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1 ODPADY 

Odpady provázejí lidstvo od pradávna a jsou produktem prakticky veškeré lidské 

činnosti. Vznikají pUi pr]myslové činnosti, stavební činnosti, zemEdElství, dopravE a pUi 

bEžném životE človEka v konzumní společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z 

čistíren odpadních vod jsou v současnosti produktem prakticky všech obyvatel [1]. 

1.1 Vznik odpad] 

S rostoucím ekonomickým rozvojem v druhé polovinE 20. století rostlo i využívání 

pUírodních surovinových zdroj] a spotUeba energie. V této dobE nebylo striktnE 

vyžadováno zavádEní surovinovE a energeticky šetrných technologií a až do 90. let 

pUevládal názor ekonom], že d]raz na ekologii bude kladen tehdy, až budou vytvoUeny 

pUíslušné finanční zdroje. V té dobE neplatila žádná pUíslušná legislativa, která by Uešila 

využívání surovinových zdroj], vznik odpad] a nakládání s nimi. 

Po zmEnE politického a společenského systému v roce 1989 se společenská pozornost 

obrátila ke sledování objem] a druh] odpad] (tuhých, kapalných a plynných) pUi všech 

lidských činnostech. V této dobE byly schváleny zákony, kterými se vyžadovalo 

snižování vzniku odpad], podpora a vývoj nových bezodpadových nebo málo 

odpadových technologií i zp]soby nakládání s nimi. 

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad definován jako každá movitá vEc, které 

se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a pUísluší do nEkteré ze 

skupin odpad] uvedených v pUíloze č. 1 k tomuto zákonu. Odpady vznikají nejen pUi 

výrobních technologiích, ale i pUi uspokojování nezbytných potUeb človEku (stravování, 

hygiena, metabolismus, apod.). 

S rozvojem technologií stoupá produkce výrobk] na jedno použití. PatUí mezi nE nejen 

obalové materiály, ale i produkty denní spotUeby. Balení nEkterých produkt] denní 

potUeby, zejména potravin, se dEje v souvislosti se současnými pUísnými hygienickými 

požadavky. Vratné obaly byly ve velké míUe nahrazeny obaly nevratnými, a to nEkdy ze 

shodných materiál], napU. skla. Je však nezbytné a také zákony to vyžadují, aby nevratné 

obaly byly recyklovatelné (papír, plasty, sklo), aby se nehromadily na skládkách [2]. 
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1.2 Nakládání s odpady 

Kv]li svým specifickým vlastnostem a r]znému riziku ohrožení životního prostUedí 

vyžaduje každý tok odpad] specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s 

odpady jsou stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmEnE nEkterých 

zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis] a jeho provádEcími právními pUedpisy. Cíle pro 

nakládání s odpady a opatUení pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového 

hospodáUství České republiky, který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán formou 

naUízení vlády. Jeho plnEní je každoročnE vyhodnocováno prostUednictvím Hodnotící 

zprávy, která je zveUejOována na stránkách ministerstva ŽP. S Plánem odpadového 

hospodáUství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodáUství kraj] a plány 

odpadového hospodáUství p]vodc] odpad] v ČR. 

Za účelem pravidelného vyhodnocení odpadového hospodáUství, a pro získání podklad] 

pro správní a kontrolní činnost, je v odpadovém hospodáUství vedena evidence, 

umožOující v souladu s evropskými pUedpisy získat podrobné informace o produkci a 

nakládání s odpady. Získané informace jsou d]ležitým podkladem pro další plánování v 

oblasti odpadového hospodáUství, legislativní činnost i pro poradní orgány ministra, mezi 

které patUí napU. Rada pro odpadové hospodáUství ČR, složená z pUedních odborník] 

všech resort] i nestátní sféry. Oblast nakládání s odpady zahrnuje také pUeshraniční 

pUepravu odpad] z ČR a do ČR či pUes její hranice. PUeshraniční pUeprava je upravena 

právními pUedpisy EU a je povolována v rámci správního Uízení tak, aby byly 

minimalizovány její rizika a dopady na životní prostUedí [1]. 

