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ANOTACE 

 

  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu ovlivnění PET recyklace, 

biodegradabilními PLA lahvemi, skládá se ze dvou částí. V první části jsou popsány 

základní vlastnosti PLA a PET lahví, historie a legislativa zabývající se touto 

problematikou. V kapitole, která se zabývá popisem výroby PLA a PET lahví jsou 

porovnávány jejich chemické a fyzikální vlastnosti. Dále jsou v této práci popsány, jak 

PLA láhve mohou ovlivnit čistotu PET recyklátu. Hlavní cílem práce je flotace PET a PLA 

lahví, která by mohla láhve v samotném recyklačním procesu oddělit. 

 

Klíčová slova: Flotace, PLA láhve, PET láhve, třídící linka 

 

SUMMARY 

 This thesis aims to analyze the effect of PET recycling, biodegradable PLA bottles, 

consists of two parts. The first part describes the basic properties of PLA and PET bottles, 

history and legislation dealing with this issue. In the chapter that deals with the description 

of production PLA and PET bottles are compared to their chemical and physical properties. 

Furthermore, in this paper described how PLA bottles can affect the purity of recycled 

PET. The main aim of this work is the flotation of PLA and PET bottles, which could 

bottle in a recycling process to separate itself. 

Key words: Flotation, PLA bottles, PET bottles, sorting line 
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1 ÚVOD 

Obalový materiál je nejpouţívanějším materiálem nejen v průmyslu, ale v kaţdodenním ţivotě v 

důsledku čeho se hromadí odpad na skládkách, a právě obalového materiálu je v posledních letech 

nejvíce. Rostoucí objemy plastových odpadů musí být recyklovány pro ekonomické a ekologické 

důvody. Skládkování a spalování komunálního odpadu se stává draţší a nepřijatelné. Likvidace 

obalového odpadu se stala důleţitým tématem. PET (Polyetylénterefthalát) láhve jiţ nahradily 

původně pouţívání tradičních materiálů a v některých odvětvích se staly nenahraditelnými. 

Ovšem výroba a vývoj plastových výrobků přináší i mnoho negativ environmentálního 

charakteru. Touto problematikou se zabývají vědci jiţ před lety, kdy vynalezli nový materiál 

PLA (Polylactid acid). Je to polyester vyrobený na bázi rostlinného škrobu. První, který byl 

vyrobený na bázi obnovitelných zdrojů. V České republice (ČR) se PLA láhve prozatím neobjevily, 

pro jejich zavedení na trh je tudíţ zapotřebí docílit dostatečného legislativního opatření, jak s těmito 

obaly po pouţití nakládat. Provést určitou společenskou osvětu, aby spotřebitelé věděli, o jaký 

výrobek se jedná, a uměli se podle toho rozhodovat kam s ním. V poslední době začínáme 

pociťovat sniţování zásob ropy, a právě obnovitelné zdroje nám pomáhají ke sníţení získávání 

obalu z ropných derivátů. PLA láhve samozřejmě nejsou vyráběny proto, aby PET láhve 

vytlačily z trhu, ale budou novou sloţkou k uspokojování potřeb zákazníků. PLA láhve patří mezi 

biodegradabilní plasty, a kdyby se dostaly do recyklačního procesu, ovlivnily by svou přítomností 

PET recyklát. Tato diplomová práce je zaměřená na tento problém a pokouší se o oddělení PLA 

lahví od PET lahví ve flotačním procesu za pomoci různých činidel. PLA láhve sice ještě nejsou 

na Českém trhu, ale je jen otázkou času kdy bude jejich pouţívání samozřejmostí. 

1.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je analyzovat vztah PET versus PLA lahví. Porovnání jejich 

vlastností, způsob výroby, a moţné ovlivnění PET recyklátu biodegradabilními PLA lahvemi. 

Hlavní část je zaměřena na oddělení PET a PLA lahví flotací, s různými druhy činidel, které by 

láhve v recyklačním procesu měly od sebe oddělit. 
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2 Současný stav obalových materiálů PET a PLA  

K lepšímu porozumění dané problematiky je tato kapitola zaměřena na porovnání jak 

fyzikálních tak chemických vlastností PET a PLA lahví, způsobu jejich výroby a následnému 

objasnění jejich zuţitkování ve výrobě.  

 

2.1  PET (polyethylen-teraphthalate)  

Nový směr v obalech na tekutiny způsobil v roce 1977 americký chemik Nathaniel Wyeth, 

který jako první vyrobil PET láhev. Známé je pod chemickým označením PET, patří mezi 

nejvýznamnější termoplastický polyester. PET je surovina, která nachází své vyuţití při výrobě 

vláken, fólií, potravinářských obalů, textilu, výrobu pásu a litých výrobky. [1] Hlavní surovinou 

PET lahví je ropa. PET materiál se vyrábí ze dvou základních sloţek ethylenu a paraxylenu. 

Jejich deriváty (ethylenglykol a terefthalová kyselina) spolu při vysoké teplotě a vysokém tlaku 

reagují za vzniku amorfního PET. Ten se pak krystalizuje a polymerizuje, aby se zvýšila 

molekulární váha a viskozita. Výsledný materiál se pouţívá pro výrobu lahví. [1] 

Chemická struktura PET lahví je: 

R - benzenové jádro 

HO-[-CH2- CH2-O--CO--R--CO-O]n-CH2- CH2-OH 

PET je inertním plastem, který nese ve světě i v ČR kódové označení  číslem "1". [2] 
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Obr.č.1. Příklady mezinárodně uţívaného značení. [3] 

 

Koloběh PET láhve se skládá z pěti fází relativně uzavřeného cyklu. Relativně proto, ţe 

konečné uzavření tohoto cyklu je pouze částečné z důvodu finálního zpracování této druhotné 

suroviny. Zjednodušené to můţeme vidět na obr.č.2. 

 

 

 

Obr.č.2. Kolobeh PET lahví. [38] 
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2.2   PLA (polylactic acid) 

  Tento polyester byl vynalezen před 150 lety na bázi kukuřičného škrobu. Je to první 

polyester vyrobený na bázi obnovitelných zdrojů. Zařazujeme ho do skupiny biodegradabilních 

plastů (BDP). Pouţívá se v potravinářství jako plastové fólie, jednoúčelové příbory, šálky, 

nádobí, podnosy, ale své místo má i v medicíně. Tyto produkty mohou být čiré nebo barevné. [4]  

PLA je šetrný k ţivotnímu prostředí, vzhledem k tomu, ţe se vyrábí ze sacharidů, 

kukuřice, cukru nebo pšenice, přispívá ke sníţení emisí skleníkových plynů.  

Technologie výroby PLA v podstatě "sklizně" uhlík, který rostliny tvoří z ovzduší                    

v průběhu fotosyntézy, kde se ukládají v kukuřičných zrnech ve formě škrobu. Jejich přeměnou 

vznikají přírodní cukry. Uhlík a další prvky v těchto přírodních cukrech jsou pouţité k výrobě 

polymeru. [4] 

 

Obr.č.3. Chemická struktura PLA lahví. [5] 
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Obr.č.4. Příklady mezinárodně uţívaného značení. [6] 

Nevýhodou PLA lahví, biologicky odbouratelných materiálů, patří kromě jiného špatná 

tepelná odolnost, plnění jen nesycenými výrobky, krátká trvanlivost, nízká rázová pevnost a niţší 

napětí taveniny.  

 

PLA láhve potřebují pro svůj rozklad: 

 Dostatečnou teplotu (50 – 60 °C), 

 přítomnost mikroorganismů, 

 dostatečnou vlhkost, 

 dobu rozkladu 75 - 80 dní (viz. Obr.č. 5.), 

 nedegraduje tak rychle jako komposty z domácnosti. [4] 
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Obrázek č. 5. Biodegradace PLA láhví. [7] 

 

2.3 Srovnání vlastností PET x PLA láhvi  

PLA láhve jsou oproti PET lahvím lehčí, lepe hoří, jejich spotřeba energie je menší, mají 

vynikající čirost, bariérové vlastnosti jsou rovnocenné s PET lahvemi, jsou biologický 

rozloţitelné, čímţ jsou šetrnější vůči ţivotnímu prostředí. Avšak PLA láhve poškozují v 

recyklačním procesu kvalitu PET regranulátu. Fyzikální vlastnosti jsou uvedené v Tab.č.1. [6] 
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Tab.č.1. Srovnání vlastností PET a PLA láhví firmou Nature Words LC. [6] 

 

Srovnáni vlastností látek. 

