak jak bylo do nedávné doby nastaveno a jeho ekonomické nástroje, které činily 

odstraňování určitých druhů odpadů formou skládkování nejlevnějším a nejjednodušším 

způsobem. V poslední době se však hlavně díky zapracování směrnic z EU do legislativy 

ČR situace podstatně změnila. Největší vliv mělo přijetí zákona č. 185/2001 Sb.,                

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zejména 

pak rozšíření počtu druhů odpadů, které se nesmějí ukládat na skládky. Jejich přehled dnes 

uvádí příloha č. 8 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,                

o podrobnostech nakládání s odpady. Významný vliv má též zákon č. 477/2001 Sb.,           

o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá 

zvyšovat podíl recyklace a celkového využití vzniklého obalového odpadu a následně tak 
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omezuje jeho skládkování. [2] Celkový soulad se směrnicemi EU se všemi normami a 

závazky ČR pro materiálovou recyklaci a energetické využití má přinést nový zákon 

upravující nakládání s odpady, který má nabýt účinnosti tohoto roku. Technologická 

zařízení v dnešní době umožňují zhodnocení téměř každého druhu odpadu. Míra 

materiálové recyklace a energetického využití odpadů tak závisí hlavně na ekonomické 

rentabilitě použitého procesu. Cílem této bakalářské práce je zmapovat dostupné 

technologie  pro materiálové, surovinové a energetické využití určitých odpadů. 
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2. Charakteristiky základních zpracovatelských 

technologií  

2.1. Materiálové využití odpadů 

Dle zákona č. 185/2001 se materiálovým využitím odpadů rozumí náhrada 

prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, 

nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, 

s výjimkou bezprostředního získání energie. Materiálové využití odpadů má přednost před 

jiným způsobem využití [3].  

To znamená, že cílem materiálového využití je získat dostupnými technologiemi, 

co největší podíl užitných složek z odpadů. Aby mohlo materiálové využití fungovat v co 

největší míře, je potřeba vyspělých a efektivních zpracovatelských technologií v kombinaci 

s vhodně nastaveným ekonomickým a legislativním prostředím pro nakládání s odpady. 

Základním úkolem všech zpracovatelských technologií materiálového zhodnocení 

odpadů, je získání užitné suroviny pro další využití. U některých odpadů se 

bezodpadovými technologickými postupy dají materiálově využít odpady téměř beze 

zbytku a bez náročnějších úprav. V drtivé většině  případů je však nezbytné pro získání 

užitné složky z odpadu použít speciálních technologií. Technologické postupy zpracování 

jsou zpravidla několikastupňové a zahrnují různé druhy fyzikálních, chemických, 

biologických a termických metod. 

 

2.2. Energetické využití odpadů 

Energetické využití odpadů omezuje využívání primárních přírodních zdrojů jako 

paliva a zároveň omezuje množství vzniklého odpadu. V hierarchii nakládání s odpady je 

až za surovinovým využitím, ale je nadřazeno odstraňování odpadů. Energetické 

zhodnocení odpadů probíhá v drtivé většině jejich spalování a následným využitím 

vzniklého tepla. Zatím malý podíl na celkové energetické bilanci má výroba bioplynu a 

jímání a spalování skládkových plynů. 
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2.2.1. Spalování odpadů 

Termický způsob  je schopen zajistit využití a minimalizaci velkého objemu 

různorodých odpadů.  Jedná se o kontrolovatelný proces oxidace tuhých, kapalných nebo 

plynných látek na CO2, vodu, popel a další látky. [4]  Při oxidaci dochází k uvolnění tepla, 

které je zdrojem energie. Spalování odpadů tedy představuje využití jejich energetického 

potenciálu. Tím je dosaženo úspor primárních neobnovitelných surovin, energií potřebných 

na jejich získání a také snížení devastace životního prostředí. V dnešní době jsou spalovny 

a jejich technologie čištění spalin na velmi vysoké úrovni (obr. č. 1), takže při správném 

provozu těchto zařízení nedochází k bezprostřednímu ohrožení životního prostředí.  

Dalším způsobem energetického využití spalováním, je použití vhodných odpadů jako 

alternativních paliv v různých provozech (cementárny, uhelné elektrárny, apod.). Ve 

vhodných zařízeních se za účelem získání energie spaluje také organický odpad (dřevěný 

odpad a některé odpady ze zemědělství). 

 

Obr. 1 – Schéma spalovny odpadů [4] 

2.2.2. Výroba bioplynu 

Bioplynový reaktor 

Výroba bioplynu je dalším možným způsobem energického využití odpadů. 

K výrobě bioplynu jsou vhodné odpady obsahující organické složky, tzv. biomasa.   
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Biomasa může obsahovat: 

• exkrementy hospodářských zvířat (kejda, trus, hnůj. močůvka, hnojůvka, 

podestýlka, atd.), 

• fytomasu – siláže, senáže, vybrané části rostlin, ekonomicky neprodejné 

produkty (např. nezkrmené zbytky krmiv, apod), 

• odpady ze zpracovatelského a potravinářského průmyslu (mlékáren, jatek, 

lihovarů, cukrovarů, apod.), 

• specifické a speciální odpady (např. bioodpady z chemické výroby, masokostní 

moučka, atd.), 

• biofrakci z tříděného komunálního odpadu, 

• kaly z čištění odpadních vod. [5] 

 

Proces vzniku bioplynu probíhá v nádržích bez přístupu, je to metoda                  

tzv. anaerobní digesce. Vhodná hmota je dávkována do hermeticky uzavíratelné nádrže, 

kde se pomocí bakterií rozkládá, přičemž vzniká bioplyn. Bioplyn se skládá převážně 

s metanu a oxidu uhličitého. Plyn je jímán a následně v kogeneračních jednotkách 

přeměňován buď na tepelnou nebo elektrickou energii. Ideální teplota pro průběh procesu 

je kolem 40 oC. Hodnota pH by měla být regulována tak, aby bylo vytvořeno zhruba 

neutrální prostředí. Zdržení hmoty v reaktorech je kolem 20 dnů. Po této době dojde 

k vyprázdnění zbývající hmoty. Tekutý i tuhý podíl zbytkové hmoty lze využít jako 

hnojivo.  

 

Využití skládkového plynu 

Další možností získání bioplynu je jímání plynu ze skládek. Tento plyn vzniká 

naprosto shodným způsobem jako reaktorový bioplyn, tedy postupnou přeměnou 

biologicky rozložitelného substrátu působením acidogenních a methanogenních bakterií. 

Vzniklý plyn je jímán pomocí jímacích studní odkud je svodným potrubím přiváděn ke 

kompresní stanici, odkud je pak dále plynovodem dopravován ke kogenerační jednotce, 

kde se spalováním přeměňuje na tepelnou potažmo elektrickou energii. 
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3. Zpracovatelské technologie pro jednotlivé 

druhy odpadů 

3.1. Využití stavebního a demoličního odpadu 

Do stavební odpadu patří: beton, cihla, hrubá a jemná keramika, výrobky ze sádry a 

azbestu,  dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy, slitiny kovů, vytěžená 

zemina, izolační materiály, směsný stavební a demoliční odpad. Recyklaci stavebních a 

demoličních odpadů je složitý technologický proces, vyžadující jednak vysoce kvalitní 

strojní technologii a také odpovídající kvalifikovaný obslužný personál. Při recyklaci 

stavebních a demoličních odpadů jsou v evropských podmínkách využívány buď 

stacionární nebo mobilní recyklační linky. 

3.1.1. Stacionární recyklační linky 

Moderní stacionární recyklační linky jsou charakteristické velmi rozsáhlým 

souborem strojů – drtičů, třídičů, vodních či pneumatických separátorů, atd. Uspořádání je 

voleno vždy tak, aby bylo co nejvíce variabilní a umožnilo reagovat na okamžité odlišnosti 

v požadavcích na výrobu recyklátů. Tato pracoviště bývají většinou vybavena i vlastní 

laboratoří, která slouží ke kontrole a řízení jakosti produktu. Blokové schéma stacionární 

linky je zobrazeno na obrázku číslo 2. 