 

Obr. 1.1: PUehled o nakládání s odpady v ČR v roce 2012 podle [1]. 
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1.3 Recyklace 

Recyklace neboli znovuvyužití odpad] nebo surovin v nich obsažených. Cílem recyklace 

je opEtovné využití odpad], které jsou pUetváUeny z dále nepoužitelného odpadu na 

druhotnou surovinu, která je použitelná pUi další výrobE. Dle smErnice EU č. 98/2008 je 

pojem recyklace definován jako jakýkoliv zp]sob využití, jímž je odpad znovu zpracován 

na výrobky, materiály nebo látky, a[ pro p]vodní nebo pro jiné účely. Zahrnuje 

pUepracování organických materiál], ale nezahrnuje energetické využití a pUepracování na 

materiály, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál. 

 

Obr. 1.2: PUehled o potenciálu využití odpadních obalových plast] v jednotlivých státech 

v roce 2012 podle [7]. 
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1.4 Odpadní plasty 

Mnohostranné využití plast] vytváUí jednak značný tlak na dostatečné surovinové zdroje 

a naopak po využití vzniklé odpady vytváUejí značný kvantitativní a kvalitativní problém 

jak dlouhovEký materiál zneškodnit, popUípadE opEtovnE využít. Odpad z plast] lze 

označit jako problémový z nEkolika d]vod]: 

 pUi volném skládkování jsou mnohé témEU nezničitelné, 

 pod označením plasty se skrývá široký sortiment materiál], které jsou navíc 

často vzájemnE kombinovány, 

 mohou být kombinovány s jinými neplastovými materiály, 

 r]zné plasty jsou často vzájemnE nekompatibilní, a tak ve smEsi jen 

problémovE, pUípadnE v]bec nezpracovatelné, 

 pUi spalování se produkují exhaláty s vysokým obsahem a množstvím HCl. 

Plastový odpad se m]že dále zpracovávat nebo recyklovat v závislosti na složení jak 

bEžnými plastikáUskými technologiemi, tak i speciálními recyklačními technologiemi. 

Použití základních výrobních plastikáUských technologií se nejčastEji opírá o vytlačování, 

vstUikování, vyfukování a lisování, což vyžaduje čistý jednodruhový odpad známého 

složení v dostatečné kvalitE a požadované kvantitE. ObecnE platí zásada, čím je 

požadovaná vyšší kvalita výrobku, tím by mEl být odpad lépe upraven. Čím více se má 

plastový odpad pUibližovat charakteristice plnohodnotné druhotné suroviny, tím více se 

musí odpad upravovat. PUed vlastním zpracováním, recyklací se musí plastový odpad 

pUevést do zpracovatelné podoby, tj. transformovat do využitelné formy drtE, aglomerátu, 

pUípadnE regranulátu [3]. 

Základní rozdElení plast]: 

 Termoplasty - pUi zahUívání mEknou, pUi opEtovném ochlazení 

tuhnou.NejznámEjšími termoplasty jsou polyethylentereftalát (PET), 

polypropylen (PP), polyethylen (PE), polyvinilchlorid (PVC) a polyamid 

(PA). 

 Termosety - plasty, které pUi zahUívání nemEknou a mají zesí[ovanou strukturu 

makromolekul. Mezi nejznámEjší termosety patUí polyestery, epoxidové a 

fenolové pryskyUice a polyuretan. 
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 Elastomery - mají elastické vlastnosti, díky kterým je lze snadno tvarovat, 

jejich makromolekuly jsou prostorovE zesí[ované podobnE jako u termoset]. 

Zástupci elastomer] jsou kaučuk, polybutadien nebo polychloroprenový 

kaučuk. 

 

 

Obr. 1.3: Fasádní profily 'vinyPlus' ze 100% 
recyklovaného PVC 
jsou opatUeny odolnou povrchovou vrstvou proti degradaci 
povEtrností. Produkt se umístil na 2. místE soutEže 'Best 
RecycledProduct 2013', vypsaný EPRO - 
TheEuropeanAssociationofPlastics Recycling and 
RecoveryOrganisations.  