Vlastnosti: PET PLA 

Specifická váha 1,39 1,25 

Tg (stupně C) 125 55 - 60 

Tm (stupně C) 255 130 - 170 

Přilinavost (g/d) 2,4 - 7 2,0 - 6,0 

Vlkostní režim (%) 0,2 - 04 0,4 – 0,6 

Pružnost 65 93 

Spalné teplo - 

(MJ/kg) 25 - 30 19 

Hořlavost 
Hustý kouř/ hoří 6. min. po 

zapálení 

Řidký kouř/ hoří 2. min. po 

zapálení 

UV odpor sřední vynikající 

Index lomu 1,54 1,35 - 1,45 

Kontakt lomu (Ø) 82 67 

Nasákovost :  -  6,3 - 7,5 

Mezní stav 0,7 - 0,8 Bez konce 

Střední stav Bez konce 19 -26 

Vyšší stav  - S koncem 

Pevnost v taku 6600 25 - 4500 
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3  Legislatíva PET a PLA lahví 

V České republice jsou PET láhve dostatečně právně ošetřené na rozdíl od PLA lahví, které 

v České legislativě doposud obsaţeny nejsou. 

3.1 PET láhve  

V České republice se problematikou nakládání s obaly zabývá především Zákon č. 

477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. [8]  

Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na 

trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů uţívaných v silniční, ţelezniční nebo letecké dopravě 

nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiţ je Česká 

republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů.  

[9] 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění nestanoví jinak, 

pak se na nakládání s odpady z obalů vztahuje i Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění. [10] 

Prováděcími předpisy k zákonu o odpadech, které se vztahují k tématu této diplomové práce, 

jsou následující vyhlášky: 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů,  [13] 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech nakládaní 

s obaly, [14] 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení 

evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, která uvádi způsob evidence obalů 

upravuje [12]. 

V legislativní oblasti dochází výše uvedenými zákony a prováděcími vyhláškami k pozitivním 

změnám při sjednocování s legislativou EU, zejména se Směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech. Vytvářejí se tak závazná 

pravidla pro nakládání s obaly, coţ vede jiţ dnes k zájmu o zavedení tříděného sběru PET lahví. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES  
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(v roce 2004 novelizovaná jako Directive 2004/12/EC), určuje mimo jiné způsob evidence, 

podíl opětovného vyuţití, design, označování a vzdělávání spotřebitelů. Na tuto směrnici 

navazují směrnice členských zemí Unie (Tab. č 2) [11]. 

Návrh legislativní úpravy o obalových odpadech byl schválen vládou ČR dne 30.8.2000 v 

souladu s právem Evropských společenství, zejména Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

94/62/ES. Po schválení Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Senátem ČR jsme se dočkali dlouho 

očekávaného zákonného předpisu, který je dále rozpracováván do vyhlášek a plánů měst a obcí. 

[8]  Zkušenosti s jeho aplikací však vyvolávají váţné námitky a rozpaky i v odborných kruzích 

(například Novela zákona o obalech ve Svět balení, 2/2003). 

Zákon o obalech z roku 2001 přenesl odpovědnost za tyto i jiné obaly na jejich výrobce a 

dovozce tak, aby zabezpečovali nebo přispívali na jejich ekologické vyuţití, případně  

likvidaci. Byla zaloţena autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která zajišťuje 

sdruţené plnění povinností zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona 

č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. [8]  

Povinnosti zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které uvádějí 

obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dováţejí, přepravují přes hranice z 

Evropské unie, plní nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění výše uvedených povinností 

uzavřít Smlouvu o sdruţeném plnění se společností EKO-KOM, a.s.[15] 

 

Tab.č.2. Cíle recyklace a opětovného vyuţití PET lahví 2008. [15] 

 

Opětovné využití 50 - 60 % všech obalů 

Recyklace 25 - 45 % všech obalů 

Recyklace podle typu materiálu  min. 15% 
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3.2 PLA láhve 

Kompostovatelné plasty patří do skupiny biodegradabilních plastů (BDP). Legislativa v 

oblasti BDP se vyvíjela počátkem 90 let postupně na národních úrovních a to zejména v USA 

(ASTM) a v Německu (DIN). Později v roce 1999 byly přijaty mezinárodní normy ISO a v roce 

2000 byla Technickou komisí 261 (CEN TC 261 SC4 WG2) vyvinutá a následně přijata i 

základní norma Evropské Unie o kompostovatelných a biologicky rozloţitelných obalech EN 

13432. [17] 

Základní evropský právní předpis, který vytváří prostor pro aplikaci BDP v praxi je směrnice EU 

- DIR 64/62/EC z prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (packaging and packaging 

waste Directive). V článku 3, odst. 9 vymezuje moţnost zpracování BDP. Normy technického 

charakteru (ISO, EN, ASTM) řeší hlavní problém definice vlastností oficiálně deklarovaných pro 

biodegradovatelné polymery i standardizaci jejich měření. Jde o biologické rozloţitelnosti v 

různých podmínkách (tuhé / kapalné prostředí), rozpadavost dezintegraci a kvalitu kompostu ale 

i ekotoxicitu a chemické vlastnosti. Polymerů pouţívaných v obalovém průmyslu se přímo 

dotýká i směrnice EU 94/62/ES o obalech a odpadech z plastů. [18] 

V České republice zmínka o PLA lahvích jako BDP však ve výše uvedeném zákoně  o odpadech 

doposud obsaţená není. Důvodem je neinformovanost, nesplněná očekávání, cena a nedostatečná 

ekonomická atraktivita PLA lahví.  

Ustanovení novely německé směrnice pro obaly vytvořilo pro kompostovatelné plastové 

obaly privilegované postavení. Podle tohoto nařízení jsou kompostovatelné a certifikovány 

obaly vyňaty z ustanovení § 6 směrnice do roku 2012 - jednoduše řečeno, jsou vyňaty 

a osvobozeny od ustanovení legislativy "zeleného bodu - der Grüne Punkt". Mezinárodní 

asociace pro bioplasty a biologicky rozloţitelné polymery IBAW očekává, ţe toto nařízení bude 

mít velmi pozitivní vliv na zavedení obalů z bioplastů na trh v Německu. Jejich materiálové 

vlastnosti musí splňovat podmínky biodegradability podle ČSN EN 13432. [19]    
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4 Vliv PLA lahví na kvalitu PET regranulátu 

Čistota PET recyklátu je prvořadým cílem v recyklačním procesu. Tato kapitola je 

zaměřena na poţadované vlastnosti čistoty regranulántu. Dále také na samotnou čistotu 

recyklátu, kterou ovlivňují nejenom PLA láhve, ale také víčka, etikety a další příměsi. Konec 

této kapitoly se po té zabývá uţ moţnou separací PLA a PET lahví. 

V současné době existuje 40 recyklačních závodů jsou rozptýleny po celé oblasti, 

přičemţ většina je v Německu, dále pak v Itálie, Španělsko, Francie a Nizozemí. Roční výkon 

těchto 40 závodů činí průměrně 10.000 tun. Ve skutečnosti je velikost závodů velmi rozdílná. 

Závod v Evropě dosahuje výkonu 40.000 t/rok - coţ je 13.3 krát více neţ u nejmenšího závodu. 

Kvalita vloček, nabízených evropským průmyslem PET je různá a závisí jak na čistotě 

pouţitého materiálu, a tedy na metodách sběru pouţitých PET lahví, tak na preciznosti 

výchozího třídění u zpracovatelů, které jejich závod dosahuje a na pouţité technologii praní. 