Základním předpokladem získání kvalitního recyklátu je i odpovídající kvalita 

přijímaného stavebního a demoličního odpadu, tu zajišťuje vstupní kontrola při příjmu 

sutě. Přijímaná stavební suť je v prostoru recyklační linky skladována odděleně podle 

druhu. Z důvodů přesné evidence zpracovávaných matriálů jsou moderní stacionární linky 

vybaveny přesným systémem vážení. Veškeré provozované stacionární linky mají 

minimálně dvoustupňový systém drcení stavební sutě. Primární drtič bývá jedno nebo 

dvouvzpěrný čelisťový. Účelem primárního drtiče je provést předdrcení největších kusů. 

Výstupní štěrbina bývá nastavována běžně mezi 150 – 250 mm. Při drcení přitom vzniká 

minimální podíl jemných částic, které by obsahovaly kvalitní recykláž (např. betonový).   

Po průchodu stavební sutě čelisťovým drtičem je zařazen odlučovač železa. Ten odděluje 

feromagnetické částice.  
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Obr. 2 – Blokové schéma stacionární recyklační linky stavebních odpadů [6] 

 

Nevýhodou jeho zařazení již za primární čelisťový drtič je však v případě drcení 

větších železobetonových prvků nedostatečné oddělení zbytků betonů od ocelové výztuže. 

Toho lze dosáhnou pouze v případě odrazového drtič, proto i za něj je zařazen další 

magnetický separátor. Zařazením vibračního třídiče za magnetický separátor dochází 

k odhlinění recyklátu. Odhliněný materiál může být dopravován buď v celém množství do 

odrazového drtiče, nebo jenom jeho část, která má vyšší zrnitost, než je požadovaná frakce. 

V naznačeném případě jsou nižší provozní náklady, ale také nižší kvalita recyklátu, 

zejména tvarový index a pevnostní vlastnosti. Soustava vibračního třídiče s čelisťovým 

drtičem je doplněna účinným systémem odsávání prachu. V odrazovém drtiči dochází 

vlivem dynamického úderu k rozlomení drceného materiálu v místě jeho trhlin a dalších 

narušení. Je tak získáván již velmi kvalitní recyklát s vysokou ostrohraností, tvarovým 

indexem a také vysokou pevností. Takto zdrobněný materiál je pásovým dopravníkem 
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vynášen k dalšímu magnetickému separátoru pro odloučení železa a odtud do vodního 

separátoru. Vodní separátory slouží v recyklačních linkách pro dokonalé odloučení 

jemných prachových částic z recyklátů a dále i pro separaci nežádoucích příměsí, zejména 

s nižší specifickou hmotností. Z vodního separátoru tak vycházejí tři materiálové proudy: 

• vysoce kvalitní praný granulát 

• cizorodé materiály a příměsi s nízkou specifickou hmotností (dřevo,                                

plasty, apod.                                  

• voda obsahující vysoký podíl drobných a prachových částic < 2 mm. 

Za vodním odlučovačem jsou zařazeny vibrační třídiče, které třídí vypraný granulát 

do požadovaných frakcí podle předpokládaného účelu použití. Na vibrační třídič navazují 

dlouhé pásové dopravníky, které vynášejí vyrobené recykláty do míst jejich skladování. Je 

přitom snaha, aby docházelo k minimalizaci manipulace s vyrobeným recyklátem. To je 

významná odlišnost od mobilních či většiny semimobilních recyklačních linek. Zabraňuje 

se tak jeho poškozování a znečišťování způsobené další manipulací. Úprava materiálů na 

stacionárních linkách je výrobně značně nákladná a proto se nepředpokládá jejich využití 

jako běžný zásypový materiál. Využívají se zejména jako plniva při výrobě betonů a 

obalovaných směsí atd. [6]  

3.1.2. Mobilní recyklační linky 

Kvůli vysokým finančním nákladům na dopravu upravované suroviny má u nás 

recyklace stavebního odpadu na stacionárních linkách jen velmi malé uplatnění. Stále více 

se však uplatňuje používání mobilních a semi-mobilních úpraven. Tyto úpravny jsou 

používány přímo v místě vzniku odpadu nebo jeho nahromadění. Tím pádem odpadají 

náklady na přepravu a výroba recyklátu se výrazně zlevňuje. Třídiče jsou na místo 

přepravovány na návěsu, mohou být i kontejnerového typu. Mobilní třídiče mají oproti 

semi-mobilním tu výhodu, že mají svůj vlastní pohon a  můžou se samovolně pohybovat. 

Takové úpravny mají většinou drtič a určitý systém třídění, většinou to bývá bubnové síto, 

nebo vibrační třídič se systémem sít. Vyrábí se ovšem také jen samostatné mobilní třídící 

linky. [6] Mobilní recyklační linka je znázorněno na obrázku č. 3 její blokové schéma pak 

na obrázku č. 4. 
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Vysvětlivky: 1) vibrační podavač 2) odrazový drtič 3) hnací motor (dieselový agregát), 4) magnetický 

separátor 5) vibrační třídič 6) zpětný pás 

Obr. 3 - Kombinovaná mobilní recyklační linka se zpětným vedením nadsítného [7] 

 

 

Obr. 4 - Schéma kombinované mobilní recyklační linky se zpětným vedením [7] 

3.1.3. Zpracování dřevěného odpadu z demolicí 

Dřevěný odpad z demolic bývá různě znečištěn, např. sutí nebo kovovými 

příměsemi (zárubně, kování, atd.). Kvůli tomuto znečištění není možné takovou dřevní 

hmotu zpracovávat na klasických rychloběžných štěpkovačích, protože nežádoucí příměsi 

by poškodily části rotoru. Vhodné pro recyklaci tohoto druhu odpadu jsou pomaloběžné 

drtiče s  hydraulickým jištěním proti přetížení, které jsou ideálním řešením pro tento 

materiál. Jsou určené jak na drcení veškeré dřevní hmoty, tak i na drcení sutě a betonových 

bloků včetně výztuže. Vyrábějí se buď stacionární s elektromotory nebo mobilní motorové. 

Veškerá pohonná část je hydraulická. To umožňuje účinný způsob jištění proti přetížení a 

snadnou reverzaci. Výstupní frakce je do 200 mm. Po magnetické separaci kovových částic 
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se dá podle kvality výstupu přímo použít, nebo se po prosetí zpracuje na požadovanou 

frakci v následujícím rychloběžném štěpkovači. Pro prosévání se nejlépe hodí bubnové  

prosévače pro těžko tříditelné materiály. Materiál je při průchodu strojem neustále 

nakypřován, což umožní dokonalé vytřídění bez ohledu na vlhkost a lepivost materiálu. 

Pomaloběžné drtiče dosahují podle typu dřevní hmoty výkon 10 až 190 tun za hodinu. 

 

3.2. Zpracování plastových odpadů 

Na světě i u nás bylo vyprodukováno a každý den se stále produkuje obrovské 

množství plastového odpadu. Výroba plastů je náročná na spotřebu energie i na spotřebu 

primárních surovin. Proto je nezbytné využití plastového odpadu v co možná nejvyšší 

míře. Složení plastového odpadu je různorodé. Pro všechny známé plasty, které se staly 

odpadem však existují v současné době vhodné postupy pro jejich využití. Který z nich je 

vhodný použít v konkrétním případě, záleží na enviromentálních, ekonomických a 

technologických přístupech. Důležitou roli, jako u všech ostatních odpadů tady hraje také 

přijatá legislativní opatření. Odpadní plasty mohou být v zásadě  využívány třemi způsoby: 

materiálová recyklace, surovinová, recyklace nebo energetické využití. 

