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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení moţností a technologií výroby ropných 

látek z odpadních plastů. Jednotlivé části jsou zaměřeny na problematiku odpadních plastů, na 

jejich zpracování, dále na problematiku ropy a v konečné fázi zhodnocení dostupných 

celosvětových technologií umoţňujících výrobu ropných látek z odpadních plastů. 

 

 

Klíčová slova: Odpadní plasty, zpracování plastů, ropa, ropné látky, ropa  z odpadních plastů 

  



 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

The aim of this work is to evaluate options and technologies for the production of oil 

from waste plastics. Individual parts are focused on the issues of waste plastics for processing, 

then the issue of oil and ultimately an assessment of available worldwide technologies for the 

production of oil from waste plastics. 
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Seznam zkratek 

 

 

ABS Akrylonitril-butadien-styrenový kopolymer 

API American Petroleum Institute 

bbl Barel 

CIF Cost, Insurance, Freight 

EPS Epoxidová prykyřice 

ERoEI Energy Return on Energy Invested 

EVA Ethylen-vinyl-acetátový kopolymer 

FOB Free on Board 

GPPS Polystyren 

HDPE Vysokohustotní polyethylen 

HIPS Vysokopevnostní polystyrenysokopevnostní polystyren 

LDPE Nízkohustotní polyethylen 

LLDPE Lineární nízkohustotní polyethylen 

MDPE Středněhustotní polyethylen 

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries 

PA Polyamid 

PA Polyamid 

PCB Polychlorované bifenyly 

PE Polyethylen 

PET Polyethylentereftalát 

PP Polypropylen 

PS Polystyren 

PUR Polyurethan 

PVC Polyvinylchlorid 
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1. Úvod 

Téma moţnosti výroby ropných látek z odpadních plastů jsem si vybrala nejen proto, 

abych se o tomto tématu sama dozvěděla více, ale také proto, abych sesumarizovala dostupné 

informace pro další zainteresované tímto tématem. 

V dnešní době se setkáváme s mnohými celosvětovými problémy. Mezi ně 

neodmyslitelně patří i problémy s odpadními plasty a problémy s nedostatkem ropy. S těmito 

problémy jsme úzce spjati, jelikoţ se nás přímo týkají. Proto by bylo dobré se o této 

problematice dozvědět více. 

Současné tempo hospodářského růstu je neudrţitelné a neohlíţí se na úsporu fosilních 

paliv jako je ropa, zemní plyn nebo uhlí. Proto lidé spoléhají na alternativní zdroje energie 

jako je biomasa, vodní energie, geotermální energie, větrná energie, sluneční energie, jaderná 

energie atd. Kdyţ se na věc podíváme z druhé strany, plány vhodného nakládání s odpady jsou 

dalším velice důleţitým aspektem udrţitelného rozvoje. V posledních desetiletích značně 

vzrostla úroveň blahobytu v moderní společnosti a s ní i produkce všech druhů komodit, které 

nepřímo vytváří odpad. Plasty patří mezi jedny  z nejpouţívanějších materiálů díky jejich 

široké škále aplikací z důvodu jejich univerzálnosti a relativně nízké ceny. Avšak doba  

pouţitelnosti plastů je poměrně malá, a proto teď stojíme před především ekologickým 

problémem nadbytku odpadních plastů. Z důvodů neefektivnosti současných způsobů 

zpracovávání odpadních plastů existuje značná poptávka po jejich alternativách. 
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2. Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je přiblíţení problematiky týkající se odpadních plastů a 

nedostatku ropy. Dále se zaměřím na nové technologie, které umoţňují výrobu ropných látek z 

odpadních plastů a na jejich uplatnění v praxi. 
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3. Odpadní plasty 

 

Plasty představují významnou surovinu, která si našla svoje nezastupitelné místo 

v našem kaţdodenním ţivotě. U nás i ve světě prudce vzrostla výroba primárních plastů a to 

o 6-7 % a dosáhla 1,15 miliónů tun. Při mnoha aplikacích se pouţívají jednotlivé typy plastů  

např. – jako obaly, ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu. Při vysoké spotřebě těchto 

plastů se nabízí do popředí otázka jejich znovuvyuţití po skončení aplikační ţivotnosti. 

V Evropské unii se odpadní plasty podílejí na komunálním odpadu 11 % a ČR jich dokázala 

vyprodukovat za rok přes 380 tisíc tun [1]. 

 

3.1.  Podstata rozdělení plastů 

 

Plasty je celkový název skupiny materiálů, jejichţ podstatou jsou makromolekulární 

látky přírodní i syntetické. Vyrábí se z výrobků z ropy, zemního plynu a z výchozích látek 

jako je uhlí, vápno, vzduch a voda [2]. 

Způsob kombinace chemikálií a způsoby výroby dávají velké moţnosti v ovlivňování 

výsledných vlastností plastů. Samotný název plast je odvozen od jedné zásadní vlastnosti 

těchto materiálů – plasticity a z ní plynoucí tvárnost v určité fázi jejich výroby. Plasticita 

je mechanickou vlastností plastů a klíčovou vlastností technologickou, která předurčuje 

způsob jejich zpracování a výroby výrobků z nich. Makromolekula vznikne spojením velkého 

počtu atomů. Makromolekuly plastů jsou tvořeny minimálně tisíci atomy (u některých plastů 

aţ miliony atomů) [2]. 

Plasty se zpravidla skládají ze tří základních sloţek – pojivo, plnivo a přísada [2]. 

Pojivem je vlastní makromolekulární látka, obecně nazývaná pryskyřice. Ta určuje 

typické vlastnosti plastů. 
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Plnivem mohou být nejrůznější látky organické i anorganické. Tyto látky plní 

v plastech různé funkce. Mohou nahradit určitou část pojiva a tím sníţit cenu plastu. Mohou 

také upravit vlastnosti plastů podle potřebných poţadavků.  

Přísady upravují některé vlastnosti plastů. Jsou to především stabilizátory (hlavně 

proti rozkladu světlem a teplem), maziva a změkčovadla pro zlepšení zpracovatelnosti . 

Plasty se dělí podle různých kritérií [3]: 

 

Podle chemického sloţení: 

 Akryláty 

 Aminoplasty 

 Fenoplasty 

 Polyamidy 

 Polyestery 

 Silikony 

 

Podle typu chemické reakce, kterou vznikly: 

 Polymeráty – syntetické polymery vznikající polymerací. Jsou to plasty na bázi 

polymeračních produktů. Patří sem polyvinylchlorid, polystyren, polyalkeny, 

syntetické kaučuky apod. 