Balíky, dodávané na trh různými národními sběrovými agenturami vykazují různý stupeň 

kontaminace. Obecně lze říct, ţe kontaminace představuje zhruba 15-30 % nečistot a je tvořena 

cizími příměsemi, pocházejícími jednak z chybného třídění vstupního PET materiálu, jednak 

jsou to víčka a etikety sběrových lahví, které jsou úspěšně odděleny během recyklace, coţ má za 

následek úbytek vstupního materiálu zhruba 15 aţ 25 %, protoţe zčásti je odstraněn i PET, který 

je ze systému odstraněn spolu s etiketami, uzávěry a nečistotami. 

Konečné pouţití recyklovaných vloček záleţí ovšem od výchozí čistoty balíků, kvality 

třídících strojů a od recyklačního procesu, který je k dispozici. Některé recyklační technologie v 

Evropě o sobě tvrdí, ţe jejich výsledný produkt recyklace PET je tak čistý, ţe můţe být pouţit 

pro potravinářství, jako např. pro nové láhve. Jiné materiály, zpracované v závodech, které 

nedosahují potravinářskou kvalitu R-PET jsou však přesto vhodné pro náročné poţadavky 

výroby vlákna nebo vázacích pásků. Jiným hlediskem, které má vliv na konečné pouţití 

recyklovaného PET je barva vstupních lahví. Obecně platí, ţe evropský sběrový materiál lze 

rozdělit na tři odlišné jakosti: čirý/čirý modrý, zelený/hnědý a jiný. Vločky, kterým je dávána 

přednost pro vyfukování lahví (jak u potravinářských, tak technických aplikací) jsou čiré/čiré 
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modré vločky. Tento typ vloček je rovněţ preferován pro výrobu vlákna, protoţe jej lze snadno 

barvit. Okolo 75% sebraných lahví patří do nejvhodnější skupiny - mezi čiré/čiré modré vločky. 

Míra sběru, kde z celkových 2,150.000 tun primárního PET, který byl pouţit na evropském trhu 

roce (2004) bylo sběrem získáno 665.000 tun, coţ představuje průměrnou míru sběru 30,93% 

PET obalu, který byl získán zpět od spotřebitelů. Avšak ve skutečnosti systémy sběru dosahují 

velmi rozdílných účinností sběru, v závislosti na zemi. Německo, Island, Nizozemí, Norsko, 

Švédsko a Švýcarsko posbíraly v minulém roce  přes 70% PET obalů, kdeţto Řecko, 

Portugalsko a UK stačily posbírat méně neţ 10%. [39] 

V roce 2010 se předpokládala spotřeba primárního PET pouţitého na  obalu, ţe vzroste o 

dalších 1,000.000 tun. Infrastruktura sběru bude vybudována v těch zemích, kde dosud 

neexistuje a koeficienty sběru budou všude dále narůstat, i kdyţ v různém stupni. Protoţe vývoj 

sběru PET obalů bude odovzen od zralosti existujících sběrových systémů, pak například v 

Maďarsku, kde je více moţností pro zlepšení, se očekává vyšší nárůst, neţ například ve Francii. 

Aby mohlo být vyuţito stále rostoucí mnoţství sběrového materiálu, bude se muset průmysl 

recyklace PET poněkud změnit. Celkový počet závodu se nebude muset příliš zvyšovat, i kdyţ 

bude nutno postavit několik nových závodů o nominálním výkonu kolem 20.000 tun ročně. 

Několik dalších, menších závodů bude uvedeno do provozu na nově vznikajících trzích. 

Celkovém mnoţství pouţitých a sběrem získaných PET lahví v roce 2010se předpokládá zhruba 

31,428,571.428. [39] 

4.1  Požadovaná čistota druhotné suroviny  

Poţadovaná čistota druhotné suroviny závisí v první řadě na dodání správně roztříděného 

„balíky“. A dále k dokonalé separaci dalších příměsí.  

Toho lze docílit pokud: 

 PET lahve budou barevně jednotně vytříděné bez příměsi jiných druhů plastů, 

 mechanické znečištění bude co nejmenší s přihlédnutím k opotřebení technologických 

linek, 

 budou odstraněny příměsi, jako jsou etikety, hliník, PVC, HDP, lepidlo, 
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 PET obaly od octu, detergenty a oleje se do sběru nesmějí dostat. [25] 

4.2  Látky znehodnocující čistotu PET recyklátu  

Látky uvolňující se při zpracování, mohou značně komplikovat zpracování PET lahví. 

Mezi problémové materiály patří: 

 HDP, zbytky lepidel, etikety způsobují zbarvení materiálu a jeho zákal, 

 PET obsahující zbytkovou vlhkost coţ způsobuje degradaci při zpracování  

(pokud není dokonale vysušen), 

 tepelná oxidační degradace, způsobuje ţloutnutí, zhoršení mechanických vlastností 

recyklátu. [22]  

Barva: pokud jsou zelené, modré, hnědé a průhledné PET láhve zpracované společně, vznikne 

smíšený produkt. Všechny vločky budou PET, ale protoţe jsou smíšené různými barvami, není 

moţné je pouţít na transparentní přepracování. 

PVC: některé láhve jsou vyrobený z PVC, tento materiál je extrémně škodlivý pro další 

zpracování, protoţe PVC působí destruktivně v tepelných procesu recyklace PET lahví. 

Lepidlo: obvykle je ve vodě rozpustné, ale existuje mnoţství různých typu lepidel, které jsou 

těţce odstranitelné. Pokud lepidlo zůstane na PET, bude mít vliv na barvu plastů při 

dalším zpracování. 

Nízká zbytková vlhkost: způsobuje okamţitou hydrolytickou reakci a rychlé sníţení molární 

hmotnosti zpracovaného materiálu aţ na úroveň, kdy doposud není moţné vyfukovat láhve. 

Konvenční způsob odstranění této komplikace spočívá v dokonalém vysušení suroviny před 

zpracováním. Obvykle se PET suší v proudu vzduchu 4 hodiny při teplotě 150 °C. [22] 

Papírové etikety: jsou problematickou příměsí recyklovaného materiálu. Zbytky papíru 

uvolňující celulózová vlákna se prakticky nedají ze zpracovávaného polymeru odstranit. Novější 

typy etiket připevněný na láhve rukávem z ultratenké PET folie bez pouţití lepidla je moţno 

odstranit z drti PET flotace. 

Přímý potisk a dekorace: jakýkoliv přímý potisk s výjimkou datového kódu kontaminuje 

recyklovaný PET. [22] 
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PLA láhve: samotné třídění PLA lahví z PET láhve představuje velké komplikace, protoţe jejich 

rozlišení pouhým okem není jednoduché. Pokud se při recyklaci PET lahví vyskytnou i PLA 

láhve tak při výrobě PET lahví se změní její pruţnost, ztvrdne a následně láhev praská, také je 

ovlivněna barva PET láhve. 

Je důleţité zmínit, ţe výše uvedené omezení můţe být řešené zavedením vhodné technologie v 

procesu nebo výběru správného pouţívání recyklovaného PET, který zvyšuje prodejní cenu a 

minimalizaci výrobních nákladů. [29] 

4.3 Proces čištění recyklátu  

Čistota PET lahví je zásadní krok pro kvalitní recyklát. Přítomnost kontaminaci jako jsou 

nečistoty, úlomky skla, kameny, štěrk, půda, papír, lepidla, zbytky dalších plastů jako PVC, 

HDP, PLA je neţádoucí.[20] 

Čistotu poţadované kvality PET recyklátu docílí mycí modul, kde je potřebné sledovat 

tyto parametry:  

 Mechanismus,  

 chemie,  

 teplota, 

 čas,  

 čistota oplachu, 

 oddělování nečistot od recyklované suroviny, 

 kvalita vysušení fleiků. 

 

Popis čištění recyklátu: 

Rovnoměrně navlhčené a podrcené vločky (viz. obr. č. 6) se dopraví k hlavnímu čištění, 

tento proces proběhne třením o jednotlivé vločky v roztoku teplé vody. Aby se odstranili 

z opraných vloček zbytky přidaných látek, sody, lepidla, promyjí se horkou vodou, proto aby 

dosáhlo efektivního výsledku, tento proces se dále několikrát opakuje. V průběhu celého mycího 

procesu je velmi důleţité odstranit tekutiny, nečistoty a lepidla. Odstranění migrujících nečistot 

se provádí prostřednictvím flotace. 
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Důleţitá faktory v procesu flotace jsou: 

 Teplota, 

 flotační činidla, 

 vlhkost flakes, 

 čas setrvání. 