(Zdroj: VinylitFassadenGmbH, 
www.vinylit.de) [cit. 08/2016] 

Obr. 1.4: Lehký silniční práh z PVC-recyklátu 
pro bezpečnost silniční dopravy  
(Zdroj: KS Kunststoffe, www.ks-
kunststofftechnik.eu) [cit. 08/2016] 

 

1.5 Shrnutí rešeršní části 
Z výše uvedeného vyplývá, že ekologická likvidace odpad] na bázi termoplast] je v 

České republice i ve svEtE velmi žádoucí. Pokud se jedná o vyčištEný jednodruhový 

odpad, je možné jej pomocí napUíklad regranulace použít znovu pUi výrobE nových 

produkt]. ČištEní a tUídEní plastových odpad] je náročná záležitost z hlediska 

energetického i ekonomického. PrávE z tEchto d]vod] je vhodné vytvoUit technologii, 

která bude zpracovávat i vícedruhový znečištEní plastový odpad.  

  

http://www.vinylit.de/
http://www.ks-kunststofftechnik.eu/
http://www.ks-kunststofftechnik.eu/
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2 Výroba dílc] z odpad] na bázi termoplast] 

Vzhledem k prozatímní nemožnosti účelnE zpracovávat vícedruhový nevyčištEný odpad 

byla navržena a zkonstruována technologická linka pro výrobu dílc] z odpadních 

termoplast] a vhodných plniv, jak je uvedeno na obrázku 2.1. 

Výrobní linka sestává z následujících částí: 

 drtič odpadních termoplast], 

 pásový dopravník drcených termoplast], 

 šnekový dopravník plniv, 

 plynový hoUák o maximálním výkonu 130 kW, 

 systém recirkulace spalin pro vyhUívání stEn míchačky, 

 sušárna plniva, 

 míchačka plniva a pojiva, 

 zavážecí st]l, 

 lis pro finální úpravu výrobk]. 

Postup výroby dílc]: 

1) drcení odpadních termoplast] na frakci 2-10 mm, 2) doprava a navážení 

nadrceného pojiva do násypky č. 1, 3) doprava a navážení plniva do násypky č. 2, 

4) otevUení násypky plniv a pUesun plniva do sušárny, 5) vysoušení plniva a jeho 

zahUátí na určenou teplotu, odtah vodní páry, 6) pUesun plniva do míchačky, 7) 

klapka násypky pojiv a pUesun pojiva do míchačky, 8) míšení pojiva a plniva 

(tavení pojiva pUedáním tepla od horkého plniva), 9) dávkování plastbetonové 

smEsi na zavážecí st]l, 10)zavážení lisovací formy, 11) lisování finálních 

výrobk], 12) chlazení výrobk] proudem studeného vzduchu, 13) dochlazování 

výlisku, 14) paletizace výrobk]. 
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Obr. 2.1: Schéma uspoUádání technologické linky pro zpracování odpadních plast] pUi výrobE 
stavebních dílc] z polymerbetonu [4]. 

 

3 Metodika práce 

StEžejní částí disertační práce je výzkum, který je rozdElen do čtyU etap Uešení: 

• ETAPA I. – Optimalizace a vývoj stavebních hmot s pojivy na bázi odpadních 

termoplast] 

• ETAPA II. – Optimalizace strojního zaUízení vzhledem ke zlepšení užitných 

vlastností výrobk] 

• ETAPA III. – RozšíUené analýzy vlastností vyvinutých stavebních hmot  

• ETAPA IV. - Experimentální ovEUení možnosti zlepšení užitných vlastností 

vyvinutých smEsí pomocí specifických pUímEsí a ovEUení vlivu finální tvarové úpravy na 

užitné vlastnosti 
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3.1 Zkoušky výroby plastbetonových dílc] 