 Polykondenzáty – syntetické polymery vznikající polykondenzací. Jsou to plasty na 

bázi kondenzačních produktů jako polyestery, polyamidy, fenolformaldehydové a 

močovinoformaldehydové pryskyřice, epoxidové pryskyřice apod. 

 Polyadukty – syntetické polymery vznikající polyadicí. Jsou to plasty na bázi 

polyadičních produktů. Řadíme sem např. Polyuretany. 

 

 

Pode výchozích surovin na:  

 Polosyntetické, připravené chemickou nebo fyzikální přeměnou z přírodních 

polymerů jako jsou přírodní kaučuk, celulosa, kasein, kafr apod. Přírodní kaučuk 
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je produktem z přírodního latexu – bílé mlékovité šťávy, vytékající po naříznutí 

z kaučukových rostlin, zejména Hevea brasiliensis, stromová dřevina. Přírodní kaučuk 

je výchozí látkou k výrobě gumařských směsí. Celulóza je základní stavební sloţkou 

rostlinných tkání. Průmyslově se získává především ze stromových dřevin (smrku a 

topolu). Kasein (sýrovina) je bílkovina, která patří do skupiny fosfoproteidů. Získává 

se z mléka sraţením kyselinami nebo syřidlem. Kasein je výchozí surovinou zejména 

k výrobě lepidel. 

 Plně syntetické, vyrobené polymerační syntézou nízkomolekulárních organických 

sloučenin. Výchozími surovinami jsou tedy nízkomolekulární látky, získané především 

z ropy, zemního plyn a uhlí. Chemickými reakcemi tzv. polyreakcemi se 

z nízkomolekulárních surovin získávají makromolekulární produkty zcela nových 

vlastností. 

 

Podle chování za zvýšené teploty: 

 Termoplasty – plasty teplem tavitelné 

 Reaktoplasty (duroplasty, termosety) – plasty teplem tvrditelné 

 Elastomery – plasty s elastickými vlastnostmi 

 

3.2. Vlastnosti plastů 

Hlavními důvody pro tak velké vyuţití plastických materiálů jsou především: 

 plasty jsou látky s nízkou hustotou, coţ sniţuje celkovou hmotnost výrobku, 

 plasty se vyznačují nízkou tepelnou a elektrickou vodivostí, a proto se často pouţívají 

jako izolační materiály, 

 plasty jsou lehko tvarovatelné, 

 plasty se vyznačují vysokou korozní odolností a nízkou degradovatelností, 

 plasty jsou relativně levné materiály [8]. 
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3.3. Možnosti zpracování odpadních plastů 

Nabízí se různé moţnosti zpracování odpadních plastů, avšak kaţdá moţnost má 

nějaký negativní vliv na nás i naše okolí. Mezi nejčastější moţnosti zpracování odpadních 

plastů patří recyklace, skládkování a spalování ve specializovaných spalovnách. Pojďme se 

tedy na tyto moţnosti podívat podrobněji. 

 

3.3.1. Recyklace odpadních plastů  

Recyklaci plastového odpadu je moţné ve všeobecnosti rozdělit podle pouţitých 

technologií na: 

 fyzikální (materiálovou, mechanickou) recyklaci 

 chemickou (surovinovou) recyklaci 

 

Fyzikální (mechanická) recyklace 

Jedná se o proces, při kterém se z plastového odpadu získává výrobek bez chemické 

reakce recyklovaného materiálu. Při tomto postupu převládají mechanické technologie, kde je 

zpracovávaný materiál převáděn do taveniny, tvárněný a následně ochlazený. Podle 

zpracovávané suroviny a uţitkové hodnotě výrobku je moţné dělit recyklaci na primární a 

sekundární. 

Při primární fyzikální recyklaci se z jednodruhového plastového odpadu získává 

materiál nebo výrobek stejné nebo podobné kvality jako původní. Tímto způsobem se uţ 

dlouhodobě zpracovává 90 % technologických odpadů. V podstatě podobnou surovinou je 

i průmyslový plastový odpad. Takto je moţné zpracovávat většinu plastů bez nároku na sloţité 

zařízení. Materiál, který má být recyklovaný často stačí jemně podrtit a přidávat ho 

k původnímu polymeru. 

Sekundární fyzikální recyklace plastového odpadu je proces, při kterém se z odpadu 

získává materiál nebo výrobek, kterého vlastnosti jsou značně odlišné od původního. Tento 

postup se vyuţívá při zpracování směsných plastových odpadů a méně kvalitních odpadů, 

zvláště pak na rozměrnější výrobky jako profily, desky, palety apod. 
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Ve skutečnosti moţnost vyuţití sekundární recyklace odpadních směsných plastů je 

limitována mnoţstvím reálných důvodů: inkompatibilita (vzájemná neslučitelnost) plastů, 

kontaminace plastů, barva atd. Dalšími limitujícími faktory, které sniţují pouţití sekundární 

fyzikální recyklace je omezené další pouţití recyklovaného plastu vzhledem k jeho sloţení a 

kvalitě v technické praxi a vysoké náklady spojené s dopravou relativně lehkého avšak 

objemného odpadového plastu. Vzdálenost mezi sběrovými středisky a zpracovávající 

technologií bývá často kritickým místem celkové ekonomiky recyklace [8]. 

 

Chemická (surovinová) recyklace 

Tato metoda pouţívá technologické postupy, při kterých probíhají chemické reakce. 

Za zvýšených teplot v různých prostředích se makromolekuly štěpí na monomery, které se 

mohou znovu pouţít na syntézu polymerů nebo vznikají nízkomolekulární sloučeniny, které 

jsou svým charakterem blízké ropným frakcím. Vyuţívají se v chemickém průmyslu zpětné 

výroby plastů [8]. 

 

3.3.2. Skládkování odpadních plastů 

Skládkování odpadů stále patří mezi nejrozšířenější způsob odstraňování odpadů. Jen 

pro představu v ČR putuje celá polovina odpadních plastů na skládky. Důvodem jsou 

především výše poplatků za ukládání odpadů na skládky a kapacity jiných technických 

zařízení k nakládání s odpady.  