Reakční chování PET urychlují zejména vysoké teploty a samozřejmě také i neţádoucí 

rozkladné a oxidační reakce. Samotný proces probíhá v pevném stavu při poměrně nízkých 

teplotách. Tím, ţe odpadá roztavení, proces běţí při doposud zmíněních nízkých teplotách. V 

tomto procesu nehrozí ztráta materiálu, způsobené chemickou přeměnou PET materiálu.[21] 

Produktem celého tohoto snaţení je kvalitní druhotná surovina, která je schopna v mnoha 

podobách nahradit primární polymerní surovinu. Produkt „PET flakes“, tj. čistá PET drť, je 

konečný produkt obsahující 99,9 % PET zbytek je PVC a další nečistoty.  

 

 

Obrz č.9: Podrcený PET. (Foto: Jana Vorčáková). 

V obalovém průmyslu se klade velký důraz na odpovědnost za technologie šetřící ţivotní 

prostředí. Růst spotřeby PET obalů se bude nadále zrychlovat, proto se ukazuje jako vhodná 

moţnost recyklace principem B2B (bottle - to - bottle), která se jeví jako velice ohleduplná 

k ţivotnímu prostředí (viz. obr. č. 6 ).[22] 
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Obr.č.6. Metoda bottle-to-bottle ( B2B ). [23] 

4.4 Flotace 

             Flotaci můţeme definovat jako fyzikálně-chemický proces separace látek z vody, 

přičemţ jsou látky různými způsoby vynášeny na hladinu, z níţ jsou takto odseparovaný. 

Flotace se často spojuje s jinými procesy (oxidace, koagulace), takţe vyflotované látky se mohou 

sloţením lišit od látek v přítoku od flotátora.  

Z hlediska pouţitelnosti a podstaty procesu rozeznáváme flotaci:  

 přirozenou, 

 bublinkovou s mechanickým rozptýlením vzduchu, 

 bublinkovou s uvolňováním plynů z roztoku,  

 biologickou, chemickou, elektroflotaickou a iontovou. [33]   
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4.5 Separace PET a PLA lahví  

Pro zlepšení ţivotního prostředí ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 provádíme 

tříděný sběr odpadu, který je cestou ke sníţení mnoţství odpadu ukládaného na skládce nebo 

likvidovaného spalováním. [9]   

 Abychom mohli odpad řádně třídit, zřídili jsme sběrné nádoby - kontejnery v barvě ţluté na 

plasty, modré na papír a lepenku, a v barvě zelené na sklo. [25] 

Rozšíření plastu je závratné. V roce 2007 bylo v České republice vyrobeno 1,1 mil. tun 

plastů a se spotřebou necelých 100 kg plastu na osobu ročně jsme se během posledních pár let 

zařadili mezi vyspělé průmyslové země. V České republice se recykluje šest lahví z deseti, co se 

týče třídění plastů, tak jsme ve srovnání s evropskými zeměmi na prvním místě. [24] 

Způsoby sběru PET 

• odkládání sběrných pytlů z domácností u chodníku, 

• uloţení do sběrných kontejnerů, 

• výkupní centra, 

• zálohování, 

• tříděný sběr školními dětmi. 

Plasty se dotřiďují na dotřiďovaní lince. Třídění je ruční (viz foto č.1) nebo automatické. 

Směsné plasty jsou po vytřídění příměsí a nečistot dále dotřiďovány na jednotlivé komodity 

např. PET, polyethylen, polypropylen, polystyren apod.). Recyklační závody na PET v celém 

světě zpracovávají pouze tříděný materiál, tj. PET láhve splňující poţadovaná kritéria kvality. 

Tyto kvalitativní poţadavky se obvykle u jednotlivých třídíren poněkud liší, základem je ovšem 

roztřídění podle barvy, nepřítomnost cizích nečistot a zvláště kontaminantu, především příměsi 

PVC, nepřítomnost PET lahví znečištěných olejem, písek, prach, atd. [5]  
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Foto č.1:  Rucní trídící linkaa                               Foto č.2: Drtící stroj                                

(Foto: Jana Vorčáková).                                       (Foto: Jana Vorčáková) 

 

Roztříděný obchodovatelný materiál je lisován do balíků. Balíky se vkládají na recyklační 

linku, kde probíhá recyklační proces. Je důleţité zmínit se také o zařízení TiTeCH, které celý 

recyklační proces ulehčuje. TiTeCH (viz. obr. č. 8) poskytuje portfoliové třídící zařízení, které 

umoţňuje úspěšné třídění v různých úlohách třídění (viz. obr. č. 7). [28] PET lahve se nejprve 

roztřídí podle barev, většinou na čiré, modré a zelené, někdy jen na čiré a barevné. Víčka během 

třídění nikdo neodšroubovává. Plastový odpad můţe být sloţen z různých materiálů a proto je 

také několik způsobů zpracování. Po důkladné separaci se láhve dopravují do zásobníku drtícího 

stroje s adekvátním výkonem k ostatním částem výrobní linky. Tady jsou láhve drcené včetně 

víček i etiket (viz foto č.2.). Po dobu flotačního procesu PET materiál klesá ke dnu a HDPE 

víčka a etikety vyplují na povrch, kde jsou posbírány pomocí lopatek a odváděny do odpadových 

zásobních tanků. [24] 

Čistý podrcený PET materiál - flakes jsou zbavené vlhkosti, kde se prostřednictvím horkého 

vzduchu odstraní většina vlhkosti aţ na hodnotu 0,7 % v rotační sušičce a následně se znovu drtí 

na finální velikost PET flakes. Po druhém drceni jsou PET flakes pneumaticky dopravované do 

připravených "bigbegu" a následně uskladněné do skladovací haly.  

Recyklování odpadu má význam nejen z ekonomického hlediska, ale i s ohledem  na ţivotní 

prostředí. [24]      
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TiTech 

 

Obr.č.7.Recyklační linka. [25] 

 

Kontrolní jednotka  

Kontrolní jednotka                         Skener                   Světlo               Vzduchové trysky 

Obr.č.8. Laserová dotříďovací jednotka TiTech. [28] 
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4.5.1 Zálohováni PET lahví 

Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP) definitivně zavrhlo veškeré své dřívější plány na 

zavedení záloh u těchto obalů. Chce se naopak zaměřit na zdokonalování systému třídění 

komunálního odpadu. ČR má totiţ zaveden efektivní a několika lety osvědčený systém recyklace 

obalů. Podle statistik Ministerstva ţivotního prostředí ČR a Evropské komise dosahuje Česká 

republika nadprůměrných výsledků recyklace obalových odpadů s efektivní mírou nákladů, a to 

bez pouţití zálohového systému či povinných kvót na vratné obaly. Rozšířené teze rozvoje 

odpadového hospodářství MŢP ČR z května 2010 se zavedením povinných záloh na nevratné 

obaly do budoucí legislativy vůbec nepočítají. Zavedení povinných záloh na nevratné plasty by 

nevyhnutelně přineslo úpadek současného systému třídění v obcích (vyjmutím kategorie plastů 

ve ţlutých kontejnerech, se kterou obce obchodují). Zavedení systému povinného zálohování 

nevratných plastových lahví by české spotřebitele stálo celkem několik miliard, přičemţ 

výsledkem by bylo nejen sníţení jejich komfortu, ale také s velkou pravděpodobností nedosaţení 

cíle zvýšení recyklace. Například v sousedním Německu došlo po zavedení zálohového systému  

k poklesu celkové míry recyklace z 81 % a 71 % během šesti let na přelomu století). Zatímco 

Češi ročně vyprodukují zhruba 300 kg veškerého komunálního odpadu za rok, například v 

Rakousku, Německu či Velké Británii je to téměř dvakrát tolik. Zálohy za PET láhve platí lidé 

například ve Skandinávii či v Německu. Jejich výše se v těchto zemích pohybuje mezi 15 aţ 25 

eurocenty (zhruba 3,70 aţ 6,20 Kč). Původní návrh ministerstva ţivotního prostředí na zavedení 

vratných plastových lahví počítal se zálohou tři, aţ pěti korun. Téměř 7 lahví z 10 je dnes v 

České republice díky systému třídění v obcích recyklováno, systém pokrývá 98 % obyvatelstva 

ČR a komunální odpad třídí shodou okolností také 7 lidí z 10. Výsledky systému Eko-kom za 

rok 2009 jsou i přes obtíţe, spojené s krizí na trhu druhotných surovin výborné: celková míra 

recyklace obalových odpadů 71 %, čímţ se ČR řadí k nejúspěšnějším zemím EU.  [30]  
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Tab.č.3. Zálohování PET lahví. [30] 

Zálohovaný systém PET lahvi 

Klady Zápory 

finanční motivace zákazníků k odevzdávání lahví 

finančně náročné zavádění zálohovacího 

systému 

čistší ţivotní prostředí navýšení ceny nápojů v PET obalech 

umoţní aţ 85% návratnost obalů   

vyšší čistota PET lahví   

 

5  Flotace plastů 

Přeměna plastového odpadu na druhotnou surovinu vyţaduje jeho dlouhé studium. 