3.2.1. Materiálová recyklace 

Vyžaduje odpadní plasty jednoho druhu. Typické jsou odpady z výrobních nebo 

zpracovatelských provozů, přepravní obaly nebo odpadní fólie ze zemědělství. Druhou 

možností pro materiálovou recyklaci je propracovaný systém sběru jednotlivých druhů 

odpadů. Materiálový způsob recyklace je už dlouho úspěšný. Nemá vysoké energetické 

nároky, zpracovatelské náklady jsou únosné a recyklované výrobky se dobře uplatňují na 

trhu. Typickým příkladem je u nás recyklace PET odpadů, schéma a popis recyklační linky 

je uvedeno níže obr. 6, nebo v Německu velmi rozšířená recyklace pěnového polystyrenu. 

Polystyrenový odpad je podrcen, vyčištěn a používá se pro výrobu nových tvarovaných 

dílů, k výrobě lehčených betonů atd. [8] 

Materiálová recyklace směsí odpadních plastů je s ohledem na kvantitativně velkou 

část drobných, smíchaných a znečištěných odpadů účelná jen v malém rozsahu. Třídění a 

čištění vyvolávají většinou vysokou spotřebu vody, energie a tím i značné náklady. To je 

vzhledem k získávanému výstupu v rozporu s enviromentálními a ekonomickými hledisky. 

Přesto existují zařízení, které jsou schopny, získat jednotlivé složky plastového odpadu i ze 
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směsných komunálních odpadů. Jedna taková plně automatická třídící linka (Sortec 3.1, 

schéma obr. 5) byla v roce 2002 spuštěna v Německu. Mimo jinak běžně používaných 

třídících systému využívá také, optické třídiče založených na detekci pomocí NIR čidla 

(Near Infra-Red, zkr. NIR), které je schopno zpracovat okolo 20 000 údajů za sekundu a 

roztřídit tak jednotlivé druhy plastových odpadů. [9] 

 

 

Obr. 5 - Schéma recyklační linky pro třídění jednotlivých plastů ze směsných 
odpadů [9] 

 

 

Recyklace PET plastů 

Nové řešení pro recyklaci PET lahví bylo vyvinuto společností Retech Recycling 

Technology ze Švédska. Toto řešení je jednodušší a méně nákladné, než obdobné systémy. 
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Linka zabírá 150 m2, maximální kapacita této linky je  800 kg/h, přičemž výtěžnost čistých 

PET šupinek je 90 %. Spotřeba elektrické energie je 230 kW/h, spotřeba vody je asi 200 

m3 na 1000 tun zpracovávaného odpadu, potřeba přívodu vzduchu 900m3/h.  Linku řídí     

1 pracovník další 4 se starají o její chod. Zařízení je určeno k výrobě PET šupinek pro 

výrobu obalů použitelných i v potravinovém průmyslu.  

 

 

Obr. 6 – Recyklační linka PET plastů [10] 

 

Technický popis linky: 

Ze vstupního zásobníku (10) o obsahu 18 m3 je  dávkovačem (11) kontinuálně 

přiváděn vstupní materiál do dvou hřídelového drtiče (12), kde se drtí na pásky. Takto 

předupravený materiál je dopravním pásem (13) přiváděn do granulátoru (20), který PET 

pásky drtí na šupinky o rozměru 12 mm. Podrcený materiál je pak tříděn na samo čistících 

vibračních sítech (21), kde se od PET šupinek oddělují nečistoty a voda použitá při 

granulaci. Pro cirkulaci vody z granulátoru slouží  zásobník (22) a pumpa s rozvody (23). 

Další fází je mytí. Šnekovým dopravníkem (30) jsou PET šupinky dopravovány do mycího 

stroje (31), dále jsou pak na vibračním sítě (32) odstraněny nečistoty a produkt je 

odvodňován. Cirkulaci vody pro mycí stroje obstarává zásobník horké vody o obsahu 15 

m3(33) a pumpa s rozvody (34). Po mytí  následuje proplachování. Dopravním šnekem 

(40) jsou PET šupinky dopravovány do proplachovacího stroje (41). Po propláchnutí jsou 

jako v předešlých postupech na vibračních sítech (42) odstraněny zbylé nečistoty a šupinky 

jsou odvodněny.  Cirkulace vody pro proplachovací zařízení obstarává zásobník horké 

vody o obsahu 15 m3 (43) a čerpadlo s příslušenstvím (44). Po propláchnutí je materiál 

přiváděn do flotační nádrže (50) se třemi rotačními bubny s lopatkami. V plovoucí frakci 

jsou víčka a kroužky, které jsou stírány, sušeny a odvedeny do zásobníku. Potopená frakce 
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ve které jsou PET se zbytky nečistot je přiváděna na vibrační síta (51), kde je zbavena 

nečistot a odvodněna. Přísun vody pro flotační zařízení zajišťuje zásobník vody obsah 10 

m3 (52) a čerpadla s příslušenstvím (53). Zásobník vody (54) slouží pro sběr vody  která je 

pak recyklována a přiváděna zpět do zásobníku (52).  Vytříděné PET šupinky jsou pak 

přiváděny do odstředivky s rotačním sítem (60), kde dochází k oddělení zbytkové vody 

z umytých šupinek. Voda z odstředivky je odváděna čerpadly a příslušenstvím (61). 

Následuje  pneumatický transport pomocí větráku (71) a ventilačního příslušenství (72) do  

spirálového vzduchového sušiče (70). Ze sušiče přechází materiál do odstředivky (80), kde 

dochází k  separaci šupinek od recyklačního dopravného vzduchu. Z odstředivky 

přecházejí čisté PET šupinky do rotačního válce (81), který zajišťuje jejich dopravu  do 

dvoucestné násypky (82), ze které se materiál plní do připravených nádob. Vše je ovládáno 

zařízením s displejem (100). [10] 

3.2.2. Surovinová recyklace 

Postupy surovinové recyklace umožňují látkově znovu využít velká množství 

odpadních plastů. Odpadní plasty se štěpí na výchozí látky nebo na chemické nebo 

petrochemické suroviny, které lze znovu použít k výrobě nových plastů nebo jiných 

produktů. Plasty jako polyethylentereftalát (PET), polyamid (Pa), polyuretan (PUR) se 

mohou speciálními rozpouštěcími postupy štěpit vodou nebo alkoholy na výchozí 

monomery.  Pro směsi odpadních plastů, především polyethylen (PE), polypropylen, 

polystyren (PS) a polvinylchlorid (PVC) přicházejí v úvahu termické postupy, které 

zahrnují: 

• výrobu syntézního plynu termickým štěpením v přítomnosti kyslíku, 

• pyrolýzu termickým štěpením v nepřítomnosti kyslíku, 

• výrobu termického plynu štěpením za přítomnosti vodíku. [8] 

3.2.3. Energetické využití 

Vzhledem ke složení plastů a jejich vysoké výhřevnosti, je energetické využití, 

v zařízeních k tomu určeným, ideálním řešením pro plastové odpady, které nelze využít 

pro materiálovou nebo surovinovou recyklaci. Převážně jsou to odpady znečištěné příměsi 

jiných látek, často nebezpečných odpadů. Spalování s využitím energie je pro takové plasty 

z hlediska ochrany životního prostředí a hospodárnosti jediným rozumným způsobem 

využití. Dají se spalovat ve speciálních spalovnách, částečně i v uhelných elektrárnách a 
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velký význam mají i pro vysoké pece. U vysokých pecí se dá říct, že jsou využívány jak 

energeticky, tak surovinově, kde vzniklý plyn z odpadních plastů slouží k redukci oxidů 

železa a zbylý plyn se spaluje a používá pro ohřev pece a výrobu elektřiny.  [8]  

 

3.3. Využití komunálního odpadu 

Produkce komunálního odpadu dosahuje ročně přes 3 000 000 tun. Až dosud drtivá 

většina končila na skládkách. Díky nové koncepci nakládání s odpady se situace pomalu 

začíná zlepšovat a stále větší podíl komunálního  odpadu se začíná zhodnocovat. Zatím 

před materiálovým a surovinovým využitím převažuje využití energetické, což není úplně 

správné, ale tento stav je lepší, než kdyby odpad končil na skládkách.  