Skládkování odpadních plastů a odpadů celkově skýtá velké mnoţství negativních 

vlastností. Jako nejproblematičtější bych uvedla únik methanu, který má 21 krát vyšší 

potenciál pro skleníkový efekt neţ oxid uhličitý, do atmosféry a průsaky kontaminovaných 

výluhů, které mohou dále kontaminovat podzemní vody. 
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3.3.3. Spalování odpadních plastů  

Nejdiskutovanějším tématem z hlediska ţivotního prostředí je u nás problematika 

spaloven odpadů. Široká veřejnost se proti této moţnosti zpracování odpadních plastů a 

odpadů celkově staví velmi negativně. Jejich obavy jsou nejčastěji spjaty se znečištěním 

ovzduší, které vede k ovlivnění ţivotního prostředí. V návaznosti na tyto obavy je nutno 

přijmout fakt, ţe i jízda automobilem, vyuţívání elektrické energie a další výhody moderní 

společnosti, ovlivňují ţivotní prostředí. Proto můţeme konstatovat, ţe spalovny, jenţ patří 

mezi špičková zařízení, mají vliv na ţivotní prostředí, vzhledem k jejich výkonu, minimální. 

Během procesu spalování se odpady rozloţí na jednoduché látky, které se buď přímo 

vypouštějí do atmosféry nebo se zachytávají v zařízení k tomu určeném. Ţádný spalovací 

proces není dokonalý, a proto i během spalování odpadů vznikají nebezpečné a silně toxické 

látky jako např. dioxiny. Jelikoţ je spalovací proces natolik účinný (vysoké teploty, regulace 

přívodu kyslíku, doba zdrţení spalin v topeništi atd.), ţe tyto nebezpečné látky vznikají 

v minimálním mnoţství. Přesto jsou spalovny vybaveny zařízeními na odstranění dioxinů a 

dalších nebezpečných látek [9]. 

Jako výhody spaloven bych uvedla tyto: 

 spalování odpadů je hygienické řešení nakládání s odpady 

 jde o univerzální technologii, se kterou můţe být zpracována většina odpadů 

Jako nevýhody spaloven bych uvedla tyto: 

 vznik procesních odpadů (struska, škvára, odpady ze systému čištění spalin apod.) 

 zvýšení dopravního zatíţení v okolí spalovny (sváţení velkého mnoţství odpadů 

z okolí) 
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4. Ropa 

 

Ropa je hořlavá kapalina, která se získává z podzemních nalezišť. Starší označení pro 

tuto kapalinu bylo nafta. Dnes se název nafta pouţívá pro pojmenování pohonné hmoty pro 

vznětové (Dieselovy) motory. Protoţe tím docházelo k záměně určité frakce za původní 

surovinu, hledal se jiný vhodnější název, a bylo vybráno označení ropa, které pochází 

z polštiny (toto označení se pouţívalo také ve východní části Slovenské republiky) [4]. 

Nejvíce se z ropy vyrábí automobilové benziny, motorové nafty, suroviny pro 

petrochemický průmysl, letecká paliva, plynná paliva (topné plyny, propan-butan), mazací 

oleje, topné oleje, asfalty a ropný koks [4]. 

Ropa se měří na sudy neboli barely (anglicky barrel). Základní zkratkou pro barel bylo 

bbl, kde první ,,b,, znamená ,,blue,,. Modře označené sudy původně obsahovaly naftu, která 

přicházela z rafinerie, a barva je odlišovala od dosud nezpracované suroviny. Dle jiných 

zdrojů patřily modře označené sudy společnosti Standard Oil. Dnes se světová produkce a 

zásoby měří v milionech barelů či miliardách barelů. Produkce se často váţe buď k denní 

(barrel/day – bd), či roční spotřebě či výrobě (barrel/year – by) [5].  

Základní charakteristikou ropy je hustota vyjádřená ve stupních API (American 

Petroleum Institute), které se počítají z hustoty ropy při 60 °F (15,6 °C). Hustota ve °API je 

přímo úměrná běţně pouţívané hustotě, která je vyjadřována v kg/m
3
. Podle stupnice API je 

uvedeno, ţe voda má 10 °API, těţká ropa do 20 °API, běţná 25-30 °API a lehká více neţ 35 

°API. Za nejcennější jsou uváděné lehké, tekuté světlé typy ropy, ze kterých se dá získat velké 

mnoţství benzinu, kdeţto těţké ropy při destilaci dávají hlavně asfalt [5].  

Druhou základní charakteristikou ropy je, zda je sladká nebo kyselá. Sladká ropa má 

méně neţ 1 hmot. % síry, kdeţto kyselé ropy mohou mít  

3-4 hmot. % síry. V rafinerii musí být síra odstraněna, aby nekorodovala zařízení rafinerie ani 

motory vozidel. Podle obsahu síry se rozeznávají tři typy ropy – s malým obsahem síry 

(0-0,6 hmot. %), se středním obsahem síry (0,6-1,7 hmot. %) a s vysokým obsahem síry 

(nad 1,7 hmot. %). Lehké ropy jsou obvykle sladké a těţké ropy jsou obvykle kyselé [5]. 
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4.1. Ropa jako zdroj energie 

 

Ropu je nutné čerpat, poté ji zpracovat a nakonec dopravit na místo její spotřeby. 

V celkové energetické bilanci by mělo platit, ţe celková energie námi získaná musí převyšovat 

energii, kterou jsme do procesu investovali, neboli poměr energie získané k energii 

investované musí být větší neţ jedna. V literatuře se pro tento parametr pouţívá zkratka 

ERoEI (Energy Return on Energy Invested) neboli energetická návratnost. Pokud se 

energetická návratnost pohybuje kolem 30, jak tomu bylo v roce 2007 u ropy z Blízkého 

východu, znamená to, ţe s energetickým nákladem jednoho barelu je moţné získat energii 

odpovídající 30 barelům ropy. 

Nejefektivnější hodnoty energetické návratnosti (ERoEI), okolo 60 aţ 100, měla 

snadno přístupná ropa v počátcích ropné éry v druhé polovině 19. století. V současné době se 

energetická návratnost ropy pohybuje v rozmezí okolo 10 aţ 35 a nejpříznivější je u starších, 

nízkonákladově objevených a dosud těţených arabských loţisek [5].  