Podmínkou úspěšné recyklace plastů je spolehlivý zdroj dostatečně čistých plastů. Zde        se 

otevírá prostor pro separační technologie, které umoţní ze směsi plastového odpadu separovat 

jednotlivé sloţky a znečištění. Aplikace klasických fyzikálních separačních technologií 

pouţívaných při rudných a nerudných surovin na plastový odpad však naráţí na jeho specifické 

fyzikální a chemické vlastnosti, a tak se otevírá prostor pro vyuţití fyzikálně-chemických metod 

separace, jako je flotace. [33] 

Flotace je nepochybně jednou z nejvýznamnějších a nejpřizpůsobivějších technologií  

na separaci uţitkových nerostů a v současnosti si nachází široké uplatnění i při separaci 

jednotlivých sloţek odpadů. [33] 

Chemické vlastnosti plastů ovlivňující flotaci. Nejvýznamnějším rozdílem mezi minerály a 

plasty z hlediska jejich flotovatelnosti je to, ţe zatímco povrch minerálů se skládá z vysoce 

energetických anorganických sloţek, povrch plastu je sloţen zejména z nízko energetických 

organických sloţek.  
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Ze stavby a sloţení plastů vyplývá, ţe: 

 Některé polymery obsahují nepolární funkční skupiny (PE, PP, PS), jiné zase polární 

funkční skupiny obsahující elektronegativit atomy O, N a Cl,  

 některé nepolární skupiny jsou aromatické, jiné zase alifatické,  

 některé plasty se skládají ze směsi polymerů, 

 plasty nejsou čisté polymery, ale obsahují i různá aditiva. [33] 

5.1 Princip flotace plastů 

Flotace plastů vyuţívá rozdíly v povrchových vlastnostech (povrchové energii resp. 

hydrofobnosti) různých plastů. Známe čtyři hlavní metody stimulace těchto vlastností: 

 Sníţení hodnoty povrchového napětí kapaliny γLV (tzv. gama flotace), 

 selektivně smáčení povrchu plastů chemickou adsorpcí chemikálií, 

 hydrofilizace fyzikální úprava, 

 hydrofobizace chemickou úpravou. [34] 

Velký zájem o recyklaci různých druhů plastů způsobuje nutnost jejich důkladné 

separace. Plasty, které se výrazně liší svojí hustotou, jsou známy různými moţnostmi jejich 

gravitační separace. Jedna z účinných separačních technik je flotace, která je zaloţena  

na separaci materiálů s rozdílnými povrchovými vlastnostmi - na jejich hydrofobnosti                a 

hydrofilnosti. Na hydrofobní částice se adherují bubliny, přičemţ dochází ke vzniku agregátů 

částice – bublina. [34] 

Flotace plastů ve srovnání s flotací rud se vyznačuje různými odlišnostmi, způsobené 

rozdílnými fyzikálními vlastnostmi plastů a minerálních zrn např.: nízká objemová hmotnost, 

nízká objemová povrchová energie. Povrch plastů je sloţen z nízko povrchově energetických 

organických sloţek.  

Většina plastů je přirozeně hydrofobní (bubliny vzduchu mají vysokou afinitu k jejich 

povrchem nacházejícím se ve flotačním prostředí. Pokud chceme pomocí flotace efektivně 
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odseparovat jednotlivé druhy plastů od sebe, je nutné selektivně změnit povrchové vlastnosti 

jednoho z nich (smáčitelnost). [35] 

Tato selektivní hydrofilizace (selektivní smáčení) můţe být dosaţeno různými postupy: 

 Flotace v kapalině se specifickou hodnotou povrchového napětí (gama - flotace), 

 selektivní smáčení povrchu plastů chemickou adsorpcí chemikálií, 

 flotace po selektivním zmáčení dosaţeném fyzikální úpravou, 

 selektivní modifikace povrchu plastu chemickou úpravou. 

Další významný rozdíl mezi flotací minerálů a plastů je hydrodynamika flotačního prostředí 

spojena s velikostí částic plastů, jejich tvarem a hustotou. Zatímco flotačního velikost 

minerálních zrn je pod 0,1 mm jejich hustota je většinou vyšší neţ 2 g.cm
3
 a tvar je izomerní, při 

plastech je tvar flotovaných částic destičkovitý, o tloušťce kolem 0,1 mm, přičemţ další dva 

rozměry jsou aţ do 1 cm a hustota je do 1,4 g. cm
3
. Je známo, ţe otřesem jsou více ovlivněny 

částice větších rozměrů, a proto agregáty bublina - částice plastu, resp. několik bublin a částice 

plastu jsou turbulencemi ovlivněny více, neţ agregáty tvořené bublinami a minerálními 

částicemi. Turbulentní proudění kapaliny ve flotační nádobě způsobuje odtrţení jiţ 

adherovaných bublin z povrchu částic plastů, důsledkem čehoţ je zvyšování průměrné měrné 

hmotnosti agregátů bublina - částice plastu, sniţování flotačního výtěţnosti a dokonce aţ 

potlačení flotace.[36] 

Plasty se staly populárním materiálem pro průmysl. Rostoucí objemy plastových odpadů 

musí být recyklovány pro ekonomické a ekologické důvody. I teď je část plastového odpadu 

ukládaná na skládky nebo se spalují s tuhým komunálním odpadem. Skládkování a spalování 

komunálního odpadu se stává draţší a v mnoha případech je to jiţ nepřijatelné. V tomto ohledu, 

plastová likvidace odpadů se stala důleţitým tématem v důsledku rostoucího objemu tuhého 

komunálního odpadu a sníţení kapacity skládek k likvidaci. Je zřejmé, ţe recyklace nadále 

poroste. Recyklace post-spotřebitelských plastů začala pouze nedávno a byla původně omezena 

na tuhé obalové materiály, zejména soft-nápojové lahve z PET a mléčných nádob vyrobeny z 

HDPE. [35] 
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Recyklace plastů je omezená vzhledem k obtíţím při separaci polymerů od sebe. Není 

mnoho příkladů selektivní separaci termoplastů v recyklaci plastů. Současná strategie oddělit 

plasty se opírá o ruční třídění. Ruční oddělení je náročné na pracovní sílu a poměrně nákladné. 

Širokou škálu plastů přítomných v spotřebitelských odpadů, zejména těch podobné hustoty 

musíme vyloučit pouţití gravitační separace. Specifická hmotnost PVC a PET se překrývají, 

např. PVC hustota se pohybuje mezi 1,32 aţ 1,37 g a hustota PET se liší 1,33 aţ 1,37 g. Proto 

tyto dva polymery nelze oddělit pomocí technologie gravitačního oddělení, ale lze je oddělit 

flotací. [35] 

Ještě před těmito postupy musí projít PET láhve těmito kroky a to: 

1. Příprava surovin : první krok přípravy je drcení lahví na tzv. „flakes“ na 

vysokovýkonném drtiči. 

2. Praní : flakes prochází multistupně praní, při kterém jsou vyprané a zbavené špíny jako je 

papír, jiné plasty, lepidlo a jiné příměsi. 