3.3.1. Energetické využití 

Energeticky je komunální odpad využíván spalováním v zařízeních k tomu 

určeným. Komunální odpad má výhřevnost 8 000 – 12 000 kJ*kg-1, což je výhřevnost 

srovnatelná s lignitem. Část vytříděného biologicky rozložitelného komunálního odpadu je 

také využitelná pro výrobu bioplynu v bioreaktorech. 

3.3.2. Materiálové využití 

Komunální odpad má různorodé složení a jeho velký podíl  je recyklovatelný. Aby 

mohl být recyklován je nezbytné ho roztřídit na jednotlivé složky. K třídění komunálních 

odpadů slouží mechanizované třídící systémy. Jednotlivé prvky mechanizovaných třídících 

systémů jsou v různých zařízeních totožné, podobné, případně principielně odlišné a          

v technologickém procesu různě umístěné. U většiny třídících linek je na začátku použito 

razantních typů drtičů, což vede ke ztrátě tvarových a rozměrových vlastností jednotlivých 

skupin odpadů. Místo drtiče je možno použít autogenní mlýn. Zde se odpady navzájem 

melou a drtí v šikmo uloženém bubnu poháněném válci. Dochází zde k rozdělení odpadu 

na jednotlivé frakce a to podle velikosti a hustoty (flexibilní části - např. provazy, hadry, 

plastové fólie se přitom sbalují do dlouhého provazce, který plave na povrchu ostatního 

odpadu a dá se snadno od ostatní části oddělit). Dalším stupněm třídění je separace            

v bubnovém sítě. Zde se oddělí téměř všechny biogenní odpady a papír, který byl po 

navlhčení odpadů v bubnu potrhán a sbalil se do kousků kulovitého tvaru. Sítem 

propadnou ovšem také v kompostu nežádoucí části odpadů (střepy, kameny apod.). Teprve 
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po částečné fermentaci lze poté z této části tyto nežádoucí předměty oddělit. Nadsítný 

podíl, který je charakteristický částicemi odpadu větší zrnitosti a které již nejsou navzájem 

vázány, je dále rozdělen na jednotlivé produkty za využití následujících principů 

seřazených v optimálním pořadí: 

•  magnetické odstranění kovových magnetických materiálů, 

•  separace lehkých plastů (princip sání ventilátoru), 

•  separace ostatních nerecyklovatelných druhů (boty, kůže, hadry) na šikmém     

dopravníku (tato složka je vhodná ke spálení), 

•  ostatní částice propadající pod pás. 

Ty jsou dále tříděny: 

•  kovové, vodivé, nemagnetické materiály (separátor neželezných kovů), 

•  konečné dotřídění (balistický separátor). 

Těžká frakce z balistického třídění může být buď konečným odpadem, nebo je 

možno chápat ji jako meziprodukt a přes drtič ji vrátit zpět na začátek třídícího procesu. 

3.3.3. Mechanicko-biologická úprava zbytkového směsného odpadu 

Zbytkový směsný odpad, je takový z něhož již byly vytříděny recyklovatelné 

složky. Přestože už byl upravován nesmí se sládkovat, pokud jeho výhřevnost překračuje 

povolenou normu 6000 kJ*kg-1 (toto nařízení bylo přijato v řadě evropských zemí, v ČR 

dosud neplatí, ale po přijetí směrnic z EU bude obdobné zařízení zapracováno i do naší 

legislativy). Aby se tedy mohl tento odpad odstraňovat skládkováním musí se ještě dále 

upravovat.   

Zde je uveden stručný popis zařízení pro zpracování směšného odpadu,  které bylo 

v roce 2005 vybudováno v Rakousku. Zařízení je určeno výhradně pro dále 

nezpracovatelný směsný komunální odpad. Na počátku se z přivezeného odpadu oddělují 

předměty větší než 160 mm, které se shromažďují v kontejnerech  a jsou rovnou využívány 

energeticky. Na magnetickém separátoru se oddělují kovy. Odpad se pak několikrát drtí a 

opětovně separuje (používány jsou pneumatické separátory a separace plavením). Cílem je 

oddělit lehkou frakci (nadsítné), v níž jsou zejména plasty, papír a biologicky rozložitelný 

podíl. Těžká frakce (podsítné) se provzdušňuje, zvlhčuje a jde do boxů, kde podstupuje 

aerobní vyhnívání. Pak se znova prosívá, aby se opětovně oddělila využitelná lehká frakce. 

Lehká frakce (nadsítné) je průmyslová surovina, kterou je možno využít nejen energeticky, 
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ale po dalším dotřídění také materiálově. Této frakce se však především využívá jako 

náhradní palivo v cementárnách nebo hutích ve formě energetických pelet. Podsítná, těžká 

frakce končí po vyhnití na skládce. Linka tak ze zbytkového odpadu vytřídí zhruba 34 % 

materiálu k energickému využití, 27 % z hmotnosti se vytratí při kompostování a výparem, 

3 % tvoří vytříděné kovy a zhruba 36 % z původního odpadu končí na skládce.  

 

3.4. Odpady z výroby, zpracování distribuce a používání 

tiskařských barev 

Součástí těchto odpadů jsou tiskové barvy, obaly od surovin, odpadní vody, hořlavé 

kapaliny a potištěný materiál. Znečištěná rozpouštědla, která vznikají při čištění výrobních 

či tiskařských strojů se regenerují destilací a pak se znovu používají. Destilace se provádí 

přímo u výrobců nebo větších tiskáren, menší tiskárny využívají servisní firmy.               

Při čistících a zpracovatelských procesech vznikají také odpadní vody, které jsou 

předčištěny přímo ve výrobních závodech.  

Tiskové barvy pro novinový tisk se recyklují pomocí vakuové destilace a filtrace. 

Recyklace složitějších tiskových barev je obtížnější a využívají se hlavně do směsných, 

alternativních paliv, stejně jako odpady vzniklé při jejich úpravě (rozpouštědla). 

 Potištěný plastový odpad nemá podle výzkumu žádný negativní vliv na běžné 

způsoby recyklace plastů. Potíže vznikají jen u barev s obsahem diaryl pigmentů. Tyto 

plasty se nerecyklují a využívají se jako alternativní palivo. 

 Odpad tvořený potištěným papírem jako lepenkové obaly, časopisy, noviny a 

zušlechtěný papír, jako např. sáčky, jsou typickými příklady papírového odpadu, který se 

stále větší měrou recykluje, ale zatím také hojně spaluje či sládkuje. Recyklace vyžaduje 

sběr, rozvláknění, vyčištění, odbarvení a použití  recyklované vlákniny jako součásti 

papíroviny pro následnou výrobu papíru nebo lepenky. Pro méně náročné produkty, jako 

jsou vlnité nebo šedé lepenky, kde barva a bělost výrobku nejsou důležité, se vyžaduje 

pouze rozvláknění a vyčištění, zatímco odbarvovací procesy se vynechávají. Odbarvování 

se provádí dvěma metodami, které pracují na základě chemických činidel reagujících 

s pojivou složkou tiskové barvy. Jsou to metody praní a flotace. Praní používá detergenty, 

smáčedla a další chemikálie. Sloužící k tomu, aby se barva stala hydrofilní. Menší částice 

barvy (typický rozměr menší než 10 µm), hlinka a ostatní plnidla papíru se potom            
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na jemném sítu z vláken papíru vymyjí. I když tato technika hraje mezi odbarvovacími 

procesy významnou roli, ke zvládnutí dnešního tiskového odpadu již sama nedostačuje. 