Energetická návratnost pro různé druhy surovin je uvedena v Tabulce č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ropa v počátcích těžby 100

 Ropa v Texasu kolem r. 1930 60

 Ropa na Blízkém Východě 30

 Ostatní ropa 10-35

 Přírodní plyn 20

 Kvalitní uhlí 10-20

 Nekvalitní uhlí 4-10

 Vodní elektrárny 10-40

 Větrná energie 5-10

 Solární energie 2-5

 Jaderná energetika 4-5

 Ropné písky max. 3

 Bituminózní břidlice max. 1,5

 Biopaliva (v Evropě) 0,9-4 (podle plodiny)

Tabulka č. 1: Energetická návratnost (EroEI) pro různé druhy surovin [5]
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Tabulka nám ukazuje, ţe v začátcích ropné těţby stačilo investovat jeden barel ropy, 

abychom získali 60 aţ 100 barelů ropy. V druhé polovině 20. století byla energetická 

návratnost na ropném poli kolem 30. Ke skutečným problémům se dostáváme aţ 

v současnosti, kde v souvislosti s přechodem na nekonvenční zdroje, které spotřebují nejméně 

třetinu energie na těţbu a zpracování. Stejné mnoţství ověřených zásob v minulosti a dnes 

ve skutečnosti znamená, ţe máme k dispozici méně energie, protoţe jí víc spotřebováváme 

na těţbu a průzkum [5]. 

 

4.2. Vznik ropy 

 

Ropa můţe vznikat různými způsoby a o jejím vzniku existuje několik skupin teorií. 

Kaţdá teorie má své silné i slabé stránky. Přesně určit jak ropa vznikala je velmi obtíţné, 

protoţe na rozdíl od uhlí ropa v podzemí obvykle migrovala působením tlaků a horotvorných 

procesů, proto se často nachází ve značných vzdálenostech od místa vzniku. Při migraci ropy 

horninami mohlo docházet k adsorpci některých látek, těţší látky se mohly štěpit (krakovat) 

působením vysokých teplot, katalytickým účinkem některých hornin nebo radioaktivním 

zářením, plyny a lehčí látky mohly vytěkat apod. Původní sloţení ropy se proto můţe výrazně 

lišit od ropy, která se dnes pod zemským povrchem nachází [4]. 

Teorie o vzniku ropy je moţno rozdělit do dvou hlavních skupin. A to na anorganickou 

teorii a organickou teorii. 

Pro organickou teorii hovoří přítomnost sloučenin s podobnou strukturou jako mají 

sloučeniny vyskytující se v mikroorganizmech, které mají podobnou strukturu jako chlorofyl a 

přítomnost fosilních zbytků mikroorganizmů v některých loţiscích ropy. Tuto teorii podporuje 

i fakt, ţe se ropa nachází ve většině případů v sedimentárních horninách a výjimečně 

ve vyvřelinách. Je však moţné předpokládat, ţe se ropa do sedimentů nebo jiných hornin 

dostala aţ sekundárně v důsledku migrace [4]. 

Podle anorganických teorií se předpokládá, ţe ropa vznikla z anorganických sloučenin, 

např. reakcí karbidů některých kovů s vodou. Můţeme uvaţovat, ţe důleţitou úlohu při vzniku 

ropy mohl hrát acetylen, který se tvoří rozkladem karbidu vápenatého. Karbidy kovů mohou 
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vznikat působením alkalických kovů (lithium, draslík, sodík atd.) na uhličitany, které jsou 

v zemské kůře běţně obsaţeny. Dále se ropa mohla vytvořit reakcí oxidů uhlíku s vodní párou. 

Mezi další anorganické teorie se řadí i teorie o kosmickém původu ropy, která vychází 

z poznatku, ţe atmosféra některých planet je sloţena z metanu a jeho homologů (etan, propan, 

butan a další alkany). Jiné anorganické teorie spojují vznik ropy se sopečnou činností, jelikoţ 

v některých lávách a plynech vzniklých při této činnosti byly nalezeny uhlovodíky. Tato teorie 

je podporována také tím, ţe se některé ropy nalézají ve vyvřelých horninách sopečného 

původu [4]. 

 

4.3. Naleziště ropy 

 

Ropu nacházíme v hloubce několika metrů aţ několika kilometrů pod Zemským 

povrchem. Největší mnoţství ropy je uloţeno v hloubkách 0,6-2,4 km. Nejvíce ropy obvykle 

obsahují mělká loţiska, jelikoţ takto uloţené sedimentární horniny mají větší pórovitost neţ 

hlouběji uloţené horniny,jejichţ pórovitost se zmenšila díky tlaku nadloţí [4]. 

Můţeme tedy konstatovat, ţe podle několika charakteristických příkladů, které se 

týkají většiny světových zásob, jsou hlavním geologickým prostředím pro vznik ropy mělká 

šelfová moře [5]. 

Ropa je obsaţena v pórech propustných hornin (většinou se jedná o pískovec a 

vápenec). Pro vytvoření ropného loţiska je třeba, aby byly propustné horniny obsahující ropu 

obklopeny horninami, které jsou pro ropu nepropustné. V propustné hornině se zadrţí i voda a 

zemní plyn, které ropu obvykle doprovázejí. Schématicky jsou základní typy ropných loţisek 

uvedeny na obr. 1. Nejčastěji se ropa vyskytuje v antiklinálách, méně častěji v ostatních 

typech loţisek [4]. 

Většina ropných loţisek v přístupných oblastech jiţ byla pravděpodobně objevena, 

proto se musí provádět průzkum i v nepřístupných místech a ve větších hloubkách pod 

mořskou hladinou. Na pevnině můţe přítomnost ropného loţiska indikovat únik plynů, horké a 

slané vody, přítomnost síry, některých bakterií, rostlin apod. Obvykle se hledá místo, kde by 

se teoreticky mohlo nacházet ropné loţisko, tj. antiklinály, zlomy, solné kopule apod. 
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Pro objevení těchto míst se pouţívají kombinace různých metod, jako jsou magnetometrická 

měření, kdy se zjišťuje intenzita magnetického pole (podle ní se usuzuje zda se jedná 

o naplaveniny či vyvřeliny), změny gravitační přitaţlivosti, seismické metody, jimiţ lze 

charakterizovat antiklinály a zlomy atd [4]. 

Měření bývají většinou prováděna pomocí speciálních vozidel, letecky, pomocí 

ponorek na mořském dně apod. Uplatňuje se i druţicové a letecké snímkování v různých 

vlnových délkách. Specialisté vytipují na základě dosaţených výsledků pravděpodobné místo, 

kde by se ropné loţisko mohlo nacházet. Konečné potvrzení či vyvrácení této domněnky 

přinese aţ provedení vrtu. I při velmi pečlivém a nákladném průzkumu můţe být počet 

neúspěšných vrtů aţ 40 % [4]. 