3. Sušení :  drcené a vyprané PET flakes musí být vysušené před dalším zpracováním. 

4. Flotace : Po drcení je drť dopravena do flotační vany (viz foto č.3), kde dochází k 

rozdělení drtě podle sloţek na základe hustoty jednotlivých částí drtě. 

 K oddělení plastu se specifickou hmotností menší neţ 1 g/cm3 se pouţije 

voda/metanolové směsi. 

 K oddělení plastu se specifickou hmotností vetší neţ 1 g/cm3 se pouţije nasycený roztok 

NaCl nebo roztok ZnCl2. 
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Foto č.3 : Flotační vana. (Foto: Jana Vorčáková). 

 

                                       

5.2 Flotační příklady 

Příklad 1 

Flotační separace PET ze směsi odpadových plastů PET, PVC a PS. Tuto práci vypracovali: 

Martin Sisol, Ľubica Kozáková a Tomáš. [35] 

Vzorek: Na experimenty byl pouţit vzorek drcených plastů PVC (polyvinylchlorid), PET 

(polyethylentereftalát) a PS (polystyren). PET pocházel z různých pouţitých nápojových lahví, 

PVC z pouţitých obalových fólii a lahví a PS z pouţitých obalů od jogurtů a kávy. To lez vidět 

v tab. č. 4. [34] 

 

 

 

Tab. č.4  Vlastnosti pouţitých plastů. [34] 
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Plast PVC PS PET 

Hustota [g.cm-3] 1.35 - 1.41 1.04 - 1.08 1.35 - 1.41 

Barva transparentní hnědá, bílá zelená 

 

Chemikálie: V příloze chemikálií byl pouţit NaOH - 4% a 6% vodný roztok a PEG 

(polyethylénglykol) ve funkci pěnice.  

Drcení: Na tento experiment byly pouţity plasty, drcená na průmyslovém drtiči plastů DP 

15 (od firmy Profing Pieštany s.r.o). Výstupní síto drtiče mělo průměr 10 mm, ale mnoţství 

podrcených částic přesahovala tento rozměr (některé částice dosahovaly velikosti aţ 60 mm). 

Některé částice po drcení neměli destičkovitý tvar, ale byly různě zdeformované, zahnuté a 

skroucené. [34] 

Předúprava vzorku: Vzorky plastů (po 10 g z kaţdého druhu) byly promíchány v 200 ml 

4% a 6% roztoku NaOH laboratorním míchadlem s ohřevem během 30 minut. Teplota roztoku 

NaOH se pro jednotlivá měření měnila v rozmezí od 20 do 80 
o
C. Účelem předúpravy byla 

selektivní modifikace povrchu PET, a tím jeho hydrofilizace. Zároveň byl vzorek zbaven 

znečištění (zbytků nápojů, jídla, lepidel a etiket). Kousky polyetylenu z podrcených uzávěrů 

nápojových lahví tvořily plovoucí frakci na hladině roztoku NaOH a byly pinzetou odebrány. 

Následně byl vzorek tříděn na sítu o velikosti 1 mm a důkladně propláchnut pod tekoucí vodou, 

čímţ se zbavil zbytků rozpadlých papírových etiket.  

Flotace: Na flotační experimenty byla pouţita laboratorní flotátor typu DV - 2 o objemu 

1,5 l. Průtok vzduchu byl 150 l. m
-2

.min
-1

 a otáčky míchadla nastaveny na 840 ot.min
-1

. Flotace 

probíhala při teplotě 20 
o
C a flotační roztok tvořila voda, nebo voda s přídavkem 40 mg.l

-1
 PEG 

jako pěnice. Flotačního čas byl 5 minut a následně byl pěnový i nepěnový produkt odebrán, 

propláchnut, vysušený, opticky podle zbarvení byly jednotlivé druhy plastů od sebe odděleny a 

zváţeny. [34]   
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Výsledky a diskuse: Všechny pouţité plasty jsou přirozeně hydrofobní, coţ znamená, ţe 

jsou snadno flotovatelné. Při flotačních zkouškách bez přídavku pěnice je však výtěţnost PVC a 

PET do pěnového produktu niţší neţ 60 % a výtěţnost PS 85 %. Rozdíl mezi flotovatelností 

PVC, PET a PS byl způsoben niţší hustotou částic PS, a tím i lepší dispozicí pro vytváření 

agregátů se vzduchovými bublinami s niţší hustotou neţ je hustota flotačního média. Nízká 

přirozená flotovatelnost je způsobena tím, ţe během drcení vzorku v průmyslovém drtiči plastů 

DP 15 byly částice během procesu drcení značně zdeformované, zahnuté a zkroucené a částice 

větších rozměrů flotovali hůře neţ částice menší a nezdeformované. Při zdeformovaných 

částicích bubliny vzduchu těţší nacházejí volná dostatečně velké plochy, vhodné pro jejich 

přichycení na povrchu plastů a následkem turbulence flotačního prostředí i adherované bubliny 

byly z těchto plošek strhávány. Přídavkem PEG dochází ve flotačním prostředí k vytváření 

bublin menšího průměru, které se snadněji adherují i na povrchu problematických částic plastů. 

Také se na povrchu flotačního roztoku tvoří vrstva pěny, která zabraňuje vypadávání 

vyflotovaných částic plastů z pěnového produktu zpět do flotačního roztoku. Výtěţnost 

jednotlivých druhů plastů do pěnového produktu s pouţitím pěnice je nad úrovní 99 %. [34]  

Pro selektivní flotaci jednotlivých druhů plastů je nutno zajistit selektivní hydrofilizaci 

povrchu jednoho z nich. V tomto případě jsme se pokoušeli modifikovat povrch PET pomocí 

chemické úpravy. Při zvýšené teplotě a přítomnosti NaOH dochází k hydrolýze povrchu PET, a 

tím k karboxylových funkčních skupin v jeho struktuře, coţ způsobuje hydrofilizaci jeho 

povrchu. Výsledky vlivu teploty 4% roztoku NaOH pouţitého na předúpravu sledovaných druhů 

plastů na flotační výtěţnost. Z grafu je vidět, ţe předúprava v NaOH neovlivňuje flotovatelnost 

PVC a PS, ale značně potlačuje flotovatelnost PET. Výtěţnost PET do pěnového produktu klesá 

při teplotě roztoku NaOH 20 °C na hodnotu 17 % a při teplotě 80 °C aţ na 1 %. Závislost 

flotačního výtěţnosti PVC, PS a PET na teplotě 6% roztoku NaOH (pouţitého na jejich 

předúpravu) a potvrzují, ţe ani pouţitím 6% roztoku NaOH nedochází k potlačení flotovatelnost 

PVC a PS. Avšak výrazněji neţ u 4% roztoku NaOH dochází k působení na flotovatelnost PET a 

jeho výtěţnost do pěnového produktu při teplotě roztoku NaOH 20 °C dosahuje pouze 5% a při 

80 °C pouze 0,9 %. Z uvedených výsledků vyplývá, ţe předúprava zkoumaných plastů  

v roztocích NaOH neovlivňuje flotovatelnost PVC a PS. Zvyšování teploty roztoku NaOH silně 

ovlivňuje potlačování flotovatelnosti PET. Rozdíl v koncentraci roztoku NaOH ovlivňuje flotaci 

PET výrazněji pouze při teplotách do 60 °C. Při teplotě 80 °C byl tento rozdíl minimální. 
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Závěr: Testy, realizované na zjišťování flotovatelnosti tří druhů plastů - PVC, PS a PET 

prokázaly, ţe pouţitím vhodné koncentrace roztoku NaOH, způsobujícího hydrofilizáciu PET, 

lze selektivně flotovat další dva plasty - PVC a PS. Úspěšnost působení na PET plastů je závislá 

na teplotě a koncentraci roztoku NaOH. Výsledky pokusů ukázaly, ţe flotovatelnost pouţitých 

plastů výrazně ovlivňuje tvar a velikost částic a také hydrodynamické podmínky flotačního 

prostředí. Rozhodující vliv však bude mít ekonomická efektivnost separačního procesu. [34] 

 

 Příklad 2  

Flotační způsob separace směsi z plastů, Vypracovali: Halper, Robert, Sughrue, 

Rothwell. Patent 3926791. [36] 

Předúprava vzorku: je upraven tak, aby poměr byl od cca 5 – do 15 dílů, s výhodou 5 aţ 

10 dílů, hmotnosti směsi plastů na 100 hmotnostních dílů vodné kapaliny. S ohledem  

na velikost zrna směsi plastů, kde rozdělení velikosti zrna není kritické, jestliţe je více  

neţ 80 % hmotnosti směsi plastů má velikost zrn menší neţ 10 mm. Avšak z hlediska 

manipulace a ekonomiky, to je přednostní, ţe více neţ 80% hmotnostní směsi plastů  

má zrnitost 2 aţ 6 mm, nejlepší 3 aţ 4 mm. Teplota klimatizace, čtvrtý parametr, není kritická, 

ale je výhodou v rozmezí od 0 °C aţ o 70 °C, nejlepší při teplotě prostředí (asi 15 °C aţ o 35 °C). 