Flotační odbarvovací metoda využívá pěnicích a dispergenčních činidel, jejichž účinkem 

se barva stane hydrofobní. Vláknina je pak neustále provzdušňována a po přidání sběrných 

chemických přísad se částečky barvy navzájem shlukují, vyplouvají k povrchu flotační 

komory a tam se stíráním odstraňují. Flotační systémy jsou nejúčinnější při odstraňování 

částic tiskových barev o velikosti 10 – 100 µm a jsou nezbytnou součástí každého 

moderního odbarvovacího zařízení na zpracování papírového odpadu. Nové závody 

používají praní i flotaci, ale také návazné disperzní procesy, které všechny zbylé částice 

barev a znečištění štěpí na malé, okem neviditelné, částice. Volba a složitost čistících a 

odbarvovacích procesů záleží na typech tiskových barev a technologiích laků, jež jsou 

přítomny ve zpracovávaném papírovém odpadu. Například barvy a laky na vodní bázi se 

lépe odstraní praním než flotací. [11] 

 

3.5. Odpady ze spalování  

Významnou skupinu odpadů tvoří produkty spalování. Zdroji odpadů jsou topeniště 

a spalovací zařízení na černé a hnědé uhlí, lignit, koks, topeniště na dřevo, spalovny 

komunálního a nebezpečného odpadu. Produkce tuhých zbytků po spalování tvoří podle 

druhu spalovaného materiálu 10 – 40 hmotnostních % spáleného materiálu. Většina těchto 

odpadů je dále materiálově využitelná a označuje se jako vedlejší energetické produkty. Při 

spalování, pyrolýze nebo zplyňování  vznikají další odpady. Jsou to struska, popílek, 

spaliny a kaly z čištění spalin. 

3.5.1. Čištění spalin 

Do systému čištění vstupují spaliny s různou koncentrací znečišťujících látek,  to 

závisí na druhu spalovaného materiálu a na konstrukci spalovacího zařízení.  V průměru 

obsahují tuhé znečišťující látky (TZL) v množství 4 g*m-3. TZL obsahují těžké kovy a 

nespálené uhlovodíky, HCl, HF, SO2 a NOx. Mezi tuhé odpady řadíme popel, strusku, 

popílek a kaly z mokrých metod čištění spalin. Popílek je při spalování odpadů řádově 

nebezpečnější než škvára či popel. Obsahuje kovové oxidy s vysokým podílem těžkých 

kovů a může být kontaminován polychlorovanými dibenzodioxiny a dibenzofurany, patří 

tedy mezi nebezpečné odpady. Popílek ze spalin se z části zachytí přímo v prostorách 
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kotle, větší část se však zachytí až v systému čištění spalin. Součástí spalovací  nebo 

pyrolýzní jednotky jsou vždy zařízení na odloučení prachových emisí, většinou tvořených 

popílkem. Aby se vyhovělo předepsaným a stále se zpřísňujícím hodnotám koncentrací 

tuhých znečišťujících látek ve vypouštěných spalinách, provádí se odloučení 

dvoustupňově. V současných jednotkách se většinou jako první stupeň zařazují 

elektrostatické filtry (odlučovače), jako druhý stupeň filtry tkaninové. [11] 

 

Elektrostatické odlučovače 

Jsou to účinná zařízení vhodná k odlučování TZL z odpadních a technologických 

plynů. Uplatňují se nejen ve spalovnách odpadů, ale i elektrárnách, teplárnách, 

cementárnách, hutnictví a chemickém průmyslu. Čištění odpadních plynů se provádí 

pomocí elektrostatických odlučovačů a tkaninových filtrů. 

 Princip elektrostatického odlučování prachu z plynů spočívá ve využití 

přitažlivých sil mezi elektricky nabitými částicemi prachu a opačně nabitou usazovací 

elektrodou. Aktivní prostor elektrického odlučovače tvoří soustava vysokonapěťových a 

usazovacích elektrod vzájemně umístěných do řad v daných roztečích. Na vysokonapěťové 

elektrody se přivádí velmi vysoké stejnosměrné záporné napětí 30 – 100 kV, usazovací 

elektrody jsou uzemněny. Takto vzniká mezi elektrodami silné elektrické pole a koronový 

výboj. Částice prachu obsažené v proudu plynu procházejí prostorem mez elektrodami a 

získávají záporný náboj. Působením silného elektrického pole jsou nabité částce 

přitahovány na povrch usazovacích elektrod, kde se usazují. Vysokonapěťové elektrody 

mají tvar drátů, situovaných do řad, usazovací elektrody jsou deskové konstrukce. 

Mechanickým oklepáváním kladivy ovládanými vačkou se prach z usazovacích elektrod 

uvolňuje a padá do výsypky, odkud je kontinuálně odváděn k dalšímu využití nebo 

k odstranění. 

 Elektrostatické odlučovače se instalují pro velké průtoky odpadních plynů. 

Rychlost spalin bývá až 0,2 m*s-1, tlaková ztráta je pouze 20 – 50 Pa. Plocha usazovacích 

elektrod bývá 100 – 15 000 m2, velikost odlučovaných částic 0,01 – 60 µm. Jsou 

použitelné pro odlučování prachu z plynu s teplotou až 380 oC. Účinnost odlučování je 

vyšší než 99 %, požadovaná koncentrace TZL 10 mg*m-3 je však pro elektrostatické 

odlučovače nedosažitelná, proto je zapotřebí dalšího stupně čištění. 
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Tkaninové filtry se používají k odstraňování prachových části ze spalin jako 

doplněk za elektrostatické odlučovače. Mají schopnost zachytit i ty částice, které nelze  

zachytit v elektrostatických odlučovačích. Princip funkce tkaninových filtrů spočívá 

v průchodu spalin přes vrstvu filtračního koláče, který se tvoří při filtraci na filtrační 

tkanině svisle zavěšených filtračních elementů. To umožňuje odstranění i těch 

nejjemnějších částic, jak vyžadují platné emisní limity. Filtrační koláč se tvoří na vnější 

straně rukávu. Odstraňuje se periodicky (1 – 5 s) napnutím filtrační tkaniny při pulsním 

tlakovém rázu čisticího vzduchu do vnitřní části filtračního rukávu. Účinkem pulsů 

stlačeného vzduchu dojde k odtržení usazené vrstvy od vnějšího povrchu tkaniny. Některé 

typy tkaninových filtrů používají i mechanické otřepávání filtrační tkaniny. Odstraněný 

prachový koláč padá gravitací do výsypky. Regenerační proces se řídí na základě tlakové 

ztráty tkaninového filtru nebo podle pevného časového intervalu tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému zvyšování tlakové ztráty a aby byla na filtrační tkanině stálá zbytková 

vrstva prachu, která zvyšuje filtrační účinek tkaninového filtru. Filtrační tkaniny se 

vyrábějí buď tkaním nebo dnes převažujícím vpichováním. Tkaniny mohou být 

z přírodních i syntetických vláken, důležitá je pro ně odolnost proti teplotě a chemickému 

působení. Pro filtrační vlastnosti tkanin jsou významné: 

• Prodyšnost – vyjadřuje měrný průtok plynu tkaninou při dosažení jednotné 

tlakové ztráty 200 Pa.   Obvykle   dosahuje  hodnot   kolem 102 l*m-2*s-1, 

• Měrné zatížení filtrační tkaniny – vyjadřuje výrobcem doporučenou hodnotu 

průtoku plynu tkaninou v ustáleném stavu při běžných tlakových ztrátách uvádí 

se v m3*m-2*s-1, 

• Odlučivost – rozdíl mezi vstupní a výstupní koncentrací prachu v plynu 

vztažený ke vstupní koncentraci, 

• Jímavost – množství prachu, který pojme jednotka plochy filtru při maximálně 

únosné tlakové ztrátě. [11] 

3.5.2. Popílek 

Produkce popílku je prakticky stálá a činí zhruba 2,5 % spáleného materiálu. 

Popílky ze spalování odpadů jsou dále upravovány extrakcí a silicifikací. Po úpravě a 

stabilizaci jsou popílky ze spaloven odpadů skládkovány. 
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Jinak je to s popílky ze spalování koksu, hnědého a černého uhlí. Je to chemicky 

inertní materiál, složený převážně z SiO2 + Al2O3. Tyto popílky  nabízejí řadu uplatnění. 