3.1.1 Pojivo 

PUi prvních výrobních zkouškách byl zvolen, jako pojivo, odpadní termoplast PET 

(polyethylentereftalát). Plastový odpad neprošel čistícím ani separovacím procesem, 

proto byly PET láhve včetnE víček a etiket z PE (polyethylenu). PUi zkouškách byla 

zjištEna teplota tání PET,tmPET = 260°C, a teplota tání PE, tmPE = 130°C. Polyethylen má o 

polovinu nižší teplotu tání, ale jeho bod vzplanutí (dle [5]) nastává až pUi 350°C, proto je 

možné jej tavit s PET pUi 260°C). Objemová hmotnost drceného odpadu z PET a PE je 

230 kg/m3.  

 

Obr. 2.2: Vzhled drceného plastového odpadu z PET a PE. 

3.1.2 Plnivo 

V ideovém konceptu je počítáno s využitím inertních plniv, pUevážnE recyklát] ze 

stavebních materiál]. PUi prvních zkouškách však bylo použito kamenivo kopané frakce 

0-4 mm z d]vodu dostupnosti a známému složení. 

3.1.3 Receptura 

Pro počáteční zkoušky na výrobní lince byly zvoleny 2 základní receptury, které jsou 

uvedeny v tabulkách 2.1 a 2.2. 
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Tab. 2.1: Receptura 1 
Složka m [kg] m'[%] 

Drcený PET + PE 10 23 

Kamenivo frakce 0-4 mm 50 77 

 

Tab. 2.2: Receptura 2 
Složka m [kg] m'[%] 

Drcený PET + PE 15 33,3 

Kamenivo frakce 0-4 mm 50 76,7 

 

3.1.4 Požadované výrobky 

Jako první experimentální výrobky byly zvoleny plošné dlaždice o rozmEru 600 x 600 x 

75 mm. Vzhledem ke složitEjší manipulaci s tEmito výrobky pUi experimentálním 

ovEUování funkčnosti technologické výrobní linky byla lisovací forma upravena pro 

výrobu menších plošných dlaždic o rozmErech 300 x 300 x 50mm. Tyto dlaždice jsou 

vzhledem k menším rozmEr]m lépe manipulovatelné. 

Na obrázku 2.3 je zobrazen první výrobek podle receptury 1. U tohoto výrobku bylo 

nedostatečnE ohUáté plnivo a nedošlo k roztavení termoplastického pojiva. Po tomto 

experimentu byl proveden orientační výpočet tepla potUebného k zahUátí pojiva na teplotu 

tání (260°C), který ukázal nutnost zahUátí plniva na 320°C, respektive na 340°C pUi 

hmotnosti jedné zámEsi 65 kg (receptura 1), respektive 75 kg (receptura 2). Obrázek 2.4 

zobrazuje další výrobek podle receptury 1, kdy došlo k rovnomErnému promíšení 

termoplastického pojiva, ale vzhledem k jeho nízkému množství nebylo dosaženo 

optimální konzistence plastbetonové smEsi, proto byl výrobek nerovnomErnE vylisován. 

Obrázky 2.5 a 2.6 zobrazují výrobky podle receptury 1 a 2 o rozmErech 300 x 300 x 

50mm. U výrobku podle receptury 1 je patrné, že množství termoplastického pojiva 

nestačí na dostatečné obalení všech zrn kameniva, proto po vylisování byl výrobek 

nesoudržný a rozpadl se. U vzorku vyrobeného podle receptury 2 bylo dosaženo 

optimální konzistence plastbetonové smEsi díky správné teplotE a dostatečnému množství 

termoplastického pojiva. 
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Pohledová plocha všech výrobk] je ohraničena nežádoucími pUerosty na hranách výrobku 

vzniklými pUi lisování, jež vznikají pUi nedostatečného utEsnEní plochy razníku lisu v]či 

výrobní formE. 

Obr. 2.3: Vzhled prvních výrobk] s rozmEry 600 x 600 x 75 mm podle receptury 1. 
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Obr. 2.4: Vzhled dalších výrobk] s rozmEry 600 x 600 x 75 mm podle receptury1. 