Při teplotě pod 0 °C nemají praktickou úměrnost, protoţe při tak nízkých teplotách účinnost 

separace směsi plastů v následujících flotační inklinuje k poklesu. Na druhou stranu, pouţití při 

teplotě vyšší neţ asi 70 °C, je způsob neekonomický a navíc není ţádoucí ani z hlediska 

pracovního prostředí. Taková úprava pH můţe být provedeno buď pomocí hydroxidu sodného, 

uhličitanu sodného, vápna a podobně, nebo anorganické kyseliny, například kyseliny 

chlorovodíkové, kyseliny sírové a podobně. [37] 

Flotace: provádí se přidáním flotačního činidla pro vodní kapaliny obsahující směs 

plastů. Flotační činidla, která mohou být pouţity obsahují-li pěnidla. Tyto látky mohou být běţně 

pouţívány při flotaci. 

  Vhodné pěnidla: jsou borovicový olej, kyselinu krezylovou, eukalyptový olej, kafr oleje, 

deriváty vyšších alkoholů, methyl isobutyl karbinol nebo jejich směsí. Vyjmenované pěnidla, 

které byly uznány, jako obzvláště efektivní je borovicový olej. Vhodné příklady jsou mastné 



Bc. Jana Vorčáková 
Analýza ovlivnění PET recyklace, biodegradabilními PLA lahvemi 

 

2011 29 

kyseliny nebo soli, například kyselina olejová, kyselina stearová, kyselina palmitová a podobně a 

alkalické soli, kyseliny olejové nebo olean sodný. [37]  

Tyto flotační činidla jsou obvykle přidávány v mnoţství od 1 do 100 g na tunu směsi 

plastů. Následně se provede provzdušňování způsobem dobře známým v klasických flotačních 

postupech. Doba zdrţení směsi plastů během flotace je obecně méně neţ  

30 minut, např. 5 aţ 30 minut. Jak je zřejmé můţe být provedena flotace způsobem nebo 

kontinuálním způsobem, v obou případech výše flotační činidlo, větrání a doba zdrţení můţe být 

stejná, jako je popsáno výše. Čistota kaţdé z oddělených frakcí v této fázi  

je lepší, ale nemusí být tak vysoká, jak můţe být ţádoucí, např. můţe být pro rekultivaci  

a opětovné pouţití, a kaţdé z frakcí jsou dále podrobeny flotací k dosaţení dalšího čištění frakcí. 

Jak bylo popsáno výše, způsob zahrnuje klimatizaci směsi plastů obsahující polyakrylátové a 

polyvinylchloridu (buď tvrdý nebo měkký typ) ve vodním nálevu pomocí alkalických kovů nebo 

kovů alkalických zemin, sůl, sulfonové kyseliny lignin a plovoucí polyakrylátové a zároveň 

odděluje polvinylchlorid. [37] 
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6 Metodika experimentální části  

Proces flotace PET a PLA lahví prozatím nebyl probádán. Je nutno zdůraznit,  

ţe experimentální část byla dělána dle příkladů flotační separace PET ze směsi odpadových 

plastů PET, PVC a PS, kde probíhala flotace PET, PVC a PS. Na podobném principu bylo 

odzkoušený proces flotace PET a PLA lahví, který je pro zjednodušení zobrazen na schématu 

(viz. Schéma č. 1). 

 

 

 

 

 

Schém č. 1: Proces flotace PET a PLA lahví. 
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Vzorek: Na experimenty byl pouţit vzorek stříhaných plastů PLA (Polylactid acid), který 

byl poskytnut firmou Bioplanet a PET (polyethylentereftalát) láhve od společnosti Excelsior s.r.o 

(viz foto č.4.). Oba tyto vzorky byly před flotaci nové a nepouţívané. 

 

Foto č. 4: PLA a PET lahví (Foto: Jana Vorčáková). 

Fyzikální a chemické hodnoty, které jsou pro flotací nejdůleţitější, jako je hustota, která 

se liší v desetinných místech a tím ztěţuje samotnou flotaci, ale také barva, která je důleţitá ke 

konečnému manuálnímu oddělení a stanovení výtěţnosti PLA lahví (viz tab č. 4). 

Tab. č.4  Vlastnosti pouţitých plastů. [34] 

Plast PLA PET 

Hustota [g.cm-3] 1,15 1.35 - 1.41 

Barva průsvitná modrá 

 

 

 



Bc. Jana Vorčáková 
Analýza ovlivnění PET recyklace, biodegradabilními PLA lahvemi 

 

2011 32 

Chemikálie: Na tento experiment byl pouţit NaOH – 4%, 6% a 8% vodní roztok  

a  borovicový olej ve funkci pěnice (viz foto.č.5.).  

 

Foto č. 5: Borovicový olej ve funkci pěnice. (Foto: Jana Vorčáková). 

Drcení: plasty byly, mechanicky stříhány, kde výstupní velikost fleiků byla cca  

1×1 cm, ale mnoţství fleiků přesahovala tento rozměr (některé částice dosahovaly velikosti aţ 15 

mm).  

Předúprava vzorku:  Vzorky plastů po 160 kouscích z kaţdého druhu, byly vţdy naváţeny, 

kde průměrná váha se pohybovala u PET fleiků 1,80 g a PLA váţily 2,10g  

(viz foto č.7.).  Následně probíhal ohřev kyseliny po dobu 5 min. na výchozí teplotu. Po zahřátí 

kyseliny se PET a PLA fleiky do tohoto roztoku nasypaly a po dobu 30.min  a vţdy  

na adekvátní teplotu byly promíchány na míchadle typu: TECNO KARPEL (viz foto.č.6.). Pokus 

na vzorcích PET a PLA fleiků byl prováděn v 200 ml roztoku 4%, 6% a  8% NaOH laboratorním 

míchadlem s ohřevem během 30 minut. Teplota roztoku NaOH se pro jednotlivá měření měnila v 

rozmezí od 60 do 120 
o
C.  
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Foto č. 6: Promíchání na míchadle typu:         Foto č. 7: Naváţení160 kousku z kaţdého                         

TECNO KARPEL. (Foto: Jana Vorčáková).    druhu. (Foto: Jana Vorčáková). 

 

6.1 Flotace 

Flotace: Na flotační experiment byl pouţit laboratorní kolonový flotátor (viz foto č.8.)  VŠB- 

TUO Ostrava. Postup při flotaci byl následující: do flotačního válce bylo nalito  

2l H2O poté přidán ohřátý roztok NaOH s PET a PLA fleiky. Dále byl pouţit borovicový olej, 

jako pěnidlo (3 kapky). Po té byla opět dolity voda po okraj flotačního válce  

(viz foto č.10.), kde následně probíhala uţ samotná flotace (viz foto č.11.). Flotační čas byl 

stanoven 4 min. do této doby, bylo odpozorováno, ţe probíhá flotace. Následně odflotované 

částice propadaly na síto, z kterého se poté opticky oddělily fleiky PLA od PET a vypočítala 

se flotační výtěţnost PLA lahví (viz foto č.9.). 
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Foto č. 8: Laboratorní kolonový flotátor      Foto č. 9: Výpočet flotační výtěţnosti PLA. lahví. 

(Foto: Jana Vorčáková).                                 (Foto: Jana Vorčáková).                                   