Musí se však jednat o popílky plavené, čerstvé neplavené popílky jsou obvykle toxické, 

což bylo prokázáno mnoha exaktními pokusy. Vzhledem k obrovské produkci popílku se 

nabízí velká surovinová, energetická i enviromentální úspora. V současné době je však ČR 

využíváno asi jen 20 % vyprodukovaného objemu. Nejrozšířenější způsob využití 

v tuzemských podmínkách je aplikace ve stavebnictví a stavitelství. [10] Popílek se 

používá jako přísada při výrobě nejrůznějších materiálů, jako beton, pórobeton, maltoviny, 

cihly apod. Vhodná příměs popílků zlepšuje vlastnosti vyráběných materiálů. Snižuje 

vývin tepla při hydratizaci pojiv a zvyšuje odolnost vůči agresivnímu a síranovému 

prostředí.  Dále se používá pro násypy, zásypy a obsypy  konstrukčních vrstev vozovek.  

[12] 

3.5.3. Produkty z odsiřování spalin 

Při odsiřování odpadních plynů se metodou mokré vápencové vypírky získává 

energosádrovec vysoké čistoty a kvality. Je vynikající surovinou především pro výrobu 

stavebních materiálů (lité podlahy, omítkové směsi, tvárnice apod.) a sádrokartonových 

desek. Využití energosádrovce je v současné době nedostatečné, jeho velká část končí na 

skládkách, obvykle ve formě stabilizátu s popílkem a popelem. Výhodnější ovšem je 

uložení samotného energosádrovce, který může v budoucnu sloužit jako surovinový zdroj.  

[12] 

3.5.4. Pevné zbytky po spalování 

Pevné zbytky po spalování odpadů pocházejí ze tří zdrojů: propad pevných částic 

roštem (jen u roštových pecí), zbytky po spalování spalování na konci roštu nebo rotační 

pece a popílek ze spalin (viz. výše). Struska a zbytky jsou kontinuálně odstraňovány          

a přepadají do nádrží s vodou, kde se chladí. Vznikající vodní pára je vedena do spalovací 

komory. Z nádrže se pevné podíly dopravují řetězovým dopravníkem a následně obvykle 

se ukládají na skládce, případně se po prověření složení používají ke stavebním účelům. 

Předem se z nich elektromagneticky vytřídí železný podíl.  

Využití nachází tento produkt ze spalování ve stavebnictví. Jeho využití je zatím 

dosti malé, protože s využitím jsou malé zkušenosti a potencionální odběratelé k tomuto 
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materiálu zaujímají určitou nedůvěru. Ke zvýšení využitelnosti by v tomto případě  

pomohlo, kdyby tento produkt ze spalování získal certifikát jako výrobek. [12] 

 

3.6. Zpracování elektroodpadu 

Materiály, ze kterých se elektrošrot skládá, se podstatně odlišují nejen z hlediska 

druhu odpadu dle kategorie stanovené příslušnou evropskou směrnicí, ale i z hlediska doby 

výroby. Specifickým elektrošrotem jsou zařízení označovaná jako historická. Tato zařízení 

oproti stávajícím obsahují větší podíl dřeva, desky s plošnými spoji, ale také zlata, které se 

ve větší míře používalo k pokovení kontaktů. V současné době se větší míře používají 

plasty. Elektrošrot je odpad, kde je v jednom zařízení několik druhů vzájemně provázaných 

materiálů najednou. Tomu je nutno přizpůsobit technologie pro jejich separaci spolu 

s určitým podílem lidské práce. Schéma linky na zpracování elektrošrotu je znázorněno na 

obrázku č. 7. [13] 

 

Obr. 7 – Schéma linky na zpracování elektroodpadu [13] 

 

Popis technologické linky na zpracování elektroodpadu 

Odpad je do linky podáván pomocí vstupního dopravníku. Na dopravník lze 

nakládat celá elektrozařízení bez demontovaných částí  nebezpečných odpadů a zásobníků 
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na inkoust, ale také určitý ručně vytříděný druh odpadu, např. desky plošných spojů. 

Z dopravníku je odpad dávkován do řetězového drtiče. Je to rychloběžný drtič s řetězovým 

drticím mechanismem, který je schopen odpad nadrtit a hlavně oddělit v maximální míře 

jednotlivé složky odpadu od sebe. Drcení je průběžné. Za drtičem je umístěn magnetický 

separátor, který provede první oddělení magnetické složky odpadu. Dále je odpad na 

vodorovném dopravníku pro ruční třídění vytříděn obsluhou. Zde jsou odstraněny zbylé 

velké kusy a vybrány nerezové části a další zajímavé složky odpadu, jako například cívky, 

baterie, atd.. Toto ruční třídění je důležité i s ohledem na ochranu následných zařízení. 

Odpad je pak drcen na dvoumotorovém drtiči a následně je z něho vytříděn nemagnetický 

kov na základě indukčních vlastností. Zbylá část odpadu je shromažďována do zásobníku 

nebo z ní může být odstraněn ještě magnetický kov, který nebyl odstraněn na předchozích 

zařízení. Zde je limitující hranice 30 mm. Pokud je nutnost drtit odpad dále, je odpad drcen 

na rychloběžném mlýnu a poté je roztříděn do tří zrnitostních frakcí pro zvýšení účinnosti 

třídění. Následné třídění probíhá na fluidním principu, kdy se oddělí těžká složka od lehké. 

Tato část technologie má většinou oproti první části asi pětinovou kapacitu a je asi třikrát 

dražší. Celá technologie musí být odsávaná a musí být zajištěna centrální obsluha pomocí 

řídicího systému.  [13] 

3.6.1. Recyklace plošných spojů 

Plošné spoje, tvoří společně s elektronickými součástkami základ všech 

elektronických jednotek. Materiálová různorodost a s ní i obtížná recyklace, je dána 

přítomností velkého množství elektronických prvků. Před vlastní recyklací desek plošných 

spojů je zapotřebí odstranit veškeré elektronické součásti. Existuje několik metod, z nichž 

nejznámější jsou: 

Drcení 

Dle konkrétních požadavků na zrnitost drceného materiálu se používají břitové 

drticí stroje, granulační mlýny, řezací zařízení nebo brousky. Mezi zvláštní způsoby 

zdrobňování lze zařadit rovněž kryogenní drcení. Tento způsob spočívá v tom, že drcený 

odpad je nejprve hluboce podchlazen na teplotu minus 100 až 170 oC a poté drcen. 

Využívá se přitom rozdílných účinků nízkých teplot na fyzikální vlastnosti materálů. 

Podchlazené materiály potřebují k dokonalé fragmentaci drtič s přibližně polovičním 

příkonem než při drcení klasickém. Nevýhodou jsou vysoké náklady na energie. 
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Separace materiálů z drti 

Třídění feromagnetických materiálů z drti plošných spojů se provádí magnetickou 

separací, vibračním tříděním, elektrostatickou separací a gravitační úpravou.  

 

Získávání drahých kovů 

Extrakce v tavenině olova 

Rozdrcené desky s tištěnými spoji se dávají přímo do tavicích zařízení, kde se mísí 

s roztaveným olovem. Plasty vyhoří, železo a část barevných kovů plave na povrchu 

taveniny a odtud se stahuje. Do roztaveného olova přechází většina ušlechtilých kovů. 

Tavenina se následně prohání vzduchem, většina olova a obecných kovů zoxiduje a 

odstraní se jako struska. Zbylá část olova obhacená o drahé kovy se podrobí rafinaci. 

Získává se tak nejen měď, ale i selen, nikl tellur, olovo, cín a rtuť.Výhodou procesu je 

malá náročnost na pracovní sílu a univerzálnost vůči vstupní surovině, nevýhodou pak 

nepříliš dobrá ekologická šetrnost. 

 

Kyanidové loužení 

Zlato je možno selektivně a snadno izolovat loužením zředěnými roztoky 

alkalických kyanidů. Podmínkou je aby pozlacený materiál byl obnažen, tedy jeho povrch 

byl přístupný kontaktu s loužícím roztokem. Loužení má vysokou účinnost a jeho výhodou 

je fakt, že ostatní kovy nejsou dotčeny. Nejčastěji používané slitiny na bázi Cu, Zn a Ni tak 

mohou být dále metalurgicky rafinovány, aniž by tyto kovy přecházely do roztoků, ze 

kterých by musely být složitě izolovány. Nevýhodou je vysoká toxicita použitého činidla. 