 

 

Obr. 2.5: Vzhled výrobku s rozmEry 300 x 300 x 50mm podle receptury 1. 
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Obr. 2.6: Vzhled výrobku s rozmEry 300 x 300 x 50mm podle receptury 2. 

3.1.5 PUehled požadavk] na užitné vlastnosti pro dlažby z umElého kamene 

Tyto požadavky jsou upraveny TN 09.15.08, který se odkazuje na normu ČSN 73 6131. 

V tabulce 2.3 jsou uvedeny požadované hodnoty užitných vlastností. 

Tab. 2.3: Požadavky na dlažební prvky z umElého kamene dle [6]. 
Vlastnost Zkušební metoda Jednotka Požadavek 

Pevnost v tlakua) ČSN EN 14617-15 MPa ≥ 80,0 

Pevnost za ohybub) ČSN EN 14617-2 MPa ≥ 7,0 

Mrazuvzdornostc) ČSN EN 14617-5 Součinitel ≥ 0,8 

Odolnost proti obrusu ČSN EN 14617-4 Mm ≤ 18,0 

Odolnost proti p]sobení vody a 
chemických rozmrazovacích látek 

ČSN 73 1326 f) g/m2 ≤ 1000,0 

Odolnost proti skluzu d) ČSN EN 14231 
Hodnota 

USRV/SRV 
≥ 35,0 

Součinitel smykového tUení e) ČSN 74 4507 Součinitel た ≥ 0,6 

Objemová hmotnost ČSN EN 14617-1 kg/m3 deklarace 

Nasákavost  ČSN EN 14617-1 % hmotnosti deklarace 
a) Požadavek platí pro dlažební kostky a bloky. 
b) Požadavek platí pro ploché výrobky. 
c) Mrazuvzdornost se posuzuje jako snížení pevnosti kamene po zmrazovacích a rozmrazovacích 
cyklech. U dlažebních kostek a blok] se posuzuje snížení pevnosti v tlaku, u dlažebních desek snížení 
pevnosti za ohybu. 
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d) SplnEní požadavku se vyžaduje pouze u dlažebních prvk] s jemnE opracovaným povrchem. 
e) SplnEní požadavku se vyžaduje pouze u dlažebních prvk] s jemnE opracovaným povrchem. 
Stanovení součinitele smykového tUení podle ČSN 74 4507 vyplývá ze zvláštního pUedpisu. 
f) Po 200 cyklech metodou A nebo po 75 cyklech metodou C. 

 

3.2 Další zkouška výroby 

PUi pUedchozí zkoušce byla ovEUena vhodná receptura, která obsahuje dostatečné 

množství pojiva pro obalení všech zrn kameniva a vytvoUení kompaktní struktury. 

Tato receptura byla upravena na polovinu (viz tabulka 2.4), aby došlo k rychlejšímu 

roztavení ohUátí kameniva a rychlejšímu tavení. PUi této zkoušce bude ovEUena možnost 

probarvení výrobku pomocí pigment] na bázi Fe2O3 na žlutou a červenou barvu. 

Vzhledem k vysokému mErnému povrchu pigmentu byla receptura upravena pUidáním 1 

kg pojiva oproti receptuUe v tabulce 2.5. 

  

Obr. 2.7: Vzhled použitých pigment] [zdroj: autor] 

 
Tab. 2.4: Receptura 3 [zdroj: autor] 

Složka m[kg] m´[%] 

Drcený PET + PE 7 21,9 

Kamenivo frakce 0 – 4 mm 25 78,1 

 
Tab. 2.5: Receptura 4 [zdroj: autor] 

Složka m[kg] m´[%] 

Drcený PET + PE 8 23,2 

Kamenivo frakce 0 – 4 mm 25 72,4 

Pigment Fe2O3 červený/žlutý 1,5 4,4 

 

 

Požadované výrobky 

U této zkoušky nebyl kladen požadavek na stejnou výšku dlaždic. Výstupem této zkoušky 

tedy byly dlaždice s rozmEry 300 x 300 mm s r]znou výškou. 
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Výsledky tUetí poloprovozní zkoušky 

Na obrázku 2.8 je zobrazen výrobek dle receptury uvedené v tabulce 2.4 bez pUidání 

barevného pigmentu, z obrázku je patrné, že výrobek je celistvý, nerozpadá se a má 

i kvalitní povrch. Design výrobku byl zlepšen výmEnou lisovacího razníku a tím 

vytvoUení fazet na horních hranách dlaždice. 