 

 

    

Foto č. 10: Dolití vody po okraj flotačního    Foto č. 11: Samotná flotace. 

válce. (Foto: Jana Vorčáková).                      (Foto: Jana Vorčáková). 
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6.2   Zpracování výsledků a jejich interpretace 

Pouţité plasty jsou přirozeně hydrofobní, coţ znamená ţe, jsou snadno flotovatelné. Při 

flotačních zkouškách bez přídavku pěnice je však výtěţnost PLA a PET do pěnového produktu 

niţší. Rozdíl mezi flotovatelností PLA a PET lahví byl způsoben niţší hustotou částic PLA, a tím 

i lepší dispozicí pro vytváření agregátů se vzduchovými bublinami  s niţší hustotou neţ je 

hustota flotačního média. Nízká přirozená flotovatelnost je způsobena tím, ţe během stříhání 

vzorku plastů byly částice během procesu střihány značně různých velikosti a částice větších 

rozměrů flotovaly hůře neţ částice menší a nezdeformované. Při zdeformovaných částicích 

bubliny vzduchu těţší nacházejí volná dostatečně velké plochy, vhodné pro jejich přichycení na 

povrchu plastů a následkem turbulence flotačního prostředí i adherované bubliny byly z těchto 

plošek strhávány. Přídavkem borovicového oleje jako pěnidla dochází ve flotačním prostředí k 

vytváření bublin menšího průměru, které se snadněji adherují i na povrchu problematických 

částic plastů. Také se na povrchu flotačního roztoku tvoří vrstva pěny, která zabraňuje 

vypadávání vyflotovaných částic plastů z pěnového produktu zpět do flotačního roztoku. 

Výtěţnost jednotlivých druhů plastů do pěnového produktu s pouţitím pěnice je nad úrovní 99 

%. 

Při zvýšené teplotě a přítomnosti NaOH dochází k hydrolýze povrchu PET a PLA fleiků, coţ 

způsobuje hydrofilizaci jejich povrchu. Výsledek vlivů teploty 4% roztoku NaOH (pouţitého na 

předúpravu sledovaných druhů plastů) na flotační výtěţnost. Z grafu č.1 je vidět, ţe předúprava v 

NaOH neovlivňuje flotovatelnost PET a PLA fleiků, ale značně potlačuje flotovatelnost PET. 

Výtěţnost PLA do pěnového produktu klesá při teplotě roztoku  4% NaOH  60 °C a 120 °C na 1 

fleik a při teplotě 100 °C aţ na 2 fleiky, při 80 °C teplotě je výtěţnost 12 fleiků. Závislost 

flotačního výtěţnosti PLA a PET na teplotě 6% roztoku NaOH (pouţitého na jejich předúpravu) 

potvrzují ţe, s pouţitím 6% roztoku NaOH dochází ke flotovatelnosti PLA. Avšak při 6% NaOH 

neţ u 4 % roztoku NaOH dochází při zvýšení teploty k větší výtěţnosti, coţ je moţné vidět na 

grafu č. 2. Znamená to, ţe teplota ovlivňuje flotovatelnost PLA lahví. Působení  

na flotovatelnost PLA a jeho výtěţnost do pěnového produktu při 6% roztoku NaOH a teplotě 60 

°C dosahuje pouze 29 odflotovaných PLA lahví a při 120 °C aţ 71 PLA fleiků. Na grafu č. 3 je 

zobrazena výtěţnost 8% roztoku NaOH kde je vidět viditelnou větší výtěţnost neţ při 4% a 6% 

NaOH, co opět dokazuje, ţe koncentrace roztoku NaOH ovlivňuje flotace PLA výrazněji. Počet 
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fleiků dosáhl při 120 °C výtěţnost aţ 137 fleiků, coţ je nejvyšší dosaţený výsledek 

experimentální části. 

Lze tedy konstatovat ţe, zvyšování teploty roztoku NaOH a rozdíl v koncentraci roztoku 

NaOH silně ovlivňuje potlačování flotovatelnosti PLA lahví. Dále je třeba podotknou, ţe 

ovlivnění flotace mohlo být zapříčiněno také regulací mnoţství vzduchu přiváděného do 

kolonového flotačního přístroje. 

 

 

Graf č. 1: Výtěţnost odflotovaných PLA lahví u 4 % NaOH s pouţitím borovicového oleje jako 

pěnidla. 
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Graf č. 2: Výtěţnost odflotovaných PLA lahví u 6 % NaOH s pouţitím borovicového oleje jako 

pěnidla. 

 

        

Graf č. 3: Výtěţnost odflotovaných PLA lahví u 8 % NaOH s pouţitím borovicového oleje jako 

pěnidla. 
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Testy, realizované na zjišťování flotovatelnosti dvou druhů plastů - PLA a PET 

prokázaly, ţe pouţitím vhodné koncentrace roztoku NaOH, je moţné dosáhnout oddělení PET 

od PLA lahví i kdyţ výtěţnost nebyla 100 %. Úspěšnost je teda závislá na teplotě a koncentraci 

roztoku NaOH. Výsledky pokusů ukázaly ţe, flotovatelnost pouţitých plastů výrazně ovlivňuje 

tvar a velikost částic a také hydrodynamické podmínky flotačního prostředí. Rozhodující vliv 

však bude mít ekonomická efektivnost separačního procesu.   
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7  Závěr 

PLA jako obalový materiál má svou budoucnost, vzhledem ke svým vlastnostem, ale 

hlavně vzhledem k tomu, ţe pochází z obnovitelných zdrojů. Problematika výroby a zpracování 

biodegradabilních materiálů má stále mnoho otazníků a omezení, pro které nejsou schopny zcela 

nahradit PET, PE a další plastové hmoty na bázi ropných derivátů. Existuje několik metod, jak 

při druhotném zpracování oddělovat jednotlivé druhy plastových odpadů. Děje se tak převáţně 

na základě různých fyzikálních vlastností materiálů, ze kterých jsou vyprodukovány (různé 

druhy polymerů, hustota, barva, atd.) S nástupem aplikovaní biodegradabilních plastů je potřeba 

ověřit jejich funkčnost i pro oddělení těchto nových druhů materiálů, neboť zde nejde jenom o 

kontaminaci recyklátu běţných plastů a tím sniţování jeho hodnoty, ale právě o účinné oddělení 

bioplastů, které jsou dále pouţívány jako hnojivo a tedy příměs nerozloţitelných plastů v nich je 

vysoce nevítané. 

 

Výzkum zkoumal moţnosti metod flotace při separaci dvou výše uvedených plastů, a jiţ 

první výsledky naznačují, ţe tato metoda by mohla být jednou z účinných a funkčních. 

V experimentální části byl zvolen roztok NaOH, v  koncentrácích: 4%, 6% a 8%, kde bylo 

zjištěno, ţe při 8% roztoku NaOH byla výtěţnost PLA lahví nejvyšší a to z 85,6%  a naopak při 

4% byla výtěţnost nejniţší. Taktéţ byla při určitých koncentracích měněna teplota od 60 °C, 80 

°C, 100 °C do 120 °C, která flotaci taktéţ ovlivňovala. Úspěšnost je tedy závislá hlavně na 

teplotě a koncentraci roztoku NaOH a také na mnoţství vzduchu přiváděného do kolonového 

flotátoru a jeho následného proudění kolonou. Pro tyto výše zmíněné skutečnosti nebylo 

dosáhnuto 100% výtěţnosti PLA lahví. Pro zpracování této problematiky je třeba ještě 

optimalizovat proces flotace a faktory ovlivňující technologický proces. Na základě skutečností, 

které byly během experimentální části zjištěny, PLA láhve je moţné oddělit ve flotačním procese 

od PET láhvi, coţ bylo hlavní náplní této diplomové práce.  
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PLA láhve zatím nejsou na českém trhu a je víc neţ pravděpodobné, ţe dorazí i do ČR. 

Diplomová práce nám dostatečně objasnila, ţe kdyţ PLA lahve do ČR dorazí, nezmění se 

separace ani recyklace pouze flotace lahví a činidla k této flotaci potřebná. PLA lahve neovlivní 

kvalitu regranulátu a recyklace bude probíhat stálé dle tak zaţitého koloběhu. 
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