 

4.4. Spotřeba a cena ropy 

 

Klima celé planety jsme změnili a dále měníme díky spalování fosilních paliv a 

vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry. Nejčastěji tomu tak je, protoţe automobilem jen tak 

těkáme z místa na místo. Potraviny cestují stovky a tisíce kilometrů, neţ se dostanou na náš 

stůl (na jednu kalorii v potravinách spotřebujeme aţ deset kalorií fosilních paliv). Přílišné 

závislosti nás vystavuje velmi rychlá spotřeba ropy ve všech sférách našeho ţivota. Cena, 

kterou uţ platíme a budeme platit stále více a více, je nejenom cena za globální oteplování, ale 

také, a to zejména, cena za změnu hydrologických reţimů na pevnině, a dokonce i oceánského 

proudění [5].  

 

4.4.1. Spotřeba ropy 

Vývoj celkové spotřeby ropy ve světě dokládá velký nárůst spotřeby ropy do roku 

1980, po tomto roce došlo k přechodnému sníţení spotřeby ropy, ale od roku 1988 spotřeba 

ropy zase roste (těţba byla obdobná). Ropa se spotřebovává hlavně v Severní Americe, 
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Evropě a v poslední době i v Asii a Pacifiku. Spotřeba v Asii roste především v důsledku 

rostoucí spotřeby v Číně [4]. 

Nejvíce ropy se těţí v oblasti Středního Východu (asi 30 %), největší spotřebu má 

Severní Amerika (30 %), Asie a Austrálie (především Čína a Japonsko – celkem 29 %) a 

na třetím místě je Evropa s 26 %. Do míst, kde spotřeba převyšuje vlastní těţbu (Severní 

Amerika, Evropa, Asie a Austrálie), se musí ropa dováţet z jiných oblastí, především 

ze Středního východu, Afriky a Jiţní Ameriky [4]. 

 

4.4.2. Cena ropy  

Cena ropy se skládá z řady úkonů, daní a zisků. Orientační příklad pro výborné těţební 

podmínky Blízkého východu je uveden v Tabulce č. 2. 

 

 

Rafinerie, daně a distribuce tuto cenu zvyšují na: 

Prodejní cena v Evropě (1999-2003)  20-30 dolarů za barel 

Prodejní cena v Evropě (2005-2007)  50-78 dolarů za barel 

 

Rozdíl mezi cenou na palubě tankeru a prodejní cenou je spotřebován na daně a vytváří 

zisk. Vývozci ropy rozeznávají dva základní typy cen: 

FOB (Free on Board) – zahrnují cenu těţby a transportu do exportního 

přístavu + státní daně (odvod z těţby) producentské země + zisk společnosti. 

Prospekce ložiska

Těžba z vrtu 3 dolary za barel

Přeprava do lodního terminálu 0,5 dolaru za barel

Cena na palubě tankeru v Rudém moři 3,5 dolaru za barel

Náklady na přepravu z Blízkého východu do Evropy 1,5 dolaru za barel

Cena na palubě tankeru v evropském terminálu 5 dolarů za barel

Tabulka č. 2: Orientační výborné těžební podmínky pro Blízký východ [5]

zanedbatelné náklady  (pouze jen 
pro Blízký východ)
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CIF (Cost, Insurance, Freight) – zahrnují cenu FOB + pojištění a náklady a zisky 

přepravy do terminálu importéra. 

Ropa, která byla dopravena do země určení, je převezena do rafinerie. Konečný 

výrobek podléhá druhému zdanění, které je v Evropě mnohonásobně vyšší neţ těţební odvody 

v producentské zemi. Ceny ropy jsou svázány s cenami plynu a poněkud méně s cenami 

dalších energií.  

Ceny ropy jsou regulovány různými národními a nadnárodními institucemi, jakou byla 

v USA Texas Railroad Commission nebo jakou je v současném světě OPEC.  

Při srovnání cen ropy v historickém období je nutné normalizovat dolar, který měl 

v roce 2000 mnohem menší cenu neţ v roce 1990 a ještě menší cenu v roce 1980 atd. Ceny 

ropy se tedy mohou uvádět v nominální nebo reálné hodnotě. Přehled cen ropy v nominální a 

reálné hodnotě je uveden v Tabulce č. 3. 

 

 

V období roku 1880-1973  byly ceny ropy v reálných hodnotách stabilní, ale poté 

rostly, zejména při první ropné krizi 1973/74, jejíţ důsledky byly cítit zhruba další desetiletí. 

Tehdy došlo k omezování spotřeby a celkové restrukturalizace ropného průmyslu. Období 

stability, kdy bylo moţné další vývoje předpovědět, skončilo. V letech 1980-2005 došlo 

překvapivě ke sniţování reálných cen. V současné době zdraţování ropy můţeme vnímat 

i jako přirozený růst, který aţ příliš rychle kompenzuje nepřirozeně nízké ceny v posledních 

třech desetiletích [5]. 

 

 

 

 

Rok Nominální cena Reálná cena

1970 1,7 2,4

1980 28,6 13,3

1990 22,3 6,4

2000 27,6 7,8

Tabulka č. 3: Cena ropy (barel za dolar) [5]
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5. Možnosti a technologie výroby ropných látek 

z odpadních plastů 

Plasty a ropné látky jsou úzce spjaty s aspekty našeho kaţdodenního ţivota. 

V důsledku naší závislosti jak na plastech, tak na ropných látkách, se jejich spotřeba zvyšuje 

rapidním tempem, a proto docházíme k problému nadbytku odpadních plastů a k nedostatku 

ropných látek. 

V současné době existují čtyři hlavní moţnosti pro likvidaci odpadních plastů. Jedná se 

o jiţ výše zmíněnou recyklaci, skládkování, spalování a ztrátový vývoz. Ovšem všechny čtyři 

metody mají své nedostatky a omezení. Spalovny, skládky a ztrátový vývoz mají nepříznivé 

dopady na ţivotní prostředí a recyklace skýtá manuálně náročné třídění a energetickou 

náročnost. Vzhledem k těmto skutečnostem se několik společností rozhodlo tuto situaci změnit 

a to díky nově nalezené moţnosti výroby ropných látek z odpadních plastů.  

 

5.1. Systém ThermoFuel  

Výhradním výrobcem čtyřkomorového zařízení ThermoFuel Quad Chamber 

je společnost Ozmotech Pty Ltd (Austrálie). 

 

Tento systém spočívá ve zkapalnění, pyrolýze a katalytickém rozštěpení plastů, při 

kterém jsou odpadní plasty přeměněny na kapalné uhlovodíky, vhodné jako palivo. Zpracovat 

lze téměř všechny plasty, které se jinak mnohdy bez vyuţití dostávají na skládky. 