 Na obrázku 2.9 je zobrazen další výrobek dle receptury 2.5, ale zde již došlo k pUidání 

pigmentu se žlutou barvou. Z obrázku je patrné, že nedošlo k obarvení na žlutou barvu 

tak, jak bylo pUed započetím výroby pUedpokládáno, ale vznikla barva oranžová, což je 

zp]sobeno základní barvou plastbetonové smEsi, která je hnEdá.  Výrobek byl opEt 

celistvý s kvalitním povrchem, což potvrzuje správnou volbu receptury.  

Na obrázku 2.10 je zobrazen poslední výrobek dle receptury 2.5, kde byl pUidán pigment 

s červenou barvou. Výrobek byl dle pUedpokladu probarven do červena a nedošlo ke 

zmEnE barevnosti jako v pUedchozím pUípadE. Výrobek byl celistvý s kvalitním 

povrchem, bez vEtších vad, což opEt potvrzuje správnost vybrané receptury. Na obrázku 

2.11 je možné porovnat jednotlivou barevnost výrobk]. 

 

Obr. 2.8: Vzhled výrobku bez pUidaného pigmentu. 
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Obr. 2.9: Vzhled výrobku po pUidání žlutého pigmentu na bázi Fe2O3. 

 

 

Obr. 2.10: Vzhled výrobku po pUidání červeného pigmentu na bázi Fe2O3. 
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Obr. 2.11:Porovnání vzhledu výrobk], zleva: žlutý pigment, červený pigment, bez 

pigmentu. [zdroj: autor] 

 

3.3 Vyhodnocení 
V rámci etap pUedcházejících této zkoušce byly vyUešeny nedostatky týkající se receptury, 

lisovacího zaUízení a jeho geometrické pUesnosti, celkového zaUízení. Zbývajícím 

problémem z]stávají objemové zmEny pUi chladnutí vzork] a doprava roztaveného 

materiálu z míchacího zaUízení do lisu. 

4 ZÁVĚR 

4.1 Problematika chladnutí vzork] 

Zkušenosti z pUedchozí výroby a výpočt] byly využity pro modelování chladnutí vzork] 

v programu ANSYS, kde bylo nastaveno prostUedí lisu a bylo zjiš[ováno jaká je možná 

teplota ocelové formy a razníku lisu, aby bylo možné po 120 sekundách lisování 

vytáhnout vzorek, který bude již dostatečnE vychlazený a nebude docházet k jeho 

objemovým zmEnám. Modelováním chladnutí bylo zjištEno, že je nutné držet stálou 

teplotu formy a lisovacího razníku, která je v ideálním pUípadE 95 °C. Zvolená teplota je 
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vhodná i z hlediska degradace polymeru pUi jeho styku (v roztavené formE) s velmi 

chladnými povrchy (tp < 30 °C). 

4.2 Stanovení užitných vlastností výrobk] 

V disertační práci jsou stanoveny užitné vlastnosti vzork] plošné dlažby vyrobených 

podle receptur v tabulkách 2.4 a 2.5. Prvním bylo stanovení pevnosti za ohybu, objemové 

hmotnosti a nasákavosti. Na deseti vzorcích, s r]znou tlouš[kou, byla stanovena pevnost 

za ohybu s pr]mErnou hodnotou Rft = 11,0 MPa, což vyhovuje požadavku na dlažební 

prvky z umElého kamene dle ČSN 73 6131 Rft ≥ 7,0 MPa. Stanovení objemové hmotnosti 