Při správném chemickém zacházení s výluhy je odpadů minimální množství a jsou 

neškodné. Provozní rizika a potenciální možnost havárie však tento proces činí 

problematickým. 

 

Sulfáto-nitrátová technologie 

Používá se pro separaci palladia. Pokud se surovina s obsahem palladia zpracovává 

sultáto-nitrátovou cestou, vzniklé roztoky lze po denitraci velmi snadno redukovat 

formaldehydem a získat s vysokou účinností palladium. 
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Elektrolýza 

Pokud se při procesu recyklace elektrošrotu získá frakce barevných kovů anebo 

výluh z některého podílu odpadu, zpracovává se elektrolyticky. Roztok ale obvykle 

obsahuje velké množství různých kovů a izolace všech složek není ekonomicky možná ani 

žádoucí. Většinou se elektrolýzou získá podíl mědi, případně niklu a drahé kovy z většiny 

zůstávají v anodických kalech. Pro ekologickou náročnost je elektrolýza používána 

poměrně zřídka.  

3.6.2. Využití přenosných akumulátorů a baterií 

Materiálové využití NiCd, NiMH, litinových alkalických, ale i klasických 

zinkochloridových galvanických článků (dále jen baterií) patří díky obsahu nebezpečných 

látek a stále většího množství, mezi prioritní oblasti v rámci řešení otázek spojených 

s recyklací a materiálovým zhodnocením. Hlavními potenciálními polutant. Hlavní 

polutanty, ale také potencionální zdroje surovin jsou kadmium, nikl, rtuť, organické           

a chemické látky obsažené v elektrolytu.  

Skupina českých firem vyvinula vlastní technologický postup zpracování baterií, 

který splňuje nejpřísnější kritéria z hlediska materiálového využití, emisních limitů            

a odstraňování těžkých kovů.  Postup spočívá v postupné termické destrukci a destilaci 

jednotlivých složek baterií za sníženého tlaku a v inertní atmosféře. Při ohřevu vsázky 

dochází nejprve k depolymerizaci a karbonizaci přítomných plastů a dalších a dalších 

organických látek, které odcházejí z reaktoru ve formě plynů a par spolu s vodní párou 

pocházející z elektrolytu. Páry kondenzují v chladiči, kondenzát po oddělení vodní fáze 

tvoří směs alifatických a aromatických uhlovodíků, která může být díky téměř nulové 

obsahu síry využita v petrochemickém průmyslu. Nezkondenzovaný plynný podíl je 

energeticky využíván v procesu. Díky alkalickému a redukčnímu prostředí v reaktoru se 

hydroxyoxidy kadmia a niklu redukují do kovové formy. Po ukončení rozkladu se teplota 

v reaktoru zvýší na teplotu, kdy dojde k oddestilování kadmia, které se jímá 

v kondenzátoru vyhřívaném na teplotu 120 – 350 oC. Teplotní režim je určen režim je 

určen stupněm použitého vakua a doba destilace je závislá na rozdílu teplot mezi aktuálním 

bodem varu kadmia a provozní teplotou. Obsah kadmia ve zbytku výpalku se pohybuje na 

úrovni 10 ppm. Výpalek se magneticky rozdělí, přičemž magnetická frakce s obsahem 

NiFe je hlavním produktem. Měď nebo mosaz z nemagnetické frakce je oddělena na 

fluidním splavu. 
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Popsaná technologie je schopna na stejném principu zpracovávat rovněž 

kondenzátory s obsahem PCB a úletový prach ze zpracování elektroodpadu, LCD displeje 

z mobilních telefonů, notebooků, plazma obrazovek a další odpady s obsahem těžkých 

kovů a organických látek. [14] 

 

3.7. Využití skleněného odpadu 

Sklo je vyráběné z přírodního materiál u a díky své schopnosti 100%  recyklace je 

považováno za velmi ekologické. Recyklací skelného odpadu je dosahováno obrovských 

materiálových a energetických úspor. Sklo je materiál pro recyklaci jako stvořený. Oproti 

jiným materiálům má tu výhodu, že nemusí být před znovupoužitím nijak nákladně 

upravováno. Stačí ho jen znovu přetavit. Aby mohlo být znovu přetaveno, tak musí být 

nejdříve, dokonale vytříděno. Ve sto kilogramech skleněných střepů určených pro výrobu 

nového skla může zůstat jen 10 gramů keramického materiálu, 6 gramů kovového              

a magnetického odpadu, 0,5 gramu nekovového odpadu a vůbec žádný netavitelný 

materiál. Dokonalé vytřídění je tak hlavní úkol recyklační linky. Nejdříve je nakladačem 

nakládána směs skleněného odpadu se všemi nečistotami  do hrubého sítového třídiče 

s magnetickým separátorem, zde se odstraní hrubé nečistoty, kovové částice se odloučí 

magnetickým separátorem. Materiál pak jde do drtiče kde je rozdrcen a znovu sítován na 

vibračním sítě z okatostí 30 mm. Podsítné je pak dopravníkem s magnetickým 

separátorem, který zbaví meziprodukt zbylých kovových příměsí, přiváděno do 

odstředivého mlýna, kde se mele na jemný písek. Tento písek je pak tříděn na sítovém 

vibračním třídiči. Zrna větší než 1 mm se vrací zpět a jsou znova mlety, podsítné je 

dopravníkem přiváděno na optické třídiče, kde jsou vytříděny nežádoucí příměsi jako, 

porcelán, keramika a další nekovové složky. Z optického třídiče vychází čistá druhotná 

surovina připravená pro výrobu skla. [15] 

 

3.8. Recyklace  opotřebovaných pneumatik 

Pneumatiky jsou díky svému materiálovému složení a energetickým vlastnostem 

významným zdrojem materiálu i energie. Proto existuje několik způsobů, jak pneumatiky 

využít i po ukončení jejich prvního životního cyklu. V souladu s odpadovou hierarchií jsou 
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uvedeny hlavní možnosti využívání opotřebovaných pneumatik postupně od opětovného 

použití, až k materiálovému zhodnocení. 

 

3.8.1. Opětovné použití výrobku 

Opětovné použití výrobku zahrnuje metody, které umožní využití částečně 

opotřebovaných pneumatik k účelu, pro který byly původně vyrobeny. Použité pneumatiky 

mohou být prořezávány nebo protektorovány.  

Prořezávání je nelevnější způsob obnovování částečně opotřebovaných pneumatik. 

Provádí se tak, že do zbylého základu běhounu se vyřezává nový vzorek. Tato metoda se 

uplatňuje především u nákladních pneumatik, které jsou konstruovány s dostatečnou 

tloušťkou běhounu.  

Protektorování částečně opotřebovaných pneumatik, u nichž tloušťka běhounu 

dosáhla minimálního povoleného limitu, je další metodou opětovného použití. Existují dvě 

metody protektorování – teplá a studená. Protektorování přispívá k prodloužení životnosti 

pneumatiky. Protektorováním je možno ušetřit až 80 % surovin a energie potřebných 

k výrobě nové pneumatiky. Více se protektorují pneumatiky nákladních automobilů, kde 

může protektorování proběhnout až třikrát. U osobních automobilů se pneumatiky 

protektorují jen jednou. [16] 

3.8.2. Opětovné použití materiálu  

Jedná se o použití celých, řezaných nebo sekaných pneumatik k účelu, pro který 

nebyly vyrobeny. Známé jsou aplikace jako konstrukční materiál skládek, ochranné bariery 

pro automobilová a motocyklová závodiště, protihlukové stěny, lodní nárazníky na 

přístavních zdech, zpevnění příkrých svahů a vozovek atd. 

Materiálové zhodnocení 

V případě, že pneumatika nemůže být dále využita v původní podobě, materiál v ní 

obsažený může být zhodnocen k výrobě nových produktů. 

Recyklace 

Prvním krokem při recyklaci pneumatik je rozdrcení v drtičích. Drcení může být 

klasické mechanické nebo kryogenní. Při kryogenním drcení je získáván kvalitnější 

produkt, náklady na tento způsob drcení jsou však mnohem vyšší, než u klasického drcení. 