Pyrolýza je proces degradace s vyloučením kyslíku. Plastový odpad je kontinuálně 

podroben pyrolýze v cylindrické komoře a plyny, které vznikají při pyrolýze kondenzují 

ve speciálně konstruovaném kondenzačním systému za vzniku alifatických, cyklo-alifatických 

a aromatických uhlovodíků. Vzniklá směs v podstatě odpovídá ropnému destilátu. 

Hustota a další vlastnosti této vzniklé směsi jsou obdobné, jaké má běţná motorová 

nafta. Vzniklá směs má absolutně stejný energetický potenciál jako běţná motorová nafta, ale 
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z hlediska ekologie s podstatně niţšími emisemi. Specifikace zařízení je uvedena 

v Tabulce č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Výrobní postup 

Odpadní plasty se dopraví do komory pro pyrolýzu. Ta se dá v závislosti na velikosti 

materiálu naplnit i během 30 minut. Hned jakmile se zvýší teplota se začnou plasty tavit a 

dochází k promíchání taveniny. Poté začne probíhat pyrolýza. 

Při pyrolýze vzniká plyn, který prochází patentovaným katalytickým konvertorem, kde 

se mění procesem katalytického krakování na lehkou olejovou frakci. Destilát je zchlazen 

v chladiči a poté veden do zásobníku. Ze zásobníku pokračuje do odstředivky k odstranění 

nečistot, jakými jsou voda a nepatrné částečky uhlíku. 

Čistý olejový destilát je přečerpán do rezervního zásobníku, kde se malé mnoţství 

odčerpá, aby slouţilo jako palivo pro systém. Zbývající výrobek je přečerpán do zásobníku. 

 

Proces  poloautomatické plnění

Kapacita  10, 20, 30, 40 tun denně

Vhodné pro plasty

Vstupní velikost materiálu  ingoty, kousky, fólie, role

Výrobek

Výtěžnost

Zastavěná plocha

Umístění  krytý objekt

Provoz

Tabulka č. 4: Specifikace zařízení [7]

 vhodné druhy: HDPE, LDPE, MDPE, PP, PE, PS

 méně vhodné: zkapalňují smíšením s vhodnými plasty 
ABS, PA, PUR, EVA

 nevhodné: PVC, PET, kompozity laminované plasty, 
aluminum, celofán

 syntetický destilát použitelný jako palivo pro spalovací 
motory, generátory, kotle a průmyslové hořáky
 až do 95 % použité vsázky = 1 tuna plastových odpadů 
poskytuje 950 litrů destilátu

 přibližně 250 m2 + 300 m2  pro generátory, zásobníky, a 
bezpečnostní zónu

 zcela automatický, ruční zavážení, speciální lis na fólie 
(je volitelný)
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5.1.2. Hotový výrobek 

Podle typu pouţitého odpadního plastu závisí na výtěţnosti a charakteristických 

vlastnostech získané nafty. Výtěţnost z různých druhů plastů je uvedena v Tabulce č. 5. 

Pokud jsou zpracovány polyolefíny, jako polyetylén (PE) a polypropylén (PP), nebo 

polystyrén (PS), je moţno z 1 kg plastů získat přibliţně 1 litr paliva. 

Vlastnosti výrobku odpovídají směsi čisté nafty a petrolejové frakce. Běţná motorová 

nafta se od tohoto výrobku nejvíce liší ve zplodinách hoření, které jsou u výrobku čistší a 

neobsahují ţádné chemické prvky kromě těch, které jsou přítomny v plastovém odpadu.  

K tomuto zjištění dopomohla plynová chromatografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na povrchu odpadních plastů často ulpívají nečistoty jako: hlína, písek, nebo papír. 

Metoda je navrţena tak, ţe asi do 7 % váhových nebo objemových nevadí. 

 

5.1.3. Výrobní proces 

Proces je snadno ovladatelný, bezpečný a velmi hospodárný. Mezi výhody tohoto 

procesu patří: 

 je zcela řízen počítačem 

 jednoduché plnění 

 minimální obsluha (můţe jej obsluhovat jeden pracovník) 

 umoţňuje zpracování i silně znečištěných materiálů 

Typy plastů
Reakční teplota Výtěžnost

[°C] [l/kg] [%]

PE 420 0,94 1,68

PP 400 1,15 0,15

PS 350 0,95 5,82

Směs PE (70), PP (15), PS (15) 420 1,02 0,96

Plastové tašky (PP, PE) 390 0,96 2,20

Tabulka č. 5: Výtěžnost z různých druhů plastů [7]

Zbytek1 

1 Poměr zbytku po spálení (suchý uhlík apod.), k plastové vsázce (v %)
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 je výborně vybaven bezpečnostními funkcemi 

 funguje při normálním atmosférickém tlaku 

 

5.1.4. Znečištění a údržba 

Systém ThermoFuel způsobuje extrémně nízkou úroveň emisí, jelikoţ vše co by mohlo 

unikat, jak kapaliny, tak plyny, jsou zachycovány uvnitř systému 

EPA na základě údajů o aktuálních hodnotách znečištění při praktickém provozu linky 

ThermoFuel nezjistila ţádné problémy. 

K chlazení se pouţívá voda, která cirkuluje uvnitř systému. Díky tomu nevzniká 

při chodu zařízení ţádná odpadní voda, ani environmentální ohroţení podzemních zdrojů nebo 

řek. 

Jakmile je pyrolýza odpadních plastů ukončena, dochází v komoře ke tvorbě strusky. 

Systém ThermoFuel  je však navrţen tak, aby tento jev byl minimální a to tak, ţe se stabilizuje 

tepelná vodivost uvnitř komory (viz Obrázek 1). Komoru je nutno čistit po kaţdém druhém 

procesu a čištění lze provést za 30 minut [7]. 

 

 

   

Obrázek 1: Systém ThermoFuel [7] 
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5.2. Envion oil generatorTM 

Výhradním výrobcem Envion Oil Generatoru
TM 

je společnost Envion (USA). 

 

Systém Envion Oil Generator
TM 

byl vyvíjen a zdokonalován posledních 15 let. 

Společnost Envion uvádí, ţe se jedná o první generátor, umoţňující přeměnu plastů na ropné 

látky, svého druhu.  

Vstupní surovinou jsou odpadní plasty, především PET, HDPE, PVC, LDPE, PP a PS. 

Mezi méně vhodné plasty je moţno zařadit GPPS, EPS, HIPS a PA. (viz Tabulka č. 6). 

Pomocí jedinečného průkopnického procesu jsou z odpadních plastů vyprodukovány lehké 

oleje, střední oleje a emulgované oleje.  