s výsledkem Mv  = 1920 kg/m3 a stanovení nasákavosti s výsledkem C = 0 %. Stanovení 

hloubky pr]saku tlakovou vodou bylo s negativním výsledkem, nedošlo k žádnému 

pr]saku tlakové vody do zkoušeného vzorku. Výsledkem stanovení odolnosti povrchu 

proti p]sobení vody a chemických rozmrazovacích látek byl pr]mErný odpad po padesáti 

cyklech とA = 5 g/m2a vzorky nevykazovaly žádné známky degradace, z čehož vyplývá 

zatUízení plastbetonové smEsi do tUídy: nenarušený – odpad v podobE jemných 

prachových částic do 1 mm. Z výsledk] UV stability vyplývá vliv kladný použitého 

pigmentu Fe2O3 na odolnost kompozitu v]či UV záUení. Stanovení mrazuvzdornosti 

nebylo provedeno vzhledem k nulové nasákavosti materiálu, protože podstatou samotné 

zkoušky a cyklické zmrazování a rozmrazování vzork] nasáklých vodou. Stanovení 

obsahu pUírodních radionuklid] nebylo provedeno vzhledem k tomu, že polymery 

pUírodní radionuklidy neobsahují a obsah radionuklid] v použitém kamenivu je prokázán 

dle protokolu v pUíloze č. 1. Na vzorcích plošné dlažby byl stanoven součinitel tepelné 

vodivosti そ s pr]mErnou hodnotou そ = 1,217 Wm-1K-1. Dále byla stanovena odolnost v]či 

obrusu s výsledkem 16 000 mm3/5 000 mm2, což odpovídá zatUízení do tUídy 4. Na 

vzorcích byla stanovena hodnota odolnosti v]či skluzu USRV = 41, což vyhovuje 

požadavku dle ČSN 73 6131. 

4.3 Finální optimalizace výrobního zaUízení 
Výrobní zaUízení bylo optimalizováno dle nedostatk] zjištEných v pr]bEhu výroby 

stavebních dílc] na bázi termoplastického pojiva a inertních plniv. Vzhledem k výrazným 

zmEnám technologie výroby je nutné uvést nový zp]sob výroby stavebních dílc]. 

Výrobní zaUízení po optimalizačním procesu je zobrazeno na obrázku 6.1. 
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6.1: Vzhled výrobního zaUízení po optimalizaci [zdroj: autor]. 

 

Proces výroby lze nyní popsat následujícími kroky: 

1) drcení odpadních termoplast] na frakci 2 – 10 mm a jejich doprava do vážené 

násypky pojiv, 

2) doprava plniv, pomocí šnekového dopravníku do vážené násypky plniv, 

3) otevUení násypky plniv a jejich pUesun do sušárny, kde dochází k jejich vysušení 

a ohUátí na požadovanou teplotu, 

4) pUesun ohUátého plniva ze sušárny do míchačky, 

5) otevUení násypky pojiv a jejich pUesun do míchačky, 

6) homogenizace pojiv a plniv, dosažení teploty smEsi 220 °C, 

7) pUesun smEsi do temperované násypky vytlačovacího zaUízení 

8) pUeprava, dohUátí smEsi na teplotu tání 260 °C ve vytlačovacím zaUízení, 

9) dávkování smEsi do zavážecího vozíku, 

10) naplnEní lisovací formy pomocí zavážecího vozíku, 

11) lisování stavebního dílce po dobu 120 s, 

12) dochlazování výrobku na válečkové dráze, 

13) paletizace výrobk]. 
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8 ABSTRACT 

Given the increasing consumption of plastic materials their reuse becomes a very topical 

issue. Recycling the single-cleaned plastic waste is simple, these products can be used as 

raw material or additive in the manufacture of new products. The problem remains the 

energy, economic and environmental demands in sorting, cleaning and eventual 

regranulation of waste to a suitable feedstock. This problem can be solved using 

technology that is able to handle multiple-type waste thermoplastics in further useful 

products. 