Následuje roztřídění na jednotlivé frakce. Vhodná je metoda fluidního splavu, která 
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rozdělí, výstupní materiál na pryžový granulát, ocel a textil. Pryžová drť má široké 

uplatnění. Používá se na výrobu gumových sportovních ploch, střešních materiálů. Přidává 

se také do podkladů a povrchů vozovek, zvukově a tepelně izolačních materiálů atd. Jemně 

rozdrcený granulát se dá použít také jako sorbent ropných látek. Ocel je používána pro 

materiálovou recyklaci, při výrobě železa. Odpadní textilie jsou vhodná příměs pro výrobu 

pelet k energetickému využití. 

Novou technologií, která byla patentována firmou Pneu-Demont CZ, a. s.. Je proces 

využívající rozpadu pryže působením ozónu. Po aplikování tohoto procesu následuje 

snadné dodrcení a třídění. Tato metoda je ve srovnání s výše popsanou metodou recyklace 

mnohem méně energeticky náročnější. Získaný granulát má však díky částečné oxidaci 

poněkud jiné vlastnosti než klasicky získávaný granulát a jeho další použití je ve fázi 

vývoje. 

 

Regenerace 

Pryžový granulát lze při smísení s přídavnými látkami za určitých podmínek využít 

opět jako surovinu pro výrobu pryžových výrobků. Opačný proces vulkanizace ovšem 

uplatnit nejde. Nejedná se tedy o 100% regeneraci. Uplatnění regenerátu je však možné 

v mnohých komerčních aplikacích nevyžadující kvalitní pryž. Používá se jako přísada 

směsí při výrobě pneumatik, lisované pryžové části, podklady vozovek a kolejí atd. 

Současné náklady na výrobu regenerátu se blíží k ceně nového kaučuku, což téměř 

znemožňuje jeho výrobu. Nicméně má významný potenciál uplatnění na trhu, a proto stále 

pokračuje výzkum nových aplikací. 

 

Pyrolýza 

Je založena ne tepelném štěpení makromolekul při zachování vazeb mezi atomy 

uhlíku a vodíku. Jednotlivé složky jsou oddělovány kondenzací a jinými fyzikálně-

chemickými postupy. Vznikající pyrolýzní plyn je využíván jako zdroj tepelné a v případě 

realizace kogenerační jednotky i elektrické energie. Dalšími produkty pyrolýzy jsou cenné 

suroviny jako dehet, saze, plynový olej, těžký olej, oleje s obsahem alkanů, benzenu 

toluenu, xylenu aj., methan a ocelový šrot. Nízká kvalita výstupních produktů a vysoké 

investiční a provozní náklady zatím nedovolují masové využití této technologie. [16] 
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3.8.3. Energetické zhodnocení 

Výhřevnost pneumatik se pohybuje od 25 000 do 32 000 kJ*kg-1, což je výhřevnost 

srovnatelná s běžnými fosilními palivy. Téměř každé spalování pneumatik v zařízeních 

k tomu určených, lze považovat za energetické zhodnocení. Mezi hlavní možnosti 

energetického zhodnocení pneumatik patří spalování v cementárnách, kde dochází kromě 

energetického využití i ke kompletnímu využití obsažených anorganických složek do 

produktu cementářské pece (slínku). [16] 

 

3.9. Kovový odpad 

Kovový odpad rozdělujeme do tří skupin 

• Výrobní odpad – vzniká pouze v hutích a ve slévárnách, zůstává u původce. 

• Zpracovatelský odpad – vyskytuje se ve strojírenských oborech – kovárny, 

lisovny apod. 

• Amortizační odpad – ostatní kovový odpad z průmyslu, kovový odpad 

z domácností apod. 

Recyklace kovového odpadu je zaměřena výhradně na materiálové využití. Některé 

odpady vzniklé při jeho úpravě mohou být však využity i energeticky, jako alternativní 

palivo. 

Rozlišujeme následující zpracovatelské technologie: 

1.) Ruční třídění a pálení  

Ruční třídění se používá hlavně k vytřídění větších částí odpadů  různých materiálů 

(hliník, měď). Pálení se používá hlavně při zpracování litiny. 

 

2.) Lisování 

Je to nejrozšířenější technologie. Slouží k zmenšení objemu odpadu. Lisování 

probíhá na stacionárních nebo mobilních lisech. Nabídka lisů je široká a současně nabízené 

lisy dokáží plnit potřeby všech zpracovatelských podniků. Největším výrobcem lisů v ČR 

je firma ŽĎAS, a.s. 
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3.) Stříhání 

Se změnami v hutnictví klesá poptávka po velkých paketech z velkých lisů. Naopak 

roste zájem o stříhaný kovový odpad. V ČR vyrábí hydraulické nůžky na kovový odpad 

firma ŽĎAS, a. s. Jsou určeny ke stříhání různorodého těžkého objemného kovového 

odpadu, jako jsou ocelové konstrukce, trubkovnice, korby a rámy nákladních vozidel, 

zemědělské stroje, odpady z válcování apod. 

 

4.) Drcení a mletí 

Jsou nejvhodnější technologie pro zpracování amortizačního kovového odpadu, 

jako jsou autovraky bez provozních náplní, kuchyňské sporáky, kamna, bojlery, pračky 

atd. Pořizovací cena těchto zařízení je značná. U nás drcení a mletí probíhá na drtící lince 

PWH 74 104-2500-1100 jež zpracuje asi 4500 tun amortizačního kovového odpadu za 

měsíc. A na mlýnu THYSSEN HENSCHEL 1700 B, který zpracuje 5 – 7 amortizačního 

kovového odpadu za hodinu. 

Pro drcení litinového kovového odpadu, jako jsou vyřazené obráběcí stroje, litinové 

kotle, radiátory, bloky motorů a drobnější litinový odpad se používají lamače nebo tlučky 

litiny. 

 

5.) Lámání 

Tato technologie je určena pro zpracování železničních, tramvajových a důlních 

kolejnic. Využívá se také pro lámání tvrdých profilů a tyčového materiálu. Nelze lámat 

materiály měkké a vyžíhané. Tyto zařízení vyráběné v Německu zpracuje až 8 tun odpadu 

za hodinu. 

 

6.) Briketování  

Tato technologie zpracovává ocelové a litinové třísky. Třísky jsou drceny, zbaveny 

zbytků olejů a emulzí a jsou na briketovacích strojích slisovány do briket. 

 

7.) Granulační linky 

Používají se při recyklaci odpadových kabelů a vodičů, pro získání hliníku a mědi. 

Odpadem je pak PVC nebo guma. Základem linky je granulátor, který vstupní surovinu 
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rozdrtí. Dopravníkem je pak granulovaná surovina přiváděna do třídiče (často se používá 

fluidních splavů), kde je tříděna, součástí bývá také odsávací zařízení. [17] 
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4. Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat flexibilní třídící systémy odpadů pro 

materiálovou recyklaci i energetické využití. Z výše uvedeného textu vyplývá, že v dnešní 

době existuje mnoho zpracovatelských technologií pro využití téměř každého druhu 

odpadu. Je patrné, že jak materiálové, tak i energetické využívání odpadů je nesmírně 

prospěšné a přináší velké finanční, surovinové a enviromentální úspory. 

 Míra zhodnocování odpadů byla dosud pevně spjatá jen s ekonomickým 

výsledkem zpracovávatelské technologie. To znamená, že materiálově nebo energeticky 

byly využívány odpady, jen pokud to zpracovateli přinášelo zisk. Naštěstí, i díky tlakům 

z EU, je v dnešní době uvědomění lidí odpovědných za systém nakládání s odpady 

mnohem vyspělejší a pomocí přijatých legislativních a ekonomických nástrojů míra 

využívání odpadů pomalu narůstá. Doufejme tedy, že  se toto uvědomění přenese i na 

producenty odpadů (nás všechny), a že s odstupem času budeme moci hovořit o této době, 

jako o revoluci spjaté s využíváním odpadů. 
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