Envion Oil Generator
TM 

je schopný zpracovat aţ 10 000 tun odpadních plastů ročně a 

vyprodukovat 3 aţ 5 barelů (barel=158,987 l) čistých ropných produktů na tunu plastových 

odpadů. Technologie se dá zdokonalit přidáním dalších reaktorů, které usnadní přeměnu nově 

vzniklých odpadních plastů (stejně jako plastů, které jsou v současnosti uloţeny na skládkách) 

do obnovitelných a neocenitelných zdrojů. 

Generátor umoţňuje extrahovat uhlovodíky obsaţené v odpadních plastech bez pouţití 

katalyzátoru. 

Reaktor, důleţitá součást jednotky, vyuţívá vytápěcího systému, který přeměňuje 

odpadní plasty na ropné látky pomocí nízkoteplotního krakování pod tlakem. Díky této 

technologii je výroba ropných látek bezpečná, ekologická i ekonomicky výhodná [10]. 

 

5.3. Thermal Conversion Process (TCP) 

Systém TCP patří firmě s názvem Changing World Technologies, Inc (USA). 

K přeměně nejen odpadních plastů jako jsou PET, HDPE, PVC, ale i odpadních olejů, 

pneumatik, široké škály odpadů z potravinářského průmyslu a komunálního odpadu, na ropné 

látky se vyuţívá katalytické pyrolýzy [16]. Princip procesu je popsán na Obrázku 2. 
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Obrázek 2: Princip procesu TCP [16] 

 

 

5.4. Polymer Energy® 

Polymer Energy
® 

(USA) je spojením Northern Technologies (firma zabývající 

se materiály) a firmy Zbigniew Tokarz (vynálezce této novátorské technologie). V Evropě 

je tato technologie uváděna pod názvem T-Technology. Jinde ve světě se setkáme s názvem 

Polymer Energy™. 

Systém vyuţívá katalytické pyrolýzy k efektivní přeměně plastů (hlavně polyolefínů) 

na surovou ropu. Plasty vhodné pro tuto technologii jsou například HDPE, LDPE, LLDPE, 

PP, méně vhodné jsou pak PET a nevhodné PS a PVC. Můţe být sloţen z několika modulů, 

přičemţ jeden modul můţe vyprodukovat 775 litrů nafty na kaţdou tunu odpadních plastů. 

Kapacita systému se můţe pohybovat od 200 do 400 tun zpracování odpadních plastů za 

měsíc. Celková kapacita se dá jednoduše zvětšit přidáním dalších modulů. Systém je robustní 

konstrukce a jeho velkou výhodou je, ţe dokáţe zpracovávat odpadní plasty bez jakéhokoliv 

předtřídění, umytí nebo sušení, coţ výrazně sniţuje provozní náklady. Dokáţe zpracovat 

odpadní plasty i s 25 % ostatních příměsí, jako jsou kovy, špína, voda apod. 
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Výrobek surové ropy je vysoké kvality a můţe být dále zpracováván v rafinériích nebo 

být pouţit jako palivo do nízkootáčkových strojů jako jsou elektrické vývojové turbíny [12]. 

 

5.5. Reaktor BLOWDEC®  

Základním principem procesu zhodnocení odpadů, levných organických látek, 

kompozitních sloţek elektrického šrotu s obsahem plastů a těţce zpracovatelné sloučeniny 

typu PCB, herbicidů, pesticidů a podobných je jejich zpracování v horkém vířivém lůţku 

vytvořeným z tuhých částic, například v horkém křemičitém písku. Při zpracování odpadů 

s obsahem kapalných a tuhých uhlovodíků (plastů) dochází současně s rozdělením kapalných 

podílů ke krakování uhlovodíků na ekonomicky zajímavý produkt. Princip procesu je 

zobrazen na Obrázku 3. 

Nejdůleţitější sloţkou reaktoru BLOWDEC® je speciální reakční komora. Reaktor 

BLOWDEC® svou konstrukcí připomíná kladivový mlýn. Hlavní částí reaktoru je plynotěsná 

válcová nádoba, ve které se otáčí rotor unášející otěruvzdorné (keramické) lopatky. Rotor 

uvádí do otáčivého pohybu motor. 

Otáčivý pohyb lopatek rotoru v reakční komoře způsobuje intenzivní míchání a víření 

reakční směsi sloţené z tuhé anorganické látky (písek) a organické sloţky (tuhé/kapalné 

uhlovodíky). V důsledku tření lopatek rotoru o reakční směs a hydrodynamických sil se 

generuje teplo. Částice tuhé anorganické látky (písku), zároveň vytváří na válcové stěně 

komory vířivé horké lůţko s fluidními vlastnostmi. 

Obrovské mnoţství intenzivně se pohybujících jemných tuhých částic s velkou energií 

působí mechanoaktivačně na velké molekuly uhlovodíků a současně s účinkem vysoké teploty 

způsobuje štěpení molekul. Zásadní úlohu sehrává i značný celkový povrch tuhých částic 

s rozlohou několik tisíc metrů čtverečních, který představuje vysokoúčinnou teplovýměnnou 

plochu. Ve vířivém lůţku probíhá podstatná část chemických reakcí a fyzikálních procesů. 

Nejdůleţitější chemické děje probíhající ve vířivém fluidizovaném pískovém lůţku 

jsou štěpné reakce všech typů – mechanoaktivační, termální i katalytické, jako i jejich 

kombinace. Primární reakční produkty štěpení větších molekul vstupují do rekombinačních a 
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izomerizačních reakcí. Některé plasty podléhají náhodné (polyolefíny – PE, PP) jiné 

nenáhodné depolymerizaci (polystyrén – PS). 

Větší část těţkých a tuhých uhlovodíků se v pískovém fluidním lůţku štěpí na lehčí 

sloţky, současně se vypařuje a ve formě  plynu opouští komoru reaktoru. Současně se vypařují 

látky s niţší teplotou varu (voda). Vzhledem k tomu, ţe všechny fyzikální a chemické děje při 

kterých dochází k transformaci energie a hmoty, probíhají současně v jednom pracovním 

stupni, dosahuje se velmi vysoká energetická účinnost procesu. V minimální závislosti od 

sloţení organických látek vstupujících do procesu BLOWDEC® získané uhlovodíky převáţně 

odpovídají sloţením kvalitnímu energetickému oleji s nízkým resp. nulovým obsahem síry. 

Proces je při některých odpadech provázený tvorbou lehčích kapalných uhlovodíků 

a uhlovodíkových plynů, ale i malou tvorbou koksu, který se však v reaktoru neukládá, ale je 

ve formě aerodisperze trvale vynášen proudem reakčního plynu z reaktoru. 

 

 

 

Obrázek 3: Princip procesu BLOWDEC® [8] 
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Při procesu BLOWDEC® dochází k fyzikálním a chemickým dějům, kterých 

důsledkem je kromě takřka 100% výtaţku uhlovodíků i změna kvality získaného oleje 

v porovnání s původními organickými látkami vstupujících do procesu. Zároveň dochází 

k účinnému rozdělení látek tvořících původní odpadový materiál přičemţ se získává čistý 

hodnotný olej bez znečišťujících látek, oddělená odpadová voda a tuhá fáze (kdyţ byly 

přítomné), v které jsou pevně zafixované části anorganických polutantů, například chloridy 

kovů při zpracování PCB. Oxidy dusíku a síry nejsou produkovány. 

Důleţitou výhodou technologie BLOWDEC® je jednoduché technologické zařízení a 

minimum pouţitých strojů a aparátů. Samotný chemický proces jako i fyzikální zpracování 

reakčních produktů řídí průmyslový počítač. Ekonomicky výhodné je, ţe zařízení má malé 

nároky na investiční zdroje. Tuto výhodu umocňuje skutečnost, ţe na jednom zařízení je 

moţné zpracovávat různé druhy odpadů různého sloţení [8]. 

 

5.6. Microwave-Based Recovery of Hydrocarbons and Fossil Fuels 

Vlastníkem patentu na tuto technologii je firma Global Resource Corporation (USA). 

 

Princip technologie spočívá ve vyuţití široké škály mikrovlnných frekvencí, které 

se pohybují v rozmezí 4 GHz – 18 GHz, k extrakci uhlovodíků a jiných produktů obsahujících 

vysoký podíl uhlíku. Vyuţitím optimální frekvence pro kaţdý konkrétní materiál a jedinečným 

aplikováním energie na produkt, Global Resource vyvinul vysoce účinný postup 

pro zpracování odpadů jehoţ výsledným produktem jsou vysoce energetické kapaliny a 

produkty s vysokým obsahem uhlíku. Vyrobená energie můţe být zpět vyuţita k dalšímu 

výrobnímu procesu. S minimální spotřebou energie na vstupu zařízení na konverzi energie 

dokáţe pracovat s objemy 5 ,  1 0  a  2 0  t u n  materiálu za h o d i n u .  Proces probíhá 

v podstatě bez emisí [14]. 

Tento systém nazývaný Hawk-10 (viz Obrázek 4) dokáţe zpracovat různé druhy 

odpadů, včetně odpadních plastů. Jedná se především o odpady ze skládek, odpadní ropné 

toky, ropné písky a bitumenové soli. Pro představu systém Hawk-10 dokáţe z 9,1 kg 
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pneumatik vytvořit 4,5 litru dieselového paliva, 1,42 m
3
 plynu, 1 kg oceli a 3,4 kg uhlové 

černi [15]. 

 

  

Obrázek 4: Zařízení Hawk-10 [15] 

 

5.6.1. Výrobní postup  

Vstupní materiál musí být předpřipraven tak, aby nebyl vetší neţ 4 cm. Vstupním 

zásobníkem materiál postupuje na pásový dopravník kde pokračuje na další zásobník nebo 

rovnou do dvířek armatury. Materiál postupuje do dvojitých dvířek armatury kde 

se shromáţdí. Dále se ze shromáţděného materiálu pomocí podtlaku odstraní kyslík, který 

putuje do přívodní komory. Materiál dále prochází do komory na pásový dopravník, který 

se pohybuje proměnlivou rychlostí. V komoře dochází k působení mikrovln na materiál. 

Působení mikrovln na materiál přetvoří část uhlovodíků, z kterých jsou vyráběny plasty a 

guma, na ropu a výbušný plyn. Plyn je odsáván do potrubí, které jej vede do tlakové nádoby. 

Zbylý materiál je dopraven z komory zařízení na odklízecí pásový dopravník [11]. 
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6. ZÁVĚR 

 

Výzkumy, trvající mnohdy déle neţ 15 let, nám tyto alternativy přináší v podobě 

inovačních systémů pracujících na bázi katalytické pyrolýzy a mikrovlnného rozkladu 

uhlovodíků obsaţených nejen v odpadních plastech. 

Ve své práci jsem uvedla vybrané společnosti, které jsou vlastníky patentů na výše 

zmiňované systémy. Kaţdý systém je ve své podstatě vyjímečný. Australská firma Ozmotech 

Pt, Ltd je vlastníkem systému nazývaného ThermoFuel Quad Chamber, který pracuje 

na principu katalytické pyrolýzy stejně jako systémy firem T-Technology (USA), 

BLOWDEC® (SK) a Changing Worl Technologies, Inc (USA). Avšak kaţdý systém se 

od sebe liší a to převáţně v materiálech, které zpracovávají, v rozměrech vstupní vsázky 

materiálu, ve výtěţnosti vsázky a v neposlední řadě v kvalitě výsledného produktu. Firma 

Envion (USA) je vlastníkem systému nazývaného Envion Oil Generator, který se 

od předchozích systémů liší v tom, ţe pracuje bez pomoci katalyzátoru. Výrobce uvádí, ţe se 

jedná o ekologičtější a výhodnější způsob. Avšak výtěţnost vsázky je nejméně o 25 % niţší 

(635litrů ropného destilátu na 1 t vstupního materiálu) neţ u předešlých systémů. Nakonec 

bych ráda zhodnotila zařízení Hawk-10, které spadá pod firmu Global Resource. Toto zařízení 

pracuje na principu mikrovlnného rozkladu uhlovodíků. Vstupní materiál sice musí být menší 

neţ 4 cm, ale tuto skutečnost kompenzuje kapacita systému, která je 5, 10, 20 tun za pouhou 

hodinu. Coţ je několikanásobně více neţ u předešlých systémů (ThermoFuel – 10, 20, 30, 

40 tun za den). Vstupní materiál je velice rozsáhlého sloţení. Jedná se o odpadní plasty, 

veškerý odpad ze skládek, ropné písky, odpadní ropné toky atd. 

Metody umoţňující výrobu ropných látek z odpadních plastů bych zhodnotila jako 

velice přínosné, jelikoţ jsou výhodné pro nás i svět, který nás obklopuje. Bylo by velice 

přínosné, kdyby inovační technologie skýtaly přednosti, jako jsou ekologická nezávadnost, 

ekonomická nenáročnost, velmi snadná obsluha a celosvětová přínosnost. Výše zmiňované 

technologie se mohou těmito přednostmi pyšnit. 